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LAMPIRAN DATASET 

Lampiran A Data Uji 

1 Berlakukan Bebas Visa, Jokowi Tak Cemas Isu Keamanan  Ekonomi 

2 Tambah 23 Pesawat, Garuda Indonesia Grup Proyeksikan Penumpang Tumbuh 10 Persen  Ekonomi 

3 Presiden Ajak Semua Perusahaan Lakukan Revaluasi Aset  Ekonomi 

4 Dorong Optimisme Pasar, Jokowi "Pamer" Penerimaan Negara  Ekonomi 

5 Tunggu Inflasi, Rupiah Melorot ke Kisaran 13.900 Ekonomi 

6 Kuota Impor Jagung Ditetapkan Per Kuartal Ekonomi 

7 Awali Tahun 2016, Rupiah Berpeluang Menguat  Ekonomi 

8 Ini 5 Mata Uang Paling Jeblok Tahun 2015  Ekonomi 

9 Bisnis Bareng Teman? Ini yang Harus Diperhatikan  Ekonomi 

10 Musim Hujan Harga Tomat di Parepare Rp 1.000 Per Buah  Ekonomi 

11 Koper Penumpang Pesawat Dibobol, AP II Peringatkan Maskapai  Ekonomi 

12 Harga Pertamax Turun Rp 200 per Liter, Pertalite Rp 250 per Liter Ekonomi 

13 Tunda Pungutan Dana Ketahanan Energi  Ekonomi 

14 Ayahanda Indra Bekti Tutup Usia  Entertaimen

t 

15 Restoran Tua Chinatown Jadi Lokasi Syuting 'My Stupid Boss' Entertaimen

t 

16 Getarkan DWP 2015, Dipha Barus Gandeng Rinni Wulandari  Entertaimen

t 

17 Dari Indonesia, Kronutz Damaikan DWP 2015 Hari Pertama  Entertaimen

t 

18 Deretan DJ Lokal Buka DWP Hari Pertama Bersama Guyuran Hujan  Entertaimen

t 

19 Jadi Duta 'Star Wars', Nidji Rancang Helm Stormstrooper Warna-warni  Entertaimen

t 

20 Eksis! Girlband Kesayangan Kim Jong Un Tampil di Tiongkok Entertaimen

t 

21 DWP 2015 Didemo karena Alasan Moral dan Tak Punya Izin Entertaimen

t 

22 Paling Populer di AOA, Choa Akan Rilis Single Solo Entertaimen

t 

23 Nikita Mirzani Pernah Sindir Artis Baru Tapi Gaya Hidup 'Wow'  Entertaimen

t 

24 Jessica Jung Akan Kembali Bermusik, Are You Excited? Entertaimen

t 

25 Ini Cara Band Indie Agar Tetap Bertahan!  Entertaimen

t 

26 Nikita Mirzani dan Sejumlah Sensasinya  Entertaimen

t 

27 Gaya Hidup Malas-malasan Picu Nyeri Punggung  Kesehatan 

28 Ternyata, Sperma Lebih Aktif di Bulan Juli sampai Agustus  Kesehatan 

29 5 Tanda Anda Berolahraga Lari Terlalu Banyak  Kesehatan 

30 Ilmuwan Tumbuhkan Sel Payudara dalam Cawan  Kesehatan 
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31 Kenalkan Sayur dan Buah Sejak Usia 6 Bulan  Kesehatan 

32 Jarang Bercinta Bikin Vagina Lebih Kencang?  Kesehatan 

33 Jangan Lupakan 7 Area Tubuh Ini Saat Mandi  Kesehatan 

34 Nah itu tadi 4 fakta &amp; mitos seputar jerawat. Jadi skrg kamu tahu kan kalau jerawat 

muncul harus gimana? #SehatSeru  

Kesehatan 

35 #4 Jadi, kulit yang berjerawat harus mendapat perawatan tepat, agar tidak menjadi semakin 

parah dan tidak kambuh lagi. #SehatSeru 

Kesehatan 

36 #4 Jerawat disebabkan oleh pori-pori yg tersumbat, maka bakteri alami kulit dapat 

menyebabkan peradangan #SehatSeru  

Kesehatan 

37 Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang seringkali membuat seseorang merasa tidak 

nyaman, karena mengganggu penampilan.  

Kesehatan 

38 Obat Baru Alzheimer's dari Resistensi Suku Kanibalisme  Kesehatan 

39 Kamar Tidur Berantakan Memicu Depresi  Kesehatan 

40 Ini Dia 10 Kafe di Dunia yang Berdesain Unik dan Artistik (2)  Makanan 

41 10 Kafe di Dunia yang Berdesain Unik dan Artistik Makanan 

42 #MostPopular Nyam! Lucunya Burger Berwajah Walter White dari Serial 'Breaking Bad'  Makanan 

43 Rindu kuliner kampung halaman? Makanan apa yg ingin km coba di #FKS2015? Share cerita 

km dan menangkan voucher 500rb!  

Makanan 

44 Nyam! Lucunya Burger Berwajah Walter White dari Serial 'Breaking Bad'  Makanan 

45 Takeru Kobayashi, Jagoan Lomba Makan yang Bertubuh Atletis  Makanan 

46 Mau Minum Susu dan Ngopi Enak di Bogor? Mampirlah ke 6 Kafe Ini  Makanan 

47 Rindu kuliner kampung halaman? Makanan apa yg ingin km coba di #FKS2015? Share cerita 

km dan menangkan voucher 500rb!  

Makanan 

48 Makanan apa yang ingin kamu cicipi di #FKS2015 ?Jawab dan menangkan vouchernya senilai  Makanan 

49 Hamburger dan Tiramisu Juga Pernah Memecahkan Rekor Makanan Terbesar! (2)  Makanan 

50 Hamburger dan Tiramisu Juga Pernah Memecahkan Rekor Makanan Terbesar! (1)  Makanan 

51 Mau Bikin Burger Enak? Ikuti Formula ' iPerfect Burger ' ini (2)  Makanan 

52 Mau Burger Enak?   Makanan 

53 Stephan El Shaarawy mencetak gol kemenangan AC Milan atas Genoa tepat pada hari ulang 

tahunnya yang ke-20. 

Olahraga 

54 Sebagai Catatan, Xavi Hernandez mencetak gol ke-50 pada pertandingan melawan Rayo 

Vallecano. 

Olahraga 

55 Hingga saat ini, Lionel Messi sudah mencetak 301 gol dalam 419 pertandingan selama 

membela Barcelona dan Argentina. 

Olahraga 

56 Hingga hari ini, Lionel Messi sudah mencetak 73 gol. Messi mendekati rekor Pele yang 

mencetak 75 gol dalam satu tahun. 

Olahraga 

57 Hasil Liga Inggris: Villa 1-1 Norwich; Arsenal 1-0 QPR; Reading 3-3 Fulham; Stoke 0-0 

Sunderland; Wigan 2-1 West Ham; Man. City 1-0 Swansea 

Olahraga 

58 Manchester United menjadi klub kedua sepanjang sejarah Liga Champions Eropa yg menang 

2x setelah tertinggal 2 gol . Sebelumnya ada Arsenal . 

Olahraga 

59 FT: Barca 2-1 Celtic, MU 3-2 Braga, Shakhtar 2-1 Chelsea, Nordsj?lland 1-1 Juve, Bate 0-3 

Valencia, Lille 0-1 Muenchen, Galatasaray 1-1 Cluj 

Olahraga 

60 Oscar cetak gol pada menit ke-88. Shakhtar 2-1 Chlesea. #UCL Olahraga 

61 Soldado cetak hat-trick ke gawang Bate dan membuat Valencia unggul 3-0. Ini merupakan hat-

trick kedua Soldado di #UCL 

Olahraga 

62 Evan cetak gol penyeimbang bagi MU. Skor sementara, MU 2-2 Braga. #UCL Olahraga 

63 Iniesta cetak gol penyeimbang pada menit ke-45. Barcelona 1-1 Glasgow Celtic. #UCL Olahraga 
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64 Meski Barcelona menang atas Deportivo La Coruna, gawang Victor Valdez kemasukan 4 gol 

dan salah satunya gol bunuh diri Jordy Alba. 

Olahraga 

65 Jangan Asal Ajak Salon Mobil ke Rumah!  Otomotif 

66 Simak, Kembaran Motor Murah BMW dari TVS  Otomotif 

67 Jadwal ?Launching? Motor Termurah BMW di Indonesia  Otomotif 

68 Kawasaki Ninja 250 , Lebih Jago ? Nikung ? Otomotif 

69 Buruh Otomotif mobil dan motor Ikut "Demo" ke Istana Negara  Otomotif 

70 Motor Baru Honda, Kawin Silang Sport Mini dan Skuter Otomotif 

71 Peluncuran Honda New CBR150R Tinggal Menghitung Hari  Otomotif 

72 Salah Kaprah Soal Jamur pada Bodi Mobil  Otomotif 

73 Indonesia Bukan Basis Global Honda BR-V Otomotif 

74 Jadwal ? Launching ? Motor Termurah BMW di Indonesia  Otomotif 

75 Simak, Kembaran Motor Murah BMW dari TVS  Otomotif 

76 5 Mobil Toyota yang Lekat di Pikiran Konsumen  Otomotif 

77 Ponsel Android 7 Inci Lenovo Masuk Indonesia  teknologi 

78 Microsoft Juga Sediakan Internet untuk Pelosok Indonesia teknologi 

79 xiaomi Ponsel Impor Ilegal yang Marak Dijual di batam teknologi 

80 Lenovo : Indonesia Belum Mampu Merakit Ponsel android "High-end"  teknologi 

81 Microsoft Kucurkan Rp 13 Miliar untuk Latih Guru Pakai Office 365  teknologi 

82 Apple Diyakini akan mengeluarkan jenis iPhone Mini  teknologi 

83 1 Miliar Orang Tiap Hari Buka Facebook, 78 Persen via Mobile  teknologi 

84 Xperia "Malas" Jualan Android Murah  teknologi 

85 Lenovo Mulai Produksi Ponsel 4G di Indonesia  teknologi 

86 Sepertiga Karyawan Ponsel Samsung Terancam phk teknologi 

87 Sejarah Kamera ponsel android Terus Berubah, Menjepret Gambar sudah Hitungan 0,1 Detik!  teknologi 

88 Internet 4G kini sudah terdapat pada semua Ponsel Android dan iphone  teknologi 

89 Kebun Bunga "Amaryllis" Rusak Terinjak Pengunjung, Ini Kata Pemiliknya...  Travel 

90 Berlibur di King's Park? Jangan Lupa wisata di kebun bunga Travel 

91 4 keperluan yang harus Dilakukan Saat "berlibur"  Travel 

92 inilah Pariwisata jika berlibur raja ampat  Travel 

93 Wisata Hemat ke Wakatobi Bareng Pelni, Mau?  Travel 

94 Eksotika Toraja, (Masih) Surga Wisata  Travel 

95 Kehebohan Kebun Bunga "Amaryllis" di Patuk Membawa Berkah  Travel 

96 Wisata ke Derawan dengan harga murah? Cek 3 paketnya di sini:  Travel 

97 Kehebohan Kebun Bunga "Amaryllis" di Patuk Membawa Berkah  Travel 

98 Ini 3 Paket Wisata Derawan dengan Harga Murah  Travel 

99 Kebun Bunga "Amaryllis" Rusak Terinjak Pengunjung, Ini Kata Pemiliknya...  Travel 

100 Wisata Hemat ke Wakatobi Bareng Pelni, Mau?  Travel 
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Lampiran B Data Latih Kompas dan Detik.com 

1 Pemerintah Tambah 84 Negara Bebas Visa Wisata ke RI ekonomi 

2 Cadangan Devisa China Merosot US$ 100 Miliar, Terendah Sejak Mei 2012 ekonomi 

3 10,41 Juta Wisman Kunjungi RI di 2015, Jokowi: Perkiraan Devisa Capai Rp 144 T  ekonomi 

4 Kemendag Gandeng BNP2TKI Genjot Devisa dari TKI  ekonomi 

5 Rapat Tertutup 3 Jam, DPR dan BI Bahas 'Rahasia' Strategi Kelola Devisa  ekonomi 

6 Meski Negara Kecil, Cadangan Devisa Singapura US$ 247,7 Miliar ekonomi 

7 Cadangan Devisa RI US$ 105,9 Miliar, Malaysia Berapa?  ekonomi 

8 Cadangan Devisa RI Naik Jadi US$ 105,9 Miliar di Akhir 2015  ekonomi 

9 Ini Dia Daftar Usulan 85 Negara Penerima Bebas Visa RI ekonomi 

10 Sempat Dicoret, Brazil Akhirnya Masuk Daftar Penerima Bebas Visa RI ekonomi 

11 Luhut: Presiden Sering Cek Proyek ke Lapangan Biar Tak Dibohongi  ekonomi 

12 Dirut Bulog: Pak Presiden Bilang, Beras Naik Rp 50/Kg Sudah Berat  ekonomi 

13 Rizal Ramli Minta BUMN Genjot Revaluasi Aset  ekonomi 

14 NPWP Suami-Istri Digabung, Bagaimana dengan Aset ? ekonomi 

15 Ada Revaluasi Aset Hingga Irit Belanja Pegawai, Defisit Anggaran 2015 Turun ekonomi 

16 Aset 119 BUMN Capai Rp 5.395 T di 2015, Naik 15,1%  ekonomi 

17 Arahan Jokowi Soal Tax Amnesty dan Revaluasi Aset  ekonomi 

18 Jokowi Minta Perusahaan RI Berbondong Revaluasi Aset Tahun Ini  ekonomi 

19 Kejar Setoran Pajak, Menkeu Minta BUMN Segera Revaluasi Aset  ekonomi 

20 Penumpang Pesawat di Liburan Akhir Tahun 2015 Diprediksi Naik 55%  ekonomi 

21 Garuda Tambah 23 Pesawat Baru di 2016  ekonomi 

22 Natal dan Tahun Baru, Omset Sewa Pesawat Turun 50%  ekonomi 

23 PTDI Ekspor 40 Unit Pesawat, Terlaris NC235  ekonomi 

24 Garuda Resmikan Dua Pesawat Baru  ekonomi 

25 Garuda Datangkan Pesawat Baru Airbus 330 dan Boeing 777  ekonomi 

26 Setelah Airbus, Giliran 100 Unit Pesawat Boeing Bakal Diborong Iran  ekonomi 

27 Wulung, Drone Pertama di ASEAN yang Berstandar Industri Pesawat  ekonomi 

28 Pesanan Pesawat Airbus dan Boeing Anjlok di 2015  ekonomi 

29 Pengusaha Pesawat Carter Bidik Sektor Pariwisata dan 'Taksi' Udara  ekonomi 

30 Bea Masuk Onderdil 0%, Pesawat Rusak Tak Perlu Dibawa ke Luar Negeri  ekonomi 

31 Jakarta Defisit Air Bersih 9.100 Liter/ Detik  ekonomi 

32 Harga Minyak di SPBU Shell Turun Rp 100-300 per liter  ekonomi 

33 'Pertamini' Jual Pertalite Rp 10.000/Liter dan Pertamax Rp 11.000/Liter  ekonomi 
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34 Harga Beras di Jakarta Sudah Turun, Rata-rata Rp 7.500-Rp 8.000/Liter  ekonomi 

35 Beri 'Bonus' Listrik, PLN: Dananya dari Pendapatan Perusahaan  ekonomi 

36 Jokowi Putuskan Dana 'Pungutan' BBM Ditunda ekonomi 

37 Bahas Dana 'Pungutan' BBM, Sejumlah Menteri Merapat ke Kantor Darmin  ekonomi 

38 Menteri ESDM: Dana 'Pungutan' BBM Bukan Diambil Dari Konsumen  ekonomi 

39 Maskapai Royal Jordanian Kembali ke Jakarta  ekonomi 

40 Ini Sanksi Bagi Maskapai Rajin Delay  ekonomi 

41 Ini Daftar Maskapai RI Paling Ontime di 2015  ekonomi 

42 Kemenhub Kerja Keras Agar Maskapai RI Bisa Terbang ke AS dan Eropa  ekonomi 

43 Kemenhub Akan Turunkan Tarif Batas Atas, Ini Tanggapan Maskapai  ekonomi 

44 3 Rute Penerbangan Dialihkan ke Selatan Jawa, Asosiasi Maskapai: Bisa Hemat Fuel  ekonomi 

45 Asosiasi Maskapai RI Usul Pemisahan Bandara Sipil dan Militer ] ekonomi 

46 Pesan Jokowi ke Menteri: APBN Itu Terbatas, Belanjakan dengan Wise  ekonomi 

47 Tiket Rp 15.000/Orang, Kapal ke Pulau Seribu Baru Terisi 50%  ekonomi 

48 Menunggu Statement Yellen, Dolar AS Jatuh Terhadap Banyak Mata Uang di Dunia  ekonomi 

49 Hidup Lebih Sehat Bersama Promo Minyak Zaitun dari Transmart Carrefour  ekonomi 

50 Masih Perlu Revisi, Kebijakan DNI Batal Diumumkan Hari Ini  ekonomi 

51 Ada Orang Ketiga Ancam  Indra Bekti: Ini Permainan Fitnah  entertaiment 

52 Tentang Hater Deddy Corbuzier dan Brondong untuk Indra Bekti  entertaiment 

53 Reza Pahlevi Ngaku Pernah Siapkan Brondong untuk Indra Bekti  entertaiment 

54 Sebelum Meninggal Ayahanda Indra Bekti Minta Pakaian Ihram  entertaiment 

55 Ayahanda Indra Bekti Tutup Usia  entertaiment 

56 Ini Ucapan Indra Bekti yang Dianggap Gigih Melecehkan?  entertaiment 

57 Hamil Saat Syuting 'The Blacklist' Tak Ganggu Performa Megan Boone  entertaiment 

58 Iwan Fals Syuting Video Klip Bareng NOAH, Nidji, d'Masiv, dan Geisha  entertaiment 

59 Pevita Pearce dan 'Kegilaan' di Balik Syuting 'Aach... Aku Jatuh Cinta'  entertaiment 

60 Usai Menikah, Aryani Fitriana-Donny Michael Sibuk Syuting Stripping  entertaiment 

61 Jelang Menikah, Melody Prima Libur Syuting Sejak Awal Tahun  entertaiment 

62 Sebelum Drop, Budi Anduk Sempat Jatuh di Lokasi Syuting  entertaiment 

63 Syuting di Tengah Panasnya Gurun Gobi, Jackie Chan Rela Akting tanpa Stuntman  entertaiment 

64 Sempat Koma, Tangan Stuntwoman Ini Diamputasi Setelah Syuting 'Resident Evil 6'  entertaiment 

65 Dua Tahun Syuting di Hutan, Kevin Julio Akui Butuh Penyegaran  entertaiment 

66 Prioritaskan Keluarga, Nabila Syakieb Akan Batasi Jadwal Syuting  entertaiment 

67 Jessica eks SNSD Girang Syuting Bareng Kris eks EXO!  entertaiment 

68 Iko Uwais Cs Syuting 'Star Wars' Saat Puasa  entertaiment 

69 Syuting Terakhir 'My Stupid Boss' di Kantor PM Malaysia  entertaiment 

70 Party All Night Long! Lautan Partygoers di DWP 2015  entertaiment 

71 Partygoers Gila-gilaan di DWP 2015, Nikita Mirzani Tersedu-sedu  entertaiment 

72 Galantis, DJ Snake, Kaskade hingga Tiesto Getarkan DWP 2015 Hari Kedua  entertaiment 

73 Party 'Till Drop! Partygoers Gila-gilaan di DWP 2015 Hari Kedua  entertaiment 

74 Major Lazer dan Armin Van Buuren Tutup Party DWP 2015 Hari Pertama  entertaiment 

75 DWP 2015 Berakhir di Tangan Si Legendaris Tiesto  entertaiment 
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76 DWP 2015 Hari Ke-2 Akan Dibalut Aura House Music dan Trance  entertaiment 

77 Kolaborasi Serasi Iwan Fals, Nidji, NOAH, d'Masiv dan Geisha di 'Abadi'  entertaiment 

78 RunD 'Nidji' Pilih Meditasi daripada Narkoba dalam Bermusik  entertaiment 

79 Keren! Ini Penampilan Futuristik Nidji di '14 Tahun Transmedia'  entertaiment 

80 Euforia Star Wars, Nidji Buka Ulang Tahun Transmedia  entertaiment 

81 Hiks... Girlband KARA Resmi Bubar!  entertaiment 

82 Ikuti Tren, Girlband Stellar Tampil Menggoda ala Lolita  entertaiment 

83 Girlband KPop Ternyata Lebih Disukai Cewek daripada Cowok entertaiment 

84 Girlband Ini Bikin Yoon Shi Yoon Kuat Jalani Wajib Militer  entertaiment 

85 Keluarkan Single Terbaru, Tiwi Juga Bersiap Duet Bareng Delon  entertaiment 

86 Fisik Sudah Single, Steven Masih Romantis kepada Angel Karamoy  entertaiment 

87 Indah Nevertari Rilis Single untuk Soundtrack Film 'Ketika Mas Gagah Pergi'  entertaiment 

88 Setelah Single, Ari Lasso Segera Garap Album Baru  entertaiment 

89 Kocaknya Raditya Dika Mencari Cinta di Film 'Single'  entertaiment 

90 Akhirnya Rihanna Resmi Rilis Album Baru  entertaiment 

91 Rilis Album 'PrincesSyahrini', Bukti Syahrini Tak Cuma Sensasi  entertaiment 

92 Rilis Lagu Mandarin, Alena Wu Siap Go International  entertaiment 

93 Aih, Centilnya Syahrini Diperilisan Album 'PrincesSyahrini'  entertaiment 

94 Akhirnya Zayn Malik Rilis Lagu Solo  entertaiment 

95 Nindy Rencana Rilis Lagu dan Punya Anak Lagi  entertaiment 

96 Hijau Daun Siap Rilis Album Baru di 4 Negara Asia  entertaiment 

97 Belum Dirilis, Lagu Baru WINNER Di-cover Taeyang dan Lee Hi  entertaiment 

98 Warner Bros Umumkan Tanggal Rilis 'Wonder Woman'  entertaiment 

99 Curhatan WINNER Jelang Rilis Album 'Exit Movement:  entertaiment 

100 Studi: Olahraga Bantu Kurangi Rasa Sakit Akibat Nyeri Punggung Bawah  kesehatan 

101 Nyeri Punggung Bawah Dikira Hamil, Ternyata Jessica Kena Kanker Serviks  kesehatan 

102 Tak Mau Kena Nyeri Punggung? Yuk Perbanyak Olahraga!  kesehatan 

103 Redakan Nyeri Punggung Bumil, Dokter Sebut Tak Perlu Jalani Chiropractic  kesehatan 

104 Penjelasan Dokter Tulang Soal Sit Up dan Risiko Cedera Punggung  kesehatan 

105 Hati-hati, Bawa Tas Terlalu Berat Saat Liburan Bisa Mencederai Punggung  kesehatan 

106 Tumor Sepanjang 70 Cm Diangkat dari Punggung Nenek Ini  kesehatan 

107 Yang Perlu Anda Tahu Soal Nyeri Punggung Bawah Saat Olahraga  kesehatan 

108 Awalnya Nyeri Punggung, Lama-lama Bisa Jadi Depresi  kesehatan 

109 Mengatasi Nyeri Punggung Saat Menstruasi  kesehatan 

110 Tekan Punggung Sampai Berbunyi 'Krek' untuk Hilangkan Pegal, Berbahayakah ?  kesehatan 

111 Malas Cuci Handuk dan Menggantinya Sekali Sebulan? Ini Efeknya Bagi Tubuh  kesehatan 

112 Diduga Malas Mandi, Remaja Ini Tewas Keracunan Deodoran  kesehatan 

113 Mau Bakar Kalori Tapi Malas Olahraga? Yuk Menari!  kesehatan 

114 Wow! Di Kuba, Dokter Giat 'Kejar' Warga yang Malas Cek Kesehatan  kesehatan 

115 Kelamaan Nonton TV Plus Malas Gerak Bisa Berakibat Buruk Bagi Otak  kesehatan 

116 Merasa Diet Kurang 'Macho', Pria Jadi Malas Berobat karena Diabetes  kesehatan 

117 Pasangan Sering Malas Bercinta, Tanda Libidonya Rendah?  kesehatan 
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118 Hidup jauh dari orang tua membuat Dyah malas berolahraga #MyDietExperience  kesehatan 

119 Meski Terlihat 'Malas', Posisi Bercinta Seperti Ini Patut Dicoba Pria  kesehatan 

120 Ilmuwan Temukan Cara agar Sel Leukemia Saling Bunuh Satu Sama Lain  kesehatan 

121 Sesuap Lele Mengandung 3.000 Sel Kanker, Hoax atau Fakta?  kesehatan 

122 Cangkok Lemak, Alternatif Selain Implan untuk Besarkan Payudara  kesehatan 

123 Takut Ada Jendolan, Duo Serigala Ajak Perempuan Jaga Payudara  kesehatan 

124 Operasi Pengecilan Payudara pada Pria, Apakah Berbeda dengan Wanita?  kesehatan 

125 Catat! Ini Pesan Dokter Jika Hendak Jalani Operasi Pengecilan Payudara  kesehatan 

126 Breast Reduction Jadi Solusi Utama Atasi Payudara yang Terlalu Besar  kesehatan 

127 Rompi Antikanker Warsito Diarahkan Hanya untuk Kanker Payudara atau Serviks  kesehatan 

128 Kenalkan Evelyn, Wanita yang Gemar 'Makan' Pengharum Ruangan  kesehatan 

129 Perkenalkan Sloan! Snowboarder Cilik yang Baru Berumur 14 Bulan  kesehatan 

130 Kisah Chrissy, Kena Kanker Payudara Langka di Usia 8 Tahun  kesehatan 

131 Apakah Impotensi Disebabkan Faktor Usia?  kesehatan 

132 Masa Menopause Dipengaruhi Usia Wanita Saat Haid Pertama, Benarkah?  kesehatan 

133 Salmon Hasil Rekayasa Genetik Bisa Dikonsumsi Manusia, Amankah?  kesehatan 

134 Survei Ini Pastikan Pasutri Paling Bahagia Bercinta Sepekan Sekali  kesehatan 

135 Durasi Bercinta 45-90 Menit, Normalkah? https://t.co/B4ons4GjyL  kesehatan 

136 Suami yang Risau Jika Tidak Bercinta Tiap Hari dengan Istri  kesehatan 

137 Pasangan Ogah-ogahan Diajak Bercinta? Mungkin Dia Lelah  kesehatan 

138 Bagian Tubuh yang Tak Sengaja Kena Lem: Mata Hingga Vagina  kesehatan 

139 Supositoria ini Dimasukkan ke Vagina untuk Redam Nyeri Haid  kesehatan 

140 Ini Sebabnya Nyeri Vagina Sering Terasa di Kehamilan Trimester Ketiga  kesehatan 

141 Supositoria ini Dimasukkan ke Vagina untuk Redam Nyeri Haid  kesehatan 

142 Rambut Berponi Bikin Jerawat di Dahi Makin Banyak? Ini Penjelasan Pakar  kesehatan 

143 Alergi Parah, Kulit Wajah Wanita Ini Dipenuhi Bekas Luka dan Jerawat  kesehatan 

144 Berawal dari Jerawat di Dagu, Jodie Ketahuan Kena Kanker Kulit Langka  kesehatan 

145 Jerawat Sudah 'Matang'? Jangan Buru-buru Dipencet, Coba Lakukan Trik Ini  kesehatan 

146 Cara Menghilangkan Jerawat Batu Secara Permanen  kesehatan 

147 Kehilangan Sebagian Pankreas dan Mandul Gara-gara Obat Jerawat  kesehatan 

148 Tak Cermat Pakai Make-up Halloween, Risikonya Jerawatan Hingga Alergi  kesehatan 

149 Dikira Depresi, Ternyata Wanita Ini Kena Penyakit Otak Langka  kesehatan 

150 Bayi Juga Berisiko Lahir Prematur Jika Ayahnya Depresi  kesehatan 

151 5 Racikan Kopi a la Kafe Ini Bisa Hangatkan Tubuh!  makanan 

152 Hangatkan Tubuh dengan Susu Aneka Rasa di 5 Kafe Ini  makanan 

153 Asyiknya! Di Kafe Ini Pengunjung Bisa Bermain Airsoft Gun  makanan 

154 Cadbury Buka Kafe Pop-Up Creme Egg di London  makanan 

155 Kreator Stiker LINE Hadirkan Kafe Pop-up Bertema Karakter Imut di Jepang  makanan 

156 #MostPopular  Manis Gurih, Sayap Ayam Bersaus Cola di Kami Ruang &amp; Kafe  makanan 

157 Di Malam Hari Kafe Ini Jadi Tempat Penampungan Anjing Liar  makanan 

158 #MostPopular Kami Ruang &amp; Kafe: Ngemil Sayap Ayam Berbumbu Cola di Tempat 

Tenang dan Nyaman  

makanan 
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159 Dessert Cantik dan Unik Khusus Natal Ada di 8 Kafe Ini  makanan 

160 Kafe Pop-Up Sailor Moon Akan Hadir di New York  makanan 

161 Empuk Mulur Mie Ayam Kaki Lima a la Kafe dan Pizza Ayam Balado  makanan 

162 Warga Paris Tolak ISIS dengan Makan di Teras Kafe  makanan 

163 Kafe Ini Padukan Dessert Lezat dengan Bunga Cantik yang Dapat Dimakan  makanan 

164 Agar Sukses, Memulai Bisnis Kafe Perlu Banyak Ilmu (2)  makanan 

165 Dalam bisnis kafe tiap partikel harus diperhatikan. Mulailah dg yg paling penting yaitu: mesin 

kopi #coffeclass 

makanan 

166 Target market nantinya berkaitan dengan penentuan konsep dari kafe itu sendiri #coffeeclass makanan 

167 Ngomongin bisnis kafe pasti berkaitan dg target market. Sebelum buka kafe, fokuskan 

segmen yg mana yg ingin dituju #coffeeclass 

makanan 

168 Ingin sukses buka bisnis kafe ? Belajar dulu di Ã¢â‚¬ËœIndonesian Coffee AcademyÃ¢â‚¬â„¢ 

bersama detikfood dan @anomalicoffee  

makanan 

169 Punya mimpi jadi pebisnis kafe sukses? Bisa! Yuk cari ilmunya di 'Indonesian Coffee 

AcademyÃ¢â‚¬â„¢  

makanan 

170 Hampir Digusur Karena Kumuh, Kini Warkop Pak Caryo Jadi a la Kafe  makanan 

171 Death Cafe, Kafe untuk Ngobrol Soal Kematian akan Buka Permanen di London  makanan 

172 Seperti apa tren bisnis kafe di Indonesia? 2 pebisnis ini akan berbagi pengalaman di 'Indonesia 

Coffee Academy'  

makanan 

173 Wah, Lucunya Kafe Bertema My Little Pony di Jepang !  makanan 

174 Burger Abu-abu dari McDonald's China Dinilai Tak Menarik Selera  makanan 

175 Ada Sate Maranggi dan Burger Blinkers di Street Bistro  makanan 

176 Oishi! Nikmatnya Kuro Unagi Burger dan Lava Cake a la Osakamaru  makanan 

177 Blackjack: Gurih Empuk si Hitam Black Burger dan Black Noodle  makanan 

178 Ini Makanan Super Besar Pemecah Rekor Dunia, dari Tumpeng hingga Burger (2)  makanan 

179 Burger King Hadirkan Whopper Wine Sebagai Kado Ultah di Spanyol  makanan 

180 Yummy! Burger Unik dengan Bentuk Bumi hingga Burger Ramen (2)  makanan 

181 Burger Hitam Khusus "Halloween" Diperkenalkan Burger King  makanan 

182 Bakery di Jepang Ini Buat Burger dan Roti Kari Ukuran Jumbo  makanan 

183 Osakamaru: Lezatnya Niku Karai Pizza dan Kuro Unagi Burger dengan Lelehan Keju  makanan 

184 Traditional Home Kitchen: Mantap Mengenyangkan, Chicken Mustard Burger dan Croissant 

Chicken Sa  

makanan 

185 Nyam! Mantap Mengenyangkan Melahap Monster Burger di ghaWil Cafe and Coffee  makanan 

186 Yuk, Bikin Mini Burger untuk Arisan dan Bekal yang Praktis Enak !  makanan 

187 Judas Kitchen: Yummy! Burger Sehat dengan Isian Jamur Portobello Gurih  makanan 

188 ghaWil Cafe and Coffee: Mantapnya Menyantap Monster Burger dan Chicken Tuxedo  makanan 

189 Wow, Chris Brown Ternyata Miliki 14 Gerai Burger King!  makanan 

190 Ada Black Burger dan Boscaiola Pan Pizza di Bacchus Bar  makanan 

191 Burger Jumbo untuk Makan Malam yang Mantap  makanan 

192 3 Istilah Kuliner Baru Masuk Dalam Eatymology   makanan 

193 Cuisinomane dan Hangry, Ungkapan Kata Kuliner Baru yang Ada di Tahun 2015 (2)  makanan 

194 Nasi Bakar Isi Seafood Diharap Bisa Jadi Kuliner Khas Balikpapan makanan 

195 Berbahan Serba Hitam yang Kini Jadi Tren Kuliner  makanan 

196 Injo Gogi Bap dan Soondae, Kuliner khas Korea Utara  makanan 
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197 Mau Wisata Kuliner di Eropa? Ikuti 10 Tips Makan Enak Ini (2) makanan 

198 APJI Ajak Pengusaha Lokal Majukan Kuliner Indonesia  makanan 

199 Mencicip Mie Yamin Pedas Hingga Nasi Rames di Roemah Kuliner  makanan 

200 Bawa Rempah Asli, Tim Kuliner Indonesia akan Unjuk Kebolehan di 'Frankfurt Book Fair' 2015  makanan 

201 "Man United mencoba menjadi Arsenal ketika Arsenal sudah lelah menjadi Arsenal ."  olahraga 

202 Victor Valdes: Terima Kasih Man United, Sampai Jumpa Lagi!  olahraga 

203 HT Liverpool 0-0 Man United olahraga 

204 Selamat malam, sesaat lagi laga Man United vs Liverpool di Anfield akan kick-off . olahraga 

205 Arsenal dan Chelsea Tak Pernah Sejauh Ini Sejak 1994  olahraga 

206 Laga-laga Tandang yang (Bisa Jadi) Krusial untuk Arsenal  olahraga 

207 Saatnya Arsenal vs Chelsea  olahraga 

208 City Intip Peluang Dekati Arsenal  olahraga 

209 Kesempatan Spalletti Catat Start Sempurna bersama I Lupi  olahraga 

210 Duel Papan Tengah Dua Tim Tersukses Inggris  olahraga 

211 Curry Pimpin Warriors Kalahkan Lakers  olahraga 

212 Mata: Laga Lawan Liverpool Memang Beda  olahraga 

213 Satlak Prima: Atlet Proyeksi Olimpiade dalam Kondisi Bagus  olahraga 

214 Ito Comeback karena 'Gatal' Tangani Tim  olahraga 

215 Klopp vs Van Gaal: Dua Generasi, Dua Tabiat  olahraga 

216 Milan Sedang Sulit Kalahkan La Viola  olahraga 

217 Yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Madrid dan Atletico Selama Hukuman Larangan 

Transfer 

olahraga 

218 Hadapi MU, Firmino Ingin Ulangi Performa Lawan Arsenal  olahraga 

219 'Setan Merah' Tamu yang Paling Sering Menang di Anfield  olahraga 

220 Aguero Incar Gol Perdana ke Gawang Palace  olahraga 

221 Perbasi Dinilai Lamban, Muncul Desakan Segera Bentuk Timnas Basket  olahraga 

222 Bekraf Masih Godok Acuan Sayembara Maskot Baru Asian Games 2018  olahraga 

223 Dihukum FIFA, Madrid Belum Pikirkan Strategi Transfer  olahraga 

224 #MostPopular Derby Bandung dan Pelita Jaya vs Hangtuah Ramaikan IBL Hari Ini   olahraga 

225 Haruskah The Reds Khawatir pada Rooney?  olahraga 

226 Laga Panas di Anfield  olahraga 

227 Ada Ledakan Bom di Jakarta, Final Piala Jenderal Sudirman Tetap di GBK  olahraga 

228 Madrid Yakin Banding Hukuman Larangan Transfer Akan Sukses, Siap Bawa Kasus ke CAS olahraga 

229 Derby Bandung dan Pelita Jaya vs Hangtuah Ramaikan IBL Hari Ini  olahraga 

230 Fiorentina Menguji Misi Bangkit Rossoneri  olahraga 

231 Milan Memulai Misi Mendaki Klasemen  olahraga 

232 Berani Latih Tim-Tim Kecil, Pep?  olahraga 

233 Spalletti Diharapkan Jadi Solusi untuk Roma  olahraga 

234 Simeone Yakin, Martinez Bakal Segera Cetak Gol  olahraga 

235 Ini Cara Leicester Tundukkan Tottenham dan Tetap Tempel Arsenal  olahraga 

236 Ini Cara Leicester Tundukkan Tottenham dan Tetap Tempel Arsenal  olahraga 

237 Giroud Kini Punya 11 Gol dalam 11 Laga Tandang Arsenal  olahraga 



79 

 

238 Atlet Cantik Penghuni Pelatnas Cipayung  olahraga 

239 Leicester Tempel Ketat Arsenal  olahraga 

240 Chelsea Masih Belum Punya Dua Kemenangan Premier League dalam 1 Bulan  olahraga 

241 Liverpool vs Arsenal Berakhir Imbang  olahraga 

242 Robert Huth, Pemain Jerman Tersubur Nomor 4 di Premier League  olahraga 

243 Mihajlovic Pastikan Adriano Dilego ke Klub China  olahraga 

244 Pochettino Sulit Terima Kekalahan Spurs  olahraga 

245 Klopp: Satu Poin yang Pantas untuk 'Si Merah'  olahraga 

246 Pujian Enrique untuk Munir dan Messi  olahraga 

247 Liverpool vs Arsenal Kembali Ciptakan Gol di Menit-Menit Akhir  olahraga 

248 Klopp Soroti Lemahnya Konsentrasi Liverpool  olahraga 

249 Jangan sampai kalah bayern !  olahraga 

250 Celta Vigo dan Athletic Bilbao Melaju ke Perempatfinal  olahraga 

251 Penyebab Cat Motor Cepat Kusam  otomotif 

252 Honda Siapkan Motor Sport RFV1000?  otomotif 

253 Paten Motor Sport Suzuki 250 cc Bocor  otomotif 

254 Penjualan Motor Turun, Suzuki Pangkas Karyawan Kontrak  otomotif 

255 Motor Imam Darto Mogok, Eh Fans Malah Minta Foto  otomotif 

256 Konsep Motor Sport TVS Ini Berbasis BMW G310R  otomotif 

257 Bos Yamaha Dukung Klasifikasi SIM Motor  otomotif 

258 BMW R nine T Terbaru Semakin Sporty otomotif 

259 Kapan Datangkan Produk Kolaborasi dengan BMW, TVS ? otomotif 

260 Rekaan BMW G310SS Scrambler Ini Bisa Bikin Ketar-ketir Ducati  otomotif 

261 Soal Penarikan R1, Yamaha Indonesia Tunggu Spare Part Pengganti dari Jepang  otomotif 

262 Dari Mobil Mainan Jadi Nyata  otomotif 

263 Audio Mobil Sony Beresolusi Tinggi  otomotif 

264 Fitur Anyar BMW Ini Bikin Booking dan Menuju Restoran Lebih Mudah  otomotif 

265 Parade Mobil Modif Keren di Tokyo  otomotif 

266 Parade Mobil Keren di Tokyo  otomotif 

267 TVS Apache RTR 200 di Indonesia Berbeda dengan India  otomotif 

268 TVS Luncurkan Apache RTR 200 4V  otomotif 

269 Tingkatkan Kemampuan Teknisi, Daihatsu Gelar Kontes Skill Technical  otomotif 

270 Komunitas Pemilik Ferarri Sumbang Rp 500 Juta untuk Amal  otomotif 

271 TVS Apache RTR 200 4V Resmi Meluncur Rp 23,9 Juta  otomotif 

272 Ada Aturan Modif, Bengkel Malah Kebanjiran Order  otomotif 

273 Memilih Mobil Sesuai Karakter Anda  otomotif 

274 Trik Cara Merawat Motor Lawas Biar Tetap Oke  otomotif 

275 Ini Kinerja Penjualan Pabrikan Motor Pada 2015  otomotif 

276 Audi Pesaing Fiat 500 Mulai Dijual 2019 ?  otomotif 

277 Meski Penjualan Susut, Varian Motor Bebek Diyakini Tak Akan Punah  otomotif 

278 BMW Klaim Motornya Semakin Laris  otomotif 

279 Honda Luncurkan CB150R StreetFire Edisi Khusus  otomotif 
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280 Minat Nyemplak Honda CB150R StreetFire Edisi Khusus? Sudah Bisa Dipesan  otomotif 

281 Popularitas Mobil Low MPV Bekas akan Tergantikan oleh LCGC  otomotif 

282 Honda Ladies Beraksi dengan CB150R Streetfire  otomotif 

283 Ini Harga Honda CBR150R dan CBR250R Versi Penyegaran di India  otomotif 

284 Bos Ford Kagumi Google dan Apple Ciptakan Mobil Otonom  otomotif 

285 Motor Listrik Futuristik Belanda otomotif 

286 Sensasi Nyetir i-Road, Kendaraan 3 Roda Toyota  otomotif 

287 Jeep Renegade Jadi Mobil Terbaik di Brazil  otomotif 

288 10 Mobil Sport Termahal   otomotif 

289 Cantiknya SPG Tokyo Motor Show  otomotif 

290 10 Mobil Sport Termahal  otomotif 

291 Canggih, Bisa Chating di Motor Listrik Ini  otomotif 

292 Menjajal Motor Triumph, Menantang Udara Dingin Inggris  otomotif 

293 Suzuki Perkuat Citra dan Posisi Ertiga Sebagai Mobil untuk Keluarga  otomotif 

294 Diluncurkan Akhir Bulan, Ini Sekilas Profil Ducati Scrambler 400  otomotif 

295 Melihat Sejarah UD Truck di Ageo Jepang  otomotif 

296 Konsep Fiat 500X Versi Anyar Ini Betot Perhatian di SEMA 2015  otomotif 

297 Resmi Meluncur di Jepang, Crossover Suzuki Ignis Akan Serbu Eropa  otomotif 

298 Honda Tantang Pelajar Pacu Adrenalin dengan Sonic 150R Secara Aman  otomotif 

299 Wow, Yamaha Kembangkan Motor Sport Empat Roda  otomotif 

300 Ribuan Keluarga Meriahkan Pesta Suzuki New Ertiga  otomotif 

301 Menanti Kejutan Ponsel Selfie Oppo F1  teknologi 

302 Ponsel Samsung akan Punya Fitur Anti Iklan  teknologi 

303 Mau Ponsel Android Lebih Ngacir? Hapus Saja Facebook teknologi 

304 Microsoft Bawa 'Awan' ke Dalam Laut  teknologi 

305 Galaxy A Tampil Bak Ponsel Premium  teknologi 

306 Lenovo A2010: Ponsel 4G Murah Bagi yang Mau 'Hijrah'  teknologi 

307 Kalah dari Apple, 9 Ponsel Samsung Ditarik  teknologi 

308 Microsoft Siap Rilis Ponsel Generasi Terakhir Lumia  teknologi 

309 Pengapalan Ponsel Xiaomi Tak Sesuai Target  teknologi 

310 iPhone 6S Kalahkan Ponsel Octa Core Android  teknologi 

311 Mengeruk Nomor Ponsel dari Facebook cs  teknologi 

312 Bukan Xiaomi atau Samsung, Ponsel Pertama Snapdragon 820 Adalah teknologi 

313 Ponsel Selfie Lenovo Usung Kamera ala Samsung Galaxy  teknologi 

314 Lenovo Siapkan Ponsel Project Tango  teknologi 

315 Galaxy A9, Ponsel Pamungkas di Kelas Metal  teknologi 

316 Samsung Mulai Kurangi Jualan Ponsel  teknologi 

317 Bisnis Ponsel Samsung Punya Bos Baru  teknologi 

318 Internet Cepat 4G Telkomsel Tiba di Balikpapan  teknologi 

319 Internet Indonesia Rentan Terjegal Disharmoni Kasus IM2  teknologi 

320 Anak Bangsa Juga Punya Balon Internet ala Google Lho  teknologi 

321 APJII Dukung Balon Internet Google di Indonesia Asalkan teknologi 
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322 Seluk Beluk Kecanggihan Balon Internet Google  teknologi 

323 Telkomcel &amp; Facebook Luncurkan Internet Gratis di Timor Leste  teknologi 

324 Sinyal 4G Telkomsel Rambah Pinggiran Jakarta  teknologi 

325 Fuji Xerox Bikin Teknologi Baru Cetak Dokumen  teknologi 

326 Misi Kejar Dobel Digit Kelima di Jabotabek Jabar  teknologi 

327 Bikin Chip Grafis Sendiri, Huawei Goyang Samsung  teknologi 

328 Akses Cepat 4G Bikin Pengguna Ketagihan Pakai Data  teknologi 

329 UKM Terus Digembleng Edukasi Digital demi MEA  teknologi 

330 Indihome Tembus 1 Juta, Telkom Sumringah  teknologi 

331 Telkomsel: Kami Cinta Damai, Tak Mau Perang Tarif 4G  teknologi 

332 Mi Store Jakarta Janjikan Redmi Note 3 Datang Cepat  teknologi 

333 Meme Mourinho: Jadi Sopir Bus &amp; Diketawain Wenger  teknologi 

334 Psst.. Ini Bocoran Rencana 4G Telkomsel di 2016  teknologi 

335 Potret Gemerlap Malam Jakarta  teknologi 

336 'Pengguna 4G Boros Pakai Data Karena Ketagihan'  teknologi 

337 LG G3 Segera Kebagian Android Marshmallow  teknologi 

338 Duet Kamera Saku Mewah Canon Mendarat di Indonesia  teknologi 

339 Antisipasi Perang Tarif 4G, KPPU Bakal Panggil Operator  teknologi 

340 Ed Sheeran Tinggalkan Facebook dan Instagram  teknologi 

341 Canon G5 X &amp; G9 X Siap Goda Penggila Prosumer  teknologi 

342 Foto 'Kembaran' Vladimir Putin 95 Tahun Lalu Bikin Heboh  teknologi 

343 HTC One X9, Tampang Premium untuk Kelas Menengah  teknologi 

344 Star Wars Jadi Daya Pikat Kartu Grafis AMD  teknologi 

345 Samsung Rasakan Empuknya Marshmallow Tahun 2016  teknologi 

346 Motorola Droid Turbo 2 Tampil ala Star Wars  teknologi 

347 Keren! 100 Galaxy Tab Disusun Jadi Piano   teknologi 

348 Bisnis Game Cerah, Acer Geber Predator  teknologi 

349 Path: Selamat Tinggal Windows Phone  teknologi 

350 WD Geber 3 Hardisk Jelang Libur Akhir Tahun  teknologi 

351 Setelah Amaryllis, Kebun Bunga Eceng Gondok di Bantul Kini Mulai Hits  travel 

352 Kebun Teh yang Sejuk Buat Wisata Keluarga di Jateng  travel 

353 Sudut-sudut Cantik Kebun Raya Cibodas  travel 

354 Bayi Kuda Nil Mini Dipamerkan di Kebun Binatang Inggris  travel 

355 Ada Kebun-kebun Nan Indah di Pedalaman Papua  travel 

356 Kebun Binatang? Bukan, Ini Kantor Disbudpar Belitung Timur travel 

357 Asyiknya Kemping dan Bersepeda di Kebun Raya Cibodas  travel 

358 Bukan Puncak, Ini Kebun Teh Tanjung Sari di Wonosobo  travel 

359 Bayi Badak Pertama Lahir di Kebun Binatang Howletts, Inggris  travel 

360 Turis Mabuk Masuk Kandang Macan di Kebun Binatang AS &amp; Digigit  travel 

361 Beda! Offroad di Puncak Lewat Kebun Teh Indah  travel 

362 Lucunya, Beruang Kutub Sedang Minum di Kebun Binatang Moskow  travel 

363 Yang beda di Thailand, Wisata ke Kebun Anggur  travel 
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364 Pantai Karang Jahe, Wisata Bahari Andalan dari Rembang  travel 

365 Wisata ke Masjid Agung Al Furqon, Kebanggaan Warga Lampung  travel 

366 Belajar Sambil Wisata di TMII  travel 

367 Libur Akhir Tahun ke Puncak Bintang, Bandung Saja!  travel 

368 Mulai 9 Januari Ada Paket Wisata Komplit Garuda &amp; Pelni ke Karimunjawa  travel 

369 Libur Tahun Baru 2016, Pantai Teluk Ijo Banyuwangi Penuh Turis  travel 

370 Kepadatan Pengunjung Tak Kurangi Serunya Liburan di Ragunan  travel 

371 Ini Dia Wahana Favorit Wisatawan di TMII  travel 

372 Puluhan Ribu Pengunjung Padati TMII di Libur Tahun Baru  travel 

373 Libur Tahun Baru di Banyuwangi, Wajib ke Rumah Apung travel 

374 Jerapah Lucu Jadi Primadona di kebun Binatang Ragunan  travel 

375 Penampakan Padatnya Pengunjung yang ke Cawan &amp; Museum Monas  travel 

376 Meski Hujan, Ribuan Turis Tetap Antusias Wisata di Monas  travel 

377 Pengunjung Membludak, Tugu Monas Ditutup  travel 

378 Liburan Tahun Baru, Pengunjung Menyemut di Kota Tua  travel 

379 Walikota Kediri Ajak Warga Liburan di Sungai Brantas  travel 

380 Wisatawan Mulai Padati Ancol Sejak Pagi  travel 

381 Perhatikan! Berikut Jadwal Sistem Buka-Tutup Arus Puncak  travel 

382 Keren! Tasikmalaya Juga Punya Menara Eiffel  travel 

383 Duo Cantik dari Sumatera Utara, Mana Tahan travel 

384 Disapa Cantiknya Mentari Pagi di Bromo  travel 

385 Ingin Enteng Jodoh di 2016? Ke Cunghup Mangkok di Sulsel  travel 

386 Libur Tahun Baru di Sumut, Wisatawan Diimbau Jaga Kesehatan  travel 

387 Anas yang Piknik di Kawah Gunung Ijen Selama Satu Tahun  travel 

388 Poto Tano, Pintu Masuk Sumbawa yang Cantik  travel 

389 Libur Tahun Baru bersama Anak, ke Taman Edukasi Avros Medan  travel 

390 Libur Tahun Baru, Monas Ramai Pengunjung  travel 

391 Jokowi &amp; Menpar Saja ke Pianemu, Kalian Kapan ?  travel 

392 Hanya Sedikit Pengunjung yang Tahun Baruan di Bromo  travel 

393 Mengintip Hebohnya Tahun Baru di Seluruh Dunia  travel 

394 Tahun Baru di Australia: Malam di Sydney, Pagi di Bondi Beach  travel 

395 Tahun Baru di Australia, Malam di Sydney Pagi di Bondi Beach  travel 

396 Mumpung Lengang &amp; Bersih, Yuk ke Bundaran HI Sekarang!  travel 

397 Hebohnya Kembang API Selama 25 Menit di Trans Studio Bandung  travel 

398 Jokowi Ingin Raja Ampat Jadi Lokasi Wisata Eksklusif  travel 

399 Ssst, Ini 3 Hadiah Tahun Baru 2016 Untuk Raja Ampat  travel 

400 Selamat Tahun Baru 2016! Warga &amp; Wisatawan di Bundaran HI Bersorak  travel 
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Lampiran C Dokumen Berita 

1 Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memilih hadiah spesial hari Valentine yang jatuh 

pada tanggal 14 Februari. Susi berencana menenggelamkan 23 kapal nelayan asing yang 

tertangkap dan terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia."Pada 14 Februari ini, 22 

kapal ditenggelamkan, ditambah Starcki, jadi 23 kapal," kata Susi saat jumpa pers, di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (11/2/2016) .Sebelum penenggelaman dilakukan pada 14 

Februari nanti, KKP yang dibantu aparat penegak hukum telah meledakkan 117 kapal.Untuk kapal 

milik PT Starcki Indonesia, Susi menyebutkan, Kapal Starcki 10 sebetulnya sudah pernah ditahan 

saat membawa 400 ton ikan. Saat itu, kapal beralasan hanya akan mengantarkan para ABK ke 

negara asal. Ternyata, kapal tersebut terus melakukan aktivitas illegal fishing sehingga akhirnya 

ditahan oleh otoritas Indonesia.Apalagi, kapal tersebut sudah tidak mengantongi Surat Izin 

Penangkapan Ikan."Makanya, kita tenggelamkan besok atau lusa," tegasnya.   

2 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan adanya penurunan sebesar 5%terhadap tarif 

batas atas dan batas bawah penumpang layanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal dalam 

negeri.Sekjen Indonesian National Air Carriers Association ( INACA), Tengku Burhanuddin 

mengatakan, dampak yang ditimbulkan terhadap penurunan ini akan terasa industri penerbangan 

nasional saat peak season."Untuk low season (hari biasa) dampak penurunan tidak akan teras. Tapi 

saat peak season (musim puncak perjalanan) setiap maskapai akan ambil tarif batas semua dan 

ketika itu penyesuaian tarif ini akan sangat terasa," ujar Tengku di Kantor Kementerian 

Perhubungan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).Untuk itu, ia mengharapkan peran aktif Pemerintah 

dalam bentuk intervensi agar harga avtur dan nilai tukar rupiah tidak naik turun terlalu cepat 

sehingga merugikan industri penerbangan."Kalau semua stabil kan lebih enak. Kita minta 

pemerintah stablikan pergerakan rupiah," pungkasnya.  

3 Pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid X. Paket kebijakan ini berisi 

perubahan tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 

Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2014.Revisi aturan itu selanjutnya akan diatur lewat Peraturan 

Pemerintah (PP). Garis besar revisi DNI itu adalah meningkatkan porsi kepemilikan asing menjadi 

mayoritas, bahkan hingga 100%.  

4 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan adanya penurunan sebesar 5% terhadap 

tarif batas atas dan batas bawah penumpang layanan kelas ekonomi angkutan udara berjadwal 

dalam negeri. Masingmasing maskapai diminta menyampaikan tarif baru hasil penurunan 

tersebut."Dalam Peraturan Menteri (PM) 14 tahun 2016, Badan Usaha Angkutan Udara wajib 

menetapkan besaran tarif penumpang layanan kelas ekonomi yang tidak boleh melebihi jarak 

tertinggi," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, J.A. Barata di Kantor 

Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (11/2/2016)."Lima belas hari sebelum diterapkan, 

maskapai harus menyampaikan tarif baru kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 

Kemenhub dan masyarakat pengguna selambatlambatnya 15 hari sebelum diterapkan," pungkas 

dia. Ia khawatir, bila penetapan tarif baru dilakukan masing masing maskapai, dapat menimbulkan 

iklim persaingan usaha yang tidak sehat.  

5 Guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaanperusahaan yang ada di 

Indonesia diminta untuk melakukan efisiensi. Itu bisa dilakukan dengan cara pengurangan gaji 

pekerja level atas, hingga mengurangi jam lembur. Hanif mengatakan, efisiensi yang dilakukan 

perusahaan dengan mengurangi gaji dan fasilitas pekerja di level atas manajemen perusahaan 

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengurangi risiko PHK pekerja lainnya. "Lebih dari 60 

persen angkatan kerja kita lulusan SD dan SMP, kalau ditambah dengan lulusan SMA maka 

jumlahnya mencapai 90 persen," ujarnya.  

6 Pemerintah melakukan sejumlah perubahan pada aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Perubahan 

juga terjadi dalam 56 jenis usaha di sektor pariwisata. Apa saja?Menteri Pariwisata, Arief Yahya 
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mengatakan, ada 11 jenis usaha di sektor pariwisata yang persentase kepemilikan asingnya 

dinaikkan. Dan satu jenis usaha dipertahankan persentase kepemilikan asingnya."Proteksi UKM 

tetap kami lakukan, terutama untuk usaha bermodal Rp 10 miliar ke bawah aman. Asing harus 

bermitra dengan UKM," jelas Arief di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2016)."Sementara yang 

dipertahankan persentase kepemilikan asingnya adalah spa. Untuk spa kepemilikan sahamnya 

tetap 51%, karena spa hampir seluruhnya UKM," ujar Arief. 

7 PT PAL Indonesia merancang kapal markas atau kapal induk perikanan pertama di Indonesia. Kapal 

ini dirancang atas ide dan permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.Kapal ini 

bisa dipakai untuk misi pengawasan, pengintaian dan pemantauan maritim. Selain itu, kapal ini 

bisa mendukung aktivitas pencurian ikan atau illegal fishing karena bisa membawa kapal patroli di 

dalamnya. Lanjut Firmansyah, Susi telah setuju dengan desain awal kapal markas yang ditawarkan 

oleh PAL. Kapal tersebut sebetulnya penyempurnaan dari desain kapal perang jenis Strategis 

Sealift Vessel (SSV) yang dirancang untuk memenuhi pesanan militer Filipina."Ini dikembangkan 

dari SSV Filipina," ujarnya.Selain sebagai markas, kapal yang dirancang memiliki panjang 140 meter 

ini bisa dipakai sebagai rumah sakit terapung hingga sarana karantina dan penelitian.  

8 Mulai hari ini, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia 

untuk mengembangkan sistem transportasi terpadu di Indonesia.Dalam pertemuan 1112 Februari 

2016 ini, Jonan meminta masukan dari seluruh gubernur untuk menyusun Program Kerja dan Pagu 

Indikatif Tahun Anggaran 2017. Lewat komunikasi, koordinasi, dan masukan dari seluruh gubernur 

tersebut, pembangunan sistem pelayanan transportasi di seluruh provinsi di Indonesia 

mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. "Dalam 

mendukung Nawa Cita yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sektor 

transportasi, Kementerian Perhubungan memiliki 4 fokus kerja yaitu peningkatan keselamatan dan 

keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola 

dan regulasi," kata Barata.  

9 PT Pelni (Persero) berencana membeli 1 unit kapal pesiar (cruise) pada tahun 2016. Kapal tersebut 

direncanakan mendukung program pariwisata bahari yakni melayari pulaupulau eksotik 

Indonesia."Kita akan beli cruise dengan kapasitas 300 penumpang," kata Direktur Utama Pelni, 

Elfien Goentoro, saat acara Forum Bisnis Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Jakarta, Kamis (11/2/2016)."Kita beli kapal cruise bekas," tambahnya.Pendanaan tersebut akan 

didukung dari modal sendiri dan pinjaman. Untuk pinjaman, Pelni akan bekerjasama dengan 

perbankan asal Jerman, KfW."Modal sendiri 20% sisanya pinjaman," katanya  

10 Berbagai produk inovatif yang menggunakan energi terbarukan dipamerkan dalam acara Bali Clean 

Energy Forum (BCEF) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) hari ini. Salah satunya adalah 

kompor yang menggunakan bahan bakarpellet dari aneka limbah pertanian seperti jerami, bonggol 

jagung, dan serbuk kayu.Kompor ini merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh PT 

Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mendukung penggunaan energi terbarukan di Indonesia. 

Sampai saat ini sudah 40 kompor pellet yang dibagikan di Bali, yakni di Kabupaten Jembrana dan 

Kabupaten Tabanan. "Kompor harganya 1 juta. Di Bali kita bagi gratis 40, di Jateng dan Jatim juga 

40. Rencana tahun ini dibagikan 12.000 kompor plus pellet gratis untuk 2 bulan," tutupnya 

11 PT Pelni (Persero) siap mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kapalkapal 

Pelni siap membawa hasil perikanan.Diketahui, Susi akan mengembangkan pembangunan sentra 

bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi pulau terluar hingga daerah perbatasan."Itu bu 

menteri presentasi, ada 15 sentra hasil laut, maka untuk mempermudah dalam pendistribusian, 

kita bantu distribusikan," kata. Selanjutnya, barang tersebut nantinya akan dibawa ke sentra 

konsumen seperti di Pulau Jawa. Untuk merealisasikan rencana itu, kapal bakal dilengkapi fasilitas 

cool storage."Nanti kontainer ada pendingin. Kapal kita ada kapal Tol Laut. Di sana ada fasilitas 

pendingin sehingga bisa bawa ayam dan ikan beku," tambahnya.Dengan sinergi antara Pelni dan 

KKP, Elfien mengaku, pihaknya sangat diuntungkan. Kapal Pelni bisa terisi muatan barang dari 

wilayah perbatasan atau pulau terluar."Ini ada sinergi. Kapal balik ke Jawa biasanya itu kosong 

(barang), dengan ini bisa isi," sebutnya  

12 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias pengelola Jalan Tol KanciPejagan, PT Semesta Marga Raya di 

bawah investor barunya PT Waskita Toll Road, mulai memperbaki ruas jalan tol sepanjang 35 

kilometer (km) yang saat ini kondisinya rusak parah.Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry 

Trisaputra Zuna mengungkapkan, bila perbaikan selesai dilakukan dan ruas jalan tol ini dinyatakan 
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lolos SPM alias standar pelayanan minimum, maka pengelola dapat memperoleh haknya kembali 

berupa penyesuaian tarif."Kalau semua oke, SPM oke, dia (PT Semesta Marga Raya) boleh 

melakukan penyesuaian tarif.  

13 Perbaikan Jalan Tol KanciPejagan 35 kilometer (km) mulai dikerjakan oleh badan Usaha Jalan Tol 

(BUJT) alias pengelolanya, yaitu PT Semesta Marga Raya di bawah investor barunya PT Waskita Toll 

Road. Dana perbaikan mencapai Rp 510 miliar."Saya sudah berkomunikasi dengan BUJT di 

lapangan. Katanya anggaran mereka siapkan Rp 510 miliar. Itu bersumber dari internal BUJT. Kan 

sudah masuk investor baru," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna, 

saat berbincang dengan detikFinance di kantornya, Rabu (10/2/2016). Di September 2015, Waskita 

Karya mengambil alih sebagian besar kepemilikan saham PT Semesta Marga Raya dari pihak MNC. 

Setelah dilakukan kajian mendalam, akhirnya proses perbaikan jalan pun dilakukan.  

14 Harga emas batangan atau Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini turun Rp 

1.000/gram. Sementara harga buyback turun lebih banyak.Seperti dikutip dari situs perdagangan 

Logam Mulia Antam, Kamis (11/2/2016), harga emas batangan pecahan 1 gram, hari ini dibuka 

turun Rp  1.000/gram  menjadi  Rp  561.000/gram,  dibandingkan  posisi  kemarin  di  Rp 

562.000/gram.Sementara, harga pembelian kembali alias buyback oleh emiten berkode ANTM itu 

turun Rp 5.000 menjadi Rp 505.000 dibandingkan posisi kemarin Rp 510.000/gram."Untuk 

transaksi pembelian Emas Batangan datang Langsung ke PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia setiap 

harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja," kata Antam dalam situs 

resminya.Berikut harga emas Antam pagi ini:  

15 Semua orang tentu ingin rumahnya selalu bersih dan nyaman ditinggali. Tidak rumit kok menjaga 

kebersihan rumah sendiri. Cukup sisihkan waktu untuk menyapu setidaknya setiap dua hari sekali 

dan mengepelnya. Di akhir minggu, Anda bisa memiliki lebih banyak waktu untuk pembersihan 

menyeluruh seperti laplap jendela, meja, dan perabotan lainnya.Transmart Carrefour siap 

menceriakan rumah Anda dengan berbagai perlengkapan bersihbersih rumah. Seperti Lion Star 

grill tempat sampah ukuran 10 liter yang hadir dalam warnawarni ceria yang diskon dari harga Rp 

21.900 menjadi Rp 19.900 dan di Bali dengan harga Rp 20.900. Sediakan ember penampung air 

Shinpo 30 liter dengan harga Rp 74.900 (Rp 76.900 di Bali). Ada pula untuk mendukung kegiatan 

mengepel, Maspion orchid ember mop + tutup ukuran 12 liter dari harga Rp 64.900 menjadi Rp 

42.900 (Rp 43.900 di Bali).Jangan lewatkan semua promo yang berlaku sampai 16 Februari 2016 

ini. Dan bagi Anda pemegang kartu kredit Bank Mega, dapatkan tambahan diskon 10% nya.  

16 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias pengelola Jalan Tol KanciPejagan, PT Semesta Marga Raya di 

bawah investor barunya, PT Waskita Toll Road, mulai memperbaki ruas jalan tol sepanjang 35 

kilometer (km) yang saat ini kondisinya rusak parah.Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry 

Trisaputra Zuna mengatakan, perbaikan terus dikebut dan ditargetkan rampung sebelum musim 

mudik lebaran tahun ini."Kami (BPJT) dengan BUJT Tol KanciPejagan (PT Semesta Marga Raya), 

sepakat bahwa proses perbaikan harus selesai sebelum musim mudik lebaran.   

17 Hari ini, Kementerian ESDM menggelar pertemuan Bali Clean Energy Forum (BCEF) di Bali Nusa 

Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Acara BCEF ini akan berlangsung sampai Jumat, 

12 Februari 2016.Pejabat dan perwakilan dari 26 negara, di antaranya Menteri Perminyakan dan 

Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Ali Al Naimi; Menteri Energi, Air dan Tekno Hijau Malaysia, 

Maximus Johnity Ongkili; Menteri Energi dan Perminyakan Papua Nugini, Ben Micah; Menteri 

Pembangunan Internasional Australia, Hon Steven Ciobo; Menteri Perminyakan dan SDM Timor 

Leste, Alfredo Pires hadir dalam forum ini.   

18 Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini melemah terhadap rupiah. Mata uang Paman Sam 

bergerak di kisaran Rp 13.300an.Seperti dikutip dari data perdagangan Reuters, Kamis 

(11/2/2016), dolar AS pagi tadi dibuka melemah di posisi Rp 13.381 dibandingkan posisi pada 

perdagangan kemarin sore Rp 13.401.The Greenback terus melemah dan perlahan sempat 

menyentuh titik terendahnya hari ini di Rp 13.325. Pelemahan dolar AS ini sudah terjadi sejak awal 

2016.Menjelang siang ini, dolar AS berada di posisi Rp 13.387. Sepanjang 2016 ini rupiah menguat 

1,7% terhadap dolar AS.  

19 Jalan tol KanciPejagan 35 kilometer (km) mulai dikerjakan perbaikannya oleh badan Usaha Jalan 

Tol (BUJT) alias pengelolanya, yaitu PT Semesta Marga Raya di bawah investor barunya PT Waskita 

Toll Road.Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengatakan, perbaikan 

yang dilakukan tidak sekedar meliputi perbaikan struktur bangunan, namun hingga peningkatan 
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kualitas jalan tol itu sendiri."Kan sekarang Jalan Tol KanciPejagan itu bentuknya jalan beton. 

Dengan perbaikan ini, akan dilakukan juga over lay (pelapisan) dengan aspal," ungkap Herry, 

ditemui detikFinance di kantornya, Jakarta, Rabu (10/2/2016).Adapun pekerjaan perbaikan yang 

dilakukan, kata Herry, diambil pilihan yakni dengan melakukan perombakan total bagian jalan yang 

rusak. Hampir seluruh ruas jalan tol di sisi Utara yakni yang menuju Pejagan bakal dirombak dan 

dibangun dari ulang."Jadi pekerjaannya, bagian yang retak dan berlubang dibongkar.   

20 Usia muda sering diartikan sebagai momen untuk bersenangsenang. Padahal seharusnya 

produktivitas maksimal seseorang berada di usia tersebut. Tidak percaya? Beberapa orang berikut 

ini akan membuktikan padamu, bahwa kesuksesan memang bisa diraih dari usia yang semuda 

mungkin.1. Mark ZuckerbergDi usianya yang menginjak 30 tahun, Mark Zuckerberg sudah menjadi 

CEO di perusahaan yang dia dirikan sendiri, yaitu Facebook,inc. Saat ini perusahaannya 

mempekerjakan lebih dari 8.000 orang dengan pendapatan tahunan lebih dari US$ 7 miliar, 

dengan begitu total kekayaan bersihnya mencapai US$ 35,7 miliar.2. Sergey Brin Sergey Brin 

adalah salah satu orang yang membidani lahirnya mesin pencarian terbesar di dunia, yang biasa 

disebut Google. Pada tahun 2015, pria kelahiran tahun 1973 ini sudah mengantongi kekayaan 

sebesar US$ 28 miliar.3. Larry PageBersama Sergey Brin, Larry Page membangun raksasa internet 

Google. Dan memegang posisi CEO di perusahaan itu. Total kekayaan Page di usianya yang 

menginjak 41 tahun mencapai US$ 29 miliar.4. Ma Huateng Ma Huateng adalah pemilik 

perusahaan terbesar kelima di dunia setelah Amazon, Alibaba, dan eBay, yaitu tencent Holdings 

Limited, yang mempekerjakan lebih dari 30.000 karyawan. Pada tahun 2015 Kekayaan pria yang 

berusia 43 tahun ini mencapai US$ 17,6 miliar.5.   

21 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias pengelola Jalan Tol KanciPejagan, PT Semesta Marga Raya di 

bawah investor barunya PT Waskita Toll Road, mulai memperbaki ruas jalan tol sepanjang 35 

kilometer (km) yang saat ini kondisinya rusak parah."Kegiatan perbaikan sudah mulai kita lakukan 

di sisi jalan bagian utara atau bagian jalan yang mengarah ke Pejagan. Sudah kita kerjakan satu dua 

bulan ini," ujar Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk, M Choliq dihubungi detikFinance, Rabu 

(10/2/2016).Untuk melakukan perbaikan ini, kontraktor pelaksana yang ditunjuk adalah PT Adhi 

Karya Tbk, perusahaan yang sama yang menjadi kontraktor pelaksana pembangunan saat ruas 

jalan tol ini pertama kali dibangun.  

22 Sekali sekali bikin roti panggang yang istimewa. Kali ini isinya selai kacang dan keju cheddar yang 

leleh. Disantap hangat untuk sarapan atau camilan, dijamin kenyang! Bahan:  

23 Makanan mentah kini menjadi tren. Tetapi kita harus berhatihati karena ada beberapa jenis 

makanan segar yang mudah memicu keracunan.Menurut Business Insider (26/1), barubaru ini 

food expert Bill Marler, di Food Poisoning Journal menyebutkan beberapa jenis makanan mentah 

yang perlu dihindari. Selain tak sehat, makananmakanan ini justru dapat memicu keracunan jika 

tak tepat konsumsinya.   

24 Mengonsumsi sayur dan buah segar tak selalu mudah. Tetapi dengan beberapa trik sederhana 

Anda bisa mudah melakukannya.Menyelipkan konsumsi buah dan sayuran bisa Anda lakukan 

setiap saat. Seperti dengan caracara mudah ini.  

25 Bentuk buah dan umbi di sekitar kita ternyata bukanlah bentuk aslinya. Modifikasi genetik yang 

membuatnya punya bentuk seperti sekarang.Namun bentuk buah dan umbi yang seperti sekarang 

kita kenal telah menjadi favorit manusia karena bentuknya sudah ideal. Beberapa bentuk buah 

seperti pisang dan terung dulunya berbentuk seperti berikut ini. Selain bentuk, warna dan rasanya 

juga jauh berbeda.  

26 Dalam lagu terbaru Beyonce 'Formation' gerai Red Lobster tercantum pada salah satu lirik. Hal ini 

rupanya berdampak positif pada penjualan Red Lobster.Red Lobster adalah restoran asal Orlando, 

Florida yang kini memiliki 700 gerai di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Ragam seafood dan 

biskuit cheddar jadi menu andalan resto berlogo lobster ini.  

27 World Street Food Congress (WSFC) kembali hadir tahun ini. Setelah sukses di Singapura, WSFC 

ke3 akan mengambil tempat di Filipina.WSFC2016 di Bonafacio Global City (BGC) Metro Manila 

menjadi yang pertama diadakan di luar Singapura. Kegiatan yang mengangkat tema "The 

Comforting Flavors of Home" akan diselenggarakan pada 2024 April 2016. WSFC dikenal menjadi 

tempat berkumpulnya street food mancanegara. Dalam WSF Jamboree selama 5 hari yang terbuka 

untuk umum ditampilkan 24 stall dari 8 kota di dunia. Pedagang kaki lima ternama dari seluruh 
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dunia akan datang ke Filipina. Termasuk dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, 

India dan Amerika Serikat. Semua makanan sudah memenuhi standar kebersihan, penanganan 

makanan dan keamanan pangan.  

28 Pizza kini jadi ransum tentara Angkatan Darat Amerika Serikat (AS). Dikembangkan dengan 

teknologi Hurdle, roti bundar ini bisa bertahan hingga 3 tahun!Kepada Tech Insider (09/02), Lauren 

Oleksyk selaku teknolog pangan di Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Teknik Natick Angkatan 

Darat AS mengatakan, "Pizza ini sepenuhnya disusun dan dipanggang dalam satu kemasan." 

Adalah tugas lab tempat Oleksyk bekerja untuk menciptakan ransum makanan siap santap atau 

meals ready to eat (MRE) bagi tentara.  

29 Cokelat sudah biasa jadi hadiah Valentine. Di Kanada, produk keripik Doritos hadir dalam kemasan 

bentuk mawar.Tim dari keripik tortilla Doritos merancang khusus "bunga mawar" yang renyah 

bernama Doritos Ketchup Roses. Dalam satu buket terdapat 12 tangkai bunga lengkap dengan 

daunnya. Namun kelopaknya berasal dari Doritos. Varian yang dipakai untuk keripik bentuk bunga 

adalah Doritos Ketchup. Sebab taburan bumbu rasa saus tomat itu memberi warna merah pada 

keripik. Meski begitu, Doritos Ketchup Roses tidak untuk konsumsi. Buket unik Doritos ini hanya 

tersedia di 3 kota Kanada. Termasuk Toronto, Vancouver dan Montreal.  

30 Menyambut Valentine, patissier asal Jepang membuat modifikasi jajanan populernya. Tak tersaji 

gurih, justru takoyaki diberi isian cokelat plus lumuran saus cokelat.Valentine yang jatuh pada 14 

Februari nanti membuat banyak tokotoko makanan di Jepang berinovasi dengan cokelat, seperti  

ramen cokelat hingga menjual cokelat berbentuk hati. Tapi di toko Takoyaki yang berada di Shibuya 

ini justru menyulap takoyaki isian gurih dengan modifikasi cokelat.  

31 Kendati gejala infeksi virus Zika disebut lebih ringan dari demam berdarah dengue (DBD), namun 

virus Zika bak teror bagi manusia lantaran dikaitkan dengan kecacatan bayi baru lahir. Tak cuma 

itu, dugaan baru mencuat, infeksi virus ini bisa menyebabkan kebutaan.Dugaan muncul setelah 

dokter memeriksa 29 bayi di Salvador, Brazil, yang diduga mengalami mikrosefali karena paparan 

virus Zika.   

32 Ketika pasangan suami istri dihadapkan pada persoalan infertilitas atau kemandulan, pria biasanya 

lebih malu menemui dokter ketimbang istrinya. Padahal bisa jadi persoalan ada pada 'benih' atau 

sperma mereka.Kondisi ini mendorong sebuah perusahaan dari Denmark bernama Motility Count 

untuk mengembangkan home testing kit atau alat tes yang bisa digunakan sendiri di rumah, untuk 

menghitung kualitas dan kuantitas sperma pria.   

33 Pasca review penelitian rompi antikanker, Dr Warsito Purwo Taruno mengaku memberikan 

training atau pelatihan di luar negeri.Dalam foto yang diunggah di akun Facebooknya, Warsito 

mengatakan sedang berada di Polandia untuk memberikan pelatihan terkait penanganan kanker 

menggunakan alat ElectroCapacitive Cancer Therapy (ECCT). Foto yang diunggah tanggal 8 

Februari 2016 tersebut menunjukkan Warsito sedang berada di depan Curie Institute of Oncology.  

34 Zaynab Alkhatib (30) ingin memiliki warna kulit yang lebih gelap. Ia pun memutuskan untuk 

melakukan proses tanning di sebuah salon khusus. Namun karena 'kebablasan' dan terlalu lama 

diterapi, kulitnya justru jadi melepuh.Wanita yang bekerja sebagai model dan memiliki kulit putih 

ini menceritakan awalnya ia memang ingin membuat kulitnya menjadi berwarna lebih gelap.  

35 Orang yang suka bermalasmalasan harus ekstra hatihati di kemudian hari dirinya terserang pikun. 

Sebab sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik punya hubungan yang 

cukup kuat terhadap kesehatan otak.Hal tersebut dibuktikan oleh para peneliti dari Boston 

University School of Medicine yang melihat data sekitar 1.100 orang partisipan studi Framingham 

Heart.   

36 Mulai ditemukannya sejumlah kasus infeksi virus Zika di luar Amerika Tengah dan Amerika Selatan 

mengindikasikan bahwa persebarannya masih berlangsung.Yang terbaru seorang pria berumur 34 

tahun menjadi pasien infeksi virus Zika pertama di China setelah yang bersangkutan kembali dari 

perjalanannya ke Amerika Selatan, tepatnya di Venezuela.Sejak masih di Venezuela, pria ini 

mengaku sudah memperlihatkan sejumlah gejala seperti demam, sakit kepala dan pening, namun 

hal ini tidak kunjung mendapatkan penanganan hingga akhirnya ia pulang ke China lewat Hong 

Kong pada tanggal 28 Januari lalu.Selain umur, satusatunya identitas yang diberikan oleh otoritas 

setempat adalah asal pria ini, yakni Ganxian, Provinsi Jiangxi, China timur.  
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37 Cara terbaik untuk mengurangi jumlah kasus dan mengendalikan penyakit dari nyamuk seperti 

misalnya demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan chikungunya adalah dengan melakukan 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) berkala.Penggunaan bubuk abate di tempat penampungan 

air, insektisida melalui fogging, dan pengurasan genangan air adalah contoh langkah pencegahan 

yang biasa dilakukan di masyarakat.   

38 Supaya segar, tak jarang orang terbiasa langsung mencuci muka setelah seharian beraktivitas di 

luar ruangan. Sementara itu, sebagian orang lainnya justru menghindari kebiasaan ini karena takut 

muncul panu.Menurut dr Eddy Karta, SpKK, informasi bahwa cuci muka setelah terpapar sinar 

matahari dapat menimbulkan panu hanya mitos belaka. Ia menjelaskan bahwa panu tidak 

diakibatkan oleh kebiasaan cuci muka.   

39 Rima Melati (76) didiagnosis kanker payudara stadium 3B di tahun 2000an. Memang tak mudah 

menerima kenyataan itu. Tapi, Rima berusaha menyemangati dirinya agar bisa sembuh."Motto 

saya pokoknya saya ingin sembuh. Kita sudah berusaha, dan saya yakin Tuhan pasti ikut campur.   

40 Kesedihan mendalam dirasakan Zakaria Munisera Handuran (53) setelah putra semata wayangnya, 

Eugene Evan Handuran meninggal dunia di usia 7 tahun. Bocah yang akrab disapa Evan itu 

meninggal karena retinoblastoma yang diidapnya.Di usia 3 tahun, Evan didiagnosis retinoblastoma 

setelah ia mengalami apa yang disebut dengan mata kucing. Saat itu, dokter menyarankan agar 

bola mata Evan diangkat tetapi Zaka memilih melakukan opsi lain untuk mengobati penyakit 

putranya. Sebab, saat itu Zaka khawatir putranya merasa malu.Hingga akhirnya kanker Evan 

membesar dan saat usianya sekitar enam tahun, Evan menjalani operasi pengangkatan bola mata. 

Setiap menjalani terapi kanker, dikatakan Zaka justru Evan yang menguatkan orang tuanya.   

41 Memasuki musim hujan, ada baiknya Anda mencukupi kebutuhan tidur. Sebab pilek, flu hingga 

pneumonia rentan menyerang kala udara dingin disertai hujan.Dr Smita Patel dari Oxford 

University Hospitals mengatakan hubungan antara kurang tidur dan risiko infeksi memang ada, 

namun sulit dijelaskan. Studi membuktkan bahwa kurang tidur membuat sistem imun tubuh 

melemah, hanya saja penyebabnya tak bisa dijelaskan.Baca juga: Mau Sembuh dan Terhindar dari 

Flu? Hindari Stres Sebisa Mungkin"Kurang tidur membuat fungsi selsel imun seperti lymphocytes 

berkurang. Hal ini membuat orang lebih rentan mengalami infeksi," tutur Dr Patel, dikutip dari 

berbagai sumber, Kamis (11/2/2016).Ragam studi sudah membuktikan bahwa memang kurang 

tidur dapat membuat seseorang lebih rentan kena penyakit. Salah satunya, studi yang dipublikan 

di Jurnal Sleep September tahun lalu. Dalam studi ini disebutkan orang dewasa yang tidur kurang 

dari 5 jam lebih rentan 4 kali lipat terserang pilek daripada yang tidur 7 jam.   

42 Kendali nafsu makan yang baik merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk 

menurunkan berat badan. Sayangnya, bagi sebagian wanita hal ini dianggap sulit.Nah, untuk 

mengendalikan nafsu makan agar tetap terkontrol dan tidak 'kebablasan', berikut beberapa 

langkah yang bisa Anda lakukan, seperti dirangkum detikHealth, Kamis (11/2/2016):1. Simpan 

camilan dengan baikAkan lebih sulit untuk menolak makanan, terutama jika sudah berada di depan 

mata. Oleh sebab itu, jika Anda berniat mengurangi asupan gula dan garam, hindari ngemil 

berlebihan dengan menyimpannya di tempat yang 'tersembunyi'. Misalnya di dalam rak dapur. 2. 

Sekalisekali boleh 'curang'Studi mengatakan bahwa semakin keras Anda membatasi diri, maka 

semakin kalap Anda saat waktunya makan. Oleh karena itu, biarkan diri Anda sesekali ngemil atau 

makan makanan favorit.   

43 Untuk mensukseskan program penurunan berat badan, selain mengatur lagi pola makan, 

memperbanyak aktivitas fisik dan mencukupi istirahat, ada satu hal yang kerap dilupakan tapi 

punya peranan penting dalam menurunkan bobot. Apa itu?Survei yang dilakukan Orlando Health 

menunjukkan bahwa kesiapan mental membuat sekitar 95 persen orang yang berdiet mengalami 

kegagalan. Survei nasional terhadap lebih dari 1.000 warga Amerika mengungkapkan 31 persen 

responden percaya kurang olahraga menjadi penyebab gagalnya program diet.Kemudian, 26 

persen percaya penyebab kegagalan adalah makanan yang diasup, 17 persen mengatakan 

membengkaknya pengeluaran sebagai penyebab gagal diet, sementara hanya satu dari sepuluh 

responden yang mengungkapkan kondisi psikologi mereka yang menjadi pemicunya."Orang sering 

mengeluh sulit menurunkan bobot karena jarang olahraga dan mengonsumsi makanan yang 

buruk.   

44 Walaupun sudah berusia 43 tahun, namun Gwyneth Paltrow hingga kini masih nampak bercahaya. 

Sang aktris pun berbagi rahasia untuk menjaga kecantikannya.Gwyneth mengaku tak melakukan 
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perawatan khusus untuk menjaga kekencangan kulitnya. Ibu dua anak itu hanya melakukan 

langkahlangkah sederhana, salah satunya memperbanyak tidur."Menjadi bahagia itu sangat 

penting, dan kurasa banyak perempuan yang bahagia setelah menjadi unik. Tapi aku juga percaya 

dengan kekuatan olahraga, menjaga makanan, minum banyak air, berhubungan seks, banyak tidur, 

serta dikelilingi mereka yang membuatmu nyaman," ujar Gwyneth seperti dikutip dari Female 

First, Kamis (11/2/2016).  

45 Masayu Anastasia tengah menghadapi proses cerai dengan sang suami, Lembu. Masayu 

menggambarkan hubungan dengan Lembu yang kini hambar dan dingin meski masih 

serumah.Belakangan artis berkulit eksotis itu sinis dengan sikap Lembu yang mengulurngulur 

sidang cerainya. Masayu mau segera berpisah agar tak banyak pikiran. Soal nafkah dari Lembu ia 

juga sudah tak peduli lantaran kariernya justru semakin moncer."Kalau nafkah gue nggak pernah 

mempermasalahkan itu, kalaupun dia nggak memberi itu, dari hati nurani dia aja sih, kan dia 

ayahnya. Alhamdulillah kerjaan gue makin ke sini nggak berhenti, stripping jalan terus," ucapnya 

di PA Jaksel, Kamis (11/2).  

46 Stuart Collin kecewa dengan sikap Risty Tagor. Selain tak memberitahu kelahiran putranya, Risty 

juga sulit sekali diajak komunikasi."Sangat susah buat komunikasi dengan Risty. Di persidangan, 

disalamin aja nggak mau," keluh pengacara Ferry Ericson mewakili Stuart sebagai kliennya saat 

ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).Menurutnya, Stuart juga masih 

merasa kecewa karena tak diberi tahu tentang kelahiran anaknya. Ia sangat kecewa, apalagi kini ia 

juga merasa untuk bertemu putranya itu selalu dipersulit.  

47 Putri Michael Jackson, Paris, nampaknya tengah berjuang melawan kecanduannya pada minuman 

keras. Gadis berusia 17 tahun itu pun curhat di Instagram.Pada postingan yang kini sudah dihapus 

tersebut, Paris mengaku kerap dibully di media sosial. Ia juga menyalahkan ketenarannya sebagai 

alasan dirinya mencoba untuk bunuh diri pada 2013 lalu hingga kecanduan minuman keras."Aku 

diminta untuk duduk dan menjawab semua komentarkomentar yang dituliskan orang padaku 

(apakah itu positif atau negatif)? Aku harus datang ke pertemuan Alcoholics Anonymous 

(perkumpulan untuk mantan pecandu alkohol).   

48 Hilary Duff dan Mike Comrie resmi bercerai Januari 2016 lalu. Namun, keduanya masih kerap 

menghabiskan waktu bersama.Hal tersebut dibuktikan dari fotofoto kebersamaan Hilary dan Mike 

saat liburan di Hawaii belum lama ini. Keduanya liburan dengan keluarga besar beserta putra 

mereka, Luca.Dikutip dari E! Online, Kamis (11/2/2016) Hilary nampak tak hentihentinya 

tersenyum saat menghabiskan waktu bersama mantan suaminya dan sang buah hati. Pelantun hits 

'Coming Clean' tersebut juga mengunggah foto selfie kebersamaan mereka di Instagram.  

49 Kabar Liam Neeson dan Kristen Stewart pacaran belum lama ini cukup menghebohkan publik. 

Namun, apa benar keduanya menjalin asmara?Bintang film 'Taken' tersebut mengaku berpacaran 

dengan seorang wanita terkenal, tujuh tahun setelah sang istri, Natasha Richardson, meninggal 

dunia pada 2009. Publik pun berspekulasi Kristen adalah wanita yang dimaksud.Namun melalui 

juru bicara, Liam membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan tak ada hubungan spesial yang 

terjadi antara aktor berusia 63 tahun itu dan Kristen.  

50 Nama Ryan Reynolds kini kembali ramai disebutsebut setelah aksinya di film 'Deadpool' dianggap 

sukses. Namun tak hanya sebagai aktor, ia juga disebut sukses menjadi seorang ayah.Oleh karena 

itu, majalah People memberikan penghargaan pada Ryan sebagai Ayah Paling Seksi Sedunia. Pada 

sesi wawancara, ayah satu anak itu bercerita mengenai pekerjaanya sebagai orangtua dari sang 

putri, James."Punya anak perempuan bagiku adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Kalau punya 

anak lakilaki, aku takut akan membesarkannya dengan cara yang salah," ujar Ryan seperti dikutip 

dari majalah People, Kamis (11/2/2016).  

51 Risty Tagor mengaku cukup menikmati kesendiriannya. Meski belum resmi bercerai dari Stuart 

Collin, tapi Risty kini merasa lebih bebas."Super enjoy, jadi lebih fokus sama anak dan butik karena 

tak ada tekanan dari manapun, aku bersyukur," ungkapnya saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).  

52 Meski tempat ini jarang dikunjungi dan bahkan asing dari dunia luar, namun deretan fotografer ini 

mampu mengabadikan keindahan alam yang mereka miliki.  

53 Line Indonesia langsung merespons laporan yang memprotes stiker bertema Lesbian, Gay, 

Biseksual dan Transgender (LGBT) yang ada di layanannya. "Line menghargai sekali semua 
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masukan dari para pengguna dan pihakpihak terkait mengenai fitur dan produk kami dan kami 

sadar betul betapa sensitifnya isu LGBT di Indonesia," kata Head of Public Relations Line Indonesia 

Teddy Arifianto kepada detikINET, Rabu (10/2/2016). Dijelaskan Teddy, Line berpegang pada 

acuan global untuk melakukan penyaringan terhadap kontenkonten yang sensitif dari perspektif 

budaya lokal. "Kami berkomitmen untuk memastikan Line sebagai aplikasi di mana semua orang 

dapat menikmati dan menggunakannya dengan nyaman. Saat ini kami sedang berupaya 

melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini dan menarik seluruh stiker LGBT dari pasar 

Indonesia," sebut Teddy.   

54 Pilihan stiker di Line kembali menuai kontroversi. Kali ini, instant messaging itu dituding secara 

terangterangan telah mendukung aksi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).Sejumlah 

pengguna Line pun melontarkan kegerahannya terkait kehadiran stikerstiker tersebut. Baik itu di 

grup pesan instan sampai melalui email elektronik ke redaksi detikINET."Bahaya ini kalau 

dibiarkan, sama saja mendukung LGBT secara terangterangan!" cecar seorang pembaca."Gak tahu 

apa maksud Line mengumbar stiker dengan gambar tak pantas seperti ini. Coba kalau sampai ditiru 

oleh anakanak kita," timpal pengguna Line lainnya.Saat dicek detikINET, stiker berkonten LGBT ini 

memang tampil cukup vulgar. Bahkan sampai ada yang menampilkan pose mesra di antara sesama 

jenis.  

55 Teknologi virtual reality yang sedang happening sejatinya bukan hal baru. Teknologi visual ini 

bahkan sudah diakui keberadaannya sejak tahun 90an. Kala itu perusahaan game raksasa asal 

Jepang, Nintendo, pernah menciptakan perangkat virtual reality yang dinamakan Virtual Boy di 

tahun 1995 silam.Meski memiliki ukuran yang tak jauh berbeda dengan perangkat headset virtual 

reality di masa sekarang, Virtual Boy menyajikan konten yang jauh tertinggal. Namun kalau dilihat 

dari segi konten, Gear VR adalah jawaranya.Pasalnya, Cardboard dan sejenisnya hanya 

menyediakan konten virtual reality pasif. Sementara Gear VR menyediakan konten yang interaktif. 

Bermain game bisa dilakukan dengan menggunakan touch pad yang berada di samping atau 

menggunakan gamepad. Sayang, review detikINET kali ini tidak disertai dengan gamepad, jadi 

belum tahu bagaimana rasanya bermain game virtual reality menggunakan perangkat tersebut. 

Namun sepertinya juga bakal menarik.   

56 Punya ratusan juta pengguna tak menjamin Twitter punya valuasi bagus. Pasalnya terhitung sejak 

tahun 2013, nilai perusahaan ini bukannya naik, malah semakin anjlok.Hal ini dibuktikan oleh 

laporan kuartal IV pendapatan Twitter yang detikINET kutip Rabu (10/2/2016). Namun meski 

kedengarannya besar peningkatannya hanya berada di kisaran 3% dibanding kuartal sebelumnya. 

Artinya pertumbuhan jumlah pengguna Twitter cenderung tak berkembang alias stagnan.Meski 

dalam pernyataannya Twitter mengatakan jumlah kicauannya tak jauh berbeda dengan di tahun 

sebelumnya, namun perusahaan ini tak mau membeberkan angka pastinya. Spekulasi lantas 

mengatakan kalau pamor Twitter mulai menurun, setidaknya di Amerika Serikat.  

57 Sharp, bersama nama besar lain seperti Sony, Panasonic atau Toshiba, dulu adalah vendor 

elektronik Jepang yang mendominasi dunia. Kini tidak lagi, persaingan sengit dan kesalahan 

strategi membuat Sharp rugi besar dan tinggal menunggu waktu dicaplok Foxconn. Banyak 

karyawan paling berharga di Sharp sudah hijrah ke perusahaan lain."Sharp sebagai satu kesatuan 

sudah mulai kelihatan mengalami penurunan dalam hal kekuatan teknologi," ucap sumber internal 

Sharp yang detikINET kutip dari Japan Times.Bahkan meskipun didukung dana besar, bukan berarti 

Sharp akan langsung bangkit. "Bahkan meskipun dananya berlimpah, bukan berarti Sharp akan 

pulih," kata sumber dari kalangan perbankan.Mungkin sebab utamanya satu. Kompetisi di jagat 

elektronik sekarang sangat panas dan margin keuntungan kian tipis. Sharp sebagai brand kini juga 

tak setenar dulu, disalip nama lain seperti Samsung atau LG.  

58 Selama ini LG G5 selalu dirumorkan mengusung RAM 3 GB. Nyatanya ponsel penerus G4 itu 

dibenamkan RAM berkapasitas lebih tinggi. Selain itu, ada bocoran kalau performa G5 berpotensi 

menyaingi Galaxy S7.  

59 Melakukan porting aplikasi antar platform perangkat mobile ternyata tak membutuhkan waktu 

lama. Itu dibuktikan oleh seorang developer bernama David Burela, yang cuma membutuhkan 

waktu 5 menit untuk menyulap sebuah aplikasi iOS menjadi aplikasi Universal Windows Platform 

(UWP). Saya memporting Canabalt, sebuah game klasik yang aslinya merupakan sebuah game 

online berbasis flash, kemudian diubah menjadi game iPhone," tulis Burela dalam postingannya 

itu.Developer aplikasi seperti belum rela menghabiskan waktu dan sumber dayanya untuk 
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membuat aplikasi di platform tersebut, termasuk developer aplikasi populer seperti 

Snapchat.Untuk itulah Microsoft berusaha memperbaiki masalah ini di OS terbaru mereka, yaitu 

Windows 10. Di sistem operasi ini, developer bisa membuat aplikasi universal, bisa berjalan baik 

di desktop, tablet, ataupun smartphone, yang bernama Universal Windows Apps.Ditambah lagi 

dengan adanya alatalat untuk memporting aplikasi Android, iOS, juga aplikasi Windows lama ke 

Windows 10, yang diharapkan bisa menarik para developer untuk menghadirkan aplikasinya ke OS 

ini.  

60 Diketahui bahwa di ajang Mobile World Congress (MWC) 2016 yang berlangsung dalam waktu 

dekat ini, LG akan memamerkan smartphone flagship terbarunya, G5. Selain dikabarkan memiliki 

fitur dan jeroan dahsyat, smartphone ini juga dilengkapi dengan cover yang tak kalah unik.Adalah 

Quick Phone Cover, sebuah sarung ponsel khusus G5 yang dilengkapi dengan kemampuan untuk 

tersambung langsung dengan layar. Dikutip detikINET dari Ubergizmo, Kamis (11/2/2016), bila 

mengacu dari gambar teaser, sepertinya layar always on milik G5 mirip dengan notifikasi aktif di 

ponsel Motorola, yang hanya menampilkan notifikasi dasar, seperti missed call, pesan dan email 

baru, atau jam. Dengan demikian Anda tidak perlu membuka (unlocked) ponsel hanya untuk 

melihat notifikasi.  

61 Setelah mengulirkan pembaruan untuk developer beberapa hari lalu, Apple mengirimkan iOS 9 

Public Beta 3 untuk dicoba oleh pengguna umum. Meski minor, update kali ini membawa sejumlah 

perbaikan dan fitur yang bermanfaat bagi pengguna.Hingga saat ini belum ada informasi kapan 

Apple akan merilis iOS 9.3 versi final. Tapi karena saat ini sudah memasuki beta 3, kemungkinan 

tak lama lagi. Bisa jadi bersamaan dengan perilisan iPhone 5SE.  

62 Meski tentunya masih harus dipastikan, di dunia maya beredar penampakan jelas sebuah ponsel 

yang diduga sebagai Galaxy S7 Edge versi gold. Seperti apa?Seperti penampakan sebelumnya, 

sekilas diperhatikan desainnya punya kedekatan dengan Galaxy S6 Edge. Meski di atas kertas 

kemampuannya menurun jadi 12 MP, Samsung dikatakan membenamkan sensor kamera yang 

lebih besar. Penggunaan sensor besar ini katanya berpengaruh signifikan pada kualitas jepretan 

yang lebih baik.Sedangkan selebihnya hanya improvisasi minor, yang salah satunya adalah 

kembalinya slot micro SD yang sempat absen di seri Galaxy S6.  

63 Selama ini rumor menyebutkan HTC tengah menyiapkan ponsel One M10. Namun kabar terbaru 

mengatakan vendor asal Taiwan itu bakal mengusung nama baru untuk ponsel penerus One M9 

ini. Belum ada informasi soal resolusi layarnya, namun besar kemungkinan sudah QHD (2.560 x 

1440 pixel).Kemampuan kamera belakang M10 disebut berukuran 12 megapixel. HTC turut 

melengkapi kamera tersebut dengan teknologi Ultrapixel dan dibekali fitur Optical Image 

Stabilization (OIS).Informasi lainnya yang hadir soal M10 adalah penggunaan sistem operasi yang 

sudah akan mengusung Android 6.0.1 Marshmallow.  

64 Konsorsium perusahaan internet asal China melakukan penawaran pada perusahaan Opera 

Software yang terkenal dengan produk browsernya. Opera ditawar tunai senilai USD 1,23 miliar 

atau di kisaran Rp 16,4 triliun.Dikutip detikINET dari Reuters, konsorsium peminat Opera termasuk 

Qihoo 360 yang bergerak di bidang pencarian web serta sekuriti. Kemudian ada nama Kunlun Tech 

berbasis di Beijing, distributor game online dan mobile. Opera terindikasi akan menerima tawaran 

dari konsorsium China tersebut. Namun prosesnya mungkin masih panjang karena masih 

memerlukan persetujuan dari otoritas China.Saat ini, Opera telah bertransformasi menjadi 

layanan mobile advertising yang menjadi sumber pendapatan barunya. Tranformasi itu dilakukan 

setelah mereka kurang dapat bersaing di segmen browser yang didominasi Internet Explorer, 

Firefox serta Chrome.Divisi browsernya sekarang memiliki spesialisasi melakukan compressing 

data untuk meminimalisir waktu download serta ongkos bagi penggunanya. Strategi ini cukup 

berhasil di mana browser Opera belakangan cukup banyak digunakan di negara berkembang.  

65 Bisa dibilang sebagai kuncinya pembobolan, bicara password memang tak ada habisnya. Seperti 

yang disampaikan Kaspersky, dari 3,1 juta password yang ditelitinya hanya sepertiga yang dianggap 

efektif. "Dari 3,1 juta password di database Kaspersky, hanya 33% yang unik. Kebanyakan 

pengguna menggunakan informasi yang familiar, seperti tanggal lahir misalnya," ujar Dony 

Koesmandarin, Territory Channel Manager Kaspersky Indonesia, di Plaza Senayan, 

Jakarta.Menurut Dony, password yang baik setidaknya memiliki 8 karakter yang berisi kombinasi 

huruf, angka dan specialcharacter.Dony lantas mengilustrasikan pengguna sekelas direktur yang 
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terkadang terangterangan memberikan password emailnya ke asistennya.Password dengan 

kombinasi karakter unik pun bisa jadi siasia kalau lepas dari pengawasan penggunanya.  

66 Citra hacker yang kerap berlamalama duduk di depan komputer sekarang mulai sirna. Pasalnya kini 

ada metode yang dinamai social engineering. Bukannya lewat komputer, hacker bisa langsung 

'meretas' manusianya itu sendiri.Hacker dan komputer bisa dibilang adalah pasangan yang tak bisa 

dipisahkan lagi. Namun seiring berkembangnya isu soal keamanan, pengguna komputer pun 

semakin waspada. Kerjaan hacker pun semakin berat, muncullah yang namanya social 

engineering.Kalau biasanya hacker mencuri password atau informasi kredensial lainnya dengan 

cara menyusupi komputer pengguna dengan virus atau malware, maka social engineering adalah 

cara hacker mencuri informasi langsung dari mulut pengguna. "Tapi untuk menghindari 

kecurigaan, hacker biasanya akan menyelingi obrolan dengan bicara yang lainlain dulu," 

imbuhnya.Menggunakan social engineering juga mampu memangkas signifikan usaha hacker 

dalam mengorek informasi. Namun bagaimanapun peluangnya, social engineering sudah masuk 

dalam daftar metode peretasannya. Jadi berhatihatilah membicarakan informasi pribadi anda ke 

orang lain, karena bisa saja anda sedang jadi target social engineering.  

67 Perbankan sejatinya adalah sektor yang paling rentan terhadap ancaman hacker. Data terbaru 

menyebut hacker mulai memanfaatkan jaringan ATM 'bersama' untuk menguras uang dari bank 

yang diincarnya. Bagaimana caranya?Beberapa waktu lalu dunia perbankan dunia sempat 

dihebohkan oleh ancaman berbasis malware yang bernama Carbanak. Malware ini mampu 

memanipulasi sistem perbankan untuk meningkatkan saldo rekening milik nasabah tertentu 

secara sesaat.Maksud sesaat adalah, saldo akan bertambah di periode waktu tertentu. Di saat 

itulah nasabah yang adalah hacker itu sendiri akan menguras uang dari Bank melalui ATM. Setelah 

saldo yang meningkat tadi diambil, saldo akan kembali ke nilai semula."Ilustrasinya begini, 

misalnya saldo anda sebenarnya hanya Rp 200 ribu.  "Kalau ada staf bank yang membuka email 

spam itu, malware akan langsung terdownload untuk kemudian menginfeksi sistem Bank. 

Selanjutnya malware tersebut akan dimanfaatkan oleh hacker untuk mencari celah guna 

melancarkan aksinya," ujar Doni.  

68 USD 936 ribu atau sekitar Rp 12,5 miliar (USD 1 = Rp 13.400) adalah jumlah uang yang dihabiskan 

Facebook untuk membayar satuan pengamanan (satpam). Satpam yang dimaksud di sini adalah 

peneliti keamanan yang dipekerjakan oleh Facebook untuk menemukan celah di jejaring media 

sosial miliknya. Ada 210 peneliti keamanan yang menjadi bagian dari program 'bounty bug' 

Facebook. Yaitu ada 102 laporan yang masuk ke dalam kategori berdampak besar, atau meningkat 

38% dibanding 2014. Jadi, kualitas dari tiap laporan yang masuk semakin baik, dan setiap laporan 

makin mengarah ke logika bisnis.  

69 Di tengah pertumbuhan yang dilaporkan stagnan, Twitter terus membuat pembaruan dengan 

penambahan sejumlah fitur. Kali ini, Twitter memperkenalkan fungsi baru di home timeline. 

"Banyak dari kita mengikuti ratusan, bahkan ribuan akun. Dan ketika log in ke Twitter, pengguna 

mungkin akan melewatkan berbagai tweet penting dari akunakun yang diikuti," tulis Senior 

Engineering Manager Mike Jahr dikutip dari blog resmi Twitter, Kamis (10/2/2016). Karenanya, 

Twitter merilis opsi baru untuk home timeline yang memungkinkan pengguna bisa tetap up to date 

dengan berbagai tweet dari orangorang yang difollow. Tweet terbaik pengguna akan muncul 

berdasarkan akunakun mana yang sering mereka ajak berinteraksi, tweet yang biasanya mereka 

engage, minat, serta apa yang sedang terjadi dalam jaringan mereka. Opsi baru ini akan tersedia 

untuk semua pengguna aplikasi Twitter di iOS, Android, dan web. "Fitur baru ini akan dapat 

digunakan pengguna di Indonesia dalam beberapa minggu mendatang, dan Twitter akan 

menginformasikan kembali saat waktunya tiba," kata Mike.  

70 Sudah jadi tradisi jika di kala perayaan Tahun Baru China, para orangtua kerap memberikan angpao 

(uang) kepada anakanak atau kerabat terdekat. Nah, bila angpao biasanya berbentuk amplop 

merah, di zaman teknologi canggih ini angpao sudah dilakukan dengan transaksi digital. Dikutip 

detikINET dari Ubergizmo, Kamis (11/2/2016), dari laporan yang diungkap perusahaan internet 

Tencent, diketahui bahwa ada delapan juta transaksi angpao pada Tahun Baru China 2016 

kemarin.Menurut laporan itu, jumlah transaksi delapan kali lebih besar dibanding jumlah transaksi 

yang terjadi di tahun sebelumnya. Ya, tren memberikan angpao secara digital memang sudah mulai 

muncul beberapa tahun lalu. Hanya saja, baru tahun ini jumlahnya mengalami peningkatan 

signifikan.Pembayaran via mobile memang tengah mengalami pertumbuhan pesat, terutama di 

pasar berkembang seperti di China dengan nilai mencapai USD 368 juta di kuartal III tahun 2015. 
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Tak heran sejumlah perusahaan asing, seperti Samsung dan Apple sangat berhasrat memasukkan 

sistem pembayaran digital mereka di negara tersebut.  

71 Dalam laporan keuangan Q4 2015, terungkap bahwa jumlah pengguna Twitter tetap stagnan 

dibanding kuartal sebelumnya. "Kami pikir masih banyak kesempatan untuk memperbaiki jendela 

yang rusak dan aspekaspek yang membingungkan di produk kami," ujar Dorsey dalam 

telekonferensi dengan para investor Twitter, dikutip detikINET dari Reuters, Kamis 

(11/2/2016).Twitter juga menyebut bahwa mereka saat ini sedang melakukan langkahlangkah 

tambahan, termasuk meluncurkan perubahan di timeline tweetnya. "Pekerjaan kami 

membutuhkan waktu, sebelum perusahaan bisa menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang," 

ujar Omid Kordestani, Executive Chairman Twitter dalam pembicaraannya dengan para analis.Nilai 

saham Twitter merosot drastis dalam beberapa jam setelah proyeksi pendapatan mereka dalam 

kuartal ini meleset dari ekspektasi para analis. Nilai saham mereka sudah menurun lebih dari 50% 

sejak Dorsey kembali ke Twitter pada bulan Juli tahun lalu.  

72 MercedesBenz bersama rumah modifikasi Cigarette Racing telah merilis gambar teaser SD GT3, 

yakni mobil MercedesAMG GT3 yang telah dimodifikasi. Menariknya, inspirasi konsep modifikasi 

mobil itu dari perahu boat.Seperti dilaporkan Worldcarfans, Senin (8/2/2016), mobil itu akan 

dipamerkan di ajang Miami International Boat Show 2016, pada 11 Februari nanti. Karena mobil 

ini dirancang sebagai mobil balap, maka bagian interior juga khas dengan tampilan ala sporty.Jok 

balap dari serat karbon, dan roll cage menjadi pemandangan standar. Tambahan lain yang 

memperkuat kesan mobil balap adalah instrimen cluster digital, switchgear, dan roda kemudi yang 

dirancang khusus untuk mobil balap.Untuk jantung mekanis, Mercedes membekalinya dengan 

mesin V8 berkapasitas 6.300 cc. Penyaluran tenaga ke roda menggunakan transmisi balap 

skuential enam tingkat percepatan.  

73 Asupan gizi bagi seorang pengemudi mobil sport memiliki peran penting untuk meningkatkan 

kemampuan fisiknya. Tidak hanya gerak refleks saja yang terjaga tetap juga konsentrasi dan 

kemampuan syaraf sensorik dan motorik terasah kepekaannya. Kondisi fisik yang prima, 

kemampuan berkonsentrasi yang tinggi, juga sangat berarti untuk keselamatan dan pengemudi. 

Di sinilah andil asupan gizi juga menentukan.Hasil penelitian menunjukkan, selama berkendara 

dalam kecepatan tinggi tentu membutuhkan konsentrasi ekstra dan kemampuan berpikir secara 

cermat dari pengemudi. Sementara, kemampuan berpikir juga tergantung kemampuan otak."Agar 

fungsi selsel otak berjalan dengan baik dan dalam kapasitas tinggi, selsel otak manusia 

membutuhkan tiga unsur gizi utama yakni protein, lemak, dan karbohidrat," bunyi pernyataan 

penelitian tersebut.Protein sangat dibutuhkan oleh selsel otak. Selain itu ada sumber lain yang juga 

tak kalah nilai gizinya, yakni bijibijian, sayuran, kacangkacangan yang berfungsi untuk memotivasi 

fokus mereka yang berada di belakang kemudiSedangkan lemak, meski dinilai sangat penting 

untuk memasok gizi bagi otak, namun pilihan sumbernya harus tepat. Jika tidak, justru memiliki 

efek bahaya bagi pembuluh darah arteri dan jantung. Adapun kabohidrat yang tepat bakal menjadi 

bahan bakar bagi kerja syaraf. Sumber kabohidrat terbaik adalah dari bahan bijibijian, 

buahbuahan, serta sayuran.Namun, harus diwaspadai makanan yang juga tercatat sebagai sumber 

karbohidrat namun bisa menimbulkan efek lain. Menjadi sumber gula misalnya, karena bisa 

menimbulkan penyakit gula.  

74 Kabar mengenai keputusan Ford Motor Indonesia (FMI) untuk tidak lagi menjual mobil di Indonesia 

sudah beredar beberapa pekan lalu. Namun ternyata, peminat Ford tak hilang begitu saja.Reddi 

Ridwan, General Manager, Service &amp; Part Nusantara Ford sebagai salah satu diler Ford 

terbesar di Indonesia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menerima penjualan mobil 

Ford. Bahkan, hari ini, Kamis (11/2/2016), pihaknya masih menerima penjualan."Kita penjualan 

masih ada yang beli di kita. Hari ini juga ada pembelian Ecosport. Jadi penjualan masih jalan," kata 

Reddi kepada detikOto, Kamis (11/2/2016)."Konsumen sudah tahu. Mereka ratarata datang ke sini 

(diler Ford) nanya dulu, nanti ke depannya bagaimana. Kita jawab, kita akan tetap memberikan 

pelayanan kepada customer, jaminan suku cadang dan sebagainya," kata Reddi.Reddi 

melanjutkan, Nusantara Ford sendiri tidak memberikan diskon besarbesaran pada mobil Ford yang 

dijualnya. "Harga kita normal, kita enggak ada banting harga. Kalaupun ada diskon ya itu diskon 

normal. Sebelum keputusan ini pun diskon sudah ada. Normal sih itu," ujarnya.Hanya, Reddi 

mengakui, performa penjualan mobil Ford yang ditangani Nusantara mengalami penurunan 

dibanding sebelum pengumuman keputusan hengkangnya Ford. Tapi sayangnya, Reddi belum bisa 

membeberkan seberapa besar penurunan penjualan itu.  
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75 Ford Motor Indonesia (FMI) memang memutuskan untuk tidak lagi menjual mobil Ford di 

Indonesia. Namun, pihak diler masih ingin menjual mobil Ford di Indonesia karena sudah banyak 

investasi yang dikeluarkan. "Tentunya itu bicara bisnisnya seperti apa. Kalau kebijakan akan tetap 

sama, kemudian dari segi hal lainnya akan tetap sama, tentunya kita masih akan terus menjual. 

Karena kita kan sudah lumayan banyak cabang, enggak mungkin kita close begitu saja. Ada 

investasi yang sudah dikeluarkan tentunya," kata Reddi kepada detikOto, Kamis 

(11/2/2016).Apalagi, Reddi mengakui, peminat mobil Ford tidak sedikit. "Menurut saya pribadi, 

Ford itu sudah terlanjur punya market tersendiri. Sayang kalau harus dibiarkan begitu saja," 

sebutnya.Hingga saat ini, Nusantara Ford masih membuka penjualan mobil Ford di Indonesia. 

Setidaknya sampai keputusan dari FMI keluar, siapa yang akan meneruskan pelayanan mobil Ford 

di Indonesia."Intinya kita tetap ada penjualan sampai keputusan FMI benarbenar keluar. Kita 

masih ada stok yang memang masih dijual. Untuk berapa banyak sorry saya lupa. Tapi enggak 

banyak sih antara 50100 di Nusantara. Tapi kita akan menjual sampai benarbenar FMI akan 

menunjuk atau membuat solusi. Apakah nanti akan dikirim langsung atau ada distributor atau apa, 

kita tetap menjual," ujar Reddi.  

76 Kalau ada masalah dengan ban, entah itu benjol, kena paku, sobek biasanya konsumen harus 

mengganti sendiri. Sebagai produsen mobil mewah, BMW membuat terobosan soal ban yang 

rusak.Bekerja sama dengan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz Utama), BMW membuat 

asuransi khusus untuk ban yang mereka sebut satusatunya di Indonesia yaitu BMW Group Tire 

Coverage. Allianz senantiasa menjadi mitra terpercaya dalam memberikan produk terbaik dan 

memenuhi kebutuhan mitra bisnis dan pelanggan. Kami juga menyadari bahwa keselamatan 

berkendara adalah hal yang penting untuk terus dilakukan, oleh sebab itu kami bekerja sama 

dengan BMW Group Indonesia dengan menghadirkan BMW Group Tire Coverage bagi pelanggan 

di Indonesia, kata Peter.  

77 Salah satu diler Ford terbesar seIndonesia, Nusantara Ford tetap menjamin layanan purna jual Ford 

di Indonesia. Mengacu pada komitmen Ford untuk menyediakan suku cadang hingga 10 tahun ke 

depan, Nusantara Ford akan menyanggupinya.Hal itu disampaikan oleh General Manager, Service 

; Part Nusantara Ford Reddi Ridwan. Dia menegaskan, suku cadang mobil Ford akan tetap 

ada."Kalau dari after sales sih kan sesuai komitmen FMI (Ford Motor Indonesia) bahwa mereka 

akan tetap menjamin spare part sampai 10 tahun. Cuma kan nantinya siapa yang akan 

mengoperasikan selama 10 tahun itu belum diputuskan sama FMI nya. Setidaknya, 35 tahun ke 

depan Nusantara Ford akan tetap melayani perawatan kendaraan."Servis kita tetap jalan. " ujar 

Reddi.Lalu, bagaimana jaminan purna jual Ford setelah 10 tahun ke depan?"Setelah 10 tahun? Ya 

tentu balik lagi ke bisnis ya. Kalau memang ternyata tidak ada pasar, tidak ada demand ya tentunya 

kita akan coba keputusan lain. Tapi kita akan terus melayani. Istilahnya, kalau spare part dijamin 

sampai 10 tahun ya kita akan sediakan. Tapi, ya kalau memang unit akan menurun dan sebagainya, 

tentunya kita paling akan mengurangi cabang. Tapi itu untuk pelayanan di beberapa titik kita tetap 

jalan," ujar Reddi.Sampai saat ini, menurut Reddi, Nusantara Ford total memiliki 12 diler Ford di 

Indonesia. Enam di antaranya ada di Jakarta, lima diler utama di Kalimantan dan satu diler satelit 

di Kalimantan.  

78 Dalam pernyataan di Tokyo, Presiden Mitsubishi Tetsuro Aikawa mengatakan ada 14 model baru 

Mitsubishi sampai tahun 2020. Untuk Indonesia apa saja? "Untuk MPV terbaru (model 

terbaruRed), saya belum tahu. Tapi yang saya tahu, pabrik kami masih dalam progress dan akan 

mulai produksi Small MPV," kata Operating GM MMC Marketing Div. PT Krama Yudha Tiga Berlian 

Motors, Irwan Kuncoro, di Palembang, Sumatera Selatan.Irwan menambahkan pengembangan 

Small MPV itu sudah rampung. Mobil ini sebelumnya disebutkan akan meluncur tahun 2017 

mendatang. Sebelumnya dalam pemberitaan detikOto, Mitsubishi mengumumkan line up mobil 

mereka hingga 2020 mendatang. Mitsubishi akan tetap memproduksi SUV Pajero, namun dengan 

bulat Mitsubishi memutuskan menghentikan pengembangan mobil Lancer generasi berikutnya 

yang disebut Galant Fortis di Jepang. Produkproduk yang diandalkan seperti diungkapkan Aikawa 

tadi adalah mobil kecil dan mobil ramah lingkungan seperti mobil Plug in hybrid.  

79 Ford mengangkat bendera putih di pasar otomotif Indonesia. Per Januari lalu, Ford memutuskan 

untuk menghentikan penjualan mobil meski servis masih dilanjutkan. "Tentunya saya rasa kita ikut 

prihatin, tapi kita dalam posisi belum bisa mengomentari lebih jauh," kata Operating GM MMC 

Marketing Div. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Irwan Kuncoro, di Palembang, Rabu 

(10/2/2016)."Tentunya kita bisa membaca, karena ada produk yang sama dengan kita (pesaing 
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MitsubishiRed) di segmen tertentu (Ranger dan Strada TritonRed). Tapi kita belum bisa 

berkomentar, masih terlalu cepat," katanya.Baca juga: 50 Mobil Termahal di IndonesiaKeputusan 

pahit Ford meninggalkan Indonesia diumumkan oleh Managing Director PT Ford Motor 

Indonesia."Kami di Indonesia pada paruh kedua tahun ini. "Kami berkomitmen untuk menyediakan 

kesinambungan dukungan pelayanan servis dan garansi setelah kepergian kami dan akan 

menghubungi Anda lagi sebelum proses pergantian untuk memberitahukan mengenai pengaturan 

yang baru," ujar Bagus.  

80 Sumatera menjadi salah satu wilayah yang penting untuk Mitsubishi. Karena setiap tahunnya, 

Sumatera berhasil menyumbang 9 persen penjualan Mitsubishi secara nasional."Untuk wilayah 

Sumatera menyumbang penjualan nasional sekitar 9 persen. Penjualan Mitsubishi di Palembang 

akan terus bertambah."Seperti yang diketahui bersama, Pajero Sport diluncurkan pertama kali di 

Indonesia 2009, hingga Desember 2015 sudah nencapai 76,100 unit. Kami sangat yakin All New 

Pajero Sport dengan varian yang lengkap dan pelayanan terbaik dapat memberikan semua ke 

butuhan berkendara pelanggan Mitsubishi," tambahnya.Baca juga: 50 Mobil Termahal di 

IndonesiaMitsubishi menambahkan untuk model baru Pajero Sport ditargetkan akan dapat 

menambah penjualan sekitar 200 unit, jadi secara total bisa mencapai 900 hingga 1.000 unit per 

tahun."Dengan penambahan diler ini (di PalembangRed) diharapkan dapat menambah kontribusi 

penjualan Mitsubishi di wilayah Palembang meningkat 18 persen menjadi 25 persen," tambahnya.  

81 Pabrikan Sport Utility Vehicle (SUV) asal Amerika Serikat, Jeep, dikabarkan tengah 

mengembangkan model baru di pabrik Ranjangaon, India. Rencananya, Jeep anyar itu mulai 

dipasarkan pada 2017 mendatang. Banderolnya disebutsebut bakal lebih bersaing karena 

tingginya kandungan komponen lokal.Operasi Jeep di pasar India diharapkan mulai efektif pada 

pertengahan tahun ini. Pada tahap awal, merek itu akan menjajakan Grand Cherokee, Wrangler 

Unlimited serta model berperforma tinggi Grand Cherokee SRT.Selain itu, model Jeep Renegade 

juga disebutsebut segera bergabung dengan model yang telah dipastikan untuk dijual di Negeri 

Sari itu. Semua mobil tersebut didatangkan ke India dalam wujud utuh (CBU).Untuk pemasaran 

semua model itu, pada awalnya, dilakukan melalui diler Fiat sebelum diler Jeep benarbenar siap. 

Diler Jeep yang akan dibangun berada di Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, 

Cochi dan Delhi. Setelah itu akan dibangun di Chandigarh, Lucknow dan Kolkata.  

82 Berhentinya PT Mabua Motor Indonesia sebagai agen resmi HarleyDavidson di Indonesia, 

disayangkan oleh Direktur HarleyDavidson Owner Group (HOG), Sahat Manalu. Melihat hal 

tersebut, Sahat Manalu ikut angkat bicara dan menilai harga jual motor HarleyDavidson di 

Indonesia tidak masuk akal."Kenapa Mabua tutup? Karena nilai jual motor tidak realistis dan 

pajaknya tinggi. Mabua mau jual motor Rp 1,4 miliar orang yang mau beli siapa? Pembelinya jadi 

sangat berkurang karena harga mahal dan komponen pajaknya 240 persen," kata Sahat kepada 

detikOto, Kamis (11/2/2016).Keputusan Mabua untuk berhenti sebagai agen resmi Harley, juga 

dikatakan Sahat memiliki pengaruh pada pendapatan kas negara. Apalagi dengan kenaikan pajak 

dan tarif bea masuk yang telah diterapkan untuk motor besar seperti Harley."Sekarang tinggal 

pemerintah bagaimana, ini Mabua tutup pemasukan pajak misalnya yang di 2013 saja menjual 

1.000 unit motor, kalau penerimaan pajaknya Rp 300 juta saja dikali 1.000 unit sudah Rp 300 miliar 

ini hilang karena Mabua tutup," kata Sahat kepada detikOto, Sebagai anggota komunitas dan 

pemilik Harley, Sahat hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait 

pajak untuk moge."Kalau kita sih taat pajak, taat hukum. Kita serahkan ke pemerintah. Orangorang 

di pemerintah kan pintar, tinggal kalkulasi. Kalau mau pajaknya tetap ya begini, kalau pajaknya 

mau diturunkan, orangorang mau beli motor lagi, penerimaan akan masuk (untuk pemerintah). 

Kita hanya ikut saja," tandasnya.  

83 Gonzalo Higuain tampil ganas sepanjang musim ini bersama Napoli. Tapi dia belum puas, perayaan 

fansdi setiap golnya sudah bikin Higuain ketagihan.Higuain musim ini sudah mencetak 24 gol dari 

24 pertandingan di Serie A. Artinya ratarata dia bikin satu gol setiap kali tampil, plus sudah 

menyumbangkan dua assist.Penampilan tajamnya itu yang berperan besar membawa Napoli 

memuncaki klasemen. Partenopei kini memimpin liga dengan 56 poin dari 24 pekan, dua poin di 

depan Juventus yang menguntit.Bagaimanapun Higuain ingin keran golnya terus mengalir. Dia 

mengaku selalu menikmati sorakan dari penggemar setiap kali menjebol gawang lawan.Akhir 

pekan ini dia bisa mendapatkan sorakan yang amat kencang dari penggemarnya, jika mampu 

menjebol gawang Juventus di Juventus Stadium, Minggu (14/2/2016) dinihari WIB. Apalagi jika 

mengantarkan tim meraih angka penuh."Saya sudah banyak gagal mengeksekusi penalti di masa 
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lalu dan sudah melalui masamasa sulit sebelumnya. Pengalamanpengalaman itu telah membantu 

saya dan saya ingin membawa Napoli melaju sejauh mungkin," kata Higuain dikutip Gazzetta 

World."Saya tidak puas dengan hanya 24 gol dari 24 pertandingan. Saya mau mencetak lebih 

banyak lagi dan mendengar perayaan dari para penggemar," demikian pemain 28 tahun ini.  

84 Bomber Napoli Gonzalo Higuain menegaskan pentingnya ketenangan dalam menghadapi partai 

penting lawan Juventus yang juga ia sebut layaknya sebuah derby.Napoli akan menyambangi 

markas Juve dalam partai Serie A akhir pekan ini. Higuain akan menjadi andalan lini depan Napoli 

setelah mencetak 24 gol sampai dengan 24 laga sejauh ini, dengan penyerang asal Argentina itu 

juga rutin menandai empat laga terakhirnya dengan gol. "Saya tenang," ucap Higuain ketika 

ditanya Rai, yang dikutip Football Italia mengenai pertandingan akhir pekan nanti."Saya sudah 

bermain sepakbola sedemikian lama dan saya sudah terbiasa dengan tekanan. Tentu ada hasrat 

besar untuk main, ini seperti sebuah derby.""Kami tahu semua tergantung kami, kami harus tetap 

tenang dan tak larut dalam euforia karena itu bisa menyakiti kami. Lebih baik untuk tetap berpijak 

ke tanah," tuturnya.  

85 Inter Milan tampil inkonsisten akhirakhir ini sehingga terlempar dari tiga besar di papan klasemen. 

Pemain Inter di era '70an, Roberto Boninsegna, menyalahkan sang pelatih, Roberto Mancini. Pada 

pertandingan itu, La Beneamata sempat tertinggal 13 sebelum diselamatkan oleh golgol Mauro 

Icardi dan Ivan Perisic.Inter kini duduk di peringkat keempat klasemen dengan 45 poin, tertinggal 

10 poin dari Napoli yang menempati Capolista dan satu angka dari Fiorentina di posisi ketiga. "Ini 

jelas bukanlah sebuah tim Inter yang cantik," kata Boninsegna kepada Itasportspress.it. "Minggu 

lalu, saya menyaksikan pertandingan di Verona dan saya tidak pernah melihat begitu banyak 

kekacauan dalam taktik.""Kegagalan memberikan perhatian pada bolabola mati merugkan tim tiga 

gol. Jelas bahwa tim ini kurang seseorang dalam mengarahkan permainan, seseorang yang 

memimpin permainan. Mancini sering mengubah formasi dan ini mejelaskan masalah taktik Inter.  

86 Mantan pelatih timnas Italia Dino Zoff menyebut duel Juventus versus Napoli sebagai partainya 

Scudetto, walaupun ia menyebut pertandingan itu belum akan menentukan.Juve dan Napoli akan 

berhadapan pada akhir pekan di partai giornata 25 Serie A. "Juventus Napoli sudah menjadi sebuah 

partai Scudetto," kata Zoff kepada Radio Crc yang dikutip Football Italia."Ini menarik karena inilah 

dua tim yang memainkan sepakbola terbaik saat ini. Juventus bisa saja juara untuk musim kelima 

beruntun dan walaupun partai nanti tidak menentukan, tetap saja ini bisa menambah besar 

peluang untuk tim yang menang.""Pemain mana yang bisa jadi penentu? Saya tak bisa bilang hanya 

(Gonzalo) Higuain. Juve punya (Paulo) Dybala dan pemain lain, tapi saya pikir kerjasama tim akan 

penting, Anda butuh semua pemain untuk mendapat hasil bagus.""Para kiper? Pepe Reina adalah 

kiper top, ia punya kepribadian bagus dan menjadi pembeda buat Napoli. Di sisi lain (Gigi) Buffon 

tetaplah seorang Buffon," analisis Zoff.Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, di Naples 

bulan September lalu, Napoli menang 21 ketika menjamu Juve.  

87 Akhir pekan ini Inter Milan akan menyambangi Fiorentina dalam laga yang disebut menentukan 

dalam usaha mengamankan tiket Liga Champions musim depan.Inter mengawali musim dengan 

impresif lewat lima kemenangan beruntun yang sempat membuat mereka menguasai puncak 

klasemen dari giornata 35. Pada akhir pekan, Inter akan melawat ke markas Fiorentina dengan 

kans naik satu anak tangga."Itu merupakan sebuah pertandingan menentukan," kata bek Inter Alex 

Telles seperti dilansir Football Italia."Kami tertinggal satu poin jadi kami harus ke Florence dengan 

tekad menang. Penting kami berusaha untuk mengubah kecenderungan buruk saat ini di lapangan, 

tampil lebih baik, dan menang.""Kami mesti melakukan apa instruksi (Roberto) Mancini dalam 

pertandingan. (Yuto) Nagatomo dan saya mesti maju ke depan dan mengirim umpan silang, kami 

terus mengusahakannya, dan bertekad lebih berkontribusi agar bisa menang," tegasnya.  

88 Palermo sudah menunjuk pelatih baru setelah Guillermo Barros Schelotto meninggalkan klub. 

Rosanero mengangkat Giovanni Bosi sebagai pengganti Schelotto.Seperti diberitakan sebelumnya, 

Schelotto meninggalkan Palermo karena ada masalah dengan lisensi kepelatihannya. UEFA 

menganggap lisensi pelatih asal Argentina itu tidak valid. Mereka pun telah memilih Bosi."Setelah 

situasi yang sulit karena UEFA tak mengakui lisensi kepelatihan Guillermo Barros Schelotto, 

manajemen tim utama telah dipercayakan kepada pelatih tim primavera Giovanni Bosi," jelas 

Presiden Palermo, Maurizio Zamparini, di situs resmi klub."Dia akan dibantu oleh Giovanni Tedesco 

dan Francesco Scari juga telah dipromosikan dari tim primavera," kata Zamparini.Palermo saat ini 
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menduduki posisi ke15 di klasemen sementara Serie A dengan perolehan 26 poin dari 24 

pertandingan.  

89 Napoli saat ini mengingatkan Marcelo Lippi akan Barcelona, walaupun menurutnya masih kalah 

hebat dari era MaGiCa Napoli di akhir 80an lampau.Sampai dengan giornata 24 Serie A, Napoli 

masih bertengger di puncak klasemen. "Saya pikir ini bukan Napoli yang terhebat sepanjang masa. 

Saya masih ingat tim berisikan (Diego) Maradona, (Bruno) Giordano, dan Careca," ucap Lippi 

seperti dikutip Football Italia, merujuk pada trio yang dulu populer dikenal dengan MaGiCa itu. 

"Sarri adalah seseorang yang tak pernah gagal bikin Anda terkesan."?"Tahun lalu Napoli mencetak 

banyak gol tapi juga banyak kebobolan, dan dalam 3 bulan ia sudah mengubah situasi itu. Napoli 

kini punya segala aspek permainan, para pemain bertahan tak pernah menendang jauhjauh dan 

mereka punya pemain yang serangannya bisa menyayat pertahanan lawan." "(Lorenzo) Insigne 

bisa masuk ke dalam, (Jose) Callejon mengincar gawang... mereka mengingatkan saya akan 

Barcelona," tuturnya.Pada akhir pekan, di giornata 25, Napoli akan menyambangi markas Juventus 

yang kini setia membayangi dari posisi dua klasemen. Kedua tim cuma terpaut dua angka saja.  

90 Arsenal akan menghadapi pertandingan penting melawan Leicester City. Manajer The Gunners, 

Arsene Wenger, dinilai menjadi pihak yang mempunyai beban paling berat di laga ini.Pertandingan 

The Gunners melawan The Foxes akan berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (14/2/2016) 

malam WIB. Bagi Arsenal, itu menjadi laga yang wajib dimenangi untuk menjaga kans menjadi 

juara Liga Inggris. "Arsene Wenger ada dalam tekanan berat untuk mendapatkan hasil bagus 

melawan Leicester di Emirates Stadium pada hari Minggu," tulis Redknapp di kolomnya yang 

dilansir oleh Standard."Pendekatan mereka akan sangat menarik karena gaya bermain Leicester 

yang menerapkan strategi serangan balik merupakan gaya bermain yang sering membuat Arsenal 

kesulitan.""Orangorang bilang Arsenal menunggu di belakang dan menikmatinya saat laga 

melawan Bayern. Tapi, saya pikir mereka tak bisa merebut bola dari mereka. Saya tak yakin itu 

merupakan permainan yang pasti untuk mengalahkan mereka dengan serangan balik.""Arsenal 

akan mendominasi penguasaan seperti yang selalu diucapkan oleh Wenger dia mengatakan itu 

tepat di pertandingan melawan Bournemouth dan mereka akan mencoba dan melakukan hal yang 

sama melawan Leicester," imbuhnya.  

91 Manchester City diminta untuk meraih hasil maksimal saat menghadapi Tottenham Hotspur akhir 

pekan ini. Itu demi mendongkrak mental para pemain menjelang pekan yang padat. City tengah 

dalam atmosfer kurang sip. Mereka dipermalukan Leicester City 13 di Etihad Stadium pada pekan 

ke25 Premier League akhir pekan lalu. Usai gagal meraih satupun poin di markas sendiri itu, City 

dijadwalkan menghadapi Spurs pada Minggu (14/2/2016) malam WIB. Spurs tengah dalam laju 

yang lebih bagus ketimbang City dengan ada di peringkat kedua, nilai 48. City menempati urutan 

keempat dengan tertinggal satu poin (47). "Kami akan mengawali dengan final Piala Capital One. 

Menghadapi Chelsea di laga tandang selalu menjadi sebuah pertandingan yang sengit. Apalagi kini 

dengan pertandingan tersebut menjadi salah satu dari tiga pertandingan dalam delapan hari ini," 

kata Joe Hart, penjaga gawang CIty, seperti dikutip Mirror. "Pertamatama kami akan menghadapi 

Chelsea di Piala FA, kemudian ke Kiev pada Liga Champions, kemudian tampil di final Piala Capital 

One. Maka pekan depan akan menjadi pekan yang berat buat kami. "Kalau semua bisa berakhir 

dengan hasil bagus maka kami sudah membuat sesuatu yang amat menarik di akhir musim. Kami 

sudah menyiapkan diri untuk menghadapinya," ucap dia.  

92 Manchester City akan menghadapi laga krusial melawan Tottenham Hotspur akhir pekan ini. Demi 

tiga angka, City diminta untuk tak lagi memikirkan kekalahan dari Leicester City.Akhir pekan lalu, 

upaya City untuk mendekati puncak klasemen Premier League mendapat ganjalan. Spurs akan 

melawat ke Etihad Stadium, Minggu (14/2/2016) malam WIB.Menilik komposisi klasemen saat ini, 

City sadar betul pentingnya pertandingan melawan Spurs akhir pekan ini. Karena itu, demi fokus 

meraih poin penuh, City wajib melupakan kekalahan dari Leicester."Kami harus 

memperlakukannya seperti final dan memberi segalanya yang kami punya di pertandingan ini," 

ujar striker muda City, Kelechi Iheanacho, kepada Sky Sports News HQ."Mereka punya 

pemainpemain berkualitas dan ada di posisi kedua di liga, jadi kami harus bertarung sampai peluit 

panjang berbunyi.""Semuanya sedih kami kalah pekan lalu dan kami harus melupakannya dan 

move on. Sejarah dibuat hari itu, tapi itu tidak ada dalam pikiran kami," katanya menegaskan.  

93 Sergio Aguero adalah mimpi buruk Tottenham Hotspur. Akhir pekan ini di Etihad Stadium The 

Lilywhites harus mencari cara menghentikan teror striker Argentina itu jika mau terus jadi 

penantang juara.Tottenham naik ke posisi dua klasemen setelah mengalahkan Watford 10 di akhir 
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pekan lalu. Ujian berat Tottenham untuk berada dalam persaingan menjadi juara datang di akhir 

pekan ini saat melawat ke City. Dalam kurun tersebut mantan striker Atletico Madrid itu berhasil 

membuat 10 gol. Bersama Wayne Rooney, Aguero menjadi pemain yang paling banyak menjebol 

gawang Spurs di Premier League. Namun jika Aguero mencetak 10 gol tersebut dalam 8 

pertandingan, Rooney melakukannya setelah 18 laga.Aguero saat ini juga sudah kembali ke 

performa terbaiknya setelah sempat mengalami cedera hamstring. Dari 10 gol ke gawang Spurs, 

empat di antaranya dibuat Aguero dalam satu pertandingan. Yakni saat City menang 41 di Etihad 

Stadium pada Oktober 2014.  

94 Leicester City akan kembali menghadapi pertandingan berat di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. 

Akan berhadapan dengan Arsenal, mereka diminta mengulang performa saat menaklukkan 

Manchester City.Pertandingan antara The Foxes melawan Arsenal itu akan berlangsung, Minggu 

(14/2/2016) malam WIB. Pertandingan itu akan berlangsung di Emirates Stadium.Leicester 

mempunyai modal yang sangat bagus menjelang pertandingan melawan The Gunners itu. "Kami 

mesti menikmati ini, dan kami mesti mulai memikirkan Arsenal. Kami tahu pertandingan ini akan 

sulit untuk kami, dua pertandingan terakhir juga seperti itu. Tapi, kami berhasil menuai enam poin. 

Sekarang kami fokus pada pertandingan berikutnya," kata Ulloa di situs resmi Leicester."Setelah 

hari ini semua menjadi mungkin. Kami mesti mencoba untuk bermain dengan cara yang sama. 

Dengan intensitas dan spirit yang sama. Dan setelah itu, kita tunggu saja yang terjadi di akhir 

musim.""Itu merupakan bagian dari spirit kami. Manajer bilang bahwa kami mesti bertarung untuk 

setiap bola. Hasil akhir merupakan yang kedua, yang utama adalah untuk terus berjuang dan 

bekerja untuk tim," imbuhnya.  

95 Harga tiket di Liga Inggris menjadi perbincangan menyusul aksi protes pendukung Liverpool. 

Sebenarnya, seberapa mahal untuk menyaksikan satu laga di Liga Inggris?Mengenai tiket di Liga 

Inggris, BBC sempat melakukan sebuah studi. Dari 20 klub Premier League, 19 klub turut 

berpartisipasi dalam penelitian itu. Cuma Swansea City saja yang tidak ambil bagian.Ratarata tiket 

terendah untuk menyaksikan Liga Inggris musim ini sebesar 30,68 poundsterling alias Rp 598 ribu. 

Untuk menyaksikan laga besar Mesut Oezil cs., harus mengeluarkan uang sebesar 97 poundsterling 

atau setara Rp 1,8 juta.Harga tiket dari Arsenal itu nyaris dua kali lipat harga tiket duo Manchester, 

United dan City, yang kompak membanderol tiket paling mahal mereka sebesar 58 poundsterling 

atau setara Rp 1,1 juta. Beralih ke tiket musiman, Stoke City menjadi tim dengan harga tiket 

terendah paling murah. Mereka menjual tiket musiman itu seharga 294 poundsterling atau setara 

dengan Rp 5,7 juta.  

96 Manajer Leicester Claudio Ranieri mengaku puas dengan pencapaian timnya musim ini. Tapi, 

Ranieri ingin The Foxes bisa mempertahankan eksistensi mereka di papan atas di musimmusim 

selanjutnya.Leicester musim ini jadi sensasi tersendiri untuk sepakbola Inggris dan boleh dibilang 

Eropa secara keseluruhan."Kami tahu kami menjalani musim yang aneh, kami tampil bagus karena 

timtim besar tidak menemukan ritmen mereka, tapi rencana kami tidak berubah untuk musim 

depan, terlepas apapun yang terjadi akhir musim ini," tutur Ranieri kepada Corriere dello Sport.Jika 

kami bisa melakukan semuanya dalam setahun, kami tidak perlu berbangga pada diri kami sendiri. 

Kami harus memulai lagi semuanya musim depan," tutupnya.  

97 Harry Redknapp mengkritik keras kualitas skuat Manchester City saat ini, terutama di lini belakang. 

Redknapp bakal berani bertaruh kalau Pep Guardiola pun akan kesulitan dengan para pemain City 

saat ini.Hal itu dikatakan Redknapp setelah melihat permainan City saat dikalahkan Leicester City 

dengan skor 13 pekan lalu. "Apa yang bisa Anda perbaiki di Man City saat ini? Mereka punya para 

pemain hebat, tapi mereka terlihat rapuh dan tidak bisa bertahan. Bekbek mereka tidak tahu 

caranya bermain. Mereka tidak punya bek tengah," sambungnya."Ketika Kompany tidak bermain, 

bekbek tengah mereka terlihat mudah ditembus  mereka tidak bisa mencatatkan clean 

sheet."Lebih lanjut, Redknapp menilai dengan skuat City saat ini, pelatih sekelas Pep Guardiola 

yang bakal menangani tim itu musim depan, juga bakal kesulitan. Guardiola diramalkan akan 

melakukan cuci gudang musim panas nanti."Lagalaga di sini lebih kepada pemain hebat ketimbang 

manajer hebat. Juergen Klopp sudah datang ke Liverpool, tapi mereka masih duduk di posisi 

kesembilan liga karena para pemainnya tidak cukup bagus," paparnya."Guardiola boleh saja 

bergabung dengan Man City dan sampai dia mendapatkan pemain belakang yang bagus, dia tidak 

akan menjuarai Liga Champions, saya tidak peduli siapapun dia, tutupnya.  

98 Wanita yang traveling dengan anak bayi bisa lebih nyaman jika berada di Bandara Atlanta, AS. 

Karena di sana ada 4 bilik khusus ibu menyusui. Bandara Internasional Atlanta di AS baru saja 
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menambahkan fasilitas di dalam bangunannya. Bandara ini membeli Mamava Pod yang 

merupakan bilik khusus untuk ibu menyusui. Ditengok dari situs Mamava Pod, Kamis (11/2/2016), 

di dalam bilik khusus ini terdapat kursi nyaman, meja yang bisa dilipat, tablet digital dan colokan 

untuk listrik.   

99 Traveler yang berencana liburan ke Sydney, Australia ada baiknya membeli tiket dari sekarang. 

Maskapai Qantas menebar tiket murah selama bulan Februari. Maskapai asal Australia, Qantas 

sedang menebar tiket promo bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Sydney. Sampai tanggal 29 

Februari mendatang, traveler bisa membeli tiket PP JakartaSydney mulai dari Rp 8.640.000 untuk 

kelas ekonomi. Sydney punya destinasi wisata yang tidak terhitung banyaknya. Tak hanya Opera 

House tapi juga Bondi Beach, tamantaman kota, serta tempat makan berkelas internasional. 

Mengutip rilis Qantas kepada detikTravel, Kamis (11/2/2016), harga promo tersebut berlaku untuk 

perjalanan pada 7 Februari13 Juni 2016, 1 Agustus19 September 2016, juga 17 Oktober30 

November 2016. Harga sudah termasuk pajak, biaya tambahan, serta pajak bandara. Traveler 

sudah bisa memesan tiket harga promo ini di situs resmi Qantas, atau agen penjualan tiket 

terdekat. Selamat liburan ke Australia!  

100 Pasangan yang pergi traveling bersama mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya jika pasangan 

akrobat ini traveling keliling dunia. Unik!Hasilnya, mereka merekam perjalanan mereka dalam foto 

yang tidak biasa. Tidak berdiri di tengah frame sambil berpelukan. Mereka bisa saja berdiri jungkir 

balik sambil melempar tongkat api. Atau, bermain lempar bola di ketinggian. 

(Bobandtrish.com)Ditengok dari situs pribadi mereka, Kamis (11/2/2016), Bob dan Trish adalah 

pasangan akrobatik yang tengah keliling dunia. Saat ini mereka sedang berada di Chiang Mai, 

Thailand. Mereka senang melakukan atraksi akrobat di tempat wisata. Seperti contoh, jugling bola 

di atas kereta gantung, atau berpose akrobat di atas tebing tepi pantai. (Bobandtrish.com)Sebagai 

atlet akrobat, mereka juga mengabadikan foto traveling dengan tingkah akrobat yang gila. Seperti 

contoh, mereka berpose sambil melempar tongkat api atau pisau besar. Ngeri!    

101 Denpasar - Gunung Agung di Bali hari ini, Senin (27/11/2017) mengalami erupsi. Ini hal-hal yang 

harus dilakukan jika traveler berada di sana. 

 

Traveler tidak harus panik, serta khawatir berlebihan jika berada dalam kondisi tersebut, ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga diri. 

 

Kali ini, detikTravel sudah merangkum beberapa caranya pada Senin (27/11/2017). Berikut 

selengkapnya : 

 

1. Selalu tanyakan kondisi ke pihak penginapan  

 

Traveler yang sedang menginap di hotel, hostel maupun jenis penginapan lainnya, cobalah 

tanyakan selalu ke resepsionis atau pihak penginapan lainnya. Ini merupakan tindak antisipasi 

utama dan tercepat yang bisa dilakukan, karena biasanya pihak hotel akan selalu memperbarui 

informasi demi keselamatan tamu-tamunya. 

 

2. Pantau terus pemberitaan 

 

Bacalah pemberitaan yang memberikan informasi-informasi terkini dan akurat seputar 

perkembangan erupsi Gunung Agung. Jangan samppai tertipu hoax atau berita yang tidak benar 

informasinya. 

 

3. Hubungi pihak maskapai 

 

Sebagai turis yang menggantungkan perjalanan kepada pihak maskapai, cobalah selalu hubungi 

call centernya. Ini dapat membantu traveler agar mengetahui jadwal penggantian atau tindakan 

maskapai saat erupsi Gunung Agung. Selalu tanyakan kondisi bandara, penerbangan, dan 

rencana pihak maskapai kedepannya. 

 

4. Mencatat call center 

 

Penting diketahui, bahwa call center menjadi pusat informasi utama serta penanggulangan paling 
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awal saat terjadi bencana. Traveler bisa mencatat dan menghubungi Call center Polri di nomor 

110, atau menghubungi PMI dan BNPB terdekat dimana traveler berada jika keadaanya memang 

darurat. 

 

5. Selalu tenang dan jangan panik 

 

Khawatir sudah menjadi respon pertama yabg dialami oleh turis jika berada di dalam kondisi 

bencana alam. Namun, jangan terlalu panik sehingga dapat memperburuk keadaan. Selalu 

sediakan alat komunikasi di tangan dan update setiap informasinya sehingga tidak perlu bingung 

dan panik. 

 

6. Hubungi keluarga atau kerabat 

 

Penting di saat-saat bencana alam seperti ini, traveler harus selalu memberikan informasi kepada 

keluarga atau kerabat. Ini juga dapat membantu traveler jika membutuhkan pertolongan jarak 

jauh yang tidak bisa dijangkau dari wilayah bencana. 

 

7. Susun ulang itinerary 

 

Saat traveling, sudah umumnya membuat itinerary. Tetapi mau tidak mau, saat terjadi kondisi 

yang tidak diinginkan, salah satu rencana harus diubah. 

 

Sesuaikan agenda perjalanan yang baru dengan kondisi alam. Jika memungkinkan, carilah 

beberapa destinasi yang masih aman dikunjungi. Jika benar-benar terlarang dan sudah 

dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, baiknya merencanakan ulang waktu berkunjung. 

102 Menteri Pariwisata Arief Yahya berjanji akan mempromosikan tiga agenda pariwisata unggulan di 

Provinsi Banten secara nasional dan dunia. 

Hal tersebut diungkapkan Arief Yahya saat membuka Banten Beach Festival (BBF) Tahun 2015 di 

Pantai Tawing Karang Suraga, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Jumat (27/11/2015). 

 

"Tiga agenda unggulan pariwisata Banten nanti kita bantu promosikan baik di nasional maupun 

internasional. Pertama, Banten Beach Festival. Kedua, Festival Tanjung Lesung dan satu lagi silakan 

dicari dan diajukan oleh Pemprov Banten," katanya. 

 

Menurut Menpar, upaya tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap 

kemajuan pariwisata di Banten. 

 

Arief memaparkan, komitmen pemerintah pusat dalam memajukan pariwisata di Provinsi Banten 

tidak hanya itu, tapi dengan menunjang infrastruktur pariwisata yang ada di Banten, seperti 

pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dan reaktivasi jalur kereta api dari Serang dan 

Pandeglang. 

 

Terkait peningkatan SDM pariwisata, Kemenpar akan mendorong kelompok sadar wisata 

mensertifikasi 300 orang pegawai hotel dan restoran dengan standar ASEAN. 

"Kami juga mendorong agar Banten memiliki sekolah pariwisata, sehingga anak-anak Banten tidak 

harus jauh-jauh sekolah pariwisata. Kita akan dorong perguruan tinggi yang ada di Banten untuk 

mengusulkan membuka jurusan pariwisata," katanya. 

 

Sementara itu, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, Pemprov Banten terus berupaya untuk 

menunjang infrastruktur menuju pariwisata di Banten. 

 

"Pemerintah menargetkan satu juta wisatawan ke Banten itu karena percaya pada kita dan Banten 

memiliki potensi besar. Untuk itu upaya terus dilakukan salah satunya dengan menggelar festival 

seperti Banten Beach Festival seperti ini," kata Rano. 

103 Banten punya segudang destinasi wisata alam yang pas buat libur weekend ini. Pergilah ke Pulau 

Sangiang yang ramah nan eksotis. 

 



101 

 

Dimulai dari Ujung Kulon di selatan Banten, menyeberanglah dari Pelabuhan Paku Anyer, 

Kabupaten Serang. Memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan perahu kecil.  

 

Merasakan ombak Selat Sunda menjadi tantangan tersendiri, apalagi dengan cuaca musim 

penghujan sekarang ini. Tapi tak usah khawatir, kapten kapal sudah biasa bolak-balik Anyer-Pulau 

Sangiang dan menjadi makanannya sehari-hari. 

 

Pulau Sangiang memang belum menjadi tujuan utama wisata di Banten. Masyarakat baik dari dan 

luar Banten biasanya memilih Anyer sebagai lokasi wisata untuk melepas penat setelah serius 

bekerja. Namun, tak ada salahnya jika berkunjung ke Pulau Sangiang untuk merasakan sensasi baru 

dalam berwisata\ 

 

Sesampainya di dermaga kecil, keramahan warga Pulau Sangiang akan menyambut para 

wisatawan. Tak ada penginapan di sana, yang ada hanya rumah-rumah penduduk yang suatu saat 

bisa disinggahi untuk bermalam. Tak ada tiket masuk di sana, hanya saja, wisatawan dapat 

memberikan uang alakadarnya yang oleh warga disebut iuran swadaya. 

 

Jika sudah siap bertualang, traveler boleh meminta warga setempat untuk menjadi guide 

mengelilingi Pulau Sangiang. Sedikitnya ada 4 destinasi yang wajib dikunjungi seperti Puncak 

Harapan, Puncak Begal, dan Bukit Arjuna, tak ketinggalan Goa Kelelawar.i Bukit Harapan, traveler 

bisa melihat betapa indahnya lautan Selat Sunda dilengkapi dengan bukit-bukit nan menawan. 

Jalanan naik-turun membuat wisatawan cukup berkeringat. Namun, keringat itu akan terbayar 

oleh pemandangan yang menakjubkan. 

 

Semilir angin saat tiba di Puncak Harapan dapat menghilangkan lelah setelah trekking sekitar 1 jam 

perjalanan. "Kalau di Goa Kelelawar ikan hiu itu kelihatan, kan di bawahnya itu ada air, jadi 

kelihatan tuh hiunya," kata salah seorang warga Pulau Sangiang, Lukman kepada detikTravel. 

 

Jika sudah puas menikmati keindahan dari bukit-bukit tersebut, kembalilah ke jalan awal mulai 

trekking. Mintalah guide untuk mengantarkan traveler ke pantai yang biasa dipakai untuk 

berkemah. Di sana Anda bisa menikmati sunset sambil bermain-main dengan ombak Selat Sunda 

104 Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membidik wisatawan mancanegara (wisman) Hong Kong yang 

merupakan 'kolam' wisman potensial. Kali ini Kemenpar menggelar pameran Bali and Beyond di 

Amoy Plaza, Hong Kong. 

 

Pameran yang bersifat Business to Consumer (B2C) ini akan digelar pada 26-27 November 2017. 

Berbagai travel agent dihadirkan untuk menjual paket-paket wisata Indonesia.  

 

Asisten Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Wilayah Asia 

Pasifik Vinsensius Jemadu mengatakan setidaknya ada 10 destinasi wisata yang akan 

diperkenalkan Kemenpar. 

 

Adapun 10 destination branding-nya adalah Colorful Medan, Wonderful Riau Island, Enjoy Jakarta, 

Stunning Bandung, Java Cultural Wonders, Majestic Banyuwangi, Friendly Lombok, Explore 

Makassar, Coral Wonders untuk Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat, serta Bali the Island of Gods. 

 

"Pemilihan Bali sebagai tema utama karena faktanya Bali memang masih menjadi destinasi utama 

wisatawan Hong Kong," ujarnya. 

 

Bali memang selalu istimewa. Siapapun langsung jatuh cinta ketika menginjakkan kaki di Bali. Mulai 

pantai, gunung, budaya, hingga keindahan bawah laut semuanya ada. Bagi yang mencari 

kemeriahan malam hari, juga ada di Bali. 

 

Tempatnya memang sangat komplet. Pilihannya banyak. Untuk urusan kuliner sekali pun lengkap 

dan tak akan pernah ada habisnya. 

 

Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud dari Arab Saudi juga sempat ikut tergoda oleh eksotiknya Pulau 

Dewata. Cerminannya bisa dilihat dari lawatannya ke Indonesia beberapa waktu lalu. 
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Ia bersama rombongan memilih beristirahat di sana sambil menikmati keindahan alam serta 

budaya masyarakat setempat sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. 

 

Begitu pula dengan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barrack Obama. Bersama keluarganya, ia 

banyak menghabiskan waktu liburan di Bali. mulai menapaki hijaunya persawahan hingga arung 

jeram, semua dilakoninya dengan gembira. 

 

Dari sisi jumlah wisman yang berkunjung, Bali juga terlihat sangat istimewa. Hampir 40% 

wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui Bali. Hanya 30% melalui Jakarta, 20% melalui 

Kepulauan Riau, dan 10% sisanya tersebar merata di daerah lain di nusantara. 

 

Kendati demikian, masih banyak destinasi lainnya di luar Bali yang juga menawarkan keindahan 

dan atraksi yang beragam. Maka ajang ini juga memperkenalkan destinasi wisata Indonesia Beyond 

Bali kepada para wisatawan Hong Kong. 

 

Saat ini Pemerintah juga menyiapkan 10 destinasi wisata lain yang disebut Bali Baru, yakni Tanjung 

Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai 

(Maluku Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (DKI 

Jakarta), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Labuan Bajo 

(Nusa Tenggara Barat). 

 

Vinsensius mengungkapkan tidak hanya fokus pada penjualan, Kemenpar juga menghadirkan 

bentuk promosi dengan memperkenalkan komoditi budaya Indonesia. Mulai kopi, spa, mainan 

tradisional, hingga Virtual Reality (VR) Corner. 

 

"Sehingga akan menambah daya tarik pengunjung dan membuat mereka semakin betah dan 

mengenal Indonesia," ujar pria yang akrab disapa VJ ini. 

 

VJ mengatakan wisman Hong Kong merupakan salah satu pasar potensial bagi Indonesia. Rata-rata 

pengeluaran wisman Hong Kong di Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai USD 1.340 atau setara 

dengan Rp 18 juta per wisatawan per kunjungan. Hanya saja jumlah wisman Hong Kong yang 

berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan. 

 

Hingga September 2017, jumlah kunjungan wisatawan Hong Kong berjumlah 64.634 kunjungan. 

Jumlah ini menurun 1,1% dari 2016. Padahal target di tahun ini untuk wisman Hong Kong 

berjumlah 107.000 kunjungan. 

 

"Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan promosi pariwisata 

Indonesia dan meningkatkan kunjungan wisatawan asal negara ini," ucap VJ. 

 

Hal senada diutarakan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Hong Kong merupakan pasar yang potensial 

untuk Indonesia. Sama seperti Singapura, sebagai salah satu pusat bisnis di Asia, banyak wisman 

yang berkumpul di Hong Kong. Terlebih wisatawan mancanegara yang berkumpul di Hong Kong 

adalah yang level ekonominya tinggi. 

105 Bagi kamu yang ingin Open Trip ke Raja Ampat, cari tahu dulu paket-paketnya. Berikut beberapa 

daftar penyedia open trip ke Raja Ampat. 

 

Siapa sih yang nggak mau liburan ke Raja Ampat? Dari pada kamu bingung liburan sendiri, cobain 

deh Open Trip menuju ke sana. detikTravel telah merangkum pada Kamis (24/8/2017), beberapa 

jasa open trip bagi kamu yang ingin ke Raja Ampat. Catat ya! 

 

1. Trip Gabungan 

 

Perusahaan yang berdiri pada tahun 2013 ini merupakan anak perusahaan dari Raja Wisata. 

Beragam open trip ditawarkan oleh perusahaan ini menuju destinasi dosmetik dan mancanegara. 

Salah satunya adalah open trip ke Raja Ampat. 
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Dengan harga Rp 3.300.000 traveler sudah dapat berkeliling Raja Ampat selama 3 hari. Harga ini 

meliputi transport PP speedboat regular Marine Express, makan, transportasi dari bandara Sorong 

ke Pelabuhan Sorong, transportaso ke Hopping Island dan snorkling, alat snorkling, air mineral, dan 

program tour dengan itinery. 

 

Bagi traveler yang ingin ikut, silahkan cek jadwal di website resmi Trip Gabungan ya. 

 

 


