
Menerapkan	Gaya	Hidup	Sehat	Bersama	10	Aplikasi	Ini	

	

	
Sumber: Ben O'Sullivan di https://unsplash.com/photos/GNp7ng0lR-8 

	
	 	

	 Perkembangan	teknologi	yang	semakin	maju	tidak	hanya	memberikan	dampak	positif	

bagi	kelangsungan	hidup	manusia	tetapi	ada	pula	efek	negatif.	Banyak	perusahaan	tumbuh	

menjadi	serba	digital	dimana	karyawan	bekerja	selama	8	 jam	dengan	duduk	dan	menatap	

layar	handphone	atau	mengetik	di	laptop	terus	menerus.	

	 Pola	 bekerja	 yang	 repetitif	 ini	 ternyata	 dapat	 menimbulkan	 risiko	 penyakit	 saraf	

neuropati,	yaitu	kerusakan	pada	saraf	tepi	yang	menyerang	sistem	motorik,	sensori,	otonom	

dan	gabungan	ketiganya.	Penyakit	itu	timbul	diakibatkan	gaya	hidup	modern	tersebut.	Salah	

satu	 gejalanya	 adalah	 kesemutan,	 kram	 atau	 kebas	 yang	 seringkali	 kita	 mangkir	 untuk	

memeriksa	kondisi	itu	dan	mengangapnya	sebagai	angin	lalu.	

	 Menerapkan	 gaya	 hidup	 yang	 sehat	 adalah	 salah	 satu	 cara	 untuk	 mencegahnya.	

Namun	generasi	milenial	seringkali	berpikir	gaya	hidup	sehat	melibatkan	kucuran	dana	yang	

besar,	 seperti	bergabung	sebagai	anggota	di	pusat	kebugaran	dan	mengonsumsi	makanan	



sehat	 yang	 dibeli	 secara	 daring.	 Padahal	 memanfaatkan	 gadget	 pun	 bisa	 menuntun	 kita	

menjadi	lebih	sehat	asal	digunakan	secara	bertanggung	jawab.	

	

Menerapkan	Gaya	Hidup	Sehat	

	 Sesungguhnya	tidak	sulit	untuk	mulai	menerapkan	gaya	hidup	yang	lebih	baik	namun	

banyak	orang	yang	tidak	mengetahui	harus	memulai	dari	mana.	Padahal	berolahraga	secara	

rutin,	mengonsumsi	makanan	 yang	 kaya	 gizi	 dan	 pola	 tidur	 yang	 cukup	merupakan	 kunci	

utama	untuk	mendapatkan	kualitas	kesehatan	lebih	baik.	

	 Kendala	terbesar	dapat	diamati	dari	mereka	dengan	rutinitas	yang	padat	dan	merasa	

tidak	 boleh	 membuang	 waktu	 dengan	 percuma	 lalu	 bila	 memiliki	 waktu	 luang	 hanya	

dihabiskan	 dengan	 beristirahat	 atau	 bersantai	 di	 rumah	 saja.	 Dengan	 memanfaatkan	 10	

aplikasi	di	bawah	ini,	kamu	bisa	terbantu	untuk	mulai	mengatur	pola	hidup	setiap	harinya	dan	

mengontrol	agar	tidak	membuang	waktu	secara	sia-sia.	Berikut	ini	daftarnya.	

	

1. MyFitnessPal	

	
Sumber: http://4827-presscdn.pagely.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2014/09/myfitnesspal_screenshots.jpg 
	

	 Menerapkan	pola	makan	dengan	gizi	 seimbang	sangat	diperlukan	untuk	mencegah	

beragam	penyakit.	Namun	karena	banyaknya	produk-produk	 cepat	 saji	 dengan	 iklan	 yang	



dapat	menyehatkan	 akhirnya	menjadi	 pilihan	 bagi	mereka	 yang	 dipenuhi	 aktivitas	 sangat	

padat.	Padahal	kita	perlu	mengetahui	berapa	kadar	kalori	yang	dibutuhkan	oleh	tubuh	dan	

seringkali	makanan	cepat	saji	hanya	sekedar	mengenyangkan	saja	tanpa	ada	nutrisinya.	

	 Dengan	 menggunakan	 MyFitnessPal,	 pengguna	 dapat	 mengetahui	 berapa	 jumlah	

kadar	kalori	yang	dibutuhkan	setiap	hari	melalui	perhitungan	dari	berat	dan	tinggi	badan	serta	

tingkat	aktivitas	kita	sehari-hari.	Aplikasi	juga	akan	memberikan	rekomendasi	jenis	makanan	

dan	minuman	yang	dapat	menunjang	kebutuhan	tersebut.	Bahkan	tersedia	program	olahraga	

yang	disesuaikan	dengan	tubuh	penggunnya.	

	 MyFitnessPal	memiliki	basis	data	terbesar	yang	mencapai	total	5	juta	daftar	makanan	

yang	dapat	dicari	oleh	penggunanya.	Aplikasi	 ini	bisa	menjadi	pilihan	bagi	Anda	yang	 ingin	

mulai	serius	mengubah	gaya	hidup.	Aplikasi	ini	tersedia	gratis	di	perangkat	Android	dan	iOS.	

	

2. My	Diet	Coach	

	
	 Sumber: http://hbj.sg/wp-content/uploads/2013/10/img_mydietcoach_main.jpg 

	

	 My	 Diet	 Coach	 terkenal	 dengan	 tampilan	 menarik	 dan	 fitur	 interaktif,	 seperti	

memberikan	 rekomendasi	waktu	minimal	 yang	diperlukan	untuk	mengurangi	berat	badan	

dengan	 target	 yang	 dikehendaki	 penggunanya.	 Bagi	 pengguna	 yang	 awam,	 aplikasi	 akan	



mengatur	 anda	 untuk	 mengurangi	 bobot	 sebanyak	 13	 kg	 dalam	 waktu	 6	 bulan	 di	 awal	

pemakaian	yang	dapat	diatur	ulang	di	menu	pengaturan	pada	aplikasi.	

	 Berbeda	 dengan	 MyFitnessPal,	 aplikasi	 My	 Diet	 Coach	 berfokus	 memotivasi	

penggunanya	agar	berolahraga	dan	memantau	perubahan	tubuhnya	secara	berkala	dengan	

fitur	penyimpanan	foto	sebelum	dan	sesudah	menerapkan	gaya	hidup	sehat	melalui	aplikasi.	

Tidak	hanya	itu,	tersedia	juga	kumpulan	kutipan	bijak	yang	dapat	membuat	kamu	semangat	

untuk	mencapai	berat	ideal	yang	diharapkan.	

	 My	 Diet	 Coach	 juga	 menyediakan	 fitur	 dimana	 penggunanya	 dapat	 memasukkan	

daftar	 makanan	 yang	 tidak	 dapat	 dikonsumsi	 karena	 mengandung	 lemak	 berlebih	 dan	

kemudian	menantang	penggunanya	agar	menjauhi	jenis	makanan	tersebut.	Aplikasi	ini	sangat	

bagus	bagi	anda	yang	ingin	berdiet	dengan	rasa	tantangan.	

	

3. DietBet	

	 	

	 	

	
	 Sumber: https://www.dietbet.com/images/facebook-thumbnails/fb-logo-final.png 

	

	 Bila	MyFitnessPal	dan	My	Diet	Coach	lebih	bersifat	individual	maka	DietBet	cocok	bagi	

anda	 yang	 gemar	 berkomunikasi	 dan	 bergabung	 dalam	 ragam	 komunitas.	 Aplikasi	 ini	

memungkinkan	penggunanya	memiliki	pengalaman	menurunkan	berat	badan	yang	unik	dan	



berbeda	 dari	 yang	 lain	walau	memerlukan	 dana	 sekitar	 $30	 -	 $35.	 Namun	 bila	 pengguna	

berhasil	mencapai	target	maka	uang	bisa	kembali	dalam	nominal	yang	lebih	besar.	

	 DietBet	 memosisikan	 penggunanya	 sebagai	 seorang	 penjudi	 dengan	 bertaruh	

beberapa	 puluh	 dolar	 dalam	 satu	 program.	 Program	 tersebut	memiliki	 beberapa	 anggota	

yang	 tentu	 juga	 bertaruh	 dengan	 nominal	 yang	 telah	 ditetapkan.	 Setiap	 program	

menawarkan	beberapa	kegiatan	olahraga	yang	intensif	dengan	berinteraksi	sesama	anggota.	

Anda	akan	saling	mendukung	satu	sama	lain	untuk	mencapai	target	yang	telah	ditentukan.	

	 Anggota	 bisa	 berbagi	 mengenai	 aktivitas	 yang	 telah	 dilakukan	 untuk	 memotivasi	

anggota	 lainnya	bahkan	berbagi	 tips	dan	 trik	dalam	hal	berdiet	di	 kolom	diskusi	nantinya.	

Setiap	 program	memiliki	 ragam	durasi,	 dari	mingguan	 hingga	 bulanan	 dan	 pengguna	 bisa	

secara	bebas	memasuki	program	yang	diinginkan.	

	 Secara	 keseluruhan,	 baik	MyFitnessPal,	My	Diet	 Coach	 dan	DietBet	memiliki	 fokus	

tersendiri	 mengenai	 cara	 membantu	 penggunannya	 untuk	 mengontrol	 berat	 badan	 dan	

memulai	 gaya	 hidup	 sehat.	 Bagi	 Anda	 yang	memiliki	 dana	 lebih	mungkin	 bisa	 bergabung	

dengan	DietBet	karena	dapat	menambah	koneksi	internasional.	

	

4. Forks	Over	Knives	

	
Sumber: http://lanimuelrath.com/wp-content/uploads/fok-app.jpg	

	

	 Salah	 satu	kunci	 kesehatan	adalah	makanan	dengan	gizi	 seimbang.	Kadang	banyak	

yang	menyangka	makanan	sehat	akan	terasa	hambar	atau	hanya	boleh	mengonsumsi	buah-



buahan	dan	sayur-sayuran	saja.	Padahal	daging	yang	kaya	protein	pun	dapat	dikonsumsi	bila	

dibuat	dengan	baik	dan	sesuai	kadar	nutrisi.		

	 Forks	 Over	 Knives	 memiliki	 lebih	 dari	 200	 resep	 makanan	 yang	 bergizi	 dan	 sehat	

buatan	koki	terkenal.	Pengguna	bisa	menerapkan	pola	makan	sehat	dengan	resep	sederhana,	

seperti	membuat	salad,	sup,	dan	pasta.	Setiap	resep	yang	tersedia	 telah	mencakup	bahan	

dasar	dan	langkah	yang	harus	diikuti.	

	

5. SideChief	

	
	

Sumber: http://cdn1-www.craveonline.com/assets/uploads/2016/09/SideChef-Screenshot-

e1474041594668.jpg 

	

	 SideChief	memiliki	 keunggulan	memiliki	 fitur	 wiki	 atau	 ensiklopedia	 yang	memuat	

informasi	mengenai	khasiat	dan	serba-serbi	bahan	makanan.	Dibandingkan	Fork	Over	Knives,	

aplikasi	 ini	 lebih	 interaktif	 dengan	 penggunanya	 karena	 fitur	 perintah	 suara	 yang	

memungkinkan	pengguna	untuk	memasak	sambil	mendengarkan	langkah	demi	langkah	yang	

harus	dilakukan	tanpa	perlu	membaca	langsung	dengan	menatap	layar	handphone.	

	 Bila	pengguna	mengaktifkan	 fitur	 ini	maka	 secara	otomatis	aplikasi	 akan	mengatur	

waktu	 memasak.	 Dalam	 artian,	 bila	 resep	 membutuhkan	 waktu	 tiga	 puluh	 menit	 untuk	



mengolah	makanan	maka	tahap	demi	tahap	akan	berjalan	sesuai	waktunya.	Jadi	pengguna	

tidak	perlu	mengatur	setelan	waktu	atau	memasang	timer	karena	sudah	langsung	tersedia	

melalui	fitur	suara	tersebut.	

	 Dengan	menggunakan	 aplikasi,	 seperti	 Fork	 Over	 Knives	 atau	 SideChief,	 pengguna	

dapat	 mengatur	 sendiri	 makanan	 apa	 yang	 akan	 dibuat	 selama	 seminggu	 kedepan	 lalu	

mempersiapkan	bahan-bahannya.	Beberapa	penelitian	mengungkapkan	pentingnya	kegiatan	

memasak	dapat	mengurangi	tingkat	stress	dan	kecemasan	individu.	

	

6. EWG’S	Healthy	Living	

	
Sumber: https://earthnetworkdotnews.files.wordpress.com/2016/04/share_rectangular.jpg 

	

	 Selain	mengatur	pola	makan	ada	hal	penting	juga	mesti	disadari	untuk	meningkatkan	

kualitas	hidup,	yaitu	informasi	mengenai	kandungan	pada	produk	yang	digunakan	sehari-hari.	

Healthy	Living	berfokus	menyajikan	 informasi	mengenai	material	yang	terkandung	di	 lebih	

dari	72,000	produk	kesehatan.	

	 Pentingnya	 aplikasi	 ini	 dikarenakan	 banyak	 yang	 tidak	 mengetahui	 bahwa	 kulit	

cenderung	 sensitif	 dan	menimbulkan	 iritasi	 bila	 menggunakan	 produk	 yang	mengandung	

bahan	tertentu.	Jadi	dengan	aplikasi	ini,	penggunanya	bisa	mengawasi	penggunaan	sampo,	

sabun	bahkan	 krim	 cukur	 yang	baik	untuk	 kulit	 dengan	hanya	memindai	 kode	batangnya.	

Pengguna	juga	akan	mendapatkan	daftar	rekomendasi	produk	apa	yang	bisa	dibeli.	

	



7. Keelo	

	
Sumber: https://cdn-

mf0.heartyhosting.com/sites/mensfitness.com/files/styles/gallery_slideshow_image/public/keelo-app-

1280.jpg?itok=NpdJEJ8x 

	

	 Waktu	 yang	 terbatas	 membuat	 semua	 orang	 ingin	 memanfaatkan	 sebagian	 besar	

rutinitasnya	dengan	efektif	dan	efisien.	Menyoal	aktivitas	berolahraga,	Keelo	akan	menjadi	

pilihan	 tepat	 bagi	 anda	 yang	 ingin	 melakukan	 olahraga	 secara	 intensif	 dengan	 interval	

intensitas	yang	tinggi	atau	biasa	disebut	high-intensity	interval	training	(HIIT).		

	 Aplikasi	ini	berfokus	pada	program	latihan	yang	dapat	meningkatkan	kekuatan	tubuh	

dan	mengurangi	lemak	perut	melalui	olahraga	kardio.	Fitur	video-nya	memuat	informasi	tata	

cara	 berolahraga	 yang	 baik	 dan	 benar,	 dapat	 diikuti	 dari	 yang	 mahir	 hingga	 pemula.	

Rancangan	program	dilakukan	selama	seminggu	dengan	lama	7	sampai	20	menit	per	hari.	

	 Keelo	akan	bekerja	dengan	baik	bila	digunakan	sebagai	pemandu	berolahraga	di	pusat	

kebugaran	karena	menyediakan	ragam	teknik	berolahraga	dengan	instrumennya.	Sayangnya	

saat	ini	Keelo	baru	tersedia	bagi	pengguna	iOS	saja.	

	



8. Nike+	Run	Club	

	
Sumber: https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/k_zlKPeS6nJ-

FouDNU23JRyoVWo=/0x40:1610x1113/1200x800/filters:focal(0x40:1610x1113)/cdn.vox-

cdn.com/uploads/chorus_image/image/50546833/Screen_Shot_2016-08-27_at_11.51.14_AM.0.0.png 

	

	 Aplikasi	Nike+	Run	Club	merupakan	 salah	 satu	 aplikasi	 olahraga	 terbaik	 yang	 telah	

diunduh	puluhan	juta	orang	dan	tersedia	di	Play	Store	dan	iOS.	Aplikasi	yang	dulunya	bernama	

Nike	+	Running	ini	memperkenalkan	fitur	baru	dimana	kamu	dapat	mendengarkan	audio	tata	

cara	berolahraga	dari	pelatih	Nike	dan	Olahragawan	tersertifikasi.	

	 Setiap	berhasil	mencapai	target	yang	dicapai,	pengguna	akan	mendapatkan	trofi	dan	

lencana	terkait	prestasi	 tersebut.	Semakin	banyak	mendapatkan	trofi	maka	pengguna	bisa	

berada	 diposisi	 teratas	 papan	 peringkat.	 Nike+	 Run	 Club	 cocok	 bagi	 pelari	 yang	 gemar	

melacak	total	kilometer	trek	yang	telah	dilaluinya	serta	berswafoto	dan	membagikannya	di	

media	sosial.	

	

	

	

	



9. Yonder	

	
Sumber: http://blog.ebags.com/wp-content/uploads/yonder_app.jpg 

	

	 Younder	merupakan	aplikasi	yang	berfungsi	mencari	tempat	wisata	terdekat	disekitar	

penggunnanya.	Jenis	wisata	yang	tersedia	pun	beragam	dan	kebanyakan	melibatkan	kegiatan	

luar	 ruang,	 seperti	 mendaki	 atau	 panjat	 tebing.	 Bagi	 anda	 yang	 gemar	 dengan	 kegiatan	

tersebut	aplikasi	ini	bisa	menjadi	piihan	yang	cocok	untuk	menemani	liburan	gaya	penjelajah	

atau	backpacker.	

	 Bila	 kesulitan	 untuk	 menentukan	 daerah	 wisata	 yang	 dikunjungi,	 pengguna	 dapat	

membaca	di	kolom	komentar	mengenai	pengalaman	para	younderes	(sebutan	bagi	pengguna	

Younder)	yang	telah	berkunjung	ke	lokasi	tersebut.	Younder	akan	mendorong	penggunanya	

untuk	sesegera	mungkin	menghabiskan	waktu	di	alam	dan	berbagi	sendiri	pengalaman	yang	

telah	dilalui	di	media	sosial.	

	

	

	

	

	



10. SAM:	Self	Help	for	Anxiety	Management	

	
Sumber: https://media.psychiatryadvisor.com/images/2015/05/06/psychiatryappssamslide881_767417.png 

	

	 Banyak	 orang	 yang	 menderita	 depresi	 atau	 gangguan	 kejiwaan	 namun	 tidak	 tahu	

bagaimana	 cara	 mengatasinya.	 Stigma	 yang	 kental	 dengan	 sebutan	 ‘orang	 gila’	 semakin	

membuat	 banyak	 orang	 enggan	 berkonsultasi	 langsung	 ke	 pakar	 kesehatan	 jiwa.	 Dengan	

SAM:	 Self	 Help	 for	 Anxiety	Management,	 pengguna	 dapat	melihat	 dan	mendeteksi	 kadar	

kecemasan	atau	stress	level.	

	 Aplikasi	ini	memberikan	fitur	dimana	penggunanya	harus	mengisi	tingkat	gejala	yang	

tengah	dialami	lalu	akan	diberikan	rekomendasi	cara	yang	tepat	untuk	meredakannya.	Selain	

itu	 tersedia	 fitur	 kelompok	 pendukung	 atau	 support	 group,	 penguna	 dapat	 berbagi	 kisah	

secara	anonim	kepada	anggota	SAM	lainnya.	

	 Kualitas	 hidup	 sehat	 tidak	 hanya	menyoal	 fisik	 saja	 namun	 juga	 psikis	 yang	 sama	

pentingnya.	 Anda	 perlu	 mengontrol	 dan	 memeriksa	 mengenai	 kejiwaan	 dan	 tidak	 ada	

salahnya	membuat	catatan	mengenai	masalah	apa	yang	sedang	dihadapi	atau	melepas	keluh	

kesah	kepada	sahabat.	Terlepas	dari	pola	makan	yang	baik	dan	olahraga	teratur	tidak	akan	

dapat	menjadi	jaminan	anda	terbebas	dari	ancaman	stress	dan	depresi.	

	

	

	



Pengalaman Membaca dengan Aplikasi E-Reading Digital Asal Indonesia 

 

 
Sumber: Jenny Smith di https://unsplash.com/photos/2J0_sJ5qS40  

  

 Dewasa ini kemajuan teknologi menuntut perubahan gaya hidup masyarakat yang 

semakin digital. Mulai dari mendapatkan berita melalui media sosial, hingga mendengarkan 

musik dan menonton film secara daring. Tidak hanya itu, tren mengonsumsi buku elektronik 

atau E-Books pun semakin populer dikalangan anak muda dan dewasa. 

 Di Indonesia telah banyak penerbit lokal yang mulai merambah pasar digital dengan 

menyediakan layanan toko daring dan aplikasi untuk membaca langsung di perangkat 

pengguna atau biasa disebut E-Reading. Sayangnya masih minim ditemukan buku-buku 

berformat digital karangan penulis Indonesia hingga pembaca lebih memilih untuk membeli 

fisiknya saja. 

 Menjamurnya toko daring yang menjual E-Books di Indonesia tidak serta merta 

membuat pengalaman membaca lebih mudah. Agar dapat membaca buku yang telah dibeli 

kebanyakan pembaca juga mesti memiliki aplikasi E-Reading yang telah terintegrasi dengan 

toko. Sehingga pembaca tidak memiliki kebebasan dan bahkan harus memiliki ragam aplikasi.  

 Misalnya, dulu pembeli E-Books di mizanstore hanya dapat membaca buku di aplikasi 

Lumos. Walaupun kini mizanstore telah memasukkan bukunya di Google Play yang berarti 



pembeli dapat membaca langsung melalui Google Play Books atau aplikasi E-Reader biasa. 

Tapi ini masih berupa kendala dimana pembaca yang ingin membeli buku karangan penerbit 

lain juga harus memiliki aplikasi tertentu. 

 Berikut ini kami mencatat ada beberapa aplikasi E-Reading asli Indonesia yang 

memiliki peran besar dalam laju perkembangan E-Books hingga saat ini. 

 

Wayang Force 

 

 
Sumber: http://rnirwanda.blogspot.co.id/2014/11/cara-upload-e-paper-di-wayang-force.html 

  

 Aplikasi E-Reading yang dibuat oleh PhaseDev ini telah ada sejak tahun 2011. Awal 

mulanya hanya beberapa media yang bekerja sama dengan aplikasi ini, yaitu majalah terbitan 

perusahaan Megindo, seperti Game Station, Kiddo, Animonster dan Cinemags. Wayang Force 

sendiri mengklaim kini memiliki lebih dari 20 ribu konten dari penerbit lokal dan internasional, 

misalnya Gramedia, Kompas, MRA Group, Tempo, Mizan, Koran SINDO, dan lain 

sebagainya.  

 Dimasanya aplikasi ini menjadi terobososan baru bagi industri penerbitan di Indonesia 

yang masih memproduksi fisik saja. Kerja sama dengan penerbit bersifat revenue sharing, 

dimana bagi hasil sesuai dengan jumlah unduhan buku. Tetapi berjamurnya aplikasi dan toko 

daring membuat Wayang Force seakan meredup ketenarannya. 

 

 

 

 



Gramedia DIGITAL 

  

 
Sumber: https://twitter.com/scooptoday 

  

 Mungkin masih banyak yang belum mendengar platform ini karena mulanya layanan 

ini bernama SCOOP yang berubah nama menjadi Gramedia DIGITAL per 2 Januari 2018. 

Platform e-books dan e-reading asli Indonesia ini merupakan produk dari Apps Foundry yang 

kemudian diakusisi Kompas Gramedia pada tahun 2013. Investasi yang bernilai lebih dari 20 

miliar ini menandakan kepemilikan Scoop sepenuhnya telah beralih ke Kompas Gramedia. 

 Integrasi ini diwujudkan untuk memperkuat layanan toko buku daring gramedia.com 

dan terbukti lebih dari ribuan buku telah diunduh oleh pembaca setia dan menjadi garda 

terdepan dalam pelayanan buku elektronik di Indonesia. 

 Lantas apa yang menjadikan Gramedia Digital atau Scoop lebih sukses dari Wayang 

Force? 

 Pertama, ketersedian buku yang lebih banyak. Gramedia sebagai toko terbesar yang 

memonopoli perdagangan buku di Indonesia memiliki akses banyak buku sehingga 

memudahkan pembaca menemukan buku yang diinginkan. Selain buku, koran dan majalah 

dari Indonesia, Gramedia Digital pun memiliki akses untuk terbitan dari negara Filipina, 

Malaysia, Singapura, Jepang, India, Brazil, dan UK. 

 Kedua, aplikasi yang terus diperbaharui. Wayang Force sering menerima keluhan 

aplikasi yang mendadak crash atau buku yang dibeli tidak masuk ke cloud. Sementara, 

Gramedia Digital terus berusaha memberikan yang terbaik bagi penggunanya. 



 Ketiga, harga yang lebih kompetitif. Gramedia Digital tampaknya tengah meniru 

produk Amazon, Kindle. Tidak hanya menyediakan pembelian per buku namun ada paket 

premium yang memungkinkan pengguna dapat mengakses ribuan buku dan majalah dengan 

harga Rp89.000 selama 30 hari. Namun, bila pengguna memutuskan tidak berlangganan lagi 

maka buku-buku yang diunduh tidak bisa diakses lagi. 

 

Bookslife.co 

 

 
Sumber: http://bookslife.co/catalog/Lifestyle 

 

 Pemain baru dari layanan E-Reading ini mendadak populer setelah bekerja sama 

dengan penulis Dee Lestari (seri Supernova, Perahu Kertas, dll) untuk menerbitkan karya 

terbarunya Aroma Karsa dalam bentuk cerita bersambung secara digital. Berkat proses 

pemasaran ini, disinyalir telah lebih dari seribu orang yang berlangganan dan terdaftar di akun 

bookslife.co. 

   Buku-buku yang ada di bookslife.co pun terbilang sangat minim, jauh dari yang 

diharapkan karena mungkin masih belum terakusisi atau bekerja sama dengan penerbit lainnya. 

Tetapi platform ini menyediakan layanan self-published, yaitu penerbitan yang memungkinkan 

penulis menerbitkan karyanya secara digital melalui bookslife.co dengan catatan setiap karya 

yang diunduh akan menerima royalti sebesar 40%. 

 Harga yang ditawarkan cukup murah, yaitu Rp5.000 per part. Aroma Karsa sendiri 

dijual seharga Rp82.000 untuk edisi full berlangganan. Sementara edisi fisiknya bisa mencapai 



lebih dari 90 ribu rupiah. Bukan tidak mungkin kelak bookslife.co akan memprakarsai kembali 

kepopuleran era cerita bersambung. 

 Untuk dapat membaca di bookslife.co, pengguna harus menggunduh aplikasi 

Locklizard Safeguard Viewer. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak intelektual penulis 

dari pembajakan, sehingga pengguna tidak bisa membaca buku dengan aplikasi E-Reading lain. 

 Sebagai pemain baru memang cukup sulit memprediksi bagaimana kelangsungan hidup 

bookslife.co bila melihat saingan platform sejenis, misalnya nulisbuku.com yang menjadi 

terobosan dunia self-published dan memiliki layanan print on demand, dimana penulis dapat 

mencetak karyanya sesuai jumlah pesanan. Bookslife.co tentu membutuhkan teknik marketing 

yang lebih baik untuk menarik pangsa pasar yang telah ada saat ini. 

 

Kesimpulan… 

 Aplikasi E-Reading di Indonesia jelas mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan 

masa silam. Beragamnya layanan sejenis menimpulkan kompetisi yang sengit di pasar ini. 

Walaupun jelas Gramedia DIGITAL masih menjadi solusi terbaik bagi pembaca yang ingin 

mendapatkan akses buku beragam dengan harga yang terjangkau 

 Tetapi memang masih terdapat beberapa kelemahan dari aplikasi E-Reading ini bagi 

pembaca yang tidak suka membaca di ponsel atau tablet karena membuat mata cepat lelah. 

Tidak seperti Kindle yang memiliki perangkat kerasnya, Kindle Paperwhite. Perangkat ini 

memiliki teknologi E-Ink yang dikembangkan Amazon sehingga pembaca dapat merasakan 

membaca selayaknya di kertas sungguhan. Selain itu, daya baterai mampu berhari-hari hingga 

berminggu-minggu. 

 Dengan harga $9.99/bulan, pengguna dapat mengakses hingga ratusan ribu buku di 

Amazon melalui Kindle. Berbeda dengan Gramedia DIGITAL yang hanya dapat mengakses 

buku di kategori premium saja. Bisa jadi kelak, Gramedia DIGITAL akan menjadi pelopor 

terobosan penerbitan di Indonesia dengan meluncurkan versi perangkat kerasnya dan semakin 

memonopoli peredaran buku di Indonesia, baik fisik dan digitalnya. 

  


