
JANGAN CUMA JADI ORANG PINTAR! 

http://www.ziliun.com/jangan-cuma-jadi-orang-pintar/ 

“Apa hebatnya jadi lulusan luar negeri?” — Yansen Kamto, Chief Executive, Kibar 

Ahh, dunia terlalu naif untuk menerima celetukan ini. Pasti akan ada yang mencibir “jangan 

sirik, deh karena lo gabisa sekolah di luar negeri,” atau mungkin “setidaknya gue bisa lolos 

dapet beasiswa kesana, itu artinya gue lebih unggul daripada elo, bro!”. NO!!. Gue nulis ini dari 

awal karena pasti akan ada yang salah tangkap dan mengira gue iri dengan para lulusan luar 

negeri. 

Enggak! Sama sekali nggak ada sedikitpun dalam benak gue rasa iri atau dengki karena gue 

bukan lulusan luar negeri. Boro-boro deh sekolah ke luar negeri. Bisa sarjana tanpa harus kerja 

keras banting tulang aja rasanya mustahil buat gue. Gue cuma lulusan SMK yang bukan 

lulusan sarjana apalagi sarjana di luar negeri. 

 

BIKIN STARTUP CUMA MODAL PASSION, YAKIN? 

http://www.ziliun.com/bikin-startup-cuma-modal-passion-yakin/  

Sustaining a successful business is a hell of a lot of work, and staying hungry is half the battle. 

Wendy tan White, Co-Founder and CEO Of Moonfruit 

Awalnya dulu gue pikir setelah memiliki cita-cita buat startup dan terwujud, itu cukup. Dulu gue 

selalu membayangkan tentang bagaimana enaknya hidup para CEO, dan startup founder yang 

telah berhasil mengibarkan bendera mereka sendiri. Tapi siapa sangka kalau ternyata 

perjalanan nggak semudah itu. Bahkan, setelah mengumpulkan nyali yang cukup untuk 

mengibarkan bendera sendiri (startup), para startup founder nggak boleh buru-buru untuk 

sampai di „puncak‟ dengan cepat. 

 

KONSEP BUSINESS MODEL CANVAS A LA STARTUP FOUNDER 

http://www.ziliun.com/konsep-business-model-canvas-a-la-startup-founder/  

A startup is a temporary organisation designed to search for a repeatable and scalable business 

model. Steve Blank 

Beberapa diantara elo semua pasti pernah kan nge-fans dan kagum sama salah seorang 

businessman yang sudah sampai di puncak dan sukses di bidang usahanya, kan? Tapi, pernah 

nggak sih kalian kepikiran  bagaimana business model canvas (BMC) yang mereka pakai 

terapkan sampai akhirnya mereka bisa menjadi orang sukses saat ini? 

http://www.ziliun.com/jangan-cuma-jadi-orang-pintar/
http://www.ziliun.com/bikin-startup-cuma-modal-passion-yakin/
http://www.ziliun.com/konsep-business-model-canvas-a-la-startup-founder/


 

Kalau ngomongin tentang startup, lo harus mau geser sedikit untuk belajar memahami tentang 

BMC. Adalah sebuah konsep model bisnis yang awalnya dikembangkan oleh Alexander 

Osterwalder dan Yves Pigneur. Konsep BMC ini berisi tentang strategi yang harus dijalankan 

untuk sebuah bisnis yang sedang lo tekuni dan ingin lo jadikan sumber revenue. 

 

KEEP PERSONAL PROBLEMS, PERSONAL 

http://www.ziliun.com/keep-personal-problems-personal/  

Moody, sebut saja begitu. Gue dan mungkin kalian semua pernah menjadi personal yang 

moody. Emosi gampang banget naik turun-kadang bisa menjadi pribadi yang menyenangkan 

dan open minded, atau bahkan sebaliknya-menjadi pribadi yang seolah-olah memberikan tanda 

“don‟t disturb me!”. Nah, gara-gara sifat moody ini nggak jarang pekerjaan jadi terganggu. 

Mungkin, beberapa bisa kontrol emosi supaya tetap kalem dan selaw. Tapi nggak bisa 

dipungkiri juga sih, mood itu kunci penting supaya gue bisa tetap berada dalam kondisi „fit‟ 

untuk menyelesaikan job desk gue. 

Dampak yang ditimbulkan dari sebuah mood itu emang parah banget. Kerjaan bisa nggak kelar, 

hubungan sama rekan kerja bisa tetiba aja suram tanpa sebab. Ngeselin emang kalau udah 

ngomongi mood. Terus gimana dong kalau lagi nggak mood? 

When you‟re preoccupied with personal issues, it‟s difficult to concentrate or be happy at work. 

Alison Rhodes 

 

Acer Predator XB271HU: Monitor Gaming Terbaru Untuk 

Hardcore Gamers 

http://www.acerid.com/2016/06/acer-predator-xb271hu-monitor-gaming-terbaru-untuk-

hardcore-gamers/  

Sebagai seorang hardcore gamers, wajib hukumnya bagi spAcer untuk memiliki Predator 

XB271HU. Monitor gaming yang tak hanya juara dalam desainnya yang gahar, ternyata juga 

punya spesifikasi tinggi yang mampu menunjang aktivitas gaming spAcer. Siap-siap dibuat 

terpesona dengan kemampuan Predator XB271HU, ya! 

Pengalaman Gaming Terbaik dengan Berkat NVIDIA G-SYNC 

Sebagai monitor yang didesain untuk kebutuhan gaming, Predator XB271HU dilengkapi dengan 

NVIDIA® G-SYNC™. Teknologi yang mampu menghilangkan efek screen tearing dan 

meminimalkan stuttering ini akan membuat spAcer betah berlama-lama di depan monitor. 
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Berkat teknologi dari NVIDIA ini, spAcer bisa menikmati detail gambar yang lebih tinggi dan 

lebih tajam. 

 

Acer Predator G1 dan Predator 17X Siap Manjakan Para 

Hardcore Gamer Tanah Air 

http://www.acerid.com/2016/06/acer-predator-g1-dan-predator-17x-siap-manjakan-para-

hardcore-gamer-tanah-air/  

Demi memuaskan kebutuhan para hardcore gamer, Acer terus berinovasi menciptakan produk-

produk yang berkualitas. Dan kabar gembiranya, Acer siap memperkenalkan dua perangkat 

Predator Gaming Series terbarunya di Indonesia dalam waktu dekat!  Kedua perangkat tersebut 

adalah laptop Predator 17X dan desktop Predator G1, yang sebelumnya sudah diperkenalkan 

dalam event Next@Acer di World Trade Center, New York, pada April lalu. 

Jika kamu penasaran dengan kemampuan dari Predator G1 dan Predator 17X, yuk, lihat  

kedahsyatan spesifikasi laptop gaming monster gahar ini! 

Predator G1 (G1-710) 

Acer menghadirkan Predator G1 bagi spAcer yang mendambakan sebuah desktop PC 

berukuran mungil dengan spesifikasi laptop gaming monster. Berbeda dengan kebanyakan 

desktop Predator sebelumnya, Predator G1 hanya memiliki ukuran 16 liter atau setara dengan 

ukuran koper, yang memungkinkan kamu membawanya secara portabel. Berkat ukurannya 

tersebut, Predator G1 menjadi desktop dengan dimensi terkecil di kelasnya. 

 

Acer Aspire V15 (V5-591G): Spesifikasi Laptop Gaming dengan 

Performa Tiada Banding 

http://www.acerid.com/2016/05/acer-aspire-v15-v5-591g-spesifikasi-laptop-gaming-

dengan-performa-tiada-banding/  

Syarat sah sebuah laptop gaming selain spesifikasi laptop gaming andal adalah bisa 

mendukung portabilitas dan kenyamanan spAcer. Dengan peralatan „perang‟ yang mumpuni, 

spAcer pasti betah berlama-lama di depan laptop. Acer Aspire V15 (V5-591G) bisa menjadi 

pilihan laptop yang tepat untuk spAcer yang memiliki hobi gaming. 

Pengalaman Gaming Luar Biasa 

Acer mempersenjatai Aspire V15 (V5-591G) dengan teknologi terbaru demi performa yang luar 

biasa. Laptop ini telah menggunakan prosesor Intel generasi terbaru, Intel Core i7-6700HQ 

(SkyLake) dengan 2.6GHz dan support untuk TurboBoost hingga 3.5GHz, yang menawarkan 
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performa lebih baik untuk spAcer yang ingin mendapatkan kinerja secara maksimal sebuah 

laptop. 

 

Work On What Makes You Happy 

http://www.dwiseptia.com/2016/10/work-on-what-makes-you-happy.html  

“ A job is a job. It‟s a way wo pay for a living, but that‟s it. Don‟t let it define your happiness. You 

work to live, not live to work. Work on what makes you happy.” 

Saya menemukan satu quote sederhana saat sedang berselancar di dunia maya. Tertampar! 

Itu yang ingin saya katakan pertama kali. Kebetulan, saya sedang merasakan jenuh, berada di 

tempat yang terlampau nyaman bagi saya. Akibatnya, pikiran saya mulai berkecamuk dan 

memunculkan pertanyaan “Apakah memang seperti ini dunia kerja yang saya impikan?” 

Saya merenungi hidup yang terus berputar. Melewati setiap fase yang berbeda, yang tentu saja 

memberikan tantangan tersendiri dalam hidup. Saat dulu masih duduk di bangku sekolah dasar 

(SD), saya masih bisa berandai untuk bisa bermimpi menjadi arsitek. Masuk d bangku SMP, 

saya mengejar cita-cita dengan masuk ke STM, sayangnya saya tak boleh masuk jurusan 

arsitek. Dan saat STM, saya menyadari bahwa hidup kita tidak bisa kita kendalikan sendiri. 

Orang lain ikut andil dan selalu ikut memberikan kontribusi terhadap segala pengambilan 

keputusan di hidup kita. 

 

Kalo Cuman Bergantung Sama IPK Dan Kuliah Di Universitas 

Ternama, Yakin Masa Depan Terjamin? 

http://www.dwiseptia.com/2016/07/kalo-cuman-bergantung-sama-ipk-dan.html  

Sore itu, semuanya resah menanti IPK yang tak kunjung memberikan kelegaan pada para 

penanti IPK. Beberapa terlihat begitu canggung, kikuk, dan panik. Sedangkan beberapa masih 

asyik dengan gadget, tetap bercanda dengan yang lain seolah-olah IPK bukanlah sebuah 

dilema. Hingga salah satu dari kami memulai menyeletuk, “Kamu mah enak, pinter, IPK sudah 

pasti tinggi,”. 

“Iya, tuh, coba kalau kamu jadi kami pasti sudah panik nggak karuan nunggu IPK”, timpa 

seorang yang lain. 

Aku tersenyum, terus mendengarkan musik yang mengalun melalui headset-ku. Lalu, tiba-tiba 

salah seorang diantara kami nyeletuk tajam. Katanya, 

"Cuma orang yang nggak punya masa depan yang bergantung sama IPK". 

Kami semua tetiba hening, saling berpandangan. 
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“Maksudnya, Pak?”. 

Serentak kami menanyakan hal yang sama. Ia, seorang dosen yang merangkap sebagai 

kaprodi jurusan kemudian hanya menjawab dengan senyum meledek. 

 

Kostum yang Boleh dan Tak Boleh Kamu Kenakan Saat 

Menghadapi Kencan Pertama 

http://www.goloko.id/Kostum-yang-Boleh-dan-Tak-Boleh-Kamu-Kenakan-Saat-

Menghadapi-Kencan-Pertama/  

Kencan pertama atau first date adalah satu momen penting yang mewajibkan sahabat Loko 

untuk berpenampilan sesempurna mungkin. Salah kostum di kencan pertama akan 

menimbulkan first impression yang buruk dari teman kencanmu. Baik pria atau wanita wajib 

untuk menjaga baju kencan pada saat kencan pertama. Namun, tentu saja wanita harus lebih 

ekstra memperhatikan penampilan ya, sahabat Loko! 

Kalau sahabat Loko masih belum pandai memadupadankan baju kencan untuk kencan 

pertama, jangan khawatir! Karena dengan tips di bawah ini, dijamin penampilan sahabat Loko 

tidak akan memalukan di hadapan si dia. 

 

Baju Lama Dibuang Sayang? Coba Lakukan 6 Ide Kreatif Ini 

Untuk Mempercantik Baju Lamamu! 

http://www.goloko.id/Baju-Lama-Dibuang-Sayang-Coba-Lakukan-6-Ide-Kreatif-Ini-Untuk-

Mempercantik-Baju-Lamamu!/  

Hai sahabat Loko, coba kamu buka lagi lemari pakaianmu, apakah ada baju-baju lamamu di 

dalamnya? Jika kamu memiliki cukup banyak baju lama yang sudah jarang terpakai lagi entah 

karena modelnya yang ketinggalan zaman atau alasan lainnya maka itu bukanlah alasan yang 

tepat untuk membuang baju-baju ini. 

Hal seperti ini biasanya terjadi karena kamu terlalu sering mengikuti tren fashion yang berujung 

pada tak terpakainya pakaian-pakaianmu yang modelnya sudah ketinggalan jaman. Beberapa 

hal, seperti rasa bosan dan ingin mencoba hal-hal baru turut membuatmu menjadi lebih cepat 

untuk melupakan pakaian-pakaian lamamu ini. Tentu, perkembangan dunia fashion yang ekstra 

cepat turut memperburuk kondisi ini. 
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Ini Dia 6 Gaya Berbusana Cewek yang Bikin Cowok Bertekuk 

Lutut 

http://www.goloko.id/Ini-Dia-6-Gaya-Berbusana-Cewek-yang-Bikin-Cowok-Bertekuk-

Lutut/  

Soal cara berpakaian wanita, pria sebenarnya tidak pernah ambil pusing. Mau sahabat Loko 

memadupadankan busana kasual atau formal, yang penting dipakai di momen yang „pas‟. 

Namun, faktanya tidak semua wanita pandai untuk memadupadankan kostum untuk dipakai 

pergi sehari-hari. Tapi jangan khawatir, sahabat Loko bisa mempelajari cara berpakaian modis 

yang bisa bikin si dia bertekuk lutut karena terpesona. Simak baik-baik, ya! 

 

KAPAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK UPDATE FACEBOOK? 

http://internetmarketing.co.id/kapan-waktu-yang-tepat-untuk-update-facebook/  

Media sosial adalah jalan bagi mereka yang ingin eksis menjalankan bisnisnya di bidang 

internet marketing.  Selama ini, hampir tidak ada seorangpun yang lepas dari sosial media. 

Smartphone yang awalnya hanya monochrome kini di desain dengan desain yang bisa 

menyokong kebutuhan. 

Inilah gambaran realita yang memang harus kita pahami sebagai pelaku bisnis. Pasar bisnis di 

sosial media menjadi lahan empuk bagi pebisnis yang masih start up maupun mereka yang 

sudah besar dengan brand yang sudah lama mereka bangun. 

Tanpa sosial media, di era sekarang ini akan sulit untuk menjangkau dunia maya terutama bagi 

pemilik bisnis yang menginginkan anak muda dan remaja sebagai objek. 

Lalu apa sih yang bisa kita lakukan dengan sosial media? 

Sebagai media yang dipakai oleh semua kalangan, sosial media memegang posisi yang sangat 

penting. Pernahkah terpikirkan berapa kali orang membuka sosial media dalam hal ini 

Facebook dalam setiap harinya? 

Pagi hari ketika bangun tidur, biasanya kita langsung bergegas dari tempat tidur namun kini 

kenyataan dari kita selepas bangun tidur kita mencari handphone dan melihat update-an 

terbaru kita. 
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TIPS SUKSES BERBINIS LEWAT INSTAGRAM 

http://internetmarketing.co.id/tips-sukses-berbinis-lewat-instagram/   

Jaman sekarang mau jadi pengusaha itu gampang banget! Kita, bisa jadi pengusaha tanpa 

harus susah buka toko dulu. Terus gimana emang caranya? 

Gampang banget! Caranya dengan bisnis online. Sosial media yang bejibun bisa kita 

manfaatkan untuk menjual beragam produk. 

Seperti yang kita tahu, Instagram sedang ngetren di kalangan anak muda selain Facebook. 

Jadi, kalau Anda ingin menjangkau pasar anak muda, ya pakai Instagram! 

 

5 KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN PEBISNIS PEMULA 

http://internetmarketing.co.id/5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-pebisnis-pemula/  

Memutuskan terjun ke dunia usaha memang hal yang tidak mudah. Begitu banyak resiko yang 

akan kita lalui sebelum kita benar-benar berada pada titik puncak kesuksesan. Ada banyak 

kesalahan yang pasti akan dilakukan oleh para pebisnis pemula saat baru merintis atau 

memang sudah terjun ke dalam dunia usaha. 

Kesalahan-kesalahan ini bukanlah hal yang lantas membuat para pebisnis menyerah begitu 

saja. Malah hal inilah yang bisa menjadikan pengalaman supaya pebisnis pemula dapat belajar 

lebih lagi dan lagi. 
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