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ABSTARCT

@deliciousbali is one of a culinary account that is well known in Bali based on social media
Instagram. The popularity of @deliciousbali account makes it as a reference to Balinese
youngster who are confused about finding a place to eat. By this matter, some of culinary
entrepreneurs want to advertise their businesses on @deliciousbali account. The purpose of
this study is to find out how the advertising strategy of @deliciousbali Instagram account. The
research results show that account of @deliciousbali is having 2 services in the process of
delivering the advertisement, first of all the photos were prepared and took by @deliciousbali
account, and the second one the photos were prepared by the clients. In the strategy of ‘what to
say’ is using only one theme that is modern culinary.
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1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi

mengalami suatu perkembangan yang sangat

luar biasa. Saat ini semua kegiatan manusia

sangatlah terbantu dengan adanya teknologi.

Teknologi memberikan suatu akses yang

sangat cepat dalam hal informasi dan

komunikasi. Sebagai contihnya adalah suatu

berita dari negara lain yang sangat cepat kita

terima dengan adanya internet. Internet erat

kaitannya dengan smartphone yang sat ini

sudah dimiliki hampir dari semua kalangan

dari atas sampai bawah, semua usia dan

semua gologan. Menurut survey di Indonesia

smartphone mengalami reputasi yang sangat

baik. Hal ini terbukti bahwa jumlah pengguna

smartphone di Indonesia sangatlah luar biasa

yaitu 89,9 juta dan terus mengalami

peningkatan. Penggunaannya adalah sebagai

alat untuk mengakses media sosial, parahnya

di Indonesia sendiri 97,4% pengguna

menggunakannya sebagai pengakses media

sosial.

Instagram adalah salah satu media sosial

yang banyak digunakan. Instagram adalah

suatu aplikasi yang menyediakan pengguna

untuk mengunggah foto dan kita sekaligus

dapat melihat unggahan dari orang lain.

Instagram memiliki fitur yaitu foto dapat

disunting menggunakan efek efek yang bagus

sehingga menarik perhatian. Selain terdapat

linimasa instagram juga memiliki fitur cerita

yang dapat digunakan untuk menunggah

kegiatan kita selama 24 jam terakhir. Saat ini

Indonesia memiliki 22 juta pengguna aktif dan

didominasi umur 18-34 tahun dengan

persentase 89%, selain itu 97%

menggunakan mesin pencarian untuk mencari

informasi yang lebih detail. Instagram telah

berhasil bertranformasi dalam berbagai

industri global, mengubah bagaimana cara

pengguna menikmati fashion, seni, makanan,
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serta pariwisata hanya dalam satu

genggaman dengan smartphone.

Semakin meningkatnya jumlah pengguna

Instagram, membuat munculnya akun-akun

Instagram yang bertujuan sebagai media

promosi. Salah satunya akun kuliner

@deliciousbali yang merupakan akun

rekomendasi kuliner di Bali. Bali memiliki 13

akun kuliner, per Desember 2016 hanya 3

akun dengan followers terbanyak yaitu

@deliciousbali (184.000 followers),

@balifoodies (64900 followers), dan

@nomnombali (37200 followers). Popularitas

akun @deliciousbali telah membuatnya

menjadi salah satu refrensi tempat makan

anak muda di Bali. Kurang lebih sekitar 1.500-

2.000 klien pernah ditangani oleh

@deliciousbali. Akun @deliciousbali juga

mendapatkan top 3 Instagram bertemakan

kuliner Indonesia dari web TechInAsia.

Berawal dari akun rekomendasi kuliner kini

@deliciousbali menjadi salah satu media

beriklan yang digunakan oleh pengusaha

kuliner dalam mempromosikan usahanya.

Melihat hal tersebut menarik peneliti ingin

mengetahui bagaimanakah strategi periklanan

pada akun Instagram @deliciousbali.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Periklanan

Periklanan merupakan salah satu bentuk

promosi yang paling banyak digunakan

perusahaan dalam mempromosikan produk

atau jasa. Periklanan adalah jenis komunikasi

pemasaran, yang merupakan istilah umum

yang mengacu kepada semua bentuk teknik

komunikasi yang digunakan perusahaan

untuk menjangkau konsumen dan

menyampaikan pesannya. Penciptaan pesan

dan mengirimkannya kepada orang dengan

harapan orang itu akan bereaksi dengan cara

tertentu adalah cara kerja dasar dari

periklanan. Iklan adalah pesan yang

kebanyakan dikirim melalui media. Jika

konsumen bereaksi sebagaimana yang

dikehendaki pengiklan, maka iklan itu

dianggap efektif.

Fungsi iklan adalah untuk menarik

perhatian konsumen sehingga tertarik untuk

mencoba produk ataupun jasa sehingga

melakukan pembelian serta apabila

konsumen puas dan loyal terhadap produk

maupun jasa sebuah perusahaan. Iklan juga

digunakan sebagai sarana penyampaian

informasi dari sebuah produk maupun jasa.

Strategi Periklanan
Sebuah pesan periklanan yang

disampaikan dengan gaya yang berbeda

harus memiliki nilai-nilai yaitu (Hakim, 2005) ;

1. Simpel: maksudnya adalah iklan tidak

perlu berlebihan cukup dengan

sederhana tetapi komunikasi yang

diharapkan mampu sampai kepada

konsumen.

2. Unexpected: iklan yang unik dan tidak

terprediksi akan memiliki kemampuan

untuk menempatkan diri dalam pikiran

konsumen sehingga mudah diingat.

3. Persuasive: iklan dengan daya

membujuk yang kuat akan

menggerakkan konsumen untuk tertarik

mencoba sebuah produk.
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4. Relevant: ide harus tetap relevan baik

dari sisi rasionalitas maupun dari

produknya.

5. Entertaining: harus mampu

mempermainkan emosi konsumen.

Emosi inilah yang akan menarik simpati

konsumen terhadap produk.

6. Acceptable: yang menilai sebuah iklan

adalah kosumen, oleh karena itu

penerimaan terhadap iklan harus

diperhatikan.

Periklanan yang efektif sangat berperan

besar dalam pencapaian pangsa pikiran (mind

share) dan pangsa pasar (market share).

Periklanan yang efektif merupakan iklan yang

didasarkan pada satu tema saja. Dengan

menggunakan satu tema kemungkinanlebih

mudah diingat pesan suatu iklan oleh

konsumen akan jauh lebih besar

dibandingkan menggunakan beberapa

tema.Media sosial merupakan salah satu

platform yang muncul pada internet.

Karakteristik media sosial dipandang perlu

untuk melihat perbedaan dengan media

lainnya. Pada akhirnya, bagaimana

karakteristik media sosial bisa dipergunakan

untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan

masyarakat, pemasaran, dan politik. Adapun

karakteristik media sosial, yaitu:

1. Jaringan (network): media sosial

terbangun dari struktur sosial yang

terbentuk di dalam jaringan atau internet.

2. Informasi (information): pengguna media

sosial mengkreasikan representasi

identitasnya, memproduksi konten, dan

melakukan interaksi bedasarkan

informasi.

3. Arsip (archive): informasi telah disimpan

dan bisa diakses kapan pun dan melalui

perangkat apa pun.

4. Interaksi (interactivity): terbentuknya

jaringan antarpengguna saling

memberika tanda like, dan mengomentari

media sosial.

5. Simulasi sosial (simulation of society):

memiliki karakter sebagai medium

berlangsungnya masyarakat society di

dunia virtual.

6. Konten oleh pengguna (user-generated

content): konten sepenuhnya milik dan

bedasarkan kontribusi pengguna atau

pemilik akun.

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran berfungsi untuk

menggambarkan dari sudut mana masalah

penelitian akan disoroti, seperti yang telah

diuraikan dalam kerangka konseptual

mengenai Strategi Periklanan Akun Instagram

@deliciousbali akan digambarkan sebagai

berikut:

Kehadiran media sosial banyak digunakan

sebagai sarana untuk berbagi informasi

Media Sosial
Instagram

Beriklan di media
sosial Instagram

Strategi
periklanan Akun
Instagram
@deliciousbali
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karena daya jangkaunya yang luas dan

banyak masyarakat yang menggunakannya

sebagai sarana untuk mempromosikan

produknya. Instagram adalah salah satu

media sosial yang digunakan sebagai media

iklan seperti yang dilakukan oleh

@deliciousbali yang menggunakan akun

media sosial Instagram sebagai media

beriklan untuk mempromosikan produk atau

jasa oleh pengusaha kuliner. Melihat hal

tersebut bagaimanakah strategi periklanan

akun Instagram @deliciousbali.

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian yang berjudul

“Strategi Periklanan Akun Instagram

@deliciousbali” penulis akan menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif.

Wawancara langsung, pengamatan dan

dokumentasi merupakan cara dari teknik

pengumpulan data. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah :

No Informan Keterangan

1. Dinda
Paramaningtyas

Sudibya

Co-founder akun
@deliciousbali

2. Indhara
Laksmana

Kajeng Amerta

Pemasang Iklan

3. Anak Agung
Aswin

Pemasang Iklan

4. Arya Agastya Pemasang Iklan

Penyajian data dalam penelitian ini adalah

dengan menjelaskan secara deskriptif dengan

rinci sehingga pemca dapat dengan mudah

memahami isi dan maksud dari penelitian ini.

4. HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Akun @deliciousbali

Terbentuk pada bulan Juli tahun 2013

akun Instagram @deliciousbali merupakan

akun rekomendasi kuliner di Bali. Akun ini di

buat oleh Dinda Sudibya, berawal dari

hobinya berwisata kuliner Dinda mencoba

memfoto makanan dan membagikannya pada

akun @deliciousbali melihat respon yang

cukup baik dari pengguna instagram hingga

saat ini @deliciousbali memiliki lebih dari

220.000 followers dan lebih dari 4.935

postingan kuliner yang telah dibagikan pada

akun instagram-nya. Total klien yang pernah

ditangani oleh @deliciousbali kurang lebih

mencapai 1.500-2.000 klien. Selain itu

segmentasi pasar yang diutamakan oleh akun

@deliciousbali adalah pada kalangan remaja

Bali khususnya.

Pemilihan media sosial Instagram sebagai

media dalam berbagi informasi dianggap

memiliki fitur-fitur yang memudahkan para

pengguna dalam menikmati foto, selain itu

tampilan Instagram juga dinilai sangat

menarik seperti layaknya album foto online

yang dapat dilihat siapa saja tanpa batasan

waktu. Terbentuknya @deliciousbali juga

menjadi salah satu pelopor munculnya akun-

akun lain yang bertemakan kuliner yang ada

di Bali. Selain itu @deliciousbali juga

mendapatkan top 3 akun Instagram

bertemakan kuliner Indonesia dari web

TechInAsia.
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Akun instagram @deliciousbali kini

dijadikan sebagai referensi oleh anak muda

untuk mengetahui lokasi tempat makan,

nongkrong yang ada di Bali. Pada awalnya

akun @deliciousbali hanya menjadi akun

rekomendasi kuliner saja namun kian

bertambahnya followers, melihat aktifitas akun

@deliciousbali semakin maju membuat

ketertarikan beberapa pengusaha kuliner

yang ingin usahanya di tampilkan pada akun

@deliciousbali melihat hal tersebut Dinda

merambah akunnya sebagai akun instagram

berbayar.

Hasil Temuan

Wawancara informan pertama yaitu

pemilik akun @deliciousbali Dinda Sudibya

menceritakan beberapa alur beriklan akun

@deliciousbali. Dalam alur beriklan pertama

klien menghubungi pihak @deliciousbali

@dan bisa juga pada line official

@deliciousbali. Setelah itu @deliciousbali

akan mengirimkan pricelist harga untuk

beriklan pada akun @deliciousbali. Pertama

klien akan menghubungi kita melalui email,

whatsapp atau official line kami, kebanyakan

sekarang mereka menghubungi lewat line dan

whatsapp sih kalau mau beriklan selanjutnya

kami akan kirimkan daftar harganya setelah

klien sepakat dan memilih dengan pricelist

yang ditentukan maka klien mentransfer biaya

serta bukti transfer setelah itu akan kami

proses, sebagian besar sih klien memilih foto

dari kami langsung kira-kira 70% dan 30%

foto dari klien tapi kalau klien ingin

@deliciousbali yang mendatangi ke lokasi

mungkin harus mengikuti antrian yang telah di

tentukan” (wawancara Dinda, pemilik akun

@deliciousbali, 14 Agustus 2017). Dalam

wawancara Dinda memperlihatkan pricelist

yang dimiliki @deliciousbali dalam

mengiklankan usaha kuliner.

Dalam memposting iklan @deliciousbali

selalu menampilkan iklan yang natural

sehingga para followers tertarik untuk melihat.

Apabila foto dikirim oleh pihak klien harus

fokus atau close up pada makanan yang ingin

diiklankan, foto harus memiliki resolusi yang

baik tidak blur, tidak mengandung unsur sara,

pornografi dan narkotika, foto harus koleksi

pribadi selain itu foto tidak diperkenankan

hasil dari foodblogger atau photographer lain

karena ada beberapa hal yang harus dijaga

seperti kode etik fotografi dan menghindari

plagiat dalam karya seni foto.

Informan Dinda menyatakan bahwa

pembuatan caption pada foto iklan yang di

posting oleh @deliciousbali harus mengikuti

ciri khas iklannya yang selalu simple dan tidak

terlalu mendetail agar menimbulkan rasa

penasaran followers yang melihat iklannya.

Selain itu akun @deliciousbali menghindari

kontinuitas klien dalam beriklan karena Dinda

berpedapat bahwa klien yang bervariasi akan

lebih bagus untuk akun @deliciousbali. Akun

@deliciousbali juga membatasi jumlah iklan

yang diposting pada setiap harinya. Dalam

sehari @deliciousbali membatasi dalam

posting iklan maksimal hanya 5 foto untuk

menghindari kejenuhan followers dalam

melihat foto-foto @deliciousbali.

Dalam wawancara, Dinda menyatakan

followers @deliciousbali tidak hanya berasal

dari Bali namun sudah mencapai tingkat

nasional dan internasional. Followers
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internasional Dinda menyebutkan berasal dari

Australia, Singapura, Amerika dan Rusia

selain itu sebagian besar followers akun

@deliciousbali adalah remaja dewasa

berkisar antara usia 19-28 tahun. Walaupun

sudah mencapai cakupan internasional akun

@deliciousbali tetap menargetkan sasaran

utamanya adalah remaja Bali.

Selanjutnya dengan wawancara dengan 3

informan yaitu pengusaha kuliner yang

beriklan pada akun instagram @deliciousbali.

Wawancara pada informan memilih

menggunakan media sosial instagram dalam

beriklan dibandingkan media konvensional

karena media sosial pada era digital saat ini

dinilai mampu mempengaruhi anak muda

dibandingkan media konvensional. Media

sosial terutama instagram yang digandrungi

anak muda saat ini membawa perubahan

yang besar dalam mempromosikan usaha

kuliner.

Wawancara bersama informan Aswin

menjelaskan bahwa alasan memilih beriklan

pada akun @deliciousbali karena saat ini

dinilai masyarakat cenderung lebih menyukai

hal yang instan. Selain itu akun

@deliciousbali memiliki followers yang banyak

dianggap mampu menimbulkan ketertarikan

anak muda dalam melihat iklannya. Hal yang

sama juga diungkapkan oleh informan Arya

yang memilih @deliciousbali sebagai media

iklannya karena @deliciousbali memiliki

followers yang banyak selain itu akun

@deliciousbali merupakan salah satu akun

media sosial yang memberikan informasi

tentang kuliner.

Dalam wawancara dengan informan Arya

menyatakan bahwa periklanan akun

@deliciousbali sudah bagus namun dibatasi

dalam posting foto hanya 3 saja agar tidak

tertumpuk dengan iklan yang lain. Materi iklan

untuk @deliciousbali juga di perbaharui

dengan mengangkat materi berbeda setiap

harinya agar followers tidak bosan.

Melalui wawancara dengan ketiga

informan di atas dapat dilihat bahwa memilih

menggunakan akun @deliciousbali sebagai

media beriklan dikarenakan akun

@deliciousbali memiliki followers yang banyak

sehingga mampu mengajak orang untuk

mendatangi usahanya selain itu foto-foto dari

akun @deliciousbali juga dianggap menarik.

Beriklan melalui media sosial dianggap lebih

mudah, jangkauan luas dengan biaya yang

relatif terjangkau. Ketiga informan juga

berpendapat bahwa periklanan akun

@deliciousbali sudah bagus namun beberapa

hal perlu dibenahi seperti kecepatan dalam

menanggapi klien selain itu materi yang

dibawakan setiap harinya lebih bervariasi dan

jumlah iklan yang diposting dibatasi.

Dari hasil temuan di lapangan didapatkan

bahwa akun @deliciousbali dalam praktek

what to say menggunakan satu tema saja

yaitu kuliner. Tema kuliner yang disajikan oleh

akun @deliciousbali di mana dalam proses

penyampaian iklan kulinernya lebih modern

dan kekinian untuk menarik anak muda.

Dalam menentukan klien akun @deliciousbali

selektif memilih klien yang akan

menggunakan jasanya dalam beriklan

menjaga ekslusifitasnya sebagai akun kuliner

terkenal di Bali harus memenuhi syarat yang

ditentukan akun @deliciousbali. Memiliki
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jumlah followers cukup banyak yang sebagian

besar remaja membuat para pengusaha

tertarik untuk beriklan pada akun

@deliciousbali.

Akun @deliciousbali memiliki brand

tersendiri dikalangan para pengusaha kuliner

di mana akunnya merupakan akun kuliner

nomer 1 yang populer di instagram khususnya

di Bali. Keunggulan dari akun @deliciousbali

adalah menampilkan foto-foto kuliner yang

selalu menarik perhatian para followers yang

melihatnya.

Dalam praktek what to say ada 4 strategi

yang sering digunakan dalam proses strategi

periklanan. Namun dalam hal ini akun

@deliciousbali menggunakan strategi product

benefit or feature oriented advertising yaitu

strategi periklanan yang berorientasi pada

keistimewaan suatu produk dalam hal ini akun

@deliciousbali selalu menampilkan iklan

keistimewaan sebuah usaha kuliner, apa saja

yang terdapat pada usaha kuliner tersebut.

Dari hasil temuan didapatkan akun

@deliciousbali menyediakan 2 jasa dalam

beriklan yaitu foto langsung oleh pihak

@deliciousbali dan dari klien sendiri. Dengan

presentase 70% klien lebih memilih pihak

@deliciousbali langsung yang mendatangi

usahanya. Strategi how to say akun

@deliciousbali adalah setiap pemberian

caption pada foto iklan selalu di kerjakan oleh

tim @deliciousbali. Pemberian caption tidak

diperbolehkan dari pihak klien terkecuali

apabila klien mengadakan sebuah promo

maupun event pihak @deliciousbali akan

mengikuti caption tersebut.

Pemilihan caption pada foto iklan yang

akan di tampilkan di buat menarik dengan

menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti dan gaya anak muda sehingga

tidak menghilangkan ciri khas pada iklan akun

@deliciousbali. Pada setiap iklan yang

diposting akun @deliciousbali pemberian

caption fotonya selalu terlihat simple tidak

seperti iklan pada umumnya yang

memberikan informasi yang mendetail.

Penentuan iklan yang akan ditampilkan

dalam akun @deliciousbali memiliki standar

tersendiri di mana foto iklan harus jujur hak

paten milik perusahaan dan tidak hasil karya

foodblooger lain, serta foto harus memiliki

resolusi yang baik serta tidak blur. Akun

@deliciousbali tidak memiliki jadwal jam yang

pasti dalam beriklan hanya terbagi dari pagi,

siang, dan malam namun ternyata hal

tersebut tidak mengurangi jumlah klien yang

ingin beriklan. Akun @deliciousbali juga

memiliki hari yang bagus untuk beriklan yaitu

pada saat weekdays karena saat weekend

orang lebih tertarik untuk mendatangi lokasi.

Dalam postingan iklan yang ditampilkan oleh

akun @deliciousbali selalu memperhatikan

setiap hal kecil seperti cuaca dan kondisi

yang terjadi pada saat iklan akan di posting.

Selain itu hal yang ditekankan oleh akun

@deliciousbali adalah selalu menghindari

kontinuitas klien dalam beriklan hal ini

disebabkan agar followers tidak jenuh melihat

iklan itu saja dan ingin lebih bervariasi.

Kedua brand name exposure dalam hal ini

akun @deliciousbali mendapatkan brand

awareness di kalangan para followers-nya

dengan memiliki jumlah followers yang

banyak dan aku yang berfokus pada 1 tema
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saja kuliner sehingga membuat akunnya

menjadi akun kuliner nomor 1 di Bali.

Ketiga positif uniqness dalam

penyampaian iklannya akun @delicousbali

selalu memberikan asosiasi yang positif pada

setiap foto iklan kuliner yang dipostingnya

sehingga memudahkan untuk mencapai

target yang diinginkan. Keempat selectivity

pada tahap ini akun @deliciousbali

menggunakan diri sendiri sebagai pembawa

pesan dari iklan, di mana akun @deliciousbali

memberikan informasi seolah sudah mencicipi

kuliner seperti memberikan testimoni.

Periklanan yang dilakukan akun

@deliciousbali cukup berperan besar dalam

pencapaian pikiran dan pangsa pasar.

Periklanan yang efektif merupakan iklan yang

didasarkan pada satu tema saja terlihat pada

akun @deliciousbali hanya menggunakan

satu tema saja yaitu kuliner yang kekinian dan

modern, yang meliputi informasi-informasi

terkini mengenai tempat-tempat makan baru

maupun populer di Bali. Dengan

menggunakan satu tema tersebut ternyata

mampu mem branding akun @deliciousbali

sebagai akun kuliner sehingga pengusaha

kuliner tertarik untuk beriklan pada akun

@deliciousbali. Selain itu akun @deliciousbali

mampu membuat brand awarenessdi

kalangan pengusaha sehingga apabila ingin

mengiklankan usahanya akun @deliciousbali

merupakan media yang tepat untuk menarik

perhatian anak muda Bali untuk datang.

Dengan menggangkat satu tema yaitu kuliner

dalam penyampaian pesan iklan mampu

membuat akun @deliciousbali lebih mudah di

ingat oleh konsumen.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai

Strategi Periklanan Akun Instagram

@deliciousbali, maka peneliti dapat menarik

kesimpulan bahwa terdapat beberapa Strategi

peiklanan yang dilakukan oleh akun

Instagram @deliciousbali yaitu akun

@deliciousbali memiliki 2 jasa dalam proses

penyampaian iklan sebuah produk. Pertama

dengan akun @deliciousbali langsung yang

mendatangi lokasi dan mengambil foto,

sedangkan jasa kedua foto disiapkan oleh

pihak klien dengan foto hak milik perusahaan

dan tidak hasil karya foodblogger lain.

Dalam praktek what to say akun

@deliciousbali menggunakan media sosial

dalam penyampaiannya kemudian

menggunakan satu tema dalam penyampaian

iklannya yaitu berfokus pada satu tema saja

yaitu kuliner. Tema kuliner yang disajikan oleh

@deliciousbali memberikan informasi kuliner

yang modern dan kekinian.  Dengan

menggunakan satu tema saja dapat

memudahkan pengusaha kuliner dalam

mempromosikan usahanya. Konsistensi

beriklan @delicioubali berfokus pada product

benefit or oriented advertising di mana

strategi ini digunakan untuk

mengkomunikasikan keistimewaan produk.

Terdapat beberapa strategi yang

dilakukan akun @deliciousbali dalam praktek

how to say di mana dalam penyampaian

pesan iklan akun @deliciousbali

menggunakan caption pada foto dengan

bahasa yang simple, mudah dipahami serta

menggunakan bahasa anak muda kekinian.

Dalam postingan iklan akun @deliciousbali
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selalu menampilkan visual yang menarik dan

berfokus pada makanan yang diiklankan serta

menyesuaikan dengan cuaca dan kondisi saat

iklan akan diposting. Akun @delicioubali tidak

memiliki waktu yang pasti dalam memposting

iklan namun terbagi atas pagi, siang dan

malam. Penentuan hari saat beriklan akun

@deliciousbali lebih sering memposting saat

weekdays karena pada saat weekend

followers cenderung memilih mendatangi

lokasi. Akun @deliciousbali selalu

menghindari kontinuitas klien dalam beriklan

hal ini disebabkan agar followers tidak jenuh

melihat iklan itu saja dan ingin lebih

bervariasi.
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