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Lezatnya Bakso Super Daging Sapi 
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HAMPIR semua orang sepertinya 
suka dengan bakso. Bentuknya bulat, 
berisi daging dan kenyal. Nah, ada 
bakso yang bentuk dan rasanya cukup 
sensasi, namanya bakso super daging 
sapi. Ukurannya lebih besar dari bakso 
biasanya, selain itu rasanya juga bikin 
ketagihan, biasanya bakso seperti ini 
disebut dengan bakso super. Seperti 
dikutip dari hamzahwds.blogspot.com 
berikut resepnya : 

Bahan-bahan :

# 100 gr tepung kanji
# 1/2 kg daging sapi yang sudah di giling
# 1/4 kg bawang putih yang sduah 

dihaluskan
# 1 butir telur ayam, awas telurnya 

shobt bukan ayamnya. He..
# 1 sendok teh bubuk lada putih
# 50 gr es batu. 
# 1/4 kg bawang putih yang sudah di 

haluskan
# 2 sendok makan garam
# 1 sendok makan gula pasir
# 1 buah balungan/tulang kaki sapi, 

agar kaldu kuah lebih sedap
# 1 sendook teh pala bubuk
# 1 sendok teh bubuk lada putih
# 3 liter air /secukupnya (untuk kuah)

Cara membuat :

Langkah pertama adalah campur 
es batu, daging sapi yang sudah di 

giling halus, telur ayam, dan bumbu 
untuk membuat bakso tadi. Kemudian 
haluskan dengan menggunakan blen-
der atau mixer.

Sembari menunggu campuran tadi, 
tambahkan tepung kanji sedikit demi 
sedikit sambil di aduk perlahan hingga 
rata. Setelah sudah rata, tuang bahan 
bakso tersebut ke dalam baskom atau 

CARA MEMBUAT

BAHAN-BAHAN

BERBAGAI cara dilakukan penyanyi 
cantik yang biasa disapa Neng itu, 
termasuk perawatan berupa ‘tarik benang’ 
agar wajahnya terlihat lebih kecil.

Penyanyi yang identik dengan goyang 
itik ini menjelaskan dirinya tak perlu malu 
mengakui hal tersebut. Lantaran, apa yang 
ia perbuat dianggap sebagai sesuatu yang 
wajar dilakukan oleh wanita demi menjaga 
penampilan. 

Apalagi dirinya adalah seorang selebriti, 
yang dituntut terlihat lebih cantik ketika 
di depan kamera. “Kalau tahu, memang 

sebenarnya wajah Neng dari 
dulu kan memang kayak 

begini. Lagi pula ini cuma 
tarik benang bukan 

operasi. Nanti juga 
kalau sudah setahun 
kembali lagi ke asal 
dengan wajah lebih 
cantik,” kata Zaskia 
Gotik di kawasan 
Senayan Jakarta, 
belum lama ini.

Sejauh ini, 
pelantun lagu Satu 

Jam Saja menambahkan 
apa yang dilakukan 

dengan tarik benang itu 
ternyata hasilnya sudah terlihat. 

Terbukti, wajahnya itu sudah banyak yang 
mengomentari karena wajah Zaskia terlihat 
lebih tirus dan tambah cantik. “Sebenarnya 
jarak tanam benang sama hasilnya baru 
terlihat sekitar sebulan. Namun, rupanya 
belum satu bulan saja, sudah banyak 
yang bilang wajah Neng lebih tirusan. 
Apa yang Neng lakukan ini juga tidak ada 
efek samping, jadi tenang aja,” ungkap 
cewek belum hafal membaca isi butir-butir 
Pancasila ini. 
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HOBI 
PERAWATAN 

WAJAH
Sebagian artis 
paling suka 
memelihara 
keindahan wajah 

sebagai modal 
utama. Zaskia Gotik 

salah satu artis yang paling 
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sebenarnya wajah Neng dari 
dulu kan memang kayak 

begini. Lagi pula ini cuma 
tarik benang bukan 

operasi. Nanti juga 
kalau sudah setahun 

belum lama ini.

pelantun lagu 
Jam Saja

apa yang dilakukan 
dengan tarik benang itu 

tahu, memang 
sebenarnya wajah Neng 
dari dulu kan memang 

kayak begini. Lagi pula ini 
cuma tarik benang bukan 
operasi. Nanti juga kalau 

sudah setahun kembali lagi 
ke asal dengan 

wajah lebih cantik

BAGI yang suka dengan perawat-
an wajah, mulai sekarang tidak 
perlu khawatir dengan biaya 
mahal. Soalnya, dengan modal 
es batu saja ternyata seseorang 
bisa merawat kecantikan wajah. 
Mau tahu seperti apa? Seperti 
dikutip Hellonatural.co, berikut 
cara memanfaatkan es batu untuk 
perawatan wajah : 

Es Batu Lemon dan Mentimun
Butuh cleanser untuk mencerahkan 

wajah? Coba gunakan es batu yang 
lemon dan mentimun. Mentimun 
bisa mendinginkan wajah sekaligus 
melembapkan kulit. Caranya pro-
ses mentimun, air perasan buah 
lemon, dan sedikit madu ke dalam 
blender. Lalu masukkan dalam 
cetakan es batu. Setelah beku, di-
amkan es batu selama 30 detik agar 
lebih lembut. Baru gosokkan secara 
perlahan ke permukaan kulit wajah. 
Diamkan selama 5-10 menit, baru bilas 
dengan air bersih.

Facial Es Batu
Ingin mendapatkan kesegaran instan di 

pagi hari? Coba basuh wajah Anda dengan 
air yang dicampur es batu. Sensasi dingin 
es batu bisa meningkatkan sirkulasi 
darah dan membuat kulit wajah Anda 
lebih kencang.

Es Batu Teh Hijau
Punya masalah dengan mata bengkak 

atau sembap? Anda bisa mengatasinya 
dengan menggunakan es batu teh hijau. 
Mengingat teh hijau dengan kandungan anti 
oksidan dan kafein bisa mengatasi mata sembap dan 
bengkak Anda. Caranya, seduh teh hijau. Masukkan dalam 
cetakan es batu. Biarkan mendingin sampai hilang asapnya, 
baru bekukan dalam freezer.Oleskan es batu ke area mata yang 
bengkak, diamkan beberapa saat hingga mata terasa membaik. 
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PEMBERITAHUAN 
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)
Direksi  Perseroan  dengan ini  mengumumkan bahwa  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Tahunan (”RUPST”)                              
PT Mitra International Resources Tbk (”Perseroan”) telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 bertempat di 
Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan, dan telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Pada Agenda Pertama dari Rapat: 
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba 

Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan dengan Pendapat 
Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.16184-B1B/JMM6.KMK2 
tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de 
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang 
telah dijalankan selama Tahun Buku 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan 
untuk Tahun Buku 2015. 

II.  Pada Agenda Kedua dari Rapat:
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
 Menyetujui tidak menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015. 

III.  Pada Agenda Ketiga dari Rapat:
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
 Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan 

melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik 
tersebut dan persyaratan lainnya.

IV.  Pada Agenda Keempat dari Rapat:
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya Imaculata Tri Marianti sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 
24 Juni 2016 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala 
tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan 
Perseroan;

 Sehingga dengan demikian susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini 
adalah:

  Dewan Komisaris:
  Komisaris Utama :  AGUNG SALIM.  
  Komisaris  :  BENI PRANANTO.
  Komisaris Independen : TEGUH BUDIARYANTO.

  Direksi:
  Direktur Utama :  WIRAWAN HALIM 
  Direktur  :  RONI PRANANTO 
  Direktur  :  SUARMIN TIONIWAR
  Direktur Independen :  INU DEWANTO KOENTJARANINGRAT

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait 
termasuk menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan 
susunan Direksi ini kepada pihak yang berwenang .

V.  Pada Agenda Kelima dari Rapat:
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat:
   Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi 

anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk 
tahun buku 2016.

Jakarta, 28 Juni 2016
PT Mitra International Resources Tbk

Direksi Perseroan
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P E N G U M U M A N
Diumumkan pada tanggal 28 Juni 2016 bahwa telah diadakan RUPS Luar Biasa 
PT. FAJAR CAHAYA BUANA (“Perseroan”), kedudukan di Kota Administrasi 
Jakarta Selatan, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
PT. FAJAR CAHAYA BUANA tanggal 15 Juni 2016, Nomor 4629, dibuat 
dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, SH, Notaris di Jakarta.
Keputusan rapat tersebut adalah untuk penutupan status Badan Hukum 
Perseroan, yang berlaku efektif tanggal 15 Juni 2016. Sehubungan dengan 
hal tersebut Perseroan telah menerima laporan pertanggungjawaban dan 
memberikan pelunasan serta pembebasan kepada Likuidator dan Auditor 
sehubungan dengan pemberesan hak-hak dan kewajiban - kewajiban terhadap 
Perseroan.
Pengumuman ini disampaikan, untuk memenuhi ketentuan pasal 147 dan Pasal 
149 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 28 Juni 2016
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wadah lain.
Selanjutnya bentuk 

adonan bakso sesuai de-
ngan ukuran yang inginkan. 
Bakso yang sudah di bentuk 
lalu di rebus ke dalam air 
yang sudah mendidih. Ma-
sukkan sesuai dengan kapa-
sitas air, setelah itu angkat 
bakso yang sudah terapung, 
karena bakso yang sudah 
terapung merupakan tanda 
yang sudah masak. Selamat 
mencoba! 
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, berikut 
cara memanfaatkan es batu untuk 

Es Batu Lemon dan MentimunEs Batu Lemon dan Mentimun
 untuk mencerahkan 

wajah? Coba gunakan es batu yang 
lemon dan mentimun. Mentimun 

perlahan ke permukaan kulit wajah. 
Diamkan selama 5-10 menit, baru bilas 

Es Batu Lemon dan Mentimun

Ingin mendapatkan kesegaran instan di 
pagi hari? Coba basuh wajah Anda dengan 

Punya masalah dengan mata bengkak 
atau sembap? Anda bisa mengatasinya 
dengan menggunakan es batu teh hijau. 
Mengingat teh hijau dengan kandungan anti Mengingat teh hijau dengan kandungan anti 
oksidan dan kafein bisa mengatasi mata sembap dan oksidan dan kafein bisa mengatasi mata sembap dan 

Facial Batu Es Bikin 
Tambah Cantik 


