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BOARD GAME YUUK MASAK BERSAMA INSPIRATIONAL CHEF DESI 

Setelah Memenangkan Masterchef 2012 lalu sebagai  wanita pertama yang memenangkan perlombaan memasak yg 

paling bergengsi Masterchef. Desi Trisnawati beserta kedua partnernya Phillip Triantna seorang penulis buku dan 

motivator dan Juli Tane seorang pelukis memutuskan untuk membuat Papan Permainan kuliner pertama  di Indonesia  

yang bernama  YUUK MASAK bersama  Inspirational Chef Desi . 

Adanya Beberapa fakta mengerikan saat ini g membuat mereka  ‘nekat’ mengeluarkan game yang ‘jadul”  ditengah 

zaman elektronik ini, yaitu: 

1. Jakarta Eyes Center melakukan penelitian, bahwa anak-anak yang sering main game elektronik mencederung 

memiliki “lazy eyes” atau mata malas, yang artinya fungsi mata dibawah 100%.  Ini  semata-mata karena mata 

tidak terlatih melihat fokus yang berbeda. Faktanya saat ini banyak sekali anak-anak kecil sudah harus memakai 

kacamata minus tebal.  

SOLUSI: YUUK MASAK yang dibuat dengan warna-warna yang cerah  dan objek-objek yang berbeda melatih 

fokus mata anak,  kartu makan bersama juga melatih anak-anak membaca. 

2. Anak-anak yang sering main game elektronik cenderung ANTISOSIAL. Mereka lebih suka menyendiri, sibuk 

dengan dunianya sendiri. Beberapa kasus penembakan brutal yang  terjadi di AMerika berawal dari anak-anak 

yang antisosial. 

SOLUSI: Saat anak-anak bermain YUUK MASAK bersama, mereka dilatih untuk belajar menjadi sportif, 

menunggu giliran, dan tentunya belajar berhubungan dengan orang lain. Kita ketahui kunci keberhasilan 

seseorang adalah ketika mereka bisa membangun hubungan dengan orang lain.  

3. Game elektronik tidak mengajarkan nilai-nilai mulia melainkan  nilai kekerasan dan sensualitas kepada anak-

anak  pada usia dini. Ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan emosional anak. 

SOLUSI: Yuuk masak berisi nilai-nilai karakter baik diatas papan permainan maupun di kartu makan bersama. 

Nilai nilai yang menyatuhkan teman dan keluarga, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan nilai mulia . 

4. Game elektronik tidak bisa langsung praktek masak sehingga pengetahuan kuliner anak-anak terbatas: 

SOLUSI: YUUK MASAK dilengkapi buku panduan yang juga berisi resep-resep lengkap masakan nusantara juga 

masakan karya chef Desi. Tentunya termasuk masakan daerah Bangka tenpat kelahiran Desi. 

5. Game elektronik bersifat individu, tidak memberi dampak besar buat suatu daerah. 

SOLUSI:  YUUK MASAK mengajar generasi muda utk mengenal dunia kuliner dengan cara yang menyenangkan, 

dan  meningkatkan ketertarikan mereka pada dunia kuliner yang bisa dilanjutkan dengan masak bersama. 

Kuliner yang berkembang di satu daerah menjadi mata tombak pariwisata daerahnya. Mulailah dari generasi 

muda. Bayangkan saja jika ada program masterchef junior, mereka akan siap untuk itu. 
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Video/Elektronik Game hanya mengembangkan otak dari sisi audio visual saja, sehingga 

kemampuan otak lainnya tidak berkembang dengan maksimal. Akibatnya, orang yang bermain 

video/elektronik game lebih dari 3 tahun, atau bermain lebih dari 5 jam dalam satu minggu, 

mereka sangat beresiko terhadap hal-hal sebagai berikut: 

1.Tulisan tangan semakin jelek. Hal ini karena penggunaan motorik kasar dan halus pada tangan tidak terasah 

dengan  baik. Akibatnya tulisan tangan akan semakin jelek. 

2.Daya ingat jangka pendek menurun. Ketika belajar di malam hari mereka bisa dengan mudah menjawab 

pertanyaan, atau mengingat bacaan. Namun pada esok harinya, mereka tidak bisa lagi mengingatnya atau 

menjawab pertanyaan yang sama. Hal ini karena ingatan yang sudah dihapal hilang. 

3.Ketika membaca teks book mereka akan merasa kewalahan. Kalau  nontom TV 5 jam mereka tidak 

masalah, main game juga, tapi ketika membaca buku (teks book) mereka cepat jenuh.Mereka akan langsung 

berkata, “Sudah ah, selesai”, atau mereka tertidur. 

4.Individualitas atau anti sosial. Mereka lebih  memilih main game, chating dan aktifitas individual lainnya, 

daripada pergi bergaul atau bersosialisasi. Mereka lebih senang diam di rumah. 

5.Resiko terkena penyakit, seperti perkapuran di tangan, syaraf kejepit di leher dan lain-lain. 

  

Di Cina, kecanduan game sudah diklasifikasikan sama dengan kecanduan obat dan rokok. Orang yang 

kecanduan game akan diterapi dengan harapan bisa segera mengubah paradigma mereka bahwa game dapat 

mengancam perkembangan kecerdasan dan mengganggu kejiwaan. Kalau sudah kecanduan game, orang 

bisa lupa makan, minum, atau tidur. 

Di Korea, sepasang suami  istri ditangkap petugas karena meninggalkan bayi mereka yang berusia 2 bulan, 

hingga tewas karena dehidrasi. Karena keasyikan main game mereka lupa kalau ada bayi. Di Cina, banyak 

remaja menjual ginjalnya untuk membeli elektronik game. Di Jakarta seorang remaja bermain di warnet 

selama 3 hari 3 malam, lupa makan, tidur dan lain-lain. Dengan mengetahui resiko itu, mari kita pilih, apakah 

kita mau tetap bermain game, atau beralih ke aktifitas yang bermanfaat, dan berguna bagi kecerdasan kita. 
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