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fashion note

S

uatu keberuntungan tentu tak hanya datang begitu saja kepada setiap orang tanpa
usaha. Salah satu usaha untuk lebih membawa keberuntungan dalam keseharian
kita adalah dengan mengenakan warna-warna pakaian yang dipercaya membawa

The Colors
of fortune

kebaikan selama tahun anjing tanah ini.
Menurut salah satu ahli fengshui di negeri ini, akan ada beberapa warna yang mem
bawa hoki untuk dikenakan. Warna yang dimaksud adalah kuning, beige, cokelat, putih,
abu-abu, dan hijau. Dengan mengintepretasikan unsurnya, yakni ‘tanah’, berikut segenap
presentasi koleksi dari empat pusat mode dunia yang dapat dijadikan alternatif untuk
dikenakan pada musim ini.

T E K S R E Z A B U S T A M I F O T O dok . spesial

Yellow

Warna kuning selama ini selalu menjadi lambang kebahagiaan (joy), dan kiranya itulah salah satu harapan di tahun anjing tanah
ini. Salah satu rumah mode asal Paris, yakni Celine, mengangkat warna tersebut untuk koleksi musim panasnya. Sementara, Gucci
yang berasal dari Milan pun mengandalkan palet tersebut pada beberapa koleksi iconic-nya.

Beige

Warna yang satu ini sangat dekat dengan elemen tanah. Rupanya terasa lebih netral dan nyaman di mata. Untuk kedua rumah mode
asal Italia, Valentino dan Tod’s, tak pernah absen dalam mengubah rangkaian koleksi mereka dalam palet warna tersebut.
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Brown

White

Sementara, warna cokelat yang selama ini hanya banyak dite

Warna yang satu ini tentu tidak akan pernah absen dari pang

mukan pada koleksi tas dan sepatu, pada tahun anjing tanah

gung mode. Warna putih menjadi salah satu warna yang akan

ini justru kian mendominasi panggung mode di New York dan

diminati sampai kapan pun. Dan pada tahun ini, warna putih

M ilan, seperti koleksi berikut yang ditampilkan oleh Calvin

pun diyakini membawa keberuntungan.

Klein dan Maxmara.

Grey

Green

Maskulin, kiranya kata tersebutlah yang dapat menggambar

Warna yang satu ini tak hanya dipercaya membawa makna

kan warna kelabu tersebut. Warna ini tentunya memberi

kesehatan, karena warna hijau pada tahun ini diprediksi akan

ke
e leganan tersendiri setelah warna hitam. Untuk itulah,

membawa keberuntungan. Begitu pula dengan keempat rumah

pada tahun ini, palet tersebut lebih banyak diaplikasikan ke

mode ini yang menjadikan warna hijau sebagai palet iconic-nya.

b entuk blazer atau jas. Keprimaan yang diungkapkan ketika
m engenakan warna ini tentu menjadikan keberuntungan (hoki)
tak akan berpaling dari diri Anda.
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fashion spread

sadherek

Industri mode telah memegang peran penting dalam kemajuan Tanah Air. Mereka, pemain dalam
industri ini, tidaklah hanya sosok lama yang karyanya sudah familiar. Satu per satu nama baru
mulai bermunculan dengan menyajikan kualitas yang tidak kalah dari mereka yang sudah terjun
lebih dahulu. Sederet nama baru itu pun berhasil mengambil tempat di kancah mode interna
sional, berdampingan, mengharumkan nama bangsa dengan para seniornya.
Halaman mode ini menampilkan karya dari berbagai desainer Tanah Air yang menyajikan koleksi
pakaian untuk seharihari. Dari I.K.Y.K yang sudah pernah tampil dalam Seoul Fashion Week,
TANGAN yang menyajikan karakter desain yang berani dan berbeda, serta SoE dan BY VELVET
yang telah mengisi panggung Jakarta Fashion Week.

foTo ANDREAS WINFREY PenATA gAYA CLARESTA PITOJO
P e n ATA R I A S & R A m B U T I FA N R I vA L D I m o D e l D E N I A @ B A L I TA R
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Denia memakai coat dress putih dari TANGAN
dengan kemeja organdi putih dari BY vELvET.

09

fashion spread

Denia memakai dress putih
dari BY vELvET dengan
outerwear panjang dari SOE.

10

Denia memakai jaket
double-breasted abu-abu
dari TANGAN.

11

fashion spread

12

KiRi
Denia memakai kemeja hijau
dari I.K.Y.K dengan celana
high-waist hitam dari
BY vELvET.
Kanan
Denia memakai handkerchief
skirt camel dari TANGAN
dengan dress putih dari
SOE dan jaket abu-abu dari
I.K.Y.K.
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teChno

Samsung akhirnya mengumumkan duet ponsel tercanggihnya Galaxy S9
dan Galaxy S9 Plus, pada ajang Mobile World Congress (MWC) di Barcelona,
Spanyol, akhir Februari silam.
Keunggulan dari spesifikasi dari Galaxy S9 antara lain layar AMoLED
berukuran 5,8 inci, prosesor Exynos 9810 atau Snapdragon 845, RAM dan
memori 4GB/64GB, serta baterai 3.000 mAh. Sementara itu, varian Plus lebih
besar dengan layar AMoLED 6,2 inci, prosesor Exynos 9810 atau Snapdragon
845, kapasitas RAM dan memori 6GB/128GB, serta baterai 3.500 mAh.
Ponsel yang akan dijual di Indonesia mulai Rp11 jutaan hingga Rp14 jutaan
ini dibekali kamera utama berkemampuan sama berkualitas 12 megapik
sel dengan bukaan (aperture) yang bisa diatur secara mekanik, antara f/1.5
dan f/2.4. Hanya saja, Galaxy S9 Plus ditambah kamera kedua dengan lensa
telephoto.
kekuatan pada kamera
Segi kamera yang dibekali fitur dual-aperture yang memadankan bukaan F/1.5
dan F/2.4 adalah yang pertama di industri smartphone. Bukaan F/1.5 ini me
rupakan peningkatan dari yang sebelumnya cuma F/1.7. Ini menegaskan em
belembel “camera Reimagined” yang diusung Galaxy S9 dan S9 Plus. Hasil
nya, bukaan F/1.5 akan membidik foto lebih baik dalam kondisi minim cahaya

jagoan terBaru
saMsung galaXY
s9 & s9 plus

(low-light). Sementara itu, F/2.4 untuk menjepret momen dalam kondisi nor
mal atau banyak cahaya. Kamera Galaxy S9 dan S9 Plus akan otomatis ber
alih dari bukaan F/1.5 ke F/2.4, pun sebaliknya. Semua tergantung kebutuh
an pencahayaan. Jika ingin lebih banyak mengutakatik, pengguna kamera
Galaxy S9 dan S9 Plus bisa memilih mode “Pro” pada aplikasi kamera. Selain
mengganti bukaan secara manual, mode Pro juga memungkinkan pengguna
mengatur ISo, white balance, shutter speed, dan lainnya.

MateBook X pro

lAPToP PeRTAmA DengAn lAYAR fUllvIeW
Pada ajang Mobile World Congress 2018 yang berakhir pada 1 Maret lalu,
Huawei memperkenalkan laptop pertama di dunia dengan layar FullView dengan
bezel amat tipis.
Dengan desain yang begitu menawan, Huawei MateBook X Pro juga memiliki
spesifikasi mumpuni menggunakan prosesor Intel Core generasi 8 yaitu Core i5
8250 dan Core i7 8550U. Kemudian, laptop ini juga memiliki kapasitas RAM hingga
8GB serta kartu grafis GeForce MX150. Laptop ini memiliki daya tahan baterai
hingga 15 jam dan teknologi fast charging. Teknologi tersebut membuat laptop ini
bisa bertahan hingga 6 jam dengan pengisian sekitar 30 menit saja.
Sebagai fitur tambahan, Huawei MateBook X Pro juga memiliki 4 speaker
yang mendukung Dolby Atmos, 4 microphone yang mendukung recording hingga
360 derajat, fingerprint, dan keyboard backlight yang tahan terhadap tumpahan air.
Laptop ini mulai diluncurkan ke pasaran mulai kuartal 2 tahun 2018 dengan
harga sekitar Rp25 juta.

T e k S D I A Z R A CHMA N f o T o D OK . S P ES I A L
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SanDisk
Extreme 400GB A2

Terkencang
di dunia
SanDisk baru saja memperkenalkan sebuah
memory card microSD baru yaitu SanDisk
Extreme 400GB A2. MicroSD ini menjadi mi
croSD UHS-I yang terkencang saat ini, memi
liki kecepatan read hingga 160 MB/s dan write
hingga 90 MB/s.
SanDisk

microSDXC

Extreme

400GB

A2 juga didesain untuk memiliki tingkat
d urabilitas yang tinggi. Memory card ini tahan
terhadap air, debu, suhu ekstrim, sinar X, dan
getaran.
SanDisk microSDXC Extreme 400GB A2
memiliki spesifikasi UHS Speed Class 3 (U3)
dan Video Speed Class 30 (V30) yang cocok
untuk perekaman video 4K dalam waktu lama
tanpa terputus.
Kemudian, microSD ini juga memiliki spe
sifikasi A2 yang dapat mempercepat loading
aplikasi saat digunakan pada smartphone.
SanDisk

microSDXC

Extreme

400GB

A2

diperkirakan akan dijual dengan harga US$300
atau sekitar Rp4 juta.

Bagi pecinta dan hobi fotografi, lampu flash memiliki banyak ke
gunanaan, misalnya untuk menerangi objek yang ingin dipotret.
Baru saja Canon merilis sebuah flash pintar bernama Canon
Speedlite 470EX-AI. Ini adalah flash pertama di dunia yang
dilengkapi dengan teknologi Auto Intelligent Bounce. D
 engan
demikian, tanpa memerlukan teknik khusus, flash ini secara
o tomatis bisa mempermudah fotografer menghasilkan foto

d engan pencahayaan yang terlihat natural dan merata saat

m emotret dengan flash.
Untuk menikmati fitur pintarnya, saat memotret dengan flash
ini, pengguna hanya perlu mengubah pengaturannya ke mode auto

Canon Speedlite 470EX-AI

(AI.B). Bagi fotografer, yang suka berpindah orientasi vertikal atau

Flash Terbaru dari Canon

horizontal saat memotret, flash ini juga secara pintar bisa meng
atur sudut dan output flash otomatis untuk mendapatkan hasil
pencahayaan yang sama. Diperkirakan, Canon Speedlite 470EX-AI
akan tersedia di pasaran mulai April 2018 dengan harga US$400.
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J

ika bicara mengenai rias wajah,
menurut Anda riasan 
s eperti
apa yang selalu perempuan

inginkan? Riasan seperti apa yang selalu
perempuan ingin pelajari? Riasan seperti apa
yang selalu perempuan gunakan sehari-hari?
Jawabannya hanya satu, yakni no makeup make-up look. Percayalah, mimpi para
p erempuan adalah menguasai teknik riasan
sederhana ini.
Meski riasan natural, no make-up make-

No
M ake -up
M ake -up
Lo ok

up look pun tak semudah namanya dan tak
semudah bayangan Anda. Riasan ini lebih me
merlukan banyak waktu dan usaha daripada
jenis lain, bahkan lebih rumit daripada riasan
malam hari. Salah satu penata rias terkenal
Indonesia saja pernah mengatakan bahwa,
no make-up make-up look termasuk riasan
yang sulit untuk diaplikasikan. Hal itu karena

Tampil Cantik Natural
Setiap Hari

kita coba mengelabuhi orang lain agar mereka
berpikiran bahwa kita memiliki kulit yang
sempurna. Semua ini juga dilakukan agar kita
mampu menyematkan tagar ‘I woke up like
this’ di judul foto media sosial, tak kalah se
perti selebritas dan para perempuan lainnya.
Beberapa trik berikut ini dapat Anda coba
untuk menguasai no make-up make-up look
secara utuh dengan hasil yang memesona.

Dunia tanpa riasan mungkin kurang menarik dan kurang
menyenangkan bagi para perempuan. Because the truth is, we
do love how make-up can transform our face, right?

Complexion yang Sempurna
Salah satu hal krusial yang akan membantu
Anda menyukseskan no make-up make-up
look ialah kulit yang terhidrasi dengan baik

T EK S H AN N Y I S WARI FOTO dok. spesial

sehingga terlihat bercahaya. Yes, you already
know, it’s definitely depends on how you treat
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your skin. Meski menggunakan face oil sebe

untuk menggunakan eyebrow pencil atau

lum mulai merias cukup membantu, tapi akan

eyebrow powder berwarna cokelat tua secara

teknik strobing dengan mengaplikasikan se

lebih baik lagi apabila Anda rutin mengguna

tipis untuk sekadar mengisi beberapa daerah

dikit highlighter di bawah mata, di atas alis,

kan skin care setiap pagi dan malam hari.

kosong di alis Anda tanpa harus membuatnya

di sepanjang tulang hidung, di bawah hidung

Memasuki riasan dasar, jika ingin mengguna

terlihat kaku, kemudian sikat alis Anda dan

dan dagu. Apabila ingin memberi kesan mata

kan foundation, pilihlah warna yang paling

tambahkan brow mascara untuk tampilan

yang segar, sedikit sapuan highlighter di ba

mendekati dengan warna asli kulit Anda.

yang lebih rapi. Selain alis, warna cokelat juga

gian kelopak ditambah satu lapis sikatan

Kalau ingin mencoba sesuatu yang lebih

bisa Anda pilih apabila ingin menggunakan

lightweight mascara akan sangat membantu.

ringan, tinted moisturizer dapat menjadi pilih

eyeliner. Tightlining menggunakan eyeliner

Terakhir, gunakan lip balm berwarna di selu

an. Setelahnya, serahkan kepada color cor-

pencil berwarna cokelat di upper lash line

ruh area bibir untuk memberi efek plumped

rector dan concealer untuk menutupi lingkar

nyatanya akan membantu membuat mata

dan flushed lips.

hitam di bawah mata, serta menyembunyi

Anda terlihat lebih tegas, besar tapi tetap

kan noda hitam dan kemerahan wajah. Un

natural.

sehat tapi tetap merona. Selanjutnya, lakukan

Voila! Beberapa trik tadi akan berhasil
membuat Anda tampil natural tapi masih

tuk menghilang kan kesan berminyak, sedikit
usapan powder sudah cukup memberi riasan

Riasan tipis pada Mata, Pipi, dan Bibir

memiliki cukup warna pada wajah sehingga

dasar yang flawless.

keep the rest of your make-up light and you’re

terlihat segar sepanjang hari. Sekarang,

done. Idealnya, pilih produk dengan tekstur

pergi lah berjalan keluar rumah dengan rasa

Cokelat sebagai Warna Pilihan

creamy berwarna merah muda atau peach

percaya diri dan buat orang lain berpikir bahwa

Dibandingkan warna hitam, warna cokelat

untuk pipi Anda dan aplikasikan secara tipis.

Anda sama sekali tidak menggunakan riasan

memberi kesan yang lebih natural. Cobalah

Hal ini akan memberi tampilan wajah yang

apapun di wajah!

Demi menciptakan riasan yang sempurna, tentu dibutuhkan produk yang tepat pula.
These are some products you need to try to get the no make-up make-up look.

Urban Decay 24/7 GlideOn Eye Pencil in Whiskey

MAKE UP FOR EvER 5 Camouflage Cream Palette Color
Corrector & Concealer
Benefit Cosmetics Roller
Lash Mascara
Anastasia Beverly Hills
Brow Wiz in Dark Brown

NARS Sheer Glow
Foundation

M.A.C. Mineralize
Skinfinish Natural

Dior Addict Lip Glow
Color Reviver Balm
Matte in Raspberry

Laura Mercier Tinted
Moisturiser SPF20
Bobbi Brown Pot Rouge For
Lips & Cheeks in Fresh Melon

Bobbi Brown Pot Rouge For
Lips & Cheeks in Powder Pink
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Hourglass vanish Flash
Highlighting Stick

beauty news

ALONG THE WA Y
FRO M SEOUL

THE GAME CHANGER
Tak perlu lagi terbang ke Korea Selatan jika Anda ingin men

Sebagai salah satu lini kosmetik yang selalu mengedepankan

coba klinik kecantikan berkualitas. Karena kini, salah satu klinik

kecantikan perempuan Asia yang utuh, Sulwhasoo tentu tak

t erkenalnya, Wonjin Clinic, telah hadir di Indonesia. Berbagai layanan

pernah menyerah membantu penggunanya untuk mewujud

seperti konsultasi, perawatan kesehatan untuk masalah kulit dan

kan misi tersebut. Di awal tahun 2018 ini, Sulwhasoo kembali

tubuh, serta perawatan kecantikan bisa didapatkan. 
B eberapa

melahirkan sebuah inovasi baru, yaitu Perfecting Cushion EX,

perawatan yang populer ialah Red Carpet Treatment yakni pera

versi teranyar dari Perfecting Cushion. Produk cushion yang te

watan laser dan peeling yang akan membuat wajah jadi lebih

lah disempurnakan ini menyuguhkan tekstur yang lebih ringan

cerah dan 
kencang. Wonjin Shape For Body yang membantu

sehingga mampu memberi tampilan make-up yang lembap,

p embakaran lemak pada tubuh. Wonjin Cell for Face & Hair yang

dewy, bercahaya, bahkan menutupi noda hitam di wajah Anda

merupakan perawata n anti-aging yang dapat meregenerasikan sel

berkat high coverage yang dimilikinya. All those formula will give

kulit pada wajah dan rambut serta Wonjin Face Lifting yang mampu

you the look that woman always dream of, it’s natural look.

membuat kulit lebih kencang dan awet muda.

BRIGTHEN EYES TO BRIGHTEN YOU
CHANEL baru saja merilis sebuah inovasi baru, yakni sebuah serum revitalisasi yang
intens dan dapat digunakan pada awal ritual kecantikan wanita untuk area mata ber
nama Blue Serum Eye. Bagi area mata yang sensitif dan rentan, bahan alami aktif yang
berkualitas pun dipilih para peneliti untuk Anda, seperti kopi hijau PFA, minyak zaitun,
serta ekstrak lentisk gum. Ketiganya mampu bersinergi menghasilkan tekstur yang ha
lus dan mudah diserap dalam sekejap mata dan memberikan sensasi segar sehingga
kulit lebih terhidrasi dan lingkaran hitam berkurang dan membuat mata tampak lebih
muda dan bercahaya.

T EKS HA NNY I S WA R I FOT O dok . spesial
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first
of the
list
Salah satu produk andalan dari Dior telah
diciptakan kembali dengan dua formula

foR YoU, foR US!

baru khusus untuk Anda. Rouge Dior Liquid

Mengawali tahun ini, Kérastase menghadirkan rangkaian terbaru dari Kérastase Densifique

hadir sebagai lipstik cair pertama dari

yang dikreasikan khusus untuk mengatasi masalah penipisan rambut dan dilengkapi dengan

Dior dengan tiga pilihan hasil akhir seperti

teknologi yang dapat mengembalikan fase tidur rambut menjadi aktif kembali. Rangkaian

matte, metal, dan satin, dengan warna

produk ini memiliki teknologi Stemoxydine yang membantu menstimulasi folikel dalam

yang intens, tahan lama, dan nyaman

rambut, dan dikombinasikan dengan teknologi Yang complex dapat mengoptimalkan per

digunakan. Tak lupa ada Rogue Dior Double

tumbuhan rambut dan meningkatkan kualitas dan ketebalan rambut. Satu hal yang mem

Rogue yang dikenal menggabungkan dua

buatnya semakin menarik ialah Kérastase Densifique–satusatunya rangkaian perawatan

tren make-up, yaitu matte dan metal.

Kerastase yang diluncurkan dengan dua rangkaian spesifik khusus untuk wanita dan pria

Dalam satu sapuan aplikasi, Anda akan

dengan permasalahan yang cenderung berbeda.

mendapatkan efek ombré dengan hasil
matte yang sangat pigmented ditambah
sedikit metallic yang memberi tampilan
lebih edgy.

garden
in a
Bottle

Pilihan aroma parfum menjadi salah satu hal penting bagi perempuan, tak heran jika Anda
harus memilihnya dengan seksama. Kini, Gucci baru saja menghadirkan Gucci Bloom, sebuah
parfum yang menandai debut Alessandro Michele sebagai Creative Director. Menghadirkan
suasana taman dengan berbagai macam bunga dan tambahan, Gucci Bloom menggambarkan
perempuan yang colorful, wild, dan diverse. Selain bunga tuberose yang dipanen dari India dan
dipadukan dengan bunga melati yang memberikan aroma segar khas bunga pada kulit, Gucci
Bloom juga dibuat dari ekstrak tanaman yang baru pertama kali digunakan dalam pembuatan
parfum, yaitu rangoon creeper yang ditemukan di India Selatan. Rangon creeper inilah yang
merupakan inspirasi dari konsep dan nama parfum Gucci Bloom sendiri, as the plant changes
color when it blooms.
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fit & fresh
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h I k In g
kegiatan hiking tak hanya memberi manfaat
optimal paDa tubuh (BodY), tapi juga pikiran (mind)
Dan jiwa (spirit).

K

Penelitianpenelitian tersebut selaras dengan pendapat Leigh
JacksonMagennis, REI outdoor Programs & outreach New England
egiatan outdoor satu ini kini dikategorikan sebagai olahraga

Market Manager. Menurutnya, berada di alam, jauh dari bisnis kehidupan

aerobik petualangan yang semakin berkembang. Hal terse

dan teknologi seharihari, dapat memungkinkan orang untuk terhubung

but memang selaras dengan perkembangan wisata alam

dengan diri mereka sendiri dan alam dengan cara yang membawa ke

di Indonesia, ditambah banyaknya pesohor dan selebritas yang turut

damaian dan rasa nyaman. Mungkin karena itulah, kegiatan hiking tak

mempopulerkan kegiatan hiking di media sosial.

hanya memberi manfaat optimal pada tubuh (body), tapi juga pikiran

Sudah banyak peneliti yang mempublikasikan beragam manfaat

(mind) dan jiwa (spirit). Tak berlebihan rasanya jika kegiatan ini juga

hiking, seperti misalnya studi terbaru yang dipublikasikan oleh National

bisa dianggap sebagai aktivitas yang membuat hubungan antara tubuh,

Academy of Science di Amerika Serikat. Hasil studi ini menunjukkan

pikiran, dan jiwa menjadi bersinergi.

bahwa berjalanjalan di alam dapat memperbaiki kesehatan mental dan

Perlu diketahui juga bahwa hiking ternyata bermanfaat untuk

melawan efek negatif dari stres dan kecemasan. Dan sebuah tulisan di

mening katkan daya kerja jantung. Sebab, saat melakukan hiking, jan

new York Times juga mengemukakan bahwa berjalan di alam, ter utama

tung akan memompa lebih banyak oksigen dan bekerja lebih keras un

di hutan dan pegunungan, memiliki manfaat kesehatan yang besar,

tuk mengatasi kebutuhan oksigen selama berjalanjalan di alam. Pikiran

termasuk menurunnya tingkat depresi, peningkatan pada fisik, serta

Anda pun pasti akan terasa lebih rileks, bukan semata karena jauh dari

peningkatan kinerja memori otak.

rutinitas pekerjaan dan lalu lintas yang padat. Sedangkan, jiwa dipastikan

Bahkan, Stanford University juga meneliti orangorang yang berjalan

akan merasa tenang dan damai, melihat betapa indahnya alam.

sebentar melalui bagian kampus Stanford yang subur dan hijau, ternyata

Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencananya kegiatan hiking bersama

hasilnya orang tersebut menjadi lebih penuh perhatian dan lebih bahagia

orangorang tersayang. Karena, memang tak ada yang lebih memuaskan

daripada relawan yang berjalanjalan dalam jumlah waktu yang sama di

dan menyegarkan daripada menghabiskan waktu berjalanjalan di alam

lalu lintas yang padat.

yang tenang.

M anFaat h i k i nG
• Peningkatan kebugaran cardio-respiratory
(jantung, paruparu, pembuluh darah).
• Peningkatan kebugaran otot.
• Menurunkan risiko penyakit jantung
koroner dan stroke.
• Menurunkan risiko tekanan darah tinggi
dan diabetes tipe 2.
• Menurunkan risiko kolesterol tinggi dan
trigliserida.
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• Menurunkan risiko kanker usus besar
dan payudara, serta kemungkinan kanker
paruparu dan endometrium.
• Peningkatan kepadatan tulang.
• Mengurangi depresi.
• Resiko kematian dini yang lebih rendah.
• Pengendalian berat badan (hiking mem
bakar 370 kalori per jam).

fit & fresh

Pilates
Ti n g k at k a n K ua li ta s
Hi du p den g a n P i lat es

T eks D ebbie S . S uryawan F oto D ok . S pesial

Pilates kini menjadi jenis olahraga populer. Tempat
latihan pilates juga mudah ditemukan seiring jumlah
peminat yang terus meningkat.
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A

Tak hanya perubahan fisik pada
tubuh, latihan pilates yang rutin
dan intensif juga membantu
meningkatkan fungsi organ tubuh.

dalah Joseph H. Pilates yang mengkreasikan
olahraga ini pada sekitar tahun 1920-an. Saat
kecil, ia amat rentan dan mudah sakit. Tetapi,
ia bersikeras untuk tetap berolahraga karena
yakin bahwa dengan berolahraga tubuh jadi

lebih sehat, sehingga daya tahan tubuh meningkat. Itulah
s ebabnya Pilates mengkreasikan olahraga ini sebagai latihan

6 Prinsip Dasar Pilates

penyembuhan bagi dirinya sendiri. Karena memberi efek yang

• Concentration. Fokus dalam melakukan setiap gerakan

luar biasa pada tubuhnya, Pilates lalu m engembangkannya.

dengan benar agar optimal melibatkan kerja otot secara

Sepeninggal

lebih spesifik.

Pilares,

murid-muridnya

mengembangkan

berbagai metode dan gerakan sesuai kebutuhan masyarakat.

• Centering. Bertujuan untuk memperoleh tulang belakang

Itulah sebabnya baru pada tahun 1970-an pilates mulai dikenal

yang sejajar, serta mengaktifkan otot-otot inti (core musculature).

luas.

• Control. Mempertahankan postur tubuh yang baik dan

Meski merupakan pengembangan dari berbagai gerakan

mengontrol setiap gerakan.

kreasi Joseph H. Pilates, pilates yang dikenal sekarang tidak

• Flowing Movement. Melakukan gerakan dengan perlahan

mengubah prinsip dasar maupun manfaat yang akan d iperoleh

dan efisien.

pelakunya. Secara umum, berbagai jenis pilates yang ada saat

• Precision. Melakukan latihan secara presisi, terutama pada

ini dikelompokkan menjadi dua, yakni Mat-based Pilates dan

detail untuk memperoleh teknik yang baik.

Equipment-based Pilates. Jika Mat-based Pilates m enggunakan

• Breathing. Menjaga napas yang relaks dan normal sepan

kombinasi gravitasi dan berat tubuh dalam setiap gerakan,

jang latihan.

s edangkan Equipment-based Pilates dibantu dengan berbagai
peralatan untuk menunjang gerakan-gerakannya.
Dalam

perkembangannya,

pilates

bisa

dikombinasi

d engan jenis olahraga lain, di antaranya adalah Barre Pilates

Berbagai Jenis Pilates

(terinpirasi dari gerakan-gerakan dasar dalam tari balet, yang

1. Clinical Pilates. Bertujuan seperti ketika olahraga ini per

dikombinasikan dengan pilates dan yoga), Piloxing (perpadu

tama kali dikreasikan, yakni untuk penyembuhan dengan

an pilates dan tinju yang membantu menguatkan tulang

pemakaian berbagai alat modern. Pada pelaksanaannya,

s ekaligus membentuk serta memanjangkan otot-otot tubuh),

pilates ini juga menggabungkan berbagai jenis pilates lain.

Body B alance ( latihan yang terfokus pada keseimbangan t ubuh

2. Matwork. Hanya menggunakan matras sebagai p eralatan

d engan g erakan yang merupakan perpaduan antara tai chi,

utamanya, dengan gerakan-gerakan yang berfokus pada

yoga, dan pilates), dan Yogalates (merupakan latihan yang

pemanfaatan gaya gravitasi dan bobot tubuh. Berbeda

m enggabungkan yoga dan pilates).

d engan pilates yang menggunakan alat khusus, pilates jenis
ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan

Manfaat Pilates

latihannya bisa dilakukan sendiri dengan tetap memperha
tikan 6 prinsip dasar pilates.

Pilates memiliki banyak manfaat bagi kesehatan maupun
k ebugaran. Tak hanya perubahan fisik pada tubuh, latihan


3. Small Props. Selain menggunakan matras, pilates jenis ini

p ilates yang rutin dan intensif juga membantu meningkat

juga menggunakan peralatan lain yang sederhana, s eperti

kan fungsi organ tubuh, termasuk di antaranya adalah tulang

magic circle, foam roller, swiss ball, chi ball, theraband, atau

b elakang dan otot-otot inti yang merupakan otot penting pada

alat lainnya sesuai dengan tujuan latihan. T heraband dan

tubuh. Berikut ini merupakan beberapa manfaat dari latihan

magic circle, misalnya, digunakan untuk melatih k ekuatan.
Foam roller dan swiss ball berfungsi untuk m
 elatih

pilates.
• Meningkatkan

dan

memperbaiki

fleksibilitas

k eseimbangan.

tulang

4. Studio Work. Meski harus dilakukan di studio dan alat-alat

b elakang.
• Meningkatkan kekuatan, kestabilan, serta mobilitas otot inti.

khusus, gerakan dalam pilates jenis ini sama sekali tidak

• Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi otot tubuh.

sulit. Justru penggunaan berbagai alas khusus tersebut bisa

• Memperbaiki dan membentuk postur tubuh yang baik.

membantu Anda untuk mengatur beban latihan yang ingin

• Mengatasi stres dan menjaga berat badan.

dicapai.
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LIA CANDRASARI

M e n tal dan Ni at
ya n g K uat
R e s e p M en uj u Suk se s

M elihat sosok wanita yang satu ini tidak sekadar eye
c a ndy. selain wajahnya yang memeso na, wanita ini
dilengkapi dengan banyak keahlian. Maka, waktu yang
singkat tak akan cukup untuk membicarakan semuanya .
P e n u l i s & pe n a t a g a y a R eza B ustami F oto Z aky A kbar
P e n a t a R i a s N o v a N o v ita P e n a t a r a m b u t F uad H asan

W

ajah wanita bernama
Lia Candrasari ini pada
awal

tahun

2000-an

kerap mewarnai be
ragam sampul maja

lah gaya hidup dan iklan televisi. Awal karier
sebagai model rupanya membawa pelajaran
banyak bagi dirinya untuk terjun ke sebuah
bisnis pertambangan. Baginya, perjuangan
keras yang ia lalui saat menggeluti industri
hiburan menjadikan mentalnya lebih kuat ke
tika membina sebuah perusahaan untuk batu
bara dan kontraktor. Kendati studi yang diam
bilnya adalah bidang arsitektur, ia tidak pernah
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merasa ragu untuk menekuni industri per
tambangan pada tahun 2005 yang silam.
Bertempat di museum tas pribadi miliknya,
siang itu tim Majalah Good L
 iving mendapat
kesempatan


khusus

untuk

pemotretan

s ekaligus mewawancarai wanita kelahiran

30 N ovember 1974 ini. Dalam tutur katanya
yang santun dan rendah hati, ia pun mence
ritakan jatuh-bangun pengalama nnya dalam
mempertahankan bisnisnya ini. “Meng
a wali
suatu bisnis sebenarnya 
t idak sulit, tetapi
m empertahanankannya agar konsisten itu

justru suatu yang sulit,” ungkap Lia C andrasari
yang

kini

menjabat


s ebagai

komisaris


PT 
Trimega Utama Corporindo (Mining &
Contractor S ervices).

LIA CANDRASARI
DAN BTN PRIORITAS

Wanita yang merupakan ibu dari dua orang
anak ini kini juga tengah memperluas ranah
usahanya ke dalam bidang travel dan hospi-

bisnis mode, meskipun beberapa tahun be

tality. Ia pun merencanakan akan membidik

lakangan industri tersebut cukup melemah.
Tetapi, kecintaannya akan seni dan fashion
tampaknya menjadi motivasi tersendiri untuk
menyemangati dirinya.

“Mengawali suatu
bisnis sebenarnya
tidak sulit, tetapi
mempertahanankannya
agar konsisten itu justru
suatu yang sulit.”

Ketika sebuah pertanyaan dilontarkan
pada dirinya mengenai hobi lainnya selain
mengoleksi tas dan boneka, ia pun berkata

Wanita cantik ini mengaku sudah cukup lama
menjadi nasabah Bank BTN tetapi masih tergolong
baru untuk menjadi nasabah BTN Prioritas.
Menurutnya, banyak hal yang ia rasakan ketika
menjadi nasabah BTN Prioritas. “Orang-orang di
BTN Prioritas ini amat solid dan ramah, bahkan
amat membantu sekali ketika saya meminta
bantuan. Mereka juga mencarikan solusi yang
terbaik untuk saya,” bebernya panjang lebar.

bahwa hobinya adalah bekerja. “Saya ini tidak
bisa diam orangnya. Hahaha…. Selalu saja
ada hal yang saya ingin kerjakan.” Pernya
taan tersebut pun diperkuat oleh ungkapan
p utrinya yang berusia 18 tahun.

pada negeri ini pun ia tunjukan dalam berbagai

Selain sibuk dengan beragam agenda

aktivitas sosial, hingga membawa dirinya ter

beberapa perusahaan yang dikelolanya, kelu

pilih sebagai tokoh filantropis yang sangat

arga, dan beraneka acara gaya hidup, ia pun

peduli dan membantu masyarakat miskin

selalu menyisipkan waktu untuk hunting

versi suatu majalah gaya hidup di negeri ini.

mengherankan

Segenap perjalanan hidupnya memang

apabila ia kini tengah mempersiapkan rumah

menjadi perhargaan tersendiri bagi dirinya.

museum keduanya untuk tas dan boneka.

Karenanya, ia pun berencana akan membuat

Menurutnya, investasi pada koleksinya terse

buku biografi. Ia berharap agar segala hal

but pernah m enyelamatkan kondisi finansial

yang ia lalui dalam hidup dapat menjadi pel

ketika usaha yang ditekuni sedang melemah.

ajaran yang bermaanfaat bagi keluarga, orang

koleksi

kecintaannya.

Tak

Walaupun produk fashion mancanegara

terdekat, dan masyarakat luas. Menurutnya,

kerap membuatnya tergoda, tapi tak berarti

kebahagiaan terbaik itu adalah ketika dapat

ia melupakan Tanah Airnya. Kecintaannya ke

berbagi terhadap sesama.
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entertainment

POPULAR NEW M O V IES

Ram page
Sutradara Brad Peyton Pemeran
Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan,
Malin Akerman

Film aksi petualangan ilmiah ini mengisahkan seo rang
ahli primata Davis Okoye yang memiliki ikatan tak
t ergoyahkan dengan George, yaitu seekor gorila cerdas,
yang telah dirawatnya semenjak lahir. Tetapi, sebuah
percobaan genetis membuat George menjadi monster
yang suka mengamuk.

Av engers :
I nfinity War
Sutradara Anthony Russo, Joe Russo
Pemeran Robert Downey Jr., Josh
Brolin, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris
Hemsworth, Chris Pratt

Tomb Raider
Sutradara Roar Uthaug pemeran Alicia Vikander, Hannah John-Kamen, Walton
Goggins, Kristin Scott Thomas

L

Film yang paling ditunggu di 2018, Avengers: I nfinity
War mengisahkan tentang para Avengers yang sebe

ara Croft pada film ini dikisahkan masih muda dan

lumnya terpecah harus bersatu untuk melawan

belum berpengalaman. Banyak peristiwa yang te

T hanos, 

p enguasa galaksi. Kedatangan Thanos ke

lah dialaminya ikut menempa Lara menjadi lebih

Bumi untuk mengumpulkan enam batu mulia yang

tangguh. Film ini dimulai dari Lara yang pena

memiliki k ekuatan maha dahsyat.

saran s etelah tujuh tahun ayahnya hilang secara

m isterius. Ia pun mencari misteri di balik itu hingga mem
T e k s Z ulmahmudi F o t o D ok . S pesial

bawanya ke sebuah petualangan penuh aksi.
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K

MENGENAL LEBIH DALAM
KARTU CO-BRAND
BTN PRIORITAS – REI

artu Co-Brand BTN Prioritas – REI merupakan kartu
Debit Prioritas yang di terbitkan oleh Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk., khusus untuk member REI yang

tersebar di seluruh Indonesia. Begitu banyak manfaat yang bisa
didapat dari kartu Co-Brand BTN Prioritas – REI, antara lain
dapat menggunakan fasilitas airport lounge, layanan airport
handling, program diskon yang bekerjasama dengan merchant
pilihan, penggunaan lounge BTN Prioritas untuk keperluan

Pada 14 September 2017
silam, Kartu Co-Brand
BTN Prioritas – REI secara
resmi diluncurkan

meeting pribadi, dan benefit-benefit lainnya.
Cara penerbitan kartu Co-Brand BTN Prioritas – REI mudah
sekali. Anda cukup membuka tabungan dengan minimum saldo
senilai Rp100 juta dan melampirkan dokumen pembukaan
rekening sebagai Nasabah BTN Prioritas dengan melengkapi
tambahan dokumen berupa fotokopi Piagam keanggotaan REI
serta surat keterangan dari perusahaan.
Untuk penerbitan kartu Co-Brand BTN Prioritas – REI ini,
seluruh member dapat langsung mengunjungi outlet BTN
P rioritas yang ada di seluruh Indonesia.

BERIKUT INFO LENGKAP TENTANG KARTU CO-BRAND BTN PRIORITAS – REI.
• Jenis kartu adalah BTN Prioritas Gold.
• Persyaratan pembuatan kartu Co-Brand BTN Prioritas – REI :
1.

menandatangani Indemnity Letter (IL) dengan mencantumkan nama perusahaan yang tercatat sebagai member REI;

2.

melampirkan KTP dan dokumen pendukung untuk pembukaan rekening;

3.

melampirkan fotokopi Piagam keanggotaan REI atas nama perusahaan (atau boleh dibawa aslinya);

4.

surat keterangan bekerja dari perusahaan; dan

5.

mentransfer dana minimal Rp100 juta ke rekening yang akan diterbitkan.

• Seluruh member REI dapat membuka rekening dan menjadi Nasabah BTN Prioritas dengan menerbitkan Kartu Co-Brand BTN
prioritas – REI di seluruh outlet BTN Prioritas yang ada di seluruh Indonesia.
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TE M UKAN KE M UDAHAN DAN
B ERAGA M LA Y ANAN
DI WE B SITE B TN PRIORITAS
Kem aju an te kn ologi saat i n i be rj alan de n gan
pes at . Ji ka dulu han y a ada koran , maj alah,
dan t elepon un tuk be ri n te raksi , di e ra di gi tal
s ep er t i se karan g i n i ada blog, me di a sosi al ,
dan lai n -lai n .

layanan
simulasi

produk

berita

Beranda

Pengkinian Data

tentang kami
promo

Registrasi
website / pop up
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K

emajuan teknologi digital amat
mempengaruhi

tren

Website BTN Prioritas ini sudah bisa diakses sejak
awal September 2017 dan dapat digunakan untuk
kebutuhan yang terkait dengan BTN Prioritas.

gaya

hidup saat ini. Terutama dari

penggunaan internet, dengan beragam man
faat serta kemudahan mendapatkan informasi

MENGENAI ISI DARI WEBSITE

apapun, apalagi kemunculan smartphone atau

BTN P RIORITAS

ponsel cerdas merupakan lompatan atas ke

Kemunculan website BTN Prioritas di harap

majuan layanan internet.

kan dapat menjembatani segala kebutuhan

•

Simulasi

Semua produk digital kini terdistribusi

nasabah yang ingin mengetahui lebih ban yak

Merupakan wadah untuk simulasi

dan tersedia melalui jaringan internet. Media

mengenai info produk, jenis-jenis promo,

p erencanaan keuangan seperti pendidik

s osial, media digital, musik, film/video, soft-

maupun segala hal terkait BTN Prioritas.

an anak, persiapan pensiun, dana untuk

ware, buku, majalah, radio, stasiun tv, semua

Berikut ini detail isi dari website BTN Prioritas.

investasi keluarga, dll.

kini dapat dinikmati lewat jalur internet. Begitu
pula dengan aktivitas seperti, belanja, peme

Registrasi website / pop up

sanan tiket perjalanan, dan lainnya.

•

Berita

Merupakan buku tamu / registrasi sebelum

Berisikan segala kegiatan yang dilakukan

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk

masuk ke website BTN Prioritas yang berisi

oleh BTN Prioritas untuk melengkapi

memperkenalkan produk Wealth M anagement

nama, no telepon, alamat email, status nasa

layanan kepada nasabah.

Bank

bah / non-nasabah.

BTN,

PT

Bank

Tabungan

Negara

•

(Persero) Tbk. membuat website khusus BTN

Pengkinian Data

P rioritas. Website BTN Prioritas ini dibuat se

Beranda

Merupakan wadah untuk me-up-date

bagai wadah untuk branding produk BTN Pri

Beranda berisi mengenai slide show carosell

data nasabah.

oritas, sharing program yang saat ini sedang

yang terdiri dari promo atau keunggulan

berjalan untuk nasabah BTN Prioritas, sebagai

dari BTN Prioritas yang dapat di klik untuk

sarana promosi dan marketing, up-date data

mendapatkan detail informasi selanjutnya.

•

Merupakan kumpulan kerjasama prog

nasabah, dan juga up-date fasilitas & layanan
yang sedang berjalan.

Promo
ram partnership BTN Prioritas dengan

•

Nasabah dapat langsung mencari infor

Produk

merchant-merchant pilihan berupa

Berisi mengenai beberapa produk

pomo diskon, buy 1 get 1 free, dan promo

masi ter-up-date mengenai layanan, mer-

B anking/Non-Banking yang dikelola oleh

m enarik lainnya.

chant yang bekerjasama dengan BTN Prioritas

BTN Prioritas.
•

cukup dengan mengunjungi website di alamat
Layanan

Berisikan informasi singkat terkait BTN

dilakukan tanpa harus mengunjungi layanan

Berisi mengenai benefit yang disediakan

Prioritas, alamat kantor pusat, dan

contact center.

khusus nasabah BTN Prioritas.

a lamat outlet BTN Prioritas.

http://btnprioritas.btn.co.id kemudahan dapat

•

Tentang Kami
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home

Mewah Namun Kental
Unsur Lokal

T E K S m . riski rusdi F O T O dok spesial

Ban y ak hal y an g dapat me n gi n spi ras i d al am
me mban gun se buah rumah. rumah y ang m e no nj o l k an
pe makai an mate ri al kay u bi sa be rad apt asi d e ng an
be rbagai gay a de korati f, dari pali n g m i ni m al i s h i ng g a
de sai n y an g pali n g mode rn se kali pun.
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B

agi Anda yang kerap t raveling, ter
utama ke kota-kota di A merika,
Eropa, atau Jepang, perhatikan
lah kawasan p er umahan elit
yang ada di sana. Umumnya,

meski secara desainnya amat modern tapi
tetap dibalut dengan unsur-unsur tradisional
khas setempat. Bentuk rumah mereka pun

Menarik Secara Visual

menjadi eksotis dan terasa dekat dengan alam.

Sebagai bahan alami, material kayu mudah
dikomposisikan dengan material lainnya, seperti
bata, beton, batu alam, maupun besi. Sebagai
bahan tradisional, kayu tetap apik dipadukan
dengan berbagai gaya arsitektur modern, minimalis,
kontemporer, pop art, maupun mid-century. Material
kayu, baik penggunaan secara dominan maupun
sekadar aksen dekoratif, akan memberikan banyak
sekali keuntungan. Terutama tampilan visual ruang
yang sarat akan unsur dan nilai estetika.

Pendiri Microsoft Bill Gates pun demikian.
Ia sengaja mendesain rumahnya melebur
d engan lingkungan sekitarnya. Diperlukan

waktu tujuh tahun untuk membangun rumah
yang dia namakan “Xanadu 2.0” di 
M edina,
k awasan


perumahan

S ebanyak


152.400

elite

meter


Washington.
papan

kayu

d ig unakan untuk menyelesaikan konstruksi
nya dan dibangun dengan kayu-kayu dari
p ohon Douglas berusia 500 tahun.
Di dalam negeri pun demikian, cukup
banyak rumah mewah dan perhotelan yang
sengaja didesain dengan menonjolkan sua

kental dengan penggunaan material kayu, tapi

sana khas lokal. Selain dapat meningkatkan

juga beberapa perabotan dan 
f urnitur serta

nilai estetis sebuah bangunan atau properti,

berbagai elemen-elemen d ekoratif p endukung

menerapkan konsep ini dapat disebut se

lainnya atau bahkan dinding yang akan m
 enjadi

bagai investasi jangka panjang karena dapat

pilihan favorit para pemilik rumah. Contoh

juga meningkatkan nilai jual sebuah properti.

lain dan sudah lama 
d iaplikasikan adalah

Meski demikian, tentunya susana khas lokal

b anyaknya perumahan dengan 

p emakaian

ini harus diimbangi juga dengan gaya modern,

atap sirap kayu ulin. Kayu ulin termasuk

agar tetap kekinian dan nyaman ditinggali.

kayu Kelas Kuat I dan Kelas Awet I. Meski
mahal, penggunaaan atap sirap kayu ulin ini

Menonjolkan Material Kayu

dapat membuat rumah terasa s ejuk karena

Sudah umum, jika keindahan artistik dan

m enyerap panas dan tahan selama ratusan

kekuatan rumah adat setiap suku yang ada di

tahun.

I ndonesia memakai konsep dengan konstruksi

Penggunaan material kayu jati juga b anyak

kayu dengan bahan material kayu berkualitas

ditemukan pada penutup lantai atau tembok/

misalnya kayu jati dan kayu ulin yang terkenal

dinding. Penerapan lantai kayu jati juga mem

sangat kuat. Bukan tanpa alasan jika saat ini

berikan kesan etnik pada ruangan dan mem

membangun konsep rumah seperti itu amat

berikan kesan nyaman pada penghuni. Pilihan

sulit diterapkan. Selain biayanya jauh lebih

pada kayu jati akan menghadiskan kesan

mahal, material kayu pun sulit untuk didapat.

elegan, mewah, dan naturalis. Lantai kayu

Alhasil, banyak konsep rumah-rumah

sebenarnya juga fleksibel dengan gaya ru

m ewah saat ini mengaplikasikan 

s ejumlah

mah apapun. Dengan kesan natural, rumah

konsep

menonjolkan

yang menonjokan material kayu ini membuat

p enggunaan material kayu, baik untuk inter ior

penghuni bisa menikmati kenyamanan baik di

maupun eksterior. Tidak hanya 
l antai yang

dalam maupun di luar rumah.

tradisional

dengan
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news

Pembukaan
Indonesia
Properti Expo
(IPEX) 2018

F O T O rahmad gunawan

32

P

T Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. menggelar pameran 
p roperti
Indonesia

Property

Expo

(IPEX)

2018 selama tiga hari dan dimulai pada
Sabtu (3/2/2018) lalu bertempat di Jakarta
C onvention Center, Senayan, Jakarta. Pameran
ini digelar dalam rangka menyambut Hari
U lang Tahun (HUT) ke-68 Bank BTN pada 9
Februari 2018.
Menteri Pekerjaan Umum dan P
 erumahan

Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono dan
D irektur Utama Bank BTN Maryono se

cara resmi membuka pameran perumahan
yang diikuti oleh 152 pengembang dengan
868 proyek yang tersebar di Jabodetabek
hingga Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera,
S ulawesi, dan Kalimantan.
Selama IPEX 2018, Bank BTN m enawarkan
berbagai promo antara lain suku bunga s ubsidi
pengembang sebesar 4,68% fixed 1 tahun
u ntuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Non-Subsidi.
Bank BTN juga menyediakan 
f asilitas
uang muka ringan mulai dari 5% untuk
KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)
N on-Subsidi. Berbagai promo yang juga bisa
dinikmati pengunjung dari pameran tahunan
ini, yakni bebas biaya provisi, bebas biaya
a dministrasi, bebas biaya appraisal, dan diskon
asuransi jiwa.
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Market reView

B

Lalu, foreign capital inflow pada pasar obligasi

Lalu, rasio kredit bermasalah (NPL) sektor

erdasarkan kondisi terkini pasar

tercatat sebesar Rp32,7 triliun, sedangkan

perbankan pada bulan Desember 2017 turun

finansial,

foreign capital inflow pada IHSG tercatat

ke 2,57% (vs. November 2017 pada 2,92%).

perge rakkan

Indeks

Harga Saham Gabungan (Jakarta

sebesar Rp1,8 triliun.

Berdasarkan data dan analisis tersebut,

composite Index) yang sudah mengalami

Inflasi bulan Januari tercatat sebesar 0,62%

kami perlu melakukan evaluasi kinerja reksa

kenaikan sebesar 3,71% (ytd performance per

MoM (3,25% YoY), sedangkan pada RDGBI 15

dana saham karena reksadana saham yang

19 Feb 2018) di level 6.644,65, dimana sektor

Februari 2018 Bank Indonesia menetapkan

mengalami dampak langsung dari pergerak

yang mempengaruhi perge rakkan IHSG antara

suku bunga acuan 7DRR tetap di 4,25%.

kan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

lain sektor pertambangan (+25,0% MoM) dan
industri dasar (+11,5% MoM).

Sedang, The Fed mempertahankan suku

Adapun hasil analisis head to head reksadana

bunga di kisaran 1,25% – 1,50% dan diprediksi

saham yang ada di outlet BTN prioritas adalah

Dan sejak bulan Januari sampai dengan

akan naik sebanyak 3 kali hingga akhir tahun.

sebagai berikut.

20 Februari 2018, 10-year government bond

BoJ juga menetapkan suku bunga di 0,1% dan

mengalami kenaikan yield ke level 6,47%.

mempertahankan program pembelian asetnya.

nama
Dana Ekuitas Prima

Beli

nav

-

6 Bln (%)

1 thn (%)

5411,25

9,35

16,95

Danareksa Mawar Konsumer 10

Beli

2055,2916

11,89

20,11

Manulife Dana Saham

Beli

13817,99

12,43

20,07

Schroder Dana Prestasi Plus

-

35529,91

11,61

19,81

COMPOSITE

-

6643,4

13,35

24,39

Indeks Reksa Dana Saham

-

6166,8765

11,12

16,54

Source: bareksa.com as Feb 22nd, 2018

Reksadana Schroder Dana Prestasi Plus (SDPP), Danareksa Mawar Konsumer 10 (DMK10), dan Manulife
Dana Saham (MDS) memiliki kinerja yang cukup konstan untuk periode 6 bulan dan 1 tahun.
Reksadana Dana Ekuitas Prima (Bahana TCW) menunjukkan performa yang kurang konsisten sehingga
terjadi gap (selisih) yang cukup signifikan pada performance 6 bulan dan 1 tahun.

produCt highlight
schroder dana Prestasi Plus (sdPP)

modal dalam jangka panjang pada saham.
Untuk mencapai tujuan investasinya, seku

tujuan investasi

rangkurangnya 80% dari total dana kelolaan

Untuk memperoleh keuntungan dari pertum

Schroder Dana Prestasi Plus akan diinves

buhan ekonomi Indonesia dengan investasi

tasikan pada sahamsaham dengan kapital
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isasi pasar yang besar (large cap stocks) yang
memiliki potensi pertumbuhan jangka pan

Kebijakan Investasi

jang yang menarik melalui proses pemilihan

Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar uang

yang disiplin. Dengan fokus investasi pada
sahamsaham berkapitalisasi besar, Schroder

80% - 100%
0% - 20%

Dana Prestasi Plus diharapkan akan memiliki

Kebijakan Investasi

tracking error yang relatif rendah

Efek Bersifat Ekuitas:
Pasar uang

terhadap

tolak ukurnya.

Saham dengan Bobot Terbesar

92,41%
7,59%

(Berdasarkan Urutan Abjad)
Astra Int’l
Bank Mandiri
BCA
BRI
HM Sampoerna

Source: Fund Fact Sheet Januari 2018

Manulife dana saham (Mds)

5 Besar efek dalam portofolio

hamsaham LQ45 (sahamsaham dengan

oth
er

MDS menawarkan mantapnya kinerja sa

33,25%

transaksi terbesar di bursa saham Indonesia,

31,14%

ial
nC
na
fi

tujuan investasi:

sering kali adalah sahamsaham berkapital

•
•
•
•
•

astra international tBk. pt
Bank Central asia tBk. pt
Bank Mandiri persero tBk. pt
Bank rakYat indonesia perse
hM saMpoerna tBk. pt

isasi besar), dengan sebagian kecil alokasi
pada obligasi dan deposito.

23,59%

Me
su

Y

Co
n

12,01%

95,33%
4,67%

taples
rs

en

er

g

Saham
Pasar Uang

tujuan investasi
saham

80% - 100%
0% - 20%
0% - 20%

Saham
Obligasi
Pasar Uang

Komposisi Portofolio (31/01/18)

danareksa Mawar konsumer 10

Reksadana

Alokasi Investasi

yang

mengusung

tema

investasi

portofolio

berbasis

konsumer

atau consumer-related. Pemilihan saham dalam portofolio reksadana ini didasarkan pada

Source: Fund Fact Sheet Januari 2018

variabel variabel kuantitatif yang didukung oleh hasil riset teknikal dan fundamental PT Danareksa
Investment Management.

Alokasi Aset

Alokasi Sektor
95,89%
0,00%
4,11%

Saham
Obligasi
Kas

Pertanian
Industri Dasar & Kimia
Aneka Industri
Barang Konsumsi
Infrastruktur, Utilitas & Trans
Keuangan
Perdagangan, Jasa & Inv
Properti
Pertambangan

Alokasi Aset
9,87%
9,53%
9,42%
8,65%
7,85%

BBCA
HMSP
BBRI
UNVR
BMRI

tips

1.
2.
3.
4.

0,22%
3,05%
7,38%
27,71%
10,35%
32,22%
5,48%
5,58%
3,90%

Sesuaikan jenis reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan Bpk/Ibu.
Pilihlah reksadana dengan kinerja yang konstan.
Reksadana adalah produk investasi jangka panjang.
Dalam berinvestasi, pilihlah produk investasi yang mempunyai historis dan pertumbuhan yang konstan.

unGkaPan & sanGGahan: Ringkasan info produk merupakan dokumen penawaran sebagaimana diwajibkan oleh peraturan dan tidak menggantikan prospektus. Reksadana
adalah produk pasar modal yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif yang ditandatangani oleh manajer investasi dan Bank Kustodian, dan bukan merupakan produk
yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksadana yang dilakukan oleh
manajer investasi. Investasi melalui reksadana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui
reksadana. Kinerja Masa Lalu tidak mencerminkan Kinerja Masa Datang.
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info kpa/kpr

KPR

Z ERO

P

T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada ajang

masya
rakat untuk memiliki hunian pertama atau hunian

pameran properti Indonesia Property Expo (IPEX),

idaman bermodal awal “Zero” dengan skema yang ditawarkan.

3 – 11 Februari 2018 lalu kembali meluncurkan

Skema yang diberikan dapat menguntungkan bagi masya

program dalam rangka Hari Ulang Tahunnya yang ke-68 yaitu

rakat atau calon konsumen. Jika pada KPR umumnya calon

KPR Zero. Program ini merupakan salah satu program KPR Non

konsumen harus membayar angsuran pokok dan angsuran

S ubsidi yang dimiliki oleh Bank BTN dan merupakan rebranding

bunga setiap bulannya, melalui Program KPR Zero ini, masya

dari KPR Easy Payment yang pernah diluncurkan sebelumnya.

rakat hanya perlu membayar angsuran bunga dan angsuran

Bagi calon konsumen, tahun-tahun pertama mengambil

biay a pokok selama 2 (dua) tahun di awal kredit. Sehingga,

KPR merupakan masa yang berat karena harus mengeluar

calon konsumen dapat mengalokasikan angsuran pokok dua

kan dana untuk membayar uang muka atau down payment.

tahun pertama untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

P rogram KPR Zero semakin memberikan kemudahan bagi

KPR Zero ini dibuka secara umum bagi calon konsumen
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berpenghasilan tetap. Syarat penghasilan juga diberikan sesuai
dengan kemampuan membayar dari calon konsumen dengan
asumsi penghasilan akan naik setiap tahunnya. Limit kredit
pada KPR Zero juga tidak dibatasi.
“(Peluncuran) polapola (KPR Zero) seperti ini membuat
masyarakat menjadi lebih banyak pilihan untuk membeli ru
mah walaupun belum punya tabungan (untuk membayar uang
muka). Jadi, dengan fiturfitur KPR seperti itu harapannya
makin banyak masyarakat yang mampu menjangkau harga
rumah,” ujar Maryono, Direktur Utama Bank BTN, saat pem
bukaan IPEX 2018 pada Bulan Februari 2018 lalu.
Didukung dengan adanya Suku Bunga Promo Bank BTN
yaitu 8% fr 3 tahun dan 9% fr 5th, maka akan semakin mem
permudah calon konsumen untuk segera memiliki rumah.
Bank BTN juga telah bekerjasama dengan beberapa pengem
bang, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menentukan

rumah yang ditawarkan oleh pihak pengembang dengan harga
sesuai kemampuan. Bank BTN telah memiliki website pro perti
www.btnproperti.co.id dan dapat diakses oleh masyarakat di
manapun dan kapanpun untuk memperoleh informasi rumah,
apartemen, atau ruko yang saat ini siap huni dan tersedia di
berbagai wilayah di Indonesia. Aplikasi permohonan kredit KPR
dapat diinput secara online tanpa harus datang ke bank. Proses
pengajuan aplikasi kredit KPR calon konsumen juga dapat di
pantau melalui aplikasi tersebut, sehingga mudah dan cepat.
Selain suku bunga promo dan website properti, Bank
BTN juga menawarkan uang muka ringan. Masyarakat dapat
memiliki hunian idaman hanya dengan Uang Muka mulai dari
5% untuk fasilitas KPR rumah pertama. Didukung dengan
adanya populasi kaum millennials (generasi 1980 – 1999) yang
melek digital dan teknologi di perkotaan, mereka turut mem
pengaruhi peningkatan kebutuhan hunian. Mereka mencari
hunian di pusat kota yang memiliki akses transportasi umum
memadai, tentunya sesuai dengan budget yang mereka miliki.
Bank BTN menawarkan solusi mudah memiliki rumah dengan
uang muka ringan dan bunga murah.
Di sisi lain, hingga akhir tahun 2017, Bank BTN telah
menyalurkan

kredit

perumahan

sekitar

Rp140

triliun

(unaudited) atau naik 20,41% secara tahunan (year-onyear/yoy) dari Rp116,54 triliun di periode yang sama tahun
sebelumnya. Kemudian, hingga akhir tahun 2017 Bank BTN
telah menyalurkan kredit sekitar Rp71,34 trilliun untuk 666.806
unit rumah. Realisasi tersebut tercatat mencapai 100,12%
atau memenuhi target Bank BTN pada tahun 2017 sebesar
666 ribu rumah. Bank BTN terus berinovasi untuk membantu
masyarakat memiliki rumah idaman dengan biaya terjangkau,
syarat mudah, dan menjangkau semua kalangan.
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Me n ge nal
Gr a n it
s eb ag a i Bah an La ntai Ru m ah

Harga granit juga bervariasi tergantung
dari kualitas dan juga tampilan dari 
l antai
granit yang diinginkan. Perbedaan corak,
warna, maupun ketebalan pun mempengaruhi

T E K S m . riski rusdi F O T O dok . spesial

harganya.

Kelebihan-Kelebihan Granit

Granit menjadi
fav o rit pilihan banyak
perumahan karena
banyak kelebihannya dan
mampu menghadirkan
suasana dan kesan
istimewa .

Kesan Alami

P

Batuan granit dapat memberikan kesan elegan

enutup lantai merupakan komponen

dan modern. Keunggulan lainnya ialah dapat

pekerjaan

sangat

memberikan kesan yang natural dan alami

arsitektur

yang

berpengaruh terhadap estetika atau

pada rumah. Sangat cocok untuk diaplikasi

keindahan suatu ruangan. Salah satu jenis

kan ke dalam rumah bergaya minimalis dan

penutup lantai yang sering digunakan saat ini

tropis yang sedang tren saat ini, khususnya

adalah granit.

untuk bagian dalam desain interior rumah dan

Pemilihan bahan untuk lantai rumah harus

d esain dapur minimalis.

dilakukan dengan baik agar menghadirkan
suasana rumah yang lebih nyaman dan terasa

Tahan Panas dan Awet

sejuk. Dan akhir-akhir ini, lantai granit me

Granit cenderung memiliki ketahanan ter

mang sedang naik daun. Harganya yang tidak

hadap panas yang tinggi. Batu granit mem

murah membuat lantai granit dipandang se

punyai kualitas keawetan yang dapat bertahan

bagai sebuah kemewahan.

lama, hal ini sangat baik untuk jangka panjang.

Granit sendiri sebenarnya adalah jenis
b atuan yang berasal dari magma yang mem

Tahan Gores dan Beban Berat

beku. Dibandingkan dengan jenis lantai lain

Keunggulan lain dari lantai atau kitchen set

nya, lantai granit lebih kokoh dan tidak mudah

yang menggunakan granit ialah dari proses

pecah. Permukaannya yang berkilau mem

pembuatannya. Lantai rumah tinggal dengan

buatnya tampak elegan.

berbahan granit dibuat dengan cara permu

Granit bertekstur lebih keras dan kuat

kaannya dipoles sampai mengkilap sehingga

produksi

jauh lebih tahan gores atau benda jatuh. Lantai

granit dilakukan dengan proses pembakaran

granit juga sangat kuat dan sanggup menahan

pada suhu di atas 1.000 derajat Celcius. Bisa

beban berat hingga maksimal 500 kg.

d ibandingkan


keramik.

Bahkan,

disimpulkan bahwa granit memiliki k ekuatan
yang lebih sehingga lantai akan lebih awet dan

Mudah Dibersihkan

tahan lama.

Selain itu, lantai granit juga mempunyai daya

Selain mewah, kesan eksklusif juga di

serap air yang relatif kecil, hanya sekitar

dapat karena lantai granit yang terpasang

0,05% jika kita bandingkan dengan lantai yang

minim bahkan tanpa sambungan sama sekali.

m enggunakan bahan keramik. Jika tampak


Di samping itu, lantai granit lebih tahan lama

kusam, cukup poles dengan bubuk khusus

serta tahan terhadap goresan dan noda.

yang b anyak tersedia di pasaran.
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A dria n Mau l a n a

Memaknai Kehidupan
Meninggalkan dunia yang
telah digeluti hampir selama
dua dekade, Adrian Maulana,
CFP® menemukan arti
kehidupan dari karier yang
digelutinya kini.
T e k s A gung S uharjanto F o t o R ahmad G unawan

P

ertengahan

tahun

2016,

Adrian

M aulana membuat keputusan besar


Dari situ terinspirasi mengetahui lebih dalam
tentang investasi.”

dalam hidupnya. Wajahnya tidak lagi

Masih menjalani karier di dunia enter-

hadir membawakan acara berita di pagi hari.

tainment tidak memungkinkannya kembali

Dirinya memutuskan meninggalkan dunia

bersekolah untuk belajar tentang investasi.

yang telah 19 tahun dijalani, mulai dari Abang

Adrian lalu memutuskan belajar secara auto

Jakarta, model, bintang iklan, sinetron, film,

didak, dari buku dan mengikuti seminar. Dan

hingga pembawa acara. Ayah dua orang anak

pada 2011, dirinya resmi memiliki izin sebagai

memutuskan bergabung dengan Schroders

Wakil Manajer Investasi setelah lulus ujian

Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

sebagai

Senior

Vice

President

I ntermediary Business.
Ditemui di kantornya di bilangan Jakarta

Tawaran Tiba-tiba

Selatan, sarjana Teknik Mesin ini bercerita

Meraih sertifikasi dari OJK tidak membuat

awalnya pendapatan yang ia terima disimpan

Adrian langsung berpindah karier. Sambil

di bank, dalam bentuk tabungan atau deposito.

tetap menekuni karier di dunia entertainment,

Seiring perbaikan ekonomi negeri ini di awal

dirinya mulai melakukan personal branding

2000-an, imbal hasil yang diberikan deposito

dengan menulis artikel di media serta meng

pun tidak semenarik sebelumnya. Adrian lalu

adakan seminar investasi. Tanggapan atas hal

berkenalan dengan reksadana. “Dari akhir 2006

ini pun positif. Tidak hanya peserta seminar

hingga 2008, saya melihat ada peningkatan

yang cukup banyak, tapi berbagai tawaran dari

investasi yang cukup signifikan di reksadana.

institusi pun mulai diterima. “Tapi tidak ada
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Sukses Beri nvestasi
Tidak sekadar menanamkan sejumlah uang, berinvestasi pun
harus dilakukan dengan benar. Adrian Maulana membagikan
tips agar investasi yang Anda lakukan dapat memberi
kesejahteraan finansial.
1. Tahu tujuan dan kapan tujuan akan direalisasikan.
2. Pilih mitra terbaik dengan track-record yang baik untuk
membantu mencapai tujuan.
3. Berinvestasi sesuai dengan profil risiko kita. Selain
itu, selalu terbuka untuk bisa beradaptasi dengan
perkembangan/perubahan situasi.
4. Lakukan evaluasi berkala.
5. Disiplin dalam berinvestasi hingga tenggat waktu yang
ditentukan.

an hidup harus tetap dipenuhi. “Saat p roduktif,

bukan bangsa yang gemar berinvestasi. Dari

Sampai kemudian, pada April 2016, pu

banyak yang bilang uangnya banyak, lebih

257 juta penduduk Indonesia, tidak lebih dari

lang dari syuting, dirinya tiba-tiba mendapat

i nstan, dan sebagainya. Mungkin bisa jadi


1 persen yang namanya tercatat sebagai

telepon dari Schroders Indonesia. Sempat ber

benar. Tapi, 
b anyak yang tidak tahu bahwa

p emegang investasi reksadana. Saya meng

pikir bahwa panggilan telepon tersebut karena

expenses di dunia entertainment juga tinggi,

anggap itu sebagai tantangan,” paparnya

pihak Schroders Indonesia membutuhkan

khususnya bagi perempuan, untuk menjaga

bersemangat.

jasanya sebagai MC atau moderator, Adrian

penampilan. Kan, kita perlu ketenangan dalam

sangat terkejut ketika tahu bahwa dirinya

hidup,” tambahnya.

yang menggetarkan hati saya,” jelasnya.

Karenanya, keseharian Adrian kini disibuk
kan dengan berbagi informasi tentang inves

ternyata ditawari sebuah posisi di perusahaan

Ditambahkan Adrian, mendalami inves

tasi kepada masyarakat. Tidak hanya ketika

manajer investasi terbesar di Indonesia terse

tasi tidak hanya memberikan manfaat dari

mewakili institusi tempat dirinya bernaung,

but. Setelah melalui proses perekrutan, 6 Juni

segi finansial, tapi juga dalam memandang

Adrian pun kerap meluangkan waktu di akhir

2016 menjadi hari yang spesial baginya. “Itu

hidup. “Di sini, saya belajar bukan seberapa

pekan untuk berbagi ilmu dan pengalaman

hari pertama Ramadhan, saya pertama kali

banyak uang yang bisa diperoleh dalam suatu

nya seputar investasi di berbagai u niversitas,

mendapat surat bahwa saya resmi diterima

waktu, tapi seberapa mampu kita melakukan

m asjid,


bekerja,” kenangnya seraya tersenyum.

pengelolaan keuangan dalam kehidupan yang

d irin ya mengemban tugas tambahan sebagai

m embuat kita bisa memenuhi berbagai kebu

Pelaksana Unit Syariah Schroders Indonesia.

Mencari Ketenangan Hidup

tuhan. Itulah yang membuat hidup kita men

“Di sini, saya merasa itulah sebaik-baiknya ke

Hijrahnya dari dunia entertainment tidak ter

jadi lebih berkualitas.”

hidupan ketika bisa memberikan keberman

dan

pengajian—terlebih

setelah

faatan bagi orang lain,” pungkas pria yang juga

lepas dari perjalanan karier yang dilalui. Sis
tem kontrak, bahkan dapat diputus di tengah

Berbagi untuk Kebaikan Banyak Orang

telah memiliki gelar perencanaan keuangan

jalan, membuatnya merasa tidak tenang.

Menjalani profesinya kini, ada tantangan be

dari Amerika Serikat, yaitu Certified Financial

Belum lagi ketika memasuki masa pensiun,

sar yang menjadi motivasi Adrian. “Indonesia

Planner (CFP®).

saat tidak lagi produktif sementara kebutuh

masih dikenal sebagai bangsa penabung,
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T e k S Y U D I E RWA N T O f o T o D O K . S P E S I A L

CRISTIAno RonAlDo

M u lt i B i s n i s
sang Miliarder
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NAMANYA DIKENAL DI SELURUH DUNIA. KEHEBATAN DAN PRESTASINYA
SEBAGAI ATLET SEPAKBoLA JUGA DIKLAIM PARA PECINTANYA SEBAGAI
PESEPAKBoLA TERBA IK SEPANJANG MASA.

s

epanjang tahun 2017, bintang

Ronaldo pada tahun 2017 silam juga diprediksi

sepakbola asal klub Real Madrid

melebihi 1 miliar dollar AS atau setara dengan

ini

Rp13,2 triliun.

berhasil

mempertahankan

posisinya sebagai atlet dengan

Memang, sejak 2016 lalu, Ronaldo yang

pendapatan terbesar di dunia un

memiliki brand ‘CR7’, telah melakukan kerja

tuk kedua kalinya secara berturutturut. Se

sama dengan grup Pestana untuk membangun

bagai atlet, Ronaldo mendapatkan pemasukan

dua hotel di Portugal, yang terletak di Funchal

sebesar 93 juta dollar AS atau setara dengan

dan Lisbon. Di sini, Ronaldo memiliki inves

Rp1,24 triliun. Pendapatan tersebut jauh di

tasi 50% dalam bisnis hotel dan sisanya oleh

atas pebasket LeBron James di tempat kedua,

Pestana yang juga bertanggung jawab atas

dengan besar total pendapatan 86,2 juta

pengelolaan perusahaan.

dollar AS atau setara dengan Rp1,149 triliun.

“Saya belajar untuk menjadi pengusaha.

Sementara, rival Ronaldo, Lionel Messi, berada

Saya sudah belajar sejak usia 2728 tahun.

di tempat ketiga dengan pendapatan sebesar

Dan, saya punya tim yang sangat bagus

80 juta dollar AS.

untuk mewujudkannya. Saya akan terus

Kini, sepanjang 2018, performa Cristiano

menjalankan bisnis hotel, pusat kebugaran,

Ronaldo di lapangan bola memang tengah

serta bisnis perlengkapan olahraga,” jawab

menurun seiring prestasi timnya yang juga

Ronaldo ketika diwawancara eks pemain

tengah melorot. Tetapi, bukanlah Ronaldo

Juventus, Alessandro Del Piero, seperti dikutip

namanya jika tidak pandai menjadi magnet

dari AS.com.

pemberitaan, apalagi sejak usia belasan ke

Dan tampaknya, tahun ini Ronaldo dan

hidupan Ronaldo baik di dalam lapangan dan

Pestana serius untuk memperluas pasar per

luar lapangan selalu menjadi sorotan.

hotelan di luar Portugal dengan membangun

Dari pekerjaannya di atas lapangan saja,

tiga hotel baru dengan di New York (Amerika

Ronaldo sudah jadi miliarder. Di luar stadion,

Serikat), Madrid (Spanyol), dan Marrakesh

dia punya beragam bisnis mulai dari pakaian,

(Maroko). Dan yang pertama akan diresmikan

pakaian dalam, selimut, parfum, sampai ho

dari tiga hotel berada di Marrakech dalam 18

tel. Dan, nilai total pendapatan dengan merek

bulan ke depan dengan 164 kamar.

oBSeSI menJADI
BInTAng fIlm
Cristiano Ronaldo juga mengungkapkan sebuah
rahasia dan cita-citanya sejak kecil juga dalam
sesi wawancara dengan Alessandro Del Piero. Ia
mengatakan ingin sekali memproduksi film sekaligus
menjadi bintang film usai pensiun nanti. “Saya selalu
ingin mencoba hal baru. Salah satu keinginan itu, saya
ingin sekali mencoba ke dunia perfilman, “ ujar peraih
lima trofi pemain terbaik dunia ini.
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Keindahan dan Nilai
Sejarah Masjid Agung
Saint Petersburg
Kota Saint Petersburg disebut-sebut sebagai kota terindah
di Rusia dengan beberapa gedung menjulang tinggi dengan
arsitektur indah dan menawan.
T e k s diaz rachman F o t o dok . spesial
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K

ota terbesar kedua di Rusia

untuk menyelesaikan dekorasi interior masjid

ini punya banyak landmark

nya saja. Masjid Agung Saintt Petersburg juga

mengagumkan seperti Istana

memiliki dua menara setinggi 49 meter dan,

Musim Panas Petergof, Istana

kubah utamanya mencapai 39 meter. S
 ecara

Musim Dingin Hermitage, serta

keseluruhan, bangunan ini dapat menampung

Benteng Peter dan Paul. Selain itu, landmark

hingga lima ribu jamaah.

lain yang tak kalah menarik di kota ini adalah

Perancangnya adalah Nikolai Vasilyev, ar

keberadaan Masjid Agung Saint Petersburg,

sitek kelahiran Yaroslavl, Rusia, pada 1875. Se

masjid terbesar di Rusia yang bernilai historis

lain Masjid Agung Saint Petersburg, karya lain

tinggi.

dari Vasilyev yakni Gedung Teater Jerman di

Masjid Saint Petersburg berlokasi di pusat
Kota Saint Petersburg, berseberangan d engan

Estonia yang dikerjakannya bersama Aleksei
Bubyr, juga warga Rusia.

Benteng Peter dan Paul. Sejarah pembangunan

Arsitek Vassiliev terpilih dengan sebelum

masjid ini dimulai tanggal 3 Juli 1907 k etika

nya lolos dalam sayembara yang diadakan

Emir Abdul Ahat Khan dari B
 ukhara yang

otoritas setempat. Ia berhasil menyisihkan

m erupakan salah satu 

p enguasa di dinasti

45 gambar rancangan lainnya di ajang terse

Bukhara meminta izin kepada kaisar Nicholas

but. Untuk membangun Masjid Agung Saint

II untuk membeli sebidang tanah untuk mem

Petersburg, Vassiliev bekerja sama dengan ar

bangun masjid di daerah Saint Petersburg. Ia

sitek lainnya, yakni von Gogen dan Krichinsky.

pun diberi izin oleh kaisar sebagai tanda ber
gabungnya Asia Tengah dengan Rusia karena

Peran Bung Karno

kerajaan menghormati kepentingan komu

Dari catatan sejarah, ketika di bawah pemerin

nitas muslim yang saat itu mencapai 8 ribu

tahan komunis Uni Soviet, seluruh masjid dan

orang dan pendirian masjid ini adalah mem

gereja di seluruh negeri kala itu dijadikan gu

peringati 25 tahun berkuasanya Abdul Ahat

dang dan beragam kegunaan lain. Dan, masjid

Khan, Emir Turkistan di Bukhara.

ini sudah dijadikan gudang sejak PD II.

Arsitektur tradisional Islam sangat jelas

Lalu, pada tahun 1956 itu, sejarah men

pada eksterior dan interior masjid Saint

catat Presiden Republik Indonesia, Bung Karno

Petersburg ini. Temboknya dihias dengan granit

mengunjungi kota Saint Petersburg yang kala

abu-abu tua menjadikan bangunan masjid ini

itu masih bernama Leningrad. Kekecewaan

tampak lebih alami dan monumental di antara

berat menerpa sang pemimpin besar revolusi

bangunan sekelilingnya, Fasad depan masid

Indonesia

dihias dengan kaligrafi Al-Qur’an. Kolom-kolom

m asjid tersebut yang diperlakukan tidak se

yang menyanggah lengkungan-lengkunan di

layaknya sebagai masjid, tapi sebagai gudang.

bawah kubah ditutup dengan pualam h
 ijau. Di

Bung Karno meminta kepada 
P residen Uni

pusat ruang utama, tergantung lampu gan

S oviet Nikita Kruschev agar masjid itu boleh

tung raksasa juga dihias dengan kaligrafi Al-

digunakan oleh umat Islam Saint P etersburg

Qur’an. Sedangkan, ruang mihrab dihias den gan

untuk

keramik-keramik berwarna biru. Tembok dalam

S oekarno itu akhirnya dikabulkan, meski Uni

masjid penuh dengan ornamen-ornamen indah.

Soviet dikenal sebagai negara yang 
t egas

Dan ternyata, dibutuhkan waktu tujuh tahun

menerapkan Marxisme.
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itu

ketika

beribadah.

mengetahui

Permintaan

kondisi


P residen

dining

Dari sekian banyak destinasi
kuliner dengan beragam
sajian dan jamuan di
Jakarta, ada satu yang
menarik perhatian. Tak
lain adalah Gaia Tea,
sebuah butik teh di bawah
naungan Alleira Group yang
menawarkan ragam jenis
teh lokal dengan kualitas
premium.

T e k s da n F o t o A ndreas W .

high q ua l ity t ea
46

g

aia Tea membuka gerai pertama
nya di kawasan Kemang, Jakarta
Selatan, pada akhir 2015 lalu,
dan kini telah memiliki dua gerai,

de ngan penambahan di Grand Indonesia
Shopping Town, Jakarta Pusat. Selain teh
dalam kemasan, tentunya Gaia Tea juga dapat
menjadi sebuah tempat berkumpul bersama
teman, keluarga, hingga rekan bisnis.
Berdirinya Gaia Tea didasari oleh tujuan
untuk menunjukkan kepada masyarakat lo
kal dan internasional akan kekayaan alam
Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian
teh. Hal spesial lainnya yang dimiliki oleh Gaia
Tea adalah adanya kurasi ketat yang dilakukan
oleh Ratna Somantri, yang duduk di Dewan Teh
Indonesia, sehingga setiap produk Gaia Tea
yang Anda nikmati terpercaya penuh kuali
tasnya merupakan standar premium grade A.
Terdapat sepuluh jenis teh yang ada di Gaia
Tea, yaitu Oolong Tea, Sencha Tea, Genmaicha

Tea, Red Pearl Black Tea, Gun Powder Tea,
Jasmine Tea, Pandanus Tea, Silver needle
Tea, Rose Black Tea, dan chrysanthemum Tea.
Semuanya berasal dari hasil pertanian di Jawa
Barat, Jawa Tengah, bahkan Sumatera. Silver
needle Tea menjadi salah satu jenis teh yang
paling diminati oleh para pengunjung. Selain
karena aroma dan rasanya yang lebih halus,
teh ini juga dipercaya memiliki anti oksidan
yang lebih tinggi. Begitupula dengan Oolong
Tea, yang dikenal memiliki kemampuan untuk
meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga
dapat berefek pada penurunan berat badan.

Indah Mal 2, Senayan City, Plaza Indonesia,

Kisaran harga untuk produk kemasan Gaia

Grand Indonesia, AEoN BSD, Central Park Mall,

Tea yang tersedia pun cukup bervariasi, mulai

dan Kemang. Untuk gerainya sendiri, meski

dari Rp29.000 sampai Rp400.000, tergantung

dikunjungi oleh kebanyakan kaum perem

dari ukuran kemasan dan jenis teh. Tak hanya

puan, nyatanya juga tetap menjadi pilihan des

itu, Gaia Tea juga menghadirkan hampers atau

tinasi bagi kaum pria sebagai tempat meeting

bingkisan untuk beragam perayaan sepanjang

bisnis dan berkumpul bersama keluarga.

tahun.

Dengan

menghadirkan

produkproduk

Setiap bulannya, Gaia Tea mengadakan

hasil alam Nusantara yang berkualitas tinggi,

tea workshop yang dapat diikuti oleh publik,

Gaia Tea tak hanya berhasil menawarkan

• Diskon 15% di Gaia premium Tea

maka tentu Anda tidak boleh melewatkan

sajian menarik bagi masyarakat Indonesia,

• minimum Transaksi rp300.000,-

kesempatan tersebut. Dan yang paling pen

tapi juga mampu mengharumkan nama

• Berlaku untuk kartu BTn prioritas Gold & platinum

ting, produk Gaia Tea juga mudah ditemukan,

bangsa ke tingkat internasional. Gaia Tea

• periode s/d 31 September 2018

karena dijual di setiap butik Alleira Batik, yang

membuat kita bangga akan kekayaan Tanah

tersebar di berbagai lokasi, seperti di Pondok

Air yang sungguh luar biasa.
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PLA C E TO EAT

OUR PRIDE
IN TASTE
Akhir -a khir i ni, r esto ra n ya ng
menghidangkan sajian khas
Nusantara kian banyak di
I buko ta . Salah satu yang terbaru
adalah sebuah resto ran di J alan
A dityawarman, J akarta Selatan ,
bernama Daun Muda, dengan suguhan
makanan karya A ndrea Paresthu.
T e k s A ndreas W . F o t o J onathan T jandra
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A

ndrea cukup dikenal di k alangan

Menu di Daun Muda kebanyakan menu

kuliner sebagai sosok besar di

sharing, dengan porsi cukup besar untuk

balik produk kopi Javanegra yang

dinikmati bersama. Jangan lewatkan kelezat

telah digemari oleh pasaran luas,

an sayuran Rusip Daun Muda, gurihnya Ayam

restoran Javanegra Gourmet Atelier, juga

Ijo Royo-Royo, juga Aneka Kerang Rebus. Ter

restoran dengan sajian khas Spanyol bernama

dapat pula Ikan Sukang Bakar dengan bumbu

Ático di kawasan Mega Kuningan, Jakarta

Bujang Gadis yang gurih pedas. Semuanya

Selatan. Setelah sukses dengan beberapa

disempurnakan dengan tambahan Sambal

restoran yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta,

Cacam dengan potongan Ikan Telang. Adapula

hingga Bali, akhirnya pada bulan Desemeber

beberapa pilihan sambal lainnya yang mampu

2017 lalu, barulah ia membuka Daun Muda.

menggugah selera, se
p erti Sambal Matah,

Tak sekadar restoran, Daun Muda menjadi

Dabudabu, Sambal Terasi, Sambal Nanas,

bukti rasa cinta, serta kepedulian Andrea ter

Sambal Mangga, Sambal Rica-Rica, dan masih

hadap kuliner Tanah Air.

banyak lainnya.

Dapat dikatakan bahwa setiap sajian

Tak hanya itu, Daun Muda memiliki area

yang dihidangkan di Daun Muda begitu dekat

privat di lantai dua yang cukup luas untuk

d engan hati Andrea pribadi. Sebagian be


menjadi lokasi beragam acara spesial, mulai

sar h
 idangan didominasi oleh citarasa khas

dari perayaan ulang tahun hingga reuni.

S umatera S
 elatan, daerah asal Andrea. Me

Daun Muda diyakinkan dapat menjadi

langkahkan kaki masuk ke dalam restoran,

destinasi kuliner pilihan bagi Anda yang

Anda akan langsung disambut dengan sua

mengidamkan nikmatnya hidangan N usantara

sana h
angat yang begitu kontras dengan

dengan ambience kasual dan santai.

kemacetan J akarta di luarnya. Interior Daun

Hadirnya restoran-restoran yang menya

Muda di
d ominasi dengan unsur kayu, ke

jikan sajian 
N usantara belakangan ini, di

mudian kian dipermanis pula dengan si

tambah lagi d engan munculnya Daun Muda,

nar lampu temaram, sehingga menambah

S oulfood by Andrea Paresthu sebagai salah

kualitas ambience untuk bersantap santai.

satu restoran yang tengah digemari oleh ma

Open kitchen menjadi titik utama di dalam

syarakat, mungk in mampu menyadarkan kita

restoran, agar Anda dapat secara langsung

akan kekayaan kuliner negeri, serta menam

menyaksikan hidangan Anda dimasak. Bah

bah rasa cinta Anda terhadap Indonesia.

kan, di sebelah open kitchen tersebut, terdapat
area tempat menampilkan hidangan laut se
gar. Ya, restoran ini memang menawarkan
pengalaman bersantap kasual, yang cocok
menjadi tempat untuk menghabiskan waktu
bersama orang terdekat, sahabat, keluarga,
atau bahkan pertemuan bisnis.
Daun Muda sangat mengedepankan kua
litas dari bahan yang digunakan untuk sajian
nya. Setiap bahan juga diseleksi dan dipastikan
merupakan yang terbaik. Semuanya bercam
pur dengan racikan bumbu Nusantara yang
autentik. Maka, tak heran restoran ini tampak
ramai setiap saat, meski baru saja dibuka
dalam hitungan bulan.
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WISATA BUDAYA
KE T E KE S U
Dengan budaya yang semarak dan pemandangan alam
menakjubkan, kawasan dataran tinggi Tana Toraja merupakan
destinasi wisata budaya favorit wisatawan mancanegara.
T e k s da n F o t o donny hermaswangi

K

etika berkunjung ke Tana Toraja,

kenal akan seni ukiran bambu, seni pahat, dan

cara besar-besaran dan meriah (Rambu Solo),

tepatnya

Toraja

kerajinan tradisionalnya. Selain itu, daya tarik

upacara memasuki rumah adat baru (Rambu

Utara yang banyak memiliki ob

di

Kabupaten

lain dari Kete Kesu adalah terdapatnya rumah-

Tuka), serta berbagai ritual atau atraksi yang

jek wisata menarik, pengunjung

rumah adat tongkonan asli.

menyertainya.

akan d ibuat kagum oleh daya tarik visual ke

Kete’ Kesu adalah potret kebudayaan

indahan a lamnya yang dikepung pegunungan,

megalitik yang paling lengkap di Tana Toraja.

Kuburan Batu Kete’ Kesu

hamparan sawah yang luas terbentang, serta

Keindahan alamnya dikepung pegunungan,

Berjalan kebagian belakang desa tepatnya di

barisan rumah adat yang usianya mencapai

hamparan sawah yang luas terbentang, serta

bagian atas tebing bukit, terdapat kuburan batu

ratusan tahun.

barisan rumah adat yang usianya mencapai

yang merupakan peninggalan purbakala yang
diperkirakan telah berusia ratusan tahun.

Salah satu objek wisata paling terkenal di

lebih dari 300 tahun. Setiap rumah adat di

sana adalah Desa Kete’ Kesu, terletak sekitar

sini berhadap-hadapan dengan lumbung padi

Di Toraja, peti mati tempat menyimpan

4 km di sebelah tenggara Ratenpao, Ibukota

yang berukuran lebih kecil. Ada juga makam-

jenazah biasanya diletakkan di gua-gua batu

Kabupaten Toraja Utara. Kete Kesu adalah

makam tua yang menyimpan pesona mistis

tertentu tanpa dikubur di dalam tanah. Oleh

tempat yang tepat untuk menyaksikan potret

tersendiri, menilik berbagai kerajinan pahatan

karena itu, tak jarang juga peti mati juga seka

lengkap kehidupan masyarakat Tana Toraja

yang unik dan rumit tapi indah.

ligus dianggap sebagai makam. Di tebing pa

masa lampau dan saat ini–dimana masih

Kete Kesu telah ditetapkan sebagai kawa

ling atas, terdapat kuburan batu sekaligus peti

menjunjung tinggi adat dan istiadat warisan

san cagar budaya dan merupakan pusat dari

mati yang menyerupai perahu. Di kuburan

leluhur. Wisata alam, budaya, dan sejarah

berbagai perayaan atau upacara adat Toraja.

berupa perahu ini, terdapat tengkorak-teng

adalah beberapa suguhan yang dapat Anda

Beberapa upacara tersebut diantaranya adalah

korak dan tulang-tulang manusia yang telah

temukan di tempat ini. Kete’ Kesu juga ter

pemakaman secara adat yang dirayakan se

meninggal puluhan hingga ratusan tahun lalu.
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PESON A WIS ATA
SUNG AI BAN J A R M A S I N
Tak banyak kota yang memiliki keberagaman budaya
lokal, khususnya terkait budaya sungai yang masih
lestari hingga saat ini.
T e k s da n F o t o zulmahmudi

hingga luar negeri.Sebuah warisan budaya sungai yang masih
lestari hingga saat ini. Warisan yang sangat unik dan langka,
yang masih ada di Indonesia.
Namun, sejak 2014 setiap akhir pekan, wisatawan juga
dapat menikmati pasar terapung yang dihadirkan di tengah
kota, juga ditawarkan wisata susur Sungai Martapura yang
membelah pusat Kota Banjarmasin dengan naik klotok
(perahu bermesin). Tetapi, keberadaan pasar terapung yang di
tengah kota ini tidak menghilangkan pasar terapung tradisional
yang sudah ada yakni Pasar Terapung Kuin yang ada di Sungai
Barito dan Pasar Terapung Lok Baintan, di Sungai Martapura.
Pasar Terapung Lok Baintan
Pasar ini berlokasi di desa Lok Baintan, Sungai Tabuk,

B

K abupaten Banjar. Untuk melihat langsung kehidupan pasar
terapung di Lok Baintan, wisatawan harus berangkat sebe
lum matahari terbit. Pasar terapung ini beroperasi mulai pukul
anjarmasin memang dikenal dengan julukan

06.00 hingga 08.00.

Kota Seribu Sungai meski terhitung hanya ratus

Penjual menggunakan perahu yang dipenuhi beragam

an 
s ungai yang melintasi Banjarmasin. Sungai

sayuran, buah-buahan, makanan tradisional hingga suvenir

M artapura adalah yang terbilang istimewa. Sungai itu melintas

menjajakan dagangannya kepada pembeli yang sama-sama

di tengah kota dan seolah-olah membelah Banjarmasin men

menggunakan perahu.

jadi dua bagian.

Namun, tentu yang utama dilirik wisatawan adalah kuliner

Dan wisata sungai adalah salah satu magnet untuk menarik

bernuansa masakan khas daerah. Seperti makanan laksa,

wisatawan datang ke Ibukota Provinsi Kalimantan S elatan ini

nasi kuning, lontong, soto Banjar, sup Banjar, serta penganan

apalagi dengan adanya tradisi pasar terapung yang sudah ada

berupa serabi, puracit, kokolih, lupis, pais pisang, pais sagu,

sejak Kesultanan Banjar. Pamornya sudah lama menembus

cincin, dan aneka lainnya.
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KO T A S A B A NG
KOTA KEPULAUAN EKSOTIS
DI UJUNG B ARAT INDONESIA
T ek S & F oto Y udi E rwanto

K

Indonesia adalah negara kepulauan yang
dikarunia alam yang indah dan memukau.
Dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau
cantik terbentang dan menunggu untuk
dikunjungi.

ecantikan pulau-pulau beserta pantainya telah
dikenal luas hingga mancanegara. Beberapa
pulau memang telah menjadi tujuan pari

wisata populer dengan keindahan alam dan keindahan bawah
laut yang masih terjaga alami.
Salah satu pulau yang juga banyak diminati wisatawan
adalah Pulau Weh dengan Kota Sabang di tengahnya. Pulau
Weh adalah pulau terbesar yang menjadi bagian administratif
dari Kota Sabang, selain empat pulau lain yakni Pulau Klah,
Pulau Rondo, Pulau Rubiah, dan Pulau Seulako.
Kota Sabang memang amat populer di Indonesia ber
kat lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” yang diciptakan
R. S
 oerarjo, termasuk lagu yang banyak dihapal. Letaknya
b erada tak jauh dari Kota Banda Aceh dan dapat ditempuh de
ngan kapal cepat atau kapal feri yang berlayar dari Pelabuhan
U lee-Lheue (Banda Aceh) menuju Pelabuhan Balohan (Pulau
Weh). Kota Sabang merupakan salah satu tujuan wisata pantai
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yang terkenal dengan keindahan taman lautnya, cocok untuk
melakukan aktivitas seperti berenang, snorkeling, dan menye
lam tapi juga memiliki potensi wisata yang lain seperti wisata
sejarah, religi, budaya, kuliner, dan lain-lain.
Sabang merupakan kota kecil yang indah dengan struktur
tanah berbukit-bukit sehingga warga setempat menyebut Kota
Sabang dengan dua nama yaitu kota bawah dan kota atas. To
pografinya meliputi dataran rendah, tanah bergelombang, ber
bukit dan bergunung, serta batu-batuan di sepanjang pantai.
Salah satu spot wisata yang banyak dikunjungi selain pan
tai adalah Tugu Kilometer Nol. Tugu ini merupakan p enanda
bahwa Sabang adalah wilayah yang berada di ujung p aling
barat Indonesia. Tugu ini berlokasi berada di area Hutan
Wisata S abang, tepatnya di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya.
Tugu Kilometer Nol pertama kali diresmikan pada tanggal 9
S eptember 1997 oleh Wakil Presiden Try Sutrisno. Tugu ini juga
telah mengalami beberapa kali renovasi.
Tujuan wisata pantai yang juga banyak dikunjungi adalah
Pantai Iboih. Pantai ini berjarak sekitar 50 km dari pelabuhan
Balohan ini terkenal dengan birunya air laut yang cukup dikenal
banyak oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat
berkunjung ke Sabang. Di pantai ini, kita bisa menikmati in
dahnya pesona pantai di bibir pantai atau di atas perahu mesin
yang telah disediakan untuk disewa.
Wisata Pulau Rubiah
Pulau ini tepatnya di sebelah barat-laut dari Pulau Weh atau
terletak tak jauh dari Pantai Iboih, makanya penyeberangan
ke sana dengan menyewa perahu bisa dilakukan dari Pantai
Iboih. Pulau Rubiah merupakan pulau yang tidak berpenghuni
tapi terkenal akan keindahan surga bawah laut dan wisata ba
hari yang sangat memukau. Bahkan, pulau ini dijuluki sebagai
surga taman laut.
Pulau ini sangat cocok bagi para wisatawan yang memiliki
hobi snorkeling, diving, atau berkeliling dengan perahu kaca
(glass bottom boat) karena di pulau ini terdapat berbagai jenis
terumbu karang yang berwarna-warni dan berbagai macam
bentuknya. Tentunya karang-karang yang membentuk sebuah
gugusan yang sangat menarik tersebut akan sangat meman
jakan mata para pecinta wisata bahari. Tak hanya terumbu
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Beragam Kerajinan Batok Kelapa
dijajakan untuk dijadikan buah
tangan. Mulai dari aksesori
untuk perempuan, bingkai foto,
hingga perabotan rumah tangga
(seperti gelas min um, nampan,
penutup lampu, sendok, garpu,
atau sendok sayur).

Seperti wisata alam pada umumnya, tempat ini juga
m enyajikan keindahan panorama alam yang memukau. Di

sekitar danau, terdapat banyak pohon rimbun menjulang tinggi
yang cocok sebagai tempat beristirahat.
Wisatawan juga dapat melihat sunset laut Sabang yang
bera da tepat di samping danau. Pemandangan yang sangat
indah juga akan muncul di malam hari. Pasalnya, danau ini
akan terlihat semakin cantik dengan lampu-lampu menyala
yang berasal dari atas bukit Kota Sabang.
Benteng Jepang dan Pantai Anoi Itam
Pada masa pendudukan Jepang, mulai dibangun benteng-ben
teng pertahanan di seluruh pesisir pantai Pulau Weh untuk
persiapan menghadapi perang Asia Fasifik, khususnya di tepi
pantai berupa benteng pertahanan pantai, dengan dilengkapi
meriam-meriam antikapal perang. Pasukan Jepang mejadikan
Sabang sebagai pelabuhan militer dan garis pertahanan udara
terdepan menghadapi ancaman Sekutu dari arah barat.
Sisa-sisa bungker ini juga bisa kita saksikan sampai se
karang yang menghiasi taman laut ini, berbagai jenis ikan

karang jika Anda berkeliling di Pulau Weh atau bisa disebut

t ropis pun menjadi penghuni kawasan ini.

Sabang. Salah satu yang masih bisa dinikmati adalah lorong-

Bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan

lorong yang berada di jalan turunan menuju Danau Anak Laut

taman bawah laut tersebut tidak perlu repot-repot membawa

dan di sepanjang pesisir Pantai Sabang Fair. Selain itu, masih

perlengkapan sendiri karena di Pantai Iboih telah disediakan

banyak bungker lain yang sulit untuk disebutkan satu persatu.

fasilitas penyewaan perlengkapan untuk snorkeling dengan

Sementara, Benteng Anoi Hitam merupakan sebuah tem

harga terjangkau.

pat wisata favorit bagi para wisatawan saat berkunjung ke
Sabang. Benteng ini terletak di bagian timur Sabang, tepatnya

Wisata Danau Aneuk Laot

berdampingan dengan Pantai Anoi Itam. Dahulu, benteng ini

Danau Aneuk Laot atau sering disebut sebagai Danau Air

merupakan tempat penyimpanan senjata bagi para pasukan

Tawar ini terletak di Kelurahan Aneuk Laot. Dalam bahasa

Jepang. Di tempat ini, kita akan melihat pemandangan jernih

Aceh, Aneuk Laot berarti “anak laut”. Nama danau ini diberikan

nya air laut, bukit dengan anak tangga di atas rimbunnya po

karena Kota Sabang dikelilingi oleh laut, tapi danau ini selalu

hon. Seperti namanya, Pantai Anoi Hitam adalah pantai yang

mencukupi kebutuhan air bersih untuk keperluan masyarakat

memiliki pasir berwarna hitam. Warna pasir inilah yang men

setempat.

jadi daya tarik tersendiri untuk berkunjung ke pantai ini.
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Tokyo

Tokyo Cherry Blossoms

K o ta B e rjuta C e rita

Tokyo Tower

Tokyo digambarkan
sebagai salah satu pusat
komando perekonomian
dunia, bersama dengan
New York dan London. Meski
demikian, Tokyo juga pilihan
utama untuk menemukan
pengalaman liburan tak
terbatas, dari hiburan,
belanja, budaya, alam,
hingga petualangan kuliner.

T e k s donny hermaswangi F o t o dok . spesial

Tokyo Rainbow Bridge

Mode Gakuen Cocoon Tower
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Tokyo International Forum

Lalu Lintas Malam di Pusat Kota Tokyo

T

okyo adalah kota favorit liburan
bagi banyak orang, pesonanya tak
pernah habis seakan menyihir sia
pa saja untuk datang, datang lagi,

dan terus datang. Memang, dengan segala
kelebihannya, kota ini amat memukau dan

menjadi destinasi top dunia.
Tokyo tak hanya menjadi Ibukota dari
negara Jepang, tetapi juga menjadi pusat bis
nis, ekonomi, politik, pemerintahan, hingga
pendidikan. Tidak heran jika kemudian Tokyo
didaulat sebagai kota paling sibuk kedua sete
lah New York. Bisa terlihat dari warga Tokyo
yang terkenal akan kesibukannya. Setiap
hari-hari kerja, jalanan Jepang dipadati oleh
lalu-lalang para karyawan dan pelajar yang
sibuk beraktivitas. Saksikan saja keadaan di
persimpangan tersibuk di seluruh Jepang
yakni di distrik Shibuya yang terletak persis di
depan pintu keluar Stasiun Shibuya Hachiko.
Atau, kondisi di Stasiun Shinjuku yang ada di
tengah Tokyo juga dikenal sebagai salah satu
stasiun kereta tersibuk di dunia.
Banyak alasan kenapa Tokyo menjadi pa
ling banyak diminati wisatawan. Salah satu,
keunikan Tokyo yang langsung bisa dirasa
kan adalah antara perpaduan kecanggihan
teknologi modern, keunikan tradisi, dan ke
indahan alam sehingga membentuk harmoni
yang menakjubkan. Selain itu, fasilitas wisata
yang tersedia amat beragam dan pastinya
seru dan istimewa. Dan sejumlah tempat
wisata terkenal di Tokyo antara lain Komplek
Istana Kaisar, Tokyo Disneyland dan Disney
sea, Tokyo Dome, dan Tokyo Tower dan masih
banyak lagi. Bahkan, Tokyo juga punya tempat
pemandian air panas yang disebut onsen.

59

AROUND THE WORLD

Tokyo Metropolitan Government Building

Biasanya, wisatawan mengunjungi Tokyo
berdasarkan musim. Pada saat musim semi
dan musim gugur, beberapa area tempat
wisata akan penuh wisatawan asing. Se
mentara saat musim panas, banyak ditemui
rombongan wisatawan keluarga. Lalu, saat

musim dingin, suasana Jepang sedikit tenang
karena biasanya orang-orang Jepang akan
lebih b anyak menghabiskan waktu di rumah.
Musim Semi Musim Istimewa
Musim Semi di Jepang merupakan musim
yang sangat ditunggu-tunggu. Pada musim
ini, terdapat banyak hal menarik seperti suhu
udaranya yang sejuk, dan banyaknya b unga
khas musim semi bermekaran terutama
bunga sakura.
Bunga berwarna merah muda ini mun
cul dari pohon-pohon sakura yang banyak
ditanam di taman-taman, di sisi jalan, atau
di sisi s ungai. Semuanya akan mekar secara
bersamaan. Setiap tahun, periode mekarnya

Keramaian di Pusat Kota Tokyo
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bunga sakura berbeda tergantung suhu udara.
Pada umumnya, bunga sakura mulai
mekar dari daerah beriklim hangat, yaitu
dari daerah Tokyo di Kanto lalu berlanjut ke
daerah Tohoku di bagian utara dan Hokkaido.
P enyebaran mekarnya bunga sakura biasanya
d imulai dari 10 hingga 14 hari sejak mekar
yang pertama.
Di Tokyo, bunga sakura mulai mekar pada
akhir Maret dan mekar sempurna di awal April.
Dari stasiun terdekat, banyak tempat seperti
taman, pinggiran sungai, dan tempat lainnya
yang digunakan untuk menikmati keindahan
bunga sakura atau biasa disebut dengan isti
lah hanami. Pada akhir pekan, tempat tersebut
biasanya banyak dipadati oleh wisatawan yang
melakukan hanami.
Surga Belanja
Tokyo adalah “surga”-nya belanja. Ke area
mana pun Anda melangkah di Tokyo, pasti
ada tempat belanja di sana. Bagi Anda yang
mencari pusatnya merek-merek terkenal di
Jepang, datanglah ke Ginza. Area ini adalah
area belanja paling premium dan glamor se
antero Tokyo. Di sini, Anda bisa menemukan
toko dari berbagai desainer ternama.
Dan jika Anda ke Shibuya, juga banyak
ditemui pusat perbelanjaan dengan target
pembelinya adalah kaum muda. Selain department store, Shibuya terkenal dengan tiga
jalan perbelanjaan: Koen Dori, Spanyol Slope
Jalan Raya Kota Tokyo di Malam Hari

(Supeinzaka), dan Pusat Gai.
Jepang merupakan salah satu negara
t erdepan dalam hal teknologi. Jika Anda

penggemar teknologi dan gadget, A
 kihabara

watkan. Ketika malam hari, pesona Tokyo me

wisatawan juga dapat menikmati karya multi

adalah tempat yang paling tepat untuk

mang begitu memikat.

media yang berada di lantai bawahnya. Bagian

d idatangi. Pusatnya? Akihabara Electronic


Ada banyak cara menikmati p esona kota

bawah dari menara juga dilengkapi kompleks

Town pastinya. Di sini, Anda bisa menemukan

malam hari dari ketinggian, selain penawaran

perbelanjaan, aquarium, restoran, kedai kopi,

berbagai hal terkait teknologi, mulai dari

dari banyak gedung pencakar l angit seperti dari

dan lainnya. Ada dua dek observasi yakni pada

barang elektronik, gadget, hingga bagian-

ketinggian menara Tokyo Skytree. Bila cuaca

ketinggian 350 meter dan 450 meter.

bagian robot.

bersahabat, wisatawan di atasnya bisa menik

Dan bagi pecinta hiburan malam hari

mati keindahan Kota Tokyo yang cantik hingga

R oppongi adalah tempatnya. Kawasan ini


Menikmati Panorama Malam Tokyo dari

menikmati matahari terbenam berlatar be

penuh dengan tempat hiburan malam yang

Ketinggian dan Hiburan Malam

lakang gedung-gedung pencakar langit.

terkenal dengan pengunjung dari berbagai

Tokyo di malam hari adalah kota cahaya

Menara ini dibangun pada 2012 dengan

apalagi kotanya dihiasi oleh berbagai gedung

ketinggian mencapai 634 meter. Itu merupa

menjadi pusat seni dan budaya, dengan baru

pencakar langit yang tinggi. Melihat indahnya

kan struktur dan menara tertinggi kedua di

dibukanya Tokyo Midtown, The National Art

gedung pencakar langit di Tokyo saat malam

dunia. Tokyo Skytree selalu ramai oleh wisa

Center, Tokyo (Pusat Seni Nasional, Tokyo),

hari tentu jadi kegiatan yang tidak boleh dile

tawan dan sambil menunggu giliran naik lift,

dan Roppongi Hills.
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negara.

Kawasan

ini

berkembang

pesat

PORTRAIT

P

ada Minggu, 11 Februari 2018, silam, lebih dari 6.000 pe
serta yang berasal dari perwakilan pegawai dan keluarga
seluruh Indonesia mengikuti ajang funwalk BTN Family
Day yang dilaksanakan di Menara BTN, Harmoni.

Kegiatan ini merupakan acara puncak perayaan HUT BTN ke-68

dengan diisi ragam acara menarik yakni menampilkan hiburan dari
artis-artis terkenal seperti penyanyi Raisa dan grup band RAN, hingga
dipandu oleh Desta dan Hesti Purwadinata juga Vincent Rompies dan
Fitri Tropica hingga berhadiah grandprize mobil, motor, serta puluhan
hadiah menarik lainnya.
Dalam acara ini, juga dilakukan peresmian revitalisasi Museum
Bank BTN oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno, bersama Direktur
Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono beserta
Komisaris Utama Bank BTN I Wayan Agus Mertayasa. Museum yang
menempati Gedung Postpaarbank tersebut menjadi bukti perjalanan
bisnis sekaligus sejarah Bank BTN sejak zaman pemerintahan Hindia
Belanda.
Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengungkapkan Kementerian

K e m er i ah an
fun wal k B TN
Fa mi ly Day
da l am r an g ka HUT
k e- 6 8 B an k B TN

BUMN sangat mengapresiasi kerja yang dilakukan Bank BTN. “Kalau
bisa, dalam tiga tahun aset Bank BTN ditingkatkan tiga kali lipat dari
posisi saat ini atau di atas Rp500 triliun, dan juga kami mengapre
siasi kinerja BTN hingga harga saham BTN bisa meroket 105 persen
sepanjang 2017,” bebernya.

T e k s & F o t o zulmahmudi
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PORTRAIT

TALKSHOW

M ARKET OUTLOOK & FENGSHUI 20 18

P T B ank Tabungan
N e g a r a (persero) Tbk.
bekerjasama dengan P T Asuransi
Ji wa s r aya (P ersero) m en gadaka n
acara talk sh ow untuk para
nasabah dengan judul M arket
Outlo ok & fengshui 2018,
b e r t e m pat d i The Rit z -Carlto n
Pacific P lace, Jakarta .
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A sur an s i T e rb a ru Bagi Na s a b a h KPR
da r i PT B an k Ta b u n ga n N e ga ra (P e rs er o) Tbk.
dan PT. A s ur a n s i J iwa G e n e ra li I n d o n es ia .

P

ada pertengahan Februari lalu, PT

Indonesia yang melekat dengan komponen

manfaat asuransi sebesar 12 kali angsuran

Bank Tabungan Negara (Persero)

aset, dalam hal ini kepemilikan rumah. Adanya

bulan berjalan jika nasabah meninggal dunia.

Tbk. bersama PT. Asuransi Jiwa

asuransi tersebut memungkinkan nasabah

Tak hanya itu, manfaat asuransi sebesar 6 kali

Generali Indonesia (Generali) me-

mendapatkan perlindungan tambahan berupa

angsuran bulan berjalan juga dapat diberi

luncurkan asuransi terbaru produk asuransi bagi

manfaat asuransi saat mengalami risiko hidup

kan, jika nasabah terdiagnosa penyakit kritis

para nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

seperti tutup usia dan penyakit kritis.

se
p erti kanker, stroke, serangan jantung,

Asuransi Generali Proteksi (G-PRO) ini

Produk asuransi G-PRO dapat memberi

merupakan produk asuransi jiwa pertama di

kan rasa aman bagi keluarga nasabah melalui

koma dan gagal ginjal.

Ba n k BTN da n Zur ich
Lu n c u rk a n P ro duk
Z u ric h P r im a

P

T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bekerjasama d engan P T
Zurich Topas Life meluncurkan Zurich Prima, produk asuransi ber
jangka dengan premi terjangkau yang menyasar para pelaku
usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan Tenaga Kerja Indone

sia (TKI). Zurich Prima akan dipasarkan melalui jalur bancassurance Bank
BTN didukung oleh jaringan kantor pos selaku titik pemasarannya.
Produk ini dapat dibeli dengan premi mulai dari Rp50.000 per bulan,
memberikan perlindungan jiwa selama 10 tahun dengan masa pembayaran
premi lima tahun, serta jaminan pengembalian premi hingga akhir masa
asuransi sebesar 105 persen dari total premi yang dibayarkan.
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LAYANAN EXECUTIVE LOUNGE BANDARA

L

Concordia Lounge juga menyajikan food & beverages yang
menonjolkan cita rasa lokal yang unik dan lezat. Selain itu,
bagi pengunjung yang mencintai gaya hidup sehat, Concordia
ayanan Executive Lounge Bandara di berikan ke

Lounge juga menyediakan healthy food corner. “Corner“ ini me

pada BTN Prioritas sebagai bagian dari Service

nyajikan aneka makanan sehat yang dimasak tanpa MSG.

layanan kepada Nasabah.

Saat ini, PT Angkasa Pura I melalui anak perusahaan

Untuk pemegang kartu BTN Prioritas Gold, dapat menik

nya yaitu PT Angkasa Pura Hotel, masing-masing yang

mati fasilitas executive lounge bandara berlaku untuk 1 orang

bertempat di Bandara International Terminal A Bandara

(pemegang kartu).

A disutjipto Yogyakarta, Bandara International Syamsudin


Sedangkan khusus untuk BTN Prioritas Platinum, selain

Noor B
 anjarmasin, Bandara International Sultan H asanuddin

pemegang kartu, nasabah dapat membawa 1 orang pendam

M akassar, dan Bandara T2 International Juanda Surabaya


ping untuk dapat menikmati fasilitas executive lounge bandara

menghadirkan C oncordia Lounge yang setiap harinya melayani

tersebut.

Anda dari pukul 05.00 WIB hingga jam penerbangan terakhir.

Salah satu vendor yang bekerjasama untuk memberikan

Tidak diragukan lagi bahwa perjalanan udara merupakan

layanan Executive Lounge Bandara adalah Concordia Lounge

moda transportasi yang semakin banyak digunakan oleh kaum

yang dikelola oleh anak perusahaan Angkasa Pura 1 yaitu

traveler. Sejalan dengan tingginya mobilitas tentu meningkat

Angkasa Pura Hotel.

kan ekspektasi penumpang akan kemudahan, keamanan, dan

Concordia Lounge siap menyambut dengan hangat bagi

kenyamanan tidak hanya dalam penerbangan melainkan juga

penumpang yang melangkahkan kaki ke dalam lounge ini.

saat proses menunggu waktu boarding.

Di sini, dihadirkan berbagai fasilitas dengan layanan hotel

Oleh karena itu, BTN Prioritas bekerjasama dengan

berbintang, termasuk VIP room, food healthy corner, smooking

C oncordia Lounge diharapkan mampu melengkapi kebutuhan

lounge, reflexology, wifi, musala, dan FIDS (Flight Information

tersebut dan memberikan nilai tambah di bandara kawasan

Data System).

Tengah & Timur yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I.
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