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Penasi hat
Ba pa k M a r yon o
Ibu Ha n da ya n i
R ed akt u r Pel aksana
Sa h a t Si h om bi n g
Sri Soe km i n i a rn i
Han dayani
D ire ktu r Co ns um e r B a n k i n g
P T B a nk Ta b u ng a n Ne g a ra T bk . ( B T N )

I k l an d an A d v ert o ria l
A n dri s P r u m n a yu dh a
E l ok Wa h yu n i

INSPIRASI
KARTINI

C a h yo M u r di ya n t o
D I T E R B I T K A N OLEH
kebebasan berkarier dalam bidang apa pun,
dengan refleksi dan inspirasi dari Hari Kartini

B E K E R JA SA M A DEN GA N

ini menjadikan Kartini-Kartini Indonesia saat

P T LIVIM BI M E D IA
D e b b i e S. Su ry awan
E di t or i n C h i e f of C u s t om P u bl i c a t i on

ini lebih bersemangat, mandiri, serta lebih
optimis dalam menyongsong kehidupan
ke depannya.

T

P T Ba n k Ta bu n g a n N e g a ra ( Pe rs e r o) Tbk.

bahkan untuk menjadi pemimpin. Semoga

Khusus untuk menyambut Hari Kartini

Z u lm ah m u d i
M a n a g i n g E di t or of C u s t om P u bl i c a t i on

dalam majalah Good Living edisi kedua ini

Ad i e t h .N u g rah a
A r t D i r e c t or of C u s t om P u bl i c a t i on

dengan mengulas sejumlah tema tentang

Ang u n Pras e t yo

wanita. Namun, tentunya juga mengangkat

P r odu c t i on of C u s t om P u bl i c a t i on

ini, kami mengisi sejumlah rubrik yang ada

angal 21 April setiap tahunnya

isu bervariasi dari dunia properti juga

diperingati sebagai Hari Kartini.

beragam ulasan ringan tapi asyik untuk

A l amat

Apa yang telah diperjuangkan

dibaca berkenaan dengan gaya hidup, mulai

Roe m a h C LA RA

oleh Raden Ajeng Kartini memang telah

dari fashion, kecantikan, tokoh dalam dan luar

J l n . Ha n g Le ki r X N o. 7 , Ke ba yora n Ba r u .

memiliki pengaruh besar yang positif dalam

negeri, kuliner, kesehatan, dan traveling.

J a ka r t a Se la t a n 1 2 1 2 0

menginspirasi seluruh wanita Indonesia .
Dan pada masa kini, kaum wanita juga

Saya berharap segala informasi yang
tersaji dalam majalah Good Living edisi

T. + 6 2 2 1 7 2 3 4 4 7 8
F. + 6 2 2 1 7 2 3 4 4 8 3

telah mengambil peran modern yang aktif dan

kedua 2017 ini dapat memberikan manfaat,

kritis. Kini, wanita memiliki hak yang sama

menumbuhkan inspirasi, dan membuka

Email :

dengan pria untuk mendapatkan pendidikan,

wawasan bagi pembaca semuanya.

i n fo@l i v i m bi m edi a. com
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ergaya dalam suatu penampilan

penampilan kaum hawa. Tak hanya sebagai

memang salah satu bentuk

identitas total penampilannya semata, karena

ekspresi kepribadian seseorang,

item yang satu ini juga menunjukkan selera

karena dalam penampilan

sang pemakai serta identitasnya dalam

itulah minat seseorang akan sesuatu terlihat
dari ragam bentuk pilihan yang mereka

kehidupan bersosialisasi.
Berikut ini adalah beberapa pilihan koleksi

aplikasikan pada dirinya. Apakah ia seseorang

tas musim semi dan panas di tahun ini. Tas-

yang berani tampil beda atau sekadar tampil

tas berikut ini tidak hanya memiliki bentuk

aman saja dalam berpenampilan. Dari

dan warna yang menarik perhatian mata, tapi

seluruh item aksesori wanita, benda yang

juga perhatian untuk dijadikan buah bibir.

DOLCE & GABBANA

satu ini menjadi suatu identititas dari sebuah

L OEW E

Alexander Wang

T od’s

gucci

J W A nderson
M ark C ross
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Once in a blue moon
Foto An dreas Win frey • Penata G aya Claresta Pitojo & Henna Meirania
• Asisten Penata G aya M eta Limes a • Penata Rias In tan Fath iyah
• M o del Alice O. from WYNN M odels • Lokasi Ristorante De Va lentino, S etiabudi

Alice wears Batik Jumpsuit from
PARANG KENCANA

10
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Alice wears Beaded White Shirt and Navy Blue Trousers
from AMANDA HARTANTO BATIK, with Red Piring Selampad
Outerwear from NES

Alice wears White Jumpsuit from
AMANDA HARTANTO BATIK

12
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s p re ad

Alice wears Yellow Piring Selampad Top from NES with
Navy Blue Midi Skirt from AMANDA HARTANTO BATIK

Alice wears Wayang White Outerwear
from AMANDA HARTANTO BATIK
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P

erkembangan reksadana di Indonesia saat ini sudah terlihat

Indonesia (BI) dalam hal pengendalian inflasi serta naiknya permintaan

(AUM) industri sebesar 24,7% pada tahun 2016, lebih t inggi

masyarakat dengan kapasitas produksi nasional yang saat ini belum

dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 sebesar 12,6%. Tahun ini,

optimal (berada di kisaran 80%), inflasi Indonesia tercatat hanya sebesar

industri pasar modal diprediksi akan tetap tumbuh seiring dengan

3,02% pada akhir 2016. Level ini merupakan angka terendah dalam 45

pemulihan pada perekonomian Indonesia. Walaupun Indonesia

tahun sejak tahun 1971, jika mengecualikan tahun 1999 dan 2009 ketika

dihadapkan dengan berbagai tantangan baik dari luar maupun dalam

inflasi berada di bawah 3% karena krisis keuangan mempengaruhi daya

negeri, PDB Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar

beli konsumen. Tingkat inflasi yang rendah menyebabkan real yield

4,9% YoY pada tahun 2016. Sedangkan, tahun ini BI memperkirakan

obligasi Indonesia yang saat ini berada di kisaran 3,3% menjadi lebih

pertumbuhan ekonomi berada di 5,1 – 5,3% YoY, didukung oleh

atraktif dibandingkan emerging market lainnya seperti Thailand, Filipina,

peningkatan ekspor dengan naiknya harga komoditas.

dan India dengan real yield sebesar 1,3%, 2,0%, dan 3,2%. Dari awal tahun,

Di awal tahun 2017, Indonesia dihadapkan dengan berbagai
tantangan seperti ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri
memasuki masa Pilkada DKI Jakarta, risiko global trade war yang yang

triliun pada pasar obligasi.
Katalis positif lainnya adalah peluang Indonesia mendapatkan rating
upgrade dari S&P di Q2-2017 yang saat ini terlihat lebih besar dengan

Donald Trump, serta kenaikan suku bunga The Fed yang berpengaruh

anggaran belanja negara yang relatif rasional dan konservatif. Selain

terhadap volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar

itu, menguatnya harga komoditas berpotensi mendorong tercapainya

obligasi. Selain itu, rasio tax-collection di bawah ekpektasi pemerintah,

penerimaan negara selain tax amnesty. Sedangkan, siklus penyaluran

potensi inflasi karena kenaikan harga BBM, ‘taper tantrum’ dari

kredit diperkirakan akan kembali membaik dengan kredit macet (Non-

European Central Bank (ECB) pada bulan April, dan pemilu di Eropa

Performing Loan) yang diprediksi mencapai puncaknya pada Q1-2017.

tahun ini turut diprediksi dapat meningkatkan volatilitas pasar hingga

Dengan penurunan NPL, pertumbuhan kredit diharapkan dapat membaik.

Namun demikian, hal tersebut tidak membuat rupiah dan

Dengan berbagai katalis tersebut, kami memprediksi pertumbuhan
IHSG dapat mencapai level 6.023 (base case) pada akhir tahun. Target ini

pertumbuhan IHSG terhambat. Sebaliknya, IHSG menyentuh level all

diperoleh dari asumsi konservatif pada pertumbuhan laba sebesar 15%,

time high pada tanggal 24 Maret 2017 di level 5.567 (+5,1% year-to-date)

di bawah ekspektasi pasar sebesar 20%. Nilai tukar rupiah terhadap USD

dan yield obligasi pemerintah 10 tahun mengalami penurunan sebesar

diperkirakan stabil di kisaran 13.000 – 14.000 hingga akhir tahun dan

85bp dalam tiga bulan ke 7,1%. Di samping itu, nilai tukar rupiah

tingkat inflasi berada di 3,5 – 4,5%. Selain itu, kami memprediksi suku

tehadap USD dari awal tahun bergerak stabil di kisaran 13.281 – 13.476.

bunga The Fed naik secara gradual dan proyek-proyek pemerintah dapat

Berdasarkan hitungan relative standard deviation, volatilitas nilai tukar

berjalan sesuai ekspektasi.

rupiah terhadap USD turun dari 3,9% pada 2015, menjadi 1,8% pada
tahun 2016, dan berada di kisaran 0,2% di Q1-2017.
Stabilitas rupiah ini didukung oleh program tax amnesty yang

T E K S P T T rimegah A sset M anagement

dana asing yang masuk tercatat sebesar Rp6 triliun pada IHSG dan Rp50

terjadi akibat kebijakan proteksionis yang dilakukan oleh Presiden AS

akhir tahun.

P r e d iksi IHS G 2017 dan P erkembangan
I n d u stri R eksa dana di Indo nesia

Di samping itu, adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bank

lebih baik, dengan pertumbuhan Asset Under M
 anagement

Mengawali tahun ini, kami memiliki stance positif pada
sektor berbasis infrastruktur, perdagangan, dan komoditas. Kami
memperkirakan pertumbuhan infrastruktur Indonesia akan semakin

menyebabkan cadangan valuta asing (valas) Indonesia naik tajam

membaik di tahun 2017, seiring dengan percepatan dan pertumbuhan

menjadi 119,9 miliar USD di bulan Februari, level tertinggi dalam lima

belanja negara pada tahun ini. Kami juga memiliki outlook positif pada

tahun terakhir. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan

sektor komoditas dengan perkiraan harga batu bara yang relatif lebih

dengan China yang mengalami penurunan cadangan devisa sebesar

stabil, didukung dari peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan

200 miliar USD selama delapan bulan terakhir karena ‘Trump Tantrum’.

pemotongan supply yang disiplin sejak tahun lalu. Di sisi lain, valuasi

Selain menarik aksi beli investor asing pada IHSG dan pasar obligasi

perusahaan tambang juga terlihat menarik dengan price-to-earnings (P/E

Indonesia, stabilitas rupiah juga meningkatkan certainty di kalangan

ratio) yang relatif rendah. Dengan pertumbuhan sektor komoditas, sektor

pelaku bisnis dalam negeri, terutama eksportir dan importir. Hal ini

perdagangan (retail) juga diharapkan akan membaik karena dampak

dapat dilihat dari neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus

positif dari peningkatan harga komoditas yang memberikan potensi

dalam enam bulan terakhir.

pertumbuhan pada discretionary spending.
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Miracle in A Bottle
Kecanggihan teknologi dan riset yang terus dilakukan oleh para ahli, ‘melahirkan’
beragam serum untuk kulit wajah dengan segudang khasiat yang luar biasa.

Apa Itu Serum?

memperlambat proses penuaan, penggunaan

Perlu diketahui bahwa serum kulit wajah

serum yang tepat untuk sehari-hari tentu

bukan pelembap kulit wajah atau moisturizer.

sangat efektif. Tapi, jangan abaikan fungsi dan

Berbeda dengan moisturizer yang berfungsi

manfaat produk perawatan kulit lainnya yang

untuk menjaga kelembapan kulit, serum

juga harus dipakai secara teratur. Perhatikan

berfungsi menutrisi kulit. Karenanya, serum

juga gaya hidup dan asupan makanan, karena

tidak mengandung emollients yang biasa

kebiasaan tersebut juga bisa memengaruhi

ditemukan pada pelembap.

kondisi kulit wajah.

T E K S D ebbie S . S uryawan F O T O dok . spesial
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Kandungan Penting Dalam Serum
Anda pasti menyadari bahwa harga sebotol

Anda pasti akrab dengan
pernyataan the more,
ukan hal baru bahwa di dalam

wajah d engan beragam khasiat, termasuk

urusa n perawatan kulit, serum

di a ntaranya membuat kulit menjadi lebih

serum kulit wajah yang sebenarnya dan

memegang peran yang cukup

Akan tetapi, tahukah Anda fungsi dari

k encang, cerah, lembut, bebas noda hitam,

serum seperti apakah yang cocok dengan

penting. Tak mengherankan jika banyak

dan b ahkan mengurangi tampilan kerut.

kulit wajah Anda? Berikut ini beberapa

wanita mempercayai serum sebagai ‘alat

Apalagi s erum-serum tersebut kabarnya

informasi agar dapat mengenal serum, cara

bantu’ untuk memperlambat penuaan, atau

dibuat dari bahan-bahan alami maupun

kerja serum, serta khasiat serum agar Anda

setidaknya meminimalisir tanda-t anda

canggih, seperti wild ginseng, caviar,

bisa memilih yang terbaik sesuai dengan

penuaan. Brand kecantikaan kenamaan

saripati bunga, hingga stemcells dan cell-

kebutuhan kulit wajah.

pun gencar menawarkan serum kulit

commincating ingredients.

the merrier. Tetapi,
pernyataan itu tidak tepat
jika diaplikasikan pada
pemakaian serum. Karena
konsentrasinya yang tinggi,
ulasan sedikit serum saja
pada kulit wajah sudahlah
cukup. Pemakaiannya pun
harus teratur, misalnya
hanya pada pagi hari dan
menjelang tidur. Intinya,
serum tidak boleh digunakan
secara berlebihan.

serum bisa berkali lipat dari harga pelembap
wajah. Konsentrasi bahan aktif yang lebih
tinggi dan teksturnya yang berbeda menjadi
alasan serum berharga lebih mahal. Asalkan
sepadan dengan dampaknya pada kulit
wajah, dipastikan Anda tentu tidak akan
menyesal.
Serum kulit wajah yang dipakai sebaiknya
mengandung bahan-bahan aktif yang dapat
membantu mengatasi masalah kulit, atau
setidaknya sesuai dengan kebutuhan kulit.
Akan lebih baik lagi jika serum yang dipilih
memiliki kemampuan untuk meningkatkan
kesehatan kulit wajah, sehingga wajah
tampak lebih segar berseri. Karenanya,
telitilah membaca bahan aktif yang
terkandung di dalam serum. Berikut ini

Serum memiliki tekstur yang sangat

adalah beberapa kandungan atau bahan aktif

ringan dan lembut dengan konsentrasi

penting yang banyak terdapat dalam serum

bahan aktif yang yang lebih tinggi atau pekat.

kulit wajah.

Karena hal itulah, serum bisa menyerap

• Antioksidan, untuk melawan radikal

dengan lebih baik ke dalam kulit. Bahan aktif

bebas, utamanya penyebab kerusakan

yang jumlahnya lebih besar juga membuat

kulit akibat UVA dan UVB. Bahan aktif

serum memiliki kemampuan yang lebih baik

aktioksidan biasanya ditemukan pada

dalam merangsang perkembangan sel-sel

ekstrak pomegranate, vitamin C, serta

kulit wajah.
Kebanyakan serum kulit wajah sarat

ekstrak grape seed.
• Anti-inflammatories, untuk menetralisir

akan kandungan antioksidan yang berfungsi

kulit yang kemerahan sekaligus

melawan radikal bebas pemicu penuaan

melindungi kerusakan kulit akibat

kulit. Bahkan, bahan aktif yang terkandung

inflamasi. Bahan aktif ini biasanya

di dalam serum mampu meningkatkan

terdapat pada serum yang mengandung

kekuatan sistem pertahanan alami kulit
terhadapan UVA dan UVB. Tetapi, kandugan

zinc, arnica, aloe vera, dan goldenseal.
• Hydrators, untuk melindungi kulit dari

tersebut tetaplah bukan tabir surya.

masalah kekeringan yang bisa memicu

Karenanya, pemakaian serum harus diiringi

munculnya kerut dan keriput. Ceramides,

dengan tabir surya.

amino acids, dan essential fatty acids,

Serum sangat dibutuhkan pada kulit wajah,

Cara Memakai Serum

adalah beberapa bahan aktif yang

utamanya jika Anda telah berusia 30 tahun

berfungsi sebagai hydrators, sekaligus

ke atas untuk menutrisi kulit dengan optimal.

membantu membangun membran sel

Jika ingin mengurangi tanda penuaan atau

kulit yang lebih kuat.

Sebagai bagian dari perawatan harian kulit wajah, serum wajib
dipakai setiap hari. Tetapi, seperti apakah langkah yang tepat
agar penggunaan serum berdampak optimal? Simak kiatnya
di bawah ini.
• Sebelum menggunakan serum, pastikan kulit wajah dalam
kondisi bersih dan lembap. Jika kulit wajah Anda sensitif,
tunggulah sekitar 10 - 15 menit sebelum memakai serum.
• Teteskan serum secukupnya, kira-kira seukuran kacang,
pada telapak tangan, kemudian ulaskan pada kulit wajah
sambil ditepuk perlahan.
• Setelah didiamkan beberapa saat untuk memastikan serum
menyerap sempurna, ulaskan pelembap kulit wajah secara
merata. Jangan lupa bubuhkan tabir surya untuk melindungi
kulit dari paparan sinar matahari.
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The Melatonin Effects
Ada ‘jaminan’ pada setiap produk kecantikan dan kosmetik
yang diluncurkan dari brand yang satu ini. Setelah sukses

Day and Night

dengan teknologi double coating pure vitamin C premium,
kali ini, SAM KIM menghadirkan rangkaian produk dengan
kandungan melatonin. Melatonin bermanfaat sebagai bahan
anti-aging yang kuat. Menariknya, melatonin juga membantu

Seiring pertambahan usia, mitokondria di dalam sel kulit wajah juga kehilangan energi

kulit ‘beristrahat’ secara optimal, yang hanya bisa terjadi saat

untuk memproduksi kolagen. Nah, kombinasi bunga passionflower, anchusa, dan poppy,

kita tertidur lelap. Tak mengherankan jika efek pemakaian

diyakini para ahli bisa membantu merangsang produksi kolagen. Karena itulah, brand

produk dengan kandungan melatonin bisa membuat kulit

kecantikan NUXE hadirkan rangkaian Nuxellenxe®, yang terdiri dari Nuxellenxe® Eclat

tampak cerah, berseri, dan sehat.

untuk pagi hari dan Nuxellenxe® Detox untuk malam hari. Rangkaian produk ini tak
hanya memiliki aroma yang menyegarkan lagi menenangkan, tapi juga membantu
meningkatkan kondisi kulit menjadi lebih prima, di antaranya warna kulit lebih merata.

Glow in The Day
Perempuan dengan mobilitas tinggi berpotensi memiliki masalah kulit wajah
yang kusam dan berminyak, terutama setelah seharian beraktivitas. Brand
kecantikan BECCA, menawarkan solusi untuk mengurangi permasalahan
umum tersebut, lewat Shimmering Skin Perfector dan Champagne Collection
Face Pallete Jaclyn Hill. Produk yang dapat dibeli di www.sephora.co.id ini

The Spirit of New York

menjanjikan kulilt wajah yang glowing tanpa terkesan berminyak.

Label fashion asal Amerika, Coach, baru saja merilis sebuah
parfum. Wewangian yang dirancang untuk wanita ini konon
terinspirasi dari energi Kota New York. Parfum yang dikemas
dalam botol berdesain simpel ini menawarkan aroma yang
tak sekadar bersemangat, tapi juga sensual dan feminin, yang
disebar lewat keharuman khas aroma raspberry, mawar Turki,

All for Scalp

serta suede musk.
KERASTASE memang selalu hadirkan
produk dengan inovasi terbaru. Kali
ini, lewat rangkaian produk Specifique
yang mengandung antioxidant
complexe, KERASTASE menawarkan
solusi perawatan untuk berbagai
masalah kulit kepala. Rangkaian
tersebut terdiri dari Anti-Pelliculaire
untuk masalah ketombe, Anti-Chute
untuk kerontokan rambut, AntiInconforts untuk kulit kepala sensitif,
dan Anti-Gras untuk masalah kulit
kepala yang berminyak.
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Peralatan yang dibutuhkan
untuk bermain golf
elah lama golf menjadi salah
satu pilihan olahraga populer

• Stik golf: terdiri dari 3 jenis utama: wood untuk pukulan

di tengah masyarakat. Sarana

jauh, termasuk driver (wood no 1) untuk kepeluan tee-shot;

dan prasarana pendukung untuk

iron untuk pukulan menengah, mengincar area green (tempat

olahraga ini juga sudah banyak dan lengkap.

hole dan putter untuk keperluan membuat goal memasukkan

Golf adalah permainan olahraga yang tidak

bola di green. Satu set stick golf yang dimiliki pemain dalam

hanya menantang keterampilan fisik tapi juga

golf bag nya itu biasanya yang dalam turnamen dibatasi

kemampuan untuk tetap tenang dan fokus.

maksimum 14 buah

Dan, pemenangnya merupakan peserta yang
bisa memasukkan bola ke dalam lubang
dengan jumlah pukulan yang paling sedikit.

• Bola golf: Diameter bola golf minimal 42, 67 mm dengan

bermassa lebih dari 45, 93 mm
• Peralatan lain: peralatan yang lain buat pegolf adalah

Lubang atau hole di lapangan terdiri dari 9

sarung tangan buat tangan kiri, sepatu yang khusus, dan tee

maupun 18 hole.

maupun pasak yang dibutuhkan ketika tee shot.

Selain itu, golf ternyata mampu
membakar lemak tubuh. Ini dibuktikan oleh
penelitian Neil Wolkodoff, direktur Pusat
Kesehatan dan Ilmu Olahraga di Denver.

dapat memperhitungkan besarnya tenaga

Dia melakukan percobaan pada delapan

(power) yang diperlukan, pukulan harus

pegolf pria, berusia 26 hingga 61 tahun.

presisi, terarah dan terukur. Bagi mereka

Untuk permainan di lapangan dengan 9 hole,

yang memiliki jiwa kepemimpinan maupun

setiap pegolf dapat membakar 721 kalori

entrepreneur, olahraga ini tampaknya cocok

jika membawa tas, dan 718 saat memilih

untuk dilakukan. Kesalahan dalam memukul

menggunakan troli. Dan, sebanyak 300 kalori

bola akan berakibat arah bola meleset dari

akan terbakar bila Anda mampu berlatih

tujuan yang seharusnya. Selanjutnya, segera

memukul 100 bola (1 keranjang) secara

lakukan evaluasi yang membuat seseorang

simultan. Jika mampu berlatih memukul

tidak mudah putus asa dalam menjalani

hingga 500 bola (5 keranjang), berarti Anda

kegagalan karena banyak belajar dari

mampu membakar lemak di dalam tubuh

kegagalan (memukul bola) itu sendiri.

hingga 1.500 kalori. Alternatif ini dapat

penting dari permainan, seperti stik, bola

dan mengantisipasi kebosanan.

golf, dan pakaian yang tepat. Aksesori

Perlu diketahui bahwa di dalam

GOLF: PERPADU AN OLAHRAGA,
HOBI, DAN REKREASI
Sepintas, olahraga ini terkesan susah untuk dilakukan. bayangkan lapangan

Peralatan mahal juga menjadi elemen

dilakukan sekadar untuk meningkatkan mood

populer lain yang telah menjadi lebih trendi

olahraga golf, sesungguhnya terkandung

dalam beberapa tahun terakhir adalah mobil

filosofi cukup menarik, di antaranya penuh

golf. Saat ini, mobil golf digunakan tidak

tantangan, mengendalikan atau mengontrol

hanya di lapangan golf. Beberapa kota di

emosi, dituntut menguasai strategi, taktik

dunia telah melegalkan mobil golf sebagai

maupun teknis, dan yang paling penting

alternatif sarana transportasi di daerah

adalah melatih kejujuran. Memukul bola

tertentu. Dengan popularitas mobil golf yang

berarti dituntut menentukan tujuan,

meningkat, merek dan model yang tersedia

sasaran atau target yang hendak dicapai,

pun menjadi semakin variatif.

Ajang Rekreasi Buat Keluarga

yang amat luas, bolanya kecil dan harus dipukul dan dimasukkan

Dengan semakin tingginya peminat olahraga golf, terutama kalangan atas, lapangan yang digunakan untuk memainkan

ke lubang yang kecil pula.

olahraga ini juga selalu didesain dengan tampilan yang indah dan istimewa, terutama sekali pada penataan arsitektur

Teks D ONNY H. Foto dok. spesial

dan keindahan pemandangan di sekitarnya. Bahkan, kini banyak berdiri resor golf mewah baik di dalam negeri maupun di
luar negeri. Tentu, bermain golf di lapangan seperti ini sekaligus dapat menjadi ajang rekreasi dengan keluarga. Sehingga,
sangat cocok apabila mengajak anak-anak untuk juga ikut bermain golf. Selain itu, kebersamaan dalam bermain golf dapat
memperkuat ikatan keluarga.

22
f it

n

f r e s h

H

ujan dan panas yang sering berganti dengan waktu yang
cepat membuat daya tahan tubuh menurun, dan membuat
rentan diserang penyakit. Selain itu, kondisi temperatur
yang tidak stabil dan kerap berubah-rubah merupakan
salah satu kondisi yang dapat memicu bakteri dan virus

untuk mudah berkembang biak. Beberapa penyakit yang umumnya
menyerang tubuh saat kondisi cuaca seperti saat ini adalah influenza,
batuk, ispa, kepala pusing, hingga demam.
Namun, bukan penyakit itu saja yang menjadi ancaman di saat
kondisi tubuh Anda kurang fit. Salah satu penyakit berbahaya yang
mengancam adalah pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi
paru-paru serius yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri
atau bahkan jamur. Bahayanya, pada tahap awal, gejalanya mirip
dengan batuk-pilek biasa sehingga sering diabaikan.
Kasus pneumonia juga menjadi masalah utama di negara maju dan
negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pneumonia ini terjadi ketika kantung udara, atau alveoli, dari paruparu dipenuhi cairan atau nanah. Akibatnya, sulit untuk mengambil
napas dan mendapatkan oksigen yang cukup. Tanpa pengobatan
secepatnya, penyakit ini akan mengancam jiwa.
Di Amerika Serikat saja, pneumonia menjadi penyebab kematian

BAHAYA PNEUMONIA
DAN PENTINGNYA KONDISI
TUBUH SELALU FIT

sekitar 50.000 orang per tahun, 75% adalah usia dewasa sementara
anak-anak di bawah 5%. Tetapi, berdasarkan data UNICEF, setiap harinya
ada lebih dari 2.500 balita di dunia yang terinfeksi pneumonia. Angka ini
juga menjadikannya penyebab utama kematian untuk anak kecil.
Penanganan Pneumonia
Terapi yang digunakan mengobati pasien pneumonia bergantung
pada apakah penyakit itu disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur.

Dada sesak, sulit bernapas , batuk keras yang membuat

Pneumonia karena virus cenderung lebih menular, tetapi infeksinya

dada sakit, nyeri otot dan cepat merasa lelah, diare,

tidak akan separah yang dialami pneumonia bakteri.

menggigil, hingga demam merupakan beberapa tanda
Anda mengidap pneumonia.

Umumnya dokter akan memeriksa bagian dada dengan sinar-X atau
sinar röntgen. Dari hasil pemeriksaan ini, dapat diketahui apakah ada
yang terlihat jelas kantung berisi cairan pada paru-paru. Pengobatan
tergantung pada penyebabnya. Untuk pneumonia virus, obat antivirus

T e ks M . R iski R usdi F o t o dok spesial

dapat diresepkan, sedangkan antibiotik digunakan untuk mengobati
jamur dan bakteri pneumonia. Pneumonia bakteri disebabkan
oleh bakteri streptococcus, diikuti oleh haemophilus dan bakteri
staphylococcus.

Semua orang bisa terserang penyakit ini. Tetapi,
risiko pneumonia umumnya berpotensi meningkat jika
• Perokok. Merokok merupakan faktor risiko terkuat terutama

bagi kalangan muda yang sehat.
• Memiliki kondisi medis lain, terutama penyakit paru-paru

seperti penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) atau asma.
• Bayi serta anak-anak di bawah usia 2 tahun dan lansia di

atas 65 tahun.
• Memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah.
• Minum alkohol berlebihan.
• Ketika terserang pilek atau flu.

Jadi, perlu Anda perhatikan. Jika cuaca sedang hujan maupun
panas, disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tak hanya itu,
juga perlu memperhatikan pola makanan agar kondisi tubuh tetap
bertahan untuk menghadapi cuaca yang berubah-ubah dan kebal dari
beragam penyakit.
Selain itu, vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit
tersebut. Kini pun sudah ada vaksin pneumokokus yang mencegah
Anda terkena penyakit pneumonia atau radang paru, serta keracunan
darah dan meningitis. Hasil penelitian menunjukkan, efektivitas
vaksin tersebut mencapai 99%. Dan jika selama ini Anda berpikir
bahwa vaksinasi berlaku untuk bayi dan anak-anak saja, siapa yang
menyangka bahwa orang dewasa ternyata masih membutuhkan
suntikan pelindung ini.
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Iwan S. Lukminto
Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Inovasi Kunci Untuk Bertahan
dan Terus Berkembang

P

uluhan tahun telah berlalu, nama

prestasi yang membanggakan. Anak-anak

besar Sritex kini tidak hanya

perusahaan Sritex ini memiliki produk

terkenal karena memproduksi

unggulan masing-masing, ada yang domestik

seragam dan aksesori militer

dan juga ekspor. Benang misalnya, ada pakain

lebih dari 30 negara saja,

jadi, seragam sekolah, dan garmen juga,“

melainkan juga memproduksi

ujarnya menjelaskan lebih lanjut.

hampir semua brand fashion ternama dunia.

“Tahun ini , untuk perkembangan

Sebut saja H&M, Zara, Timberland, Uniqlo,

perusahaan, kami juga membuat pabrik serat

dan lainnya. Setidaknya, itulah yang tim

rayon untuk bahan baku Sritex Group. Tahun

redaksi Good Living lihat langsung ketika

ini akan jalan. Di sini, kami investasi dan

mengunjungi pabrik tekstil dan kantor pusat

rekrut pegawai lumayan besar sekitar 2.000

Sritex yang berada di Sukoharjo, Solo, pada

orang. Dan untuk anak perusahaan lainnya,

pertengahan Februari silam. Dan, di kantor

untuk tahun ini secara total akan merekrut

pusat ini juga Iwan S. Lukminto, selaku

7.000 karyawan,” papar pengusaha yang

Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman

sejak tahun 1990-an ini juga terjun ke bisnis

Tbk., menyambut kami dengan hangat di

properti tapi bisnis ini berada di luar dari

berkembang. Saya ingin mereka punya rumah

ruangannya siang itu. Lalu, bagaimanakah

Sritex Group.

sendiri dari penghasilan di sini dan bisa hidup
tenang,” harapannya.

kiat ia menahkodai perusahaan tekstil
terbesar di Asia Tenggara ini?
semua perusahaan, mengatur strategi, terus

oleh Sritex memang tak bisa dilepaskan dari

inspirasi pada semua tim. Bahkan, kebiasaan

up-date perkembangan dunia terutama

sosok pendirinya, almarhum H. Muhammad

upacara bendera tiap tanggal 17 setiap

ekonomi dan geopolitik, yang terakhir ini

Lukminto. “Almarhum ayah saya adalah

bulan yang sudah berlangsung sejak zaman

saya pelajari benar, juga perkembangan

pengusaha pejuang yang pantang menyerah,

ayahnya ini terus dijalankan. Pada momen

sosial dunia secara global,“ cerita pria yang

semua harus bisa. Ia memiliki insting luar

inilah, semua karyawan dari bawahan hingga

punya hobi traveling singkat dan tak pernah

biasa dan mentor buat semuanya tak hanya

atasan ikut membaur dalam khidmat demi

berkunjung ke lokasi traveling yang sama ini.

saya. Pak Luk itu amat humanis, amat dekat

memupuk rasa nasionalisme dan cinta Tanah

dengan karyawan, dan selalu menggunakan

Air. Iwan S. Lukminto sendiri yang bertindak

dalam menggeluti industri tekstil.

pendekatan kekeluargaan dengan siapapun.

sebagai pemimpin upacara.

Tetapi, menurutnya Sritex selalu siap

Ini yang saya tetap jalankan,” bebernya

bersaing dengan tak berhenti melakukan

mengenang.

inovasi-inovasi terbaru di bidang tekstil,

Sritex mendapat kepercayaan mendesain dan membuat seragam bagi pasukan

Sebagai pimpinan, ia pun tak lupa setiap
harinya memberi semangat, motivasi, dan

Ia mengakui ada banyak tantangan

Pada tahun 1994, setelah lulus uji serangkain tes yang cukup lama, akhirnya

Karyawan Aset Paling Berharga
Kesuksesan dan nama besar yang dimiliki

“Setiap hari saya mengawasi operasional

“Awal usaha saya di perusahaan ini

menciptakan pasar baru, dan pembuktian

adalah membuat dormitory atau asrama

dengan pencapaian-pencapaian yang

bagi karyawan. Saya buatkan yang bagus

membanggakan. “Sritex memang dominan

biar mereka bisa tenang dan bisa produktif.

di seragam militer dan fashion. Namun

Mewujudkan kesejahteraan mereka adalah

dengan banyaknya segmen dari anak-anak

kewajiban bagi perusahaan. Karyawan

perusahaan kami yang tergabung di Sritek

adalah aset paling berharga bagi perusahaan.

Group termasuk Sritex Tbk., juga punya

Saya ingin setiap karyawan saya itu dapat

Demikianlah obrolan hangat dan singkat
kami dengan pengusaha yang kini memiliki
total lebih dari 50 ribu karyawan ini.

Iwan S. Lukminto dan BTN
Sudah lebih dari 10 tahun Iwan S. Lukminto menjadi
nasabah dari BTN. Selama ini, ia mengaku cukup puas

Jerman dan berlanjut negara-negara di bawah North Atlantic Treaty

dengan layanan BTN. “Untuk proyek properti saya, saya

Organization (NATO). Tahun inilah yang menjadi tonggak mendunianya nama

bekerjasama dengan Bank BTN. Dan semoga ke depan,

Sritex yang sebelumnya juga sudah terkenal di dalam negeri.
T e ks zulmahmudi F o to rahmad G unawan

untuk pembangunan perumahan buat karyawan Sritex,
juga dapat bekerjasama dengan Bank BTN,” harapnya.
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movie

P irates of the
C aribbean :
D e a d M en Tell No
T a l es
Sutradara Joachim Rønning, Espen Sandberg
Pemeran Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier
Bardem, , Orlando Bloom Produksi Walt Disney
Pictures, Jerry Bruckheimer Films, etc.
Film petualangan terbaru Kapten Jack Sparrow ini berkisah tentang

W on der W oman

kelanjutan film sebelumnya. Jack Sparrow harus menemukan sebuah

(2017)

Sutradara Patty Jenkins Pemeran Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright,
Connie Nielsen Atlas Entertainment, DC Entertainment, Warner Bros.

pusaka legendaris yang bisa menyelamatkan nyawa dari musuhnya,
Kapten Salazar. Film ini masih dibintangi oleh Johnny Depp, yang
berperan sebagai Kapten Jack Sparrow.

Film ini akan membawa penonton jauh sebelum wanita
perkasa ini menggunakan identitas Wonder Woman. Sebelum
ia menjadi Wonder Woman, ia adalah Diana, putri dari
Amazon, yang dilatih untuk menjadi ksatria tak terkalahkan.
Disebutkan bahwa kehidupan Diana yang selama ini

T h e Fat e of
t h e Fu ri ou s

dilindungi lebatnya hutan berubah saat seorang pilot
Amerika jatuh di wilayah perairan Kerajaan Amazon, dan
menyebutkan bahwa di luar sana sedang terjadi konflik dunia
yang dahsyat. Ini mengacu pada Perang Dunia II.

IKLAN

Sutradara David Yates Pemeran Dwayne
Johnson, Charlize Theron dan Jason Statham
Produksi Itaca Films, One Race Films.

book

One Up on Wall Street:
How to Use What You Already Know
to Make Money in the Market
P e n ul is Peter Lynch & John R othchild

Merupakan film terseru yang ditungu-tunggu tahun ini. Berkisah
tentang cobaan dan ujian yang belum pernah dialami para tokoh utama
sebelumnya. Apalagi, seluruh anggotanya telah beralih profesi dan
menjalani kehidupan layaknya masyarakat biasa. Dan sedihnya, ini
adalah film pertama yang tidak dibintangi oleh Paul Walker.

Tertarik untuk investasi
saham? Bacalah buku

m u sic

laris ini yang banyak
direkomendasikan oleh
investor di dunia ini.

Menjadi juara American Idol pada

Penulisnya yakni Peter

tahun 2002 dan dapat terus konsisten

Lynch, manajer investasi

setelahnya adalah pembuktian dari Kelly

(fund manager) Fidelity

Clarkson. Pertengahan tahun ini, penyanyi

Magellan, reksadana

yang yang tak malu untuk mengakui

dengan aset terbesar di

ikut audisi Idol karena butuh uang ini

tahun 1990-an.

akan meluncurkan album ke delapannya.

Buku ini berisi kiat-kiat investasi saham yang dapat dilakukan orang

Untuk album terbarunya, ibu dari dua

awam yang bermodal pas-pasan. Ia juga membeberkan sejumlah

orang anak ini menggambarkan akan

tips dan saran dari kacamata investor, bukan hanya dari kacamata

bernuansa musik ‘classic soul’, yang

manajer investasi.

berbeda dari nuansa ‘pop rock’ yang
selama ini dikenal para penggemarnya.

return to the
classic soul
Kel l y Cl arkson
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ehidupan modern mensyaratkan perubahan-

Dalam perkembangannya, pantry tidak hanya menjadi

perubahan yang mendasar. Perubahan ini

suatu ruangan yang bersih. Ruang ini malah diisi dengan

termasuk konsep penataan ruang dalam

berbagai peralatan canggih yang dapat menciptakan

rumah. Desain dan kemajuan teknologi

suasana yang menyenangkan. Hal ini terjadi karena saat

membuat segala aktivitas dapat dilaksanakan dengan

ini pantry juga dimanfaatkan sebagai area bersantai,

mudah, praktis, dan cepat. Hal ini juga berlaku pada

tempat interaksi yang aktif antar-anggota keluarga,

perencanaan dapur dan pantry modern.

juga tempat menyajikan makanan dan minuman ketika

Keberadaan pantry sudah menjadi fitur utama yang
harus dimiliki pada sebuah rumah modern, terutama

menjamu tamu.
Dan untuk memenuhi beragam fungsi ini, pada area

di Amerika dan Eropa. Tetapi, karena memiliki banyak

pantry kerap dijumpai berbagai macam perlengkapan

kegunaan, kini pun banyak rumah di benua lain, termasuk

dapur modern dan kitchen set yang memiliki desain

juga di Indonesia, yang mengaplikasikan konsepnya.

mewah dan berkelas. Hal ini juga mengindikasikan

Aplikasi konsep pantry ini biasanya ditemui di

bahwa fungsi pantry tak hanya menjadi area yang

rumah-rumah berukuran besar. Di rumah-rumah

digunakan untuk kegiatan masak-memasak. Pantry

berukuran sedang dan kecil, fungsi pantry biasanya sudah

juga merupakan bagian dari representasi gaya hidup si

diakomodasi oleh dapur. Sebelum membahas lebih jauh,

pemilik rumah. Bahkan, tak jarang ditemui pantry yang

apa sebenarnya yang dimaksud dengan pantry? Pantry

dilengkapi dengan meja bar atau meja saji mini.

merupakan bagian dari ruang dapur yang digunakan

Fungsi dan manfaat dari pantry juga tak hanya

untuk menyimpan aneka jenis alat memasak dan

sebagai sarana untuk menyajikan makanan atau

berbagai bahan untuk membuat masakan. Karenanya,

masakan dan minuman yang praktis saja. Pantry juga

pantry biasanya dilengkapi dengan kabinet dan lemari

akan mempercantik tampilan sebuah hunian dan

untuk penyimpanan tersebut. Pantry juga kerap disebut

meningkatkan nilai dari sebuah rumah.

sebagai dapur kering karena tidak ada aktivitas memasak
pada area ini.

3 Tips dalam Menciptakan Suasana Pantry
yang Menyenangkan.
1. Pilihlah furnitur dan perlengkapan elektronik modern yang sesuai dengan pilihan
konsep pantry dan kebutuhan keluarga Anda.
2. Ciptakan suasana yang nyaman dan dinamis dengan memilih warna-warna
terang. Warna terang memberikan kesan bersih dan menciptakan suasana yang
lebih luas.

PELENGKAP KEMEWAHAN DAN KENYAMANAN
TEKS donny h. FOTO dok. spesial

3. Pilihlah penggunaan rak terbuka tanpa kaca. Tampilan yang didapat adalah
tampilan simpel yang bersih dan lapang karena tidak terbatas kaca.
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UPAYA SARINAH DEMI MEMPERJUANGKAN
PENGRAJIN TENUN DI INDONESIA
TEKS & FOTO zulmahmudi

S

etiap daerah di Indonesia memiliki berbagai

ASPPUK adalah pengrajin tenun dengan proses warna alami

jenis kain indah dan patut dibanggakan di pentas

yang ramah lingkungan. Tenun warna alami adalah salah satu

internasional, seperti songket, batik, tenun, dan

proses penemuan dari perempuan pendiri usaha mikro.

lain sebagainya. Tak ayal jika dari tahun ke tahun

Membuat kain tenun secara tradisional kini adalah budaya

kehadiran kain-kain indah tidak pernah kehilangan momennya

yang semakin jarang ditemui. Padahal, setiap kain tenun

untuk bersinar.

adalah sebuah mahakarya. Untuk menghasilkan setiap

Sudah sejak lama pula PT Sarinah (Persero) berdedikasi

kainnya, para penenun wanita mencurahkan segala perasaan

membantu dan turut aktif dalam pembinaan UMKM dan

dan ungkapan jiwa sehingga dapat dihasilkan suatu tenunan

komunitas lokal supaya dapat tercapai kesuksesan dan dapat

yang berkualitas tinggi.

berkembang bersama Sarinah seiring dengan pertumbuhan
ekonomi nasional. Upaya tersebut bukan hanya menjual

Tentang Sarinah dan Windows of Indonesia

produk ritel dengan kualitas terbaik dari para pengrajin UMKM

Sarinah didirikan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno,

yang memproduksi songket, batik, tenun, dan lain sebagainya,

pada tanggal 17 Agustus 1962. Pada awalnya, Sarinah

tapi juga dengan membuka peluang untuk memperluas

mempunyai tujuan mulia yaitu sebagai wadah bagi para

jaringan dan ekspansi bisnis melalui metode komunikasi yang

pedagang kecil untuk memasarkan produk tradisional

modern.

Indonesia.
Sebagai Windows of Indonesia, Sarinah berusaha

Khusus tenun, pada tahun 2015 lalu, PT Sarinah (Persero)
mulai fokus pada kain tenun asal Indonesia timur. Dan

menghimpun produk-produk berkualitas yang dihasilkan oleh

memang, koleksi kain tenun yang bisa ditemui di Sarinah

pengrajin UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai

umumnya bersumber dari pengrajin dari daerah Maumere,

wujud nyata, saat ini di Lantai 5 Sarinah Thamrin dapat

Nusa Tenggara, Kupang, juga ada Bali, Jawa, Palembang,

ditemukan produk kerajinan dari berbagai daerah dengan

Kalimantan, dan Sulawesi. Selain kain tenun, di Sarinah

ciri khas masing-masing daerah. Sebut saja ukiran kayu dan

juga dapat ditemui modifikasi kain tenun berupa produk tas,

patung dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kerajinan kulit,

dompet, sepatu, pakaian, home interior, dan produk modifikasi

kuningan, silver dan perhiasan mutiara yang didapat dari

tenun lainnya.

budidaya oleh UMKM dan yang didapat langsung dari pemjuru
Indonesia.

Ragam koleksi kain tenun sendiri terdiri dari kain

Sedangkan, di Lantai 4, dapat ditemukan produk batik,

tenun pewarnaan alam ataupun kimia. Khusus kain tenun
pewarnaan alam, Sarinah bekerjasama dengan ASPPUK

songket, tenun yang sebagian besar dikerjakan oleh pengrajin

(Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro ). Fokus

lokal, khususnya para wanita.

Diskon hingga 35%

Program kerjasama dengan Diskon 35% dengan Kartu Debit Prioritas Platinum
dan 25% dengan Kartu Debit Prioritas Gold BTN dengan Sarinah untuk pembelian
kain tenun dan batik (di lantai 4 Sarinah)
	Diskon Kartu

PENAWARAN TERBAIK DARI
Kartu Debit BTN Prioritas
Platinum & Gold

35%
25%

Prioritas Platinum
Prioritas Gold

Syarat dan ketentuan program adalah sbb
• Berlaku di bulan April - Mei (Kartini)
• Tidak berlaku kelipatan
• Program tidak dapat digabung dengan promo lainnya.
• Satu user hanya bisa menggunakan promo satu kali dalam satu hari.
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WHEN IN LONDO N
London adalah rumah bagi banyak tim
sepakbola ternama di dunia, dan tak lupa
kami pun ikut tur ke stadion kebanggaan klub
Chelsea, lalu pergi berbelanja di Mega Store,
serta mengunjungi St. Paul Cathderal dan
Trafalgar Square. Acara puncak hari itu adalah
menyaksikan pertunjukan Mamma Mia, salah
satu opera yang terkenal di London. Keesokan
harinya, kami mengunjungi Bicester Outlet
untuk berbelanja, dan tentunya di sini cukup
lama, karena ini adalah rumah bagi banyak

T

brand fashion ternama.
anggal 28 Februari silam adalah awal

Sabtu dan Minggu keseruan perjalanan

kenangan yang tak terlupakan bagi

ini kian terasa. Begitu banyak lokasi wisata

rombongan nasabah BTN Prioritas

menarik. Pusat perbelanjaan hingga sejumlah

usai mendarat dengan mulus di Kota

resto kebanggaan Kota London tak lupa

London, Inggris. Selama seminggu lamanya,

kami kunjungi, mulai suasana River Thames

kami akan berwisata di negara yang sudah

dari Tower of London, China Town, Oxford

keluar dari Uni Eropa ini.

Street dan Harrods, Westminster Abbey, Big

Karena ketika pesawat mendarat hari

Ben – menara jam terbesar di dunia, Tower

sudah sore, perjalanan pun langsung

Bridge, The Parliament House, Buckingham

menuju Hyatt Churchill Hotel untuk check

Palace yang merupakan Istana Ratu Elizabeth

in dan welcoming dinner disambut oleh

II, London Eye, dan terakhir mengunjungi

Direktur Consumer Banking Bank BTN,

Madame Tussauds London. Dan, tunggulah

Ibu Handayani. Keesokan hari, saatnya

cerita perjalanan menarik kami selanjutnya di

mengunjungi berbagai lokasi menarik seperti

kota-kota ternama dunia!

Kensington Garden & Hyde Park, Stratfordupon-Avon – kota kecil yang cantik dan
terletak di sisi Sungai Avon yang merupakan
kota kelahiran Shakespeare, sastrawan
terbesar kebanggaan masyarakat Inggris –,
dan tak lupa city sightseeing melewati Anne
Hathaway’s Cottage, Holy Trinity Church, Royal
Shakespeare Theatre, dan Town Hall lalu
kembali ke Hotel untuk beristirahat.
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Golden Memories Serbu BTN
dalam Rangka HUT ke-67

T

epat pada 10 Februari silam, acara Golden Memories yang tayang di Indosiar
turut memeriahkan perayaan HUT BTN ke-67. Program musik andalan yang
menyuguhkan lagu-lagu lawas ini tampil spesial dengan mendatangkan
musisi kenamaan untuk bernostalgia bersama, di antaranya Iis Sugianto, Yuni

Shara, Mus Mudjiono, dan Rio Febrian.
Acara Golden Memories mendapat sambutan cukup positif dari penonton yang
memenuhi studio juga pemirsa televisi karena sukses membangkitkan nostalgia.
Pada acara ini, juga dilakukan seremonial berupa peniupan lilin oleh Bapak Maryono
selaku Direktur Utama BTN juga didampingi oleh para direksi BTN lainnya beserta
sejumlah selebriti.
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K PA

sehingga rumah tersebut bukan hanya

rumah, mungkin rumah baru lebih mahal

dengan rancangan personal dari desainer

memiliki sirkulasi udara yang baik, tapi juga

dari rumah second. Tetapi, nominal tinggi

interior terpilih. Pertama di Indonesia, Arsitag.

Mengapa
Memilih Rumah
Baru?

pencahayaan yang sangat baik. Sehingga,

tadi digantikan dengan nilai atau value dari

com bersama Bank BTN menawarkan KPR

tanpa AC dan lampu pun rumah Anda akan

memiliki rumah yang baru jadi.

Hunian Kreasi.

T E KS T im BT N F O T O dok. spesial

sangat nyaman dihuni di siang hari, yang

Bahkan jika Anda benar-benar

dengan kata lain juga akan menghemat

menginginkan rumah baru yang berharga

KPR HUNIAN KREASI

pengeluaran bulanan Anda.

miring, mungkin Anda dapat mengalihkan

KPR Hunian Kreasi merupakan fitur bundling

perhatian Anda ke rumah inden atau belum

dengan produk KPR/KPA Platinum, Kredit

Lebih Bersih

jadi. Rumah-rumah seperti ini menawarkan

Agunnan Rumah (KAR) BTN, dan Kredit

Kebersihan juga merupakan salah satu

harga yang relatif lebih murah dan

Bangun Rumah (KBR) BTN. Fitur kredit

kelebihan penting memiliki rumah baru.

kemungkinan untuk menyesuaikan rumah

yang selain dapat memberikan fasilitas

Memang, rumah lama juga umumnya

tersebut dengan selera Anda. Tetapi, tentu

kredit/pembiayaan kepemilikan rumah

dibersihkan sebersih-bersihnya ketika

saja, sebagai gantinya Anda tidak dapat

kepada masyarakat juga dapat melengkapi

hendak berpindah tangan. Tetapi, sebersih

langsung menempatinya.

kebutuhan dalam fasilitas kredit untuk
melengkapi hunian melalui penambahan

apapun rumah tadi dibersihkan, ada saja

D

noda yang luput dibersihkan atau tidak dapat

Tidak Termasuk Furnitur

jasa/layanan arsitek dalam mendesain,

dibersihkan.

Jika kita membeli rumah baru, tentunya

membangun rumah yang termasuk furnitur

jarang sekali yang sudah ada furnitur atau

di dalamnya dengan pilihan produk Arsihome

saja dapat mengurangi kepuasan Anda

isi rumahnya. Sangat sulit untuk membeli

dan Arsihome+.

menempati rumah ‘baru’ Anda ini.

rumah yang langsung dengan isi rumah

Kondisi ini, meskipun minor, tentu
maka semua yang hadir pada rumah tersebut

Hemat Biaya Perawatan

engan adanya program KPR

masih dalam keadaan yang paling baik.

Karena bangunan dan bagian-bagian lain

rumah, kini banyak orang

Struktur bangunan masih kuat dan belum

dari rumah yang masih baru, tentunya biaya

Rumah Baru Pasti Mahal

perlu khawatir lagi. Kini hadir pilihan yang

memiliki banyak keleluasaan

rapuh, atap masih kuat, cat bangunan masih

perawatan yang akan Anda keluarkan dalam

Tidak juga! Memang, dari sisi nominal harga

terjangkau untuk mengisi hunian baru Anda

dalam mencari rumah impiannya.

indah, pagar dan teralis belum berkarat, lantai

beberapa waktu ke depan juga menjadi lebih

Mereka bisa memilih untuk memiliki rumah

dan fondasi masih kokoh, serta berbagai

kecil. Jadi, Anda tak perlu takut harus cepat-

second ataupun rumah baru.

bagian rumah lainnya yang masih dalam

cepat memperbaiki sistem listrik, air, genteng,

keadaan baru.

dinding, dan lain-lain jika Anda memilih

Kali ini, mari berbincang mengapa dengan
keleluasaan yang dapat Anda miliki sekarang

Berbagai bagian rumah yang masih baru

dikarenakan keterbatasan uang. Tetapi, tidak

membeli rumah baru.

ArsiHome

ArsiHome+

ini sangat bergantung dari keseriusan

Pilihan paket furnitur rancangan desainer untuk

Pembuatan desain dan pemasangan paket furnitur untuk hunian Anda, dengan program

pengembang dalam membangun rumah

hunian Anda, dengan program cicilan dari BTN yang

cicilan dari BTN yang dapat disesuaikan.

dapat menghemat pengeluaran Anda selama

Anda. Karena, jika mereka tidak serius dan

dapat disesuaikan.

beberapa waktu ke depan.

membangun asal-asal, tentu saja rumah

rumah baru dapat menjadi pilihan yang baik

ini akan membuat rumah Anda menjadi lebih

untuk Anda.

nyaman, indah, menenangkan. Bahkan, dari
sisi keuangan saja, kondisi serba baru ini

Serba Baru
Pastinya, ketika Anda membeli rumah baru

Tentunya, faktor hemat biaya perawatan

baru Anda juga tidak prima kondisinya, dan
membuat Anda harus mempersiapkan biaya

Cara Kerja ArsiHome

perawatan dalam waktu dekat.

1. Mengisi formulir.

Pesan moralnya, pilihlah pengembang
yang tepercaya!

Cara Kerja ArsiHome+
Setelah mendaftar dan mendapat persetujuan dari BTN, desainer interior yang terpilih
akan mengontak Anda untuk memulai pekerjaan desain.

2. Proses & persetujuan.
3. Produksi furnitur.

1. Pengukuran. Dilakukan langsung di hunian Anda.

4. Pengiriman & pemasangan furnitur.

2. Proses desain. ‘Custom design’ dari desainer interior.

Kualitas Udara yang Baik

3. Produksi furnitur. Furnitur dibuat khusus untuk hunian (custom build).

Umumnya, rumah yang baru dibangun pada

4. Pengiriman & pemasangan furnitur. Dikerjakan langsung di hunian Anda.

zaman sekarang sangat memperhatikan

Keuntungan Program ArsiHome

unsur sirkulasi udara di dalam rumah. Hal ini

1. Desain terkini & terbaik. Rancangan dari

membuat rumah baru Anda akan memiliki

desainer terpilih diproduksi dengan bahan

Keuntungan Program ArsiHome+

kualitas udara yang lebih baik dan segar.

baku dan kualitas pengerjaan terbaik oleh para

1. Desainer profesional terpilih. Desainer terpilih dari jaringan arsitek dan desainer

Hal ini akan sulit untuk didapatkan jika Anda
membeli rumah second, terutama jika rumah

profesional.
2. Mudah & terjangkau. Hemat waktu dan tenaga,

second yang Anda beli sudah berusia lebih

pendaftaran online, dengan pembayaran cicilan

dari 1 dekade.

yang dapat disesuaikan.*

Bahkan, jika membeli rumah baru yang

3. Layanan terpecaya & terjamin. Garansi

mengikuti model zaman sekarang, Anda

kualitas furnitur dan kesesuaian desain, disertai

akan dapat dengan mudah menemukan

tim Customer Service yang ramah dan siap

rumah yang dibentuk sedemikian rupa

membantu.

interior terbesar di Indonesia dalam Arsitag.
2. Mudah & terjangkau. Hemat waktu dan tenaga, pendaftaran online, dengan
pembayaran cicilan yang dapat disesuaikan.*
3. Custom design terkini & terbaik. Rancangan personal untuk hunian Anda diproduksi
dengan bahan baku dan kualitas pengerjaan terbaik oleh para profesional.
4. Layanan terpercaya & terjamin. Garansi kualitas furnitur dan kesesuaian desain,
disertai tim Customer Service yang ramah dan siap membantu.
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baik, Anda dapat tenang bahwa apartemen

dapat Anda pertimbangkan ketika hendak

yang Anda investasikan akan tetap pada

berinvestasi di bidang apartemen, yaitu unit

kualitas yang prima hingga nantinya siap

apartemen di lantai atas memiliki harga

dicairkan, sehingga tidak ada kerugian

pasaran dan permintaan yang lebih tinggi

atau kesulitan dalam pencairan investasi

daripada unit apartemen di lantai bawah.

apartemen Anda ini. Pihak manajemen

Alasan dari terjadinya hal ini beragam, mulai

gedung yang baik akan selalu memastikan

dari kenyamanan, pemandangan yang unik,

bahwa berbagai fasilitas apartemen juga

atau sekadar unsur prestis. Satu hal yang

akan tetap terawat dengan baik, sehingga

pasti, jika Anda serius untuk berinvestasi di

menambah nilai jual dari apartemen yang

apartemen, terutama ketika Anda memiliki

Anda investasikan sebelumnya.

dana yang cukup, pilihlah unit-unit yang

melakukannya. Juga patut diperhatikan,

ada di lantai atas karena akan memberikan

pilihlah kawasan yang akan menjadi ramai.

memastikan rekam jejak manajemen gedung

keuntungan yang besar untuk Anda di

Dengan berinvestasi pada kawasan ini, dana

sebelum Anda memutuskan berinvestasi di

kemudian hari.

yang dibutuhkan akan semakin kecil dan

Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk

barang yang mahal ini.

investasi di apartemen bukanlah perkara

jauh lebih besar. Jika memiliki dana yang

Beda Lantai Beda Harga

ringan dari sisi keuangan. Karena itu,

terbatas, Anda bisa menggunakan kredit

Hal ini adalah salah satu hal unik yang

persiapkanlah secara matang sebelum Anda

pemilikan apartemen.

Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) BTN
Seiring dengan perkembangan lifestyle dalam memilih jenis hunian dan kebutuhan
investasi Anda di bidang properti, produk KPA BTN merupakan bentuk dukungan kami dalam
memfasilitasi kebutuhan Anda untuk memiliki apartemen.
KPA BTN adalah kredit pemilikan apartemen dari Bank BTN untuk keperluan pembelian
apartemen, baik untuk pembelian baru atau second, pembelian apartemen belum jadi
(indent), dan take over kredit dari Bank lain.

Per hatikan ini K e tika A nda
H en d ak I n ve stasi A partemen
T E KS T im BT N F O T O dok. spesial

I

Keunggulan
investasi adalah dari sisi lokasi. Karena,
lokasi yang strategis kemungkinan besar
akan menghasilkan permintaan yang tinggi

nvestasi di bidang properti memang

pula nantinya. Ada beberapa standar yang

memiliki prospek keuntungan yang

dapat Anda jadikan acuan untuk menentukan

besar, karena semakin tingginya

apakah suatu lokasi adalah lokasi yang (atau

permintaan atas apartemen oleh

akan menjadi) strategis, misalnya dekat atau

keuntungan yang didapat nantinya menjadi

Sebagai penutup, Anda harus sadar jika

•
•
•
•

Suku bunga kompetitif.
Proses cepat dan mudah.
Jangka waktu sangat flexible s.d. 15 tahun.
Perlindungan asuransi jiwa kredit, asuransi kebakaran, dan gempa bumi.

Dokumen	

•

Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di kota-kota besar di Indonesia
disertai dengan program-program promosi yang sangat menarik.

Persyaratan Pemohon
WNI dan berdomisili di Indonesia.
Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
Memiliki Pekerjaan dan Penghasilan Tetap sebagai pegawai tetap/wiraswasta/
profesional dengan masa kerja/usaha minimal 1 tahun.
• Memiliki NPWP Pribadi.
•
•
•

Biaya-biaya
Provisi, administrasi, premi asuransi (jiwa, kebakaran, dan bencana alam), biaya taksasi
agunan, biaya notaris.

Pegawai Karyawan	

Wiraswasta Swasta Pemilik	

Profesional

masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota

memiliki akses yang baik ke jalan utama;

Form Aplikasi Kredit

besar. Layaknya KPR rumah, Anda pun dapat

dekat dengan kawasan perkantoran; berada

memiliki apartemen untuk investasi dengan

di pusat kota; jauh dari daerah yang rawan

Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai

cara yang lebih mudah lewat program kredit

bencana, seperti banjir; merupakan kawasan

Pas Foto terbaru Pemohon & Pasangan

pemilikan apartemen.

yang sedang aktif melakukan pembangunan,

Asli slip gaji terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan

-

-

Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Tetap

-

-

Meskipun sekarang relatif lebih mudah

misalnya di lokasi tersebut mulai dibangun

dan memiliki prospek keuntungan yang

area perkantoran, tempat perbelanjaan, dan

besar, tetap saja ada hal-hal yang harus

tempat hiburan.

diperhatikan dalam berinvestasi di apartemen

Fotocopy Tabungan/Giro di Bank BTN /Bank lain min. 3 (tiga) bulan terakhir
Fotocopy SPT Pph Ps.21 untuk kredit >Rp 50 juta s/d Rp 100 juta

agar Anda tetap mendapatkan keuntungan

Perhatikan Pihak Manajemen Gedung

yang diharapkan dan terhindar dari masalah

Berbeda dengan rumah, apartemen

Fotocopy NPWP untuk permohonan kredit > Rp 100 juta

kerugian.

adalah bentuk properti yang masih sangat

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya, SIUP, TDP, & SITU

-

Fotocopy Izin-izin praktik

-

bergantung kepada pihak ketiga yang
Lokasi adalah Segalanya

menjaga kondisi apartemen tadi, yaitu pihak

Salah satu yang paling diperhatikan ketika

manajemen gedung. Ketika apartemen

Anda hendak memiliki apartemen untuk

berada di bawah manajemen gedung yang

Fotocopy SHM/SHGB dan IMB

-
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Proyeksi
dan
Strategi “
Investasi
2017

PROYEKSI 2017:

Berlandaskan dua faktor tersebut, kami optimis terhadap aset

Yield SUN 10-thn 8.1-8.3%

saham pada tahun ini. Kami memproyeksikan IHSG naik sekitar 17% ke
level 6.200 - 6.300 dibandingkan akhir tahun 2016.

Terkait dengan obligasi, memang terdapat beberapa risiko yang berada
di depan antara lain potensi meningkatnya inflasi dikarenakan naiknya
harga komoditas dan potensi peningkatan yield treasury (T-Bond) AS

PRODUK UNGGULAN 2017:

dikarenakan potensi kenaikan suku bunga The Fed. Kontras dengan

Reksa Dana Saham Dana Ekuitas Prima

tahun 2016, ketika terdapat pemotongan suku bunga dalam negeri

In Investing, what is comfortable is rarely profitable.” Kalimat dari Robert Arnott

sampai 6 kali, tampaknya faktor-faktor tadi menyebabkan Bank

Berdasarkan penjabaran tadi, di tahun 2017 ini, kami

tersebut dirasa tepat untuk menggambarkan kondisi dalam berinvestasi yang

Indonesia akan sulit untuk menurunkan suku bunga di tahun 2017.

merekomendasikan investor yang mempunyai profil risiko agresif

dipenuhi oleh ketidakpastian seperti sekarang ini.

Dengan demikian, potensi capital gain dari obligasi relatif terbatas,

untuk masuk ke reksadana saham apabila ingin memperoleh imbal

sehingga investor harus lebih mengandalkan keuntungan dari coupon.

hasil optimal. Seiring dengan ketidakpastian global, kami melihat

Setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan belum jelasnya arah kebijakan

Trump, kondisi saat ini semakin dikeruhkan dengan adanya pemilu di Uni Eropa. Partai

tahun ini pergerakan dalam pasar lebih didorong oleh sentimen.

pendukung populisme semakin kuat sehingga meningkatkan ketidakpastian akan tetap
utuhnya Uni Eropa. Di tengah ketidakpastian tersebut, tentunya tidak bijak apabila kita

Keluar-masuknya arus modal dari investor asing yang digerakkan oleh
PROYEKSI 2017: IHSG 6100 - 6300

sentimen tersebut akan menyebabkan saham berkapitalisasi besar

hanya menaruh perhatian pada risiko tanpa melihat peluang di depan mata. Karenanya,

(big-cap) cenderung fluktuatif. Dengan kondisi pasar demikian, kami

penting rasanya untuk mengurai benang kusut dengan menganalisis arah investasi

Bagaimana dengan saham? Ada dua faktor kuat yang dapat mendukung

meyakini bahwa saham-saham berkapitalisasi sedang (mid-cap) akan

tahun ini secara hati-hati, terutama terkait dengan kurs, obligasi, dan saham. Atau,

penguatan saham di tahun 2017, yakni pengelolaan anggaran

menawarkan imbal hasil yang menarik dengan risiko fluktuasi yang

dengan kata lain, perlu acuan untuk cuan.

pemerintah yang lebih baik dan peningkatan harga-harga komoditas.

tidak jauh berbeda dengan saham-saham big-cap.

Terkait pengelolaan anggaran, pemerintah telah melakukan reformasi
di sisi pengeluaran melalui penggeseran alokasi yang sebelumnya
bersifat konsumtif ke yang bersifat produktif. Hal tersebut tercermin

150

dalam penurunan alokasi subsidi energi yang digeser untuk, misalnya,
Proyeksi 2017:

meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur dan kesehatan.

Kurs idr/usd  13500 - 14000

Alokasi yang lebih produktif ini tentu akan memberikan sentimen positif

140
138.6408
130

terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi penerimaan, pemerintah
Terkait dengan proyeksi arah rupiah, kita

Di lain sisi, bagaikan laga Barcelona

125.5797

neraca perdagangan menjadi surplus

telah melakukan reformasi perpajakan melalui peningkatan dasar

120
113.7574

harus melihat dari dua sisi, yaitu sisi dollar

dengan Real Madrid, rupiah kali ini

sebagaimana ditunjukan batang-batang

pengenaan pajak (tax base) dan penegakkan kepatuhan pajak (tax

dan sisi rupiah. Bahana TCW memproyeksikan

memberikan perlawanan. Anggaran yang

hijau pada peraga berikut. Inilah salah satu

compliance) melalui program tax amnesty. Menguatnya sisi penerimaan

rupiah berada pada range 13.500 - 14.000 di

pada administrasi sebelumnya berfokus

faktor perlawanan rupiah. Meski demikian,

pemerintah akan mendukung keberlangsungan program pembangunan

akhir tahun 2017, melemah dibandingkan

pada subsidi energi, sudah dialihkan di

tidak dapat dipungkiri dollar yang cenderung

yang akan diusung pemerintah saat ini.

dengan level saat tulisan ini dibuat yakni

pemerintahan sekarang. Hal tersebut

menguat akan memberikan tekanan pada

di 13.300 - 13.400. Hal ini disebabkan oleh

menyebabkan ketergantungan Indonesia

rupiah. Tetapi, dengan mempertimbangkan

faktor penguatan dollar ketimbang faktor

terhadap dollar yang dikarenakan impor

alasan-alasan tadi, pelemahan rupiah tidak

pelemahan rupiah itu sendiri.

migas menjadi berkurang dan membuat

akan terlalu dalam.
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dikarenakan kebijakan pengetatan moneter
oleh The Fed melalui percepatan peningkatan
2.00
3000
8.00

lain rencana pemotongan pajak dan

1.00
2000

pembangunan infrastruktur. Akibatnya,
0.00

inflasi AS diproyeksikan akan meningkat dan

7.00

1318.90
1000

menyebabkan The Fed harus ‘mengerem’
laju inflasi melalui peningkatan suku bunga.

-1.00

Tanggal 15 Maret lalu, bunga acuan AS telah

-1.73
-2.00

2014

2015

2016

asset class performance, 23-mar-17 1yr, %
BRL
dxy
THB
JPY
IDR
EUR
CNY
PHP
GBP

Yield 10-y

15.94
japan
3.92 germany
1.58
spain
0.88
italy
-1.10
usa
-3.54 thailand
-5.59 indonesia
-7.94 portugal
-11.57 greece

0.05
0.41
1.70
2.25
2.41
2.76
3.88
4.10
7.21

Equity
mxapj
spx
sensex
jci
sx5e
nky
set
shcomp
pcomp

15.64
15.31
15.12
14.55
12.43
12.16
11.36
8.14
-1.00

Commodity
coal
rubber
cotton
brent oil
tin
nickel
cpo
gold
rice

53.64
45.30
40.61
25.99
19.50
13.99
12.73
2.12
-4.42

Source : Bloomberg, Bahana TCW
6.00

2013

Kinerja Reksadana Saham di Bank Tabungan Negara (BTN)
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rencana kebijakan ekspansif Trump antara

100

2012

Faktor penguatan dollar terutama

suku bunga acuan AS untuk merespon

110

0

Faktor kedua yakni peningkatan harga komoditas seperti

Kinerja Reksadana Saham di Bank Tabungan Negara (BTN)
Produk unggulan Bahana TCW sendiri di tahun 2017 adalah reksadana
saham Dana Ekuitas Prima. Berbekal komposisi portofolio yang
diwarnai saham-saham mid-cap serta strategi pengelolaan sector
rotation yang lincah memanfaatkan peluang fluktuasi pasar, Dana
Ekuitas Prima kami yakini dapat menjadi salah satu produk investasi
yang unggul di tahun 2017.
Akhir kata, kalimat dari Robert Arnott cukup tepat untuk
menggambarkan tahun ini bahwa sesuatu yang nyaman biasanya

ditunjukkan peraga di samping. Harga batu bara yang sudah naik

jarang menguntungkan. Ini senada dengan fakta bahwa rezeki yang

+53,64% atau karet +45,30%, dst. akan menjadi landasan kuat kenaikan

asal katanya dari bahasa Arab “Rizq” memang dekat dengan risiko yang

harga saham. Sebagai negara penghasil dan pengekspor komoditas,

berasal dari kata bahasa Inggris “Risk”. Risiko dan Rezeki ibarat dua

Indonesia tentunya akan diuntungkan dengan hal ini. Peningkatan harga

sisi dari koin yang sama. Ketidakpastian merupakan aspek yang tak

komoditas yang disebabkan oleh percepatan ekonomi global akan

terpisahkan dari investasi. Jadi, tidak perlu alergi dengan ketidakpastian.

relatif lebih menarik dibandingkan dengan

memacu daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan pendapatan

Keep calm, stay invest.

sebelumnya. Hal ini berpotensi menyebabkan

perusahaan juga akan menguat. Dengan kata lain, recovery story is

meningkat 25 bps. Berdasarkan konsensus
para analis di Bloomberg, akan ada potensi
dua kali lagi kenaikan suku bunga di tahun
ini. Peningkatan suku bunga tersebut akan
menyebabkan potensi investasi di AS menjadi

arus modal kembali ke AS, sehingga
mendorong penguatan dollar.

-1000
4.94

ind current account on 12/31/16 (R1) -1.73
ind trade balance (R3)

2009

-2000

1318.90

ind gdp on 12/31/16 (r2)
2008

-3.00

4.00

4.94
2010

2011

-4.00

2012

2013

2014

Neraca Berjalan Indonesia

2015

2016

2017

equity friendly.

Semoga yang terbaik datang pada Anda.
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M e ningkatkan
N i lai Tamba h Prope rti
T E KS M . R iski R usdi F OT O dok. spesial

com, Property Affordability Sentiment
Index 2016, 98% dari konsumen properti
di Indonesia menempatkan lokasi sebagai
faktor penting dalam pemilihan hunian.
Selain itu, para pencari properti di Indonesia

N

menganggap keamanan lingkungan juga
sebagai salah satu faktor penting dalam
mempertimbangkan pembelian hunian.
Namun, yang pasti, pilihlah investasi
properti Anda di lokasi yang sudah ditunjang
amun, bisnis properti sebenarnya

oleh fasilitas yang sudah lengkap. Hal

tidaklah semudah seperti yang

ini dapat memberi Anda peluang untuk

terlihat. Hasil maksimal dari

membuka lahan bisnis lainnya.

bisnis properti ini sangat tergantung kepada
strategi, kesabaran, dan keberanian dari si

Berikut adalah tiga cara untuk meningkatkan

pelakunya, mulai dari perencanaan awal yang

nilai tambah dari properti yang Anda miliki.

harus benar-benar matang, pemilihan lokasi,

• Jagalah Selalu Kebersihan Properti

dan banyak faktor lainnya.
Perencanaan awal memang menentukan

Anda
Sepintas ini tips yang amat mudah tapi

segalanya. Misalnya, jika Anda memiliki dua

selalu berhasil. Anda harus tahu jika

bidang tanah dengan ukuran yang sama

kebersihan adalah poin pertama yang

tapi lokasinya berbeda, yang pertama di

dinilai dari sebuah properti. Tentu ini

pemukiman elit dan yang kedua berada di

mencakup baik kebersihan luar dan dalam

pemukiman kelas menengah, jelas harga

dari properti yang Anda miliki.

tanahnya akan berbeda. Lalu, ketika dua

• Selalu Update dengan Perkembangan

tanah itu dibangun rumah dengan ukuran,

Terbaru

desain, dan spesifikasi material sama,

Pengetahuan pasar akan membantu

dengan memanfaatkan satu jasa kontraktor

pemilik untuk menambah wawasan yang

kepercayaan Anda, Anda akan dikenakan

diperlukan agar properti yang dimiliki

biaya pembangunan yang sama. Sayangnya,

dapat lebih menonjol dan memiliki satu

Investasi properti merupakan

ketika rumah itu akan disewakan atau dijual,

pilihan investasi paling laris

tentu harga sewa atau harga jualnya menjadi

kelebihan dari pesaing lainnya.
• Jangan Terlalu Banyak Berimprovisasi

berbeda. Khusus untuk rumah kedua, Anda

Renovasi demi mengikuti tren terbaru

tidak akan banyak mendapat keuntungan

perlu dihindari. Anda pasti tidak ingin

dinilai sebagai investasi minim

akibat tingginya biaya pembangunannya.

menghabiskan banyak uang tapi justru

risiko yang memiliki potensi paling

Ilustrasi di atas sedikit menggambarkan

mengurangi nilai dari investasi Anda. Perlu

betapa strategi amat berperan dalam

dipahami jika tiap calon pembeli/penyewa

berbisnis properti.

sudah punya konsep desain sendiri untuk

dan disukai. Investasi properti

menguntungkan.

Berdasarkan hasil survei Rumah.

properti yang mereka inginkan.
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ulit memungkiri bahwa kaum

Jakarta sampai menyekolahkan anak-anak

hawa merupakan makhluk

dan lainnya, semua dari bernyanyi. Jadi, saya

justru kembali pada kehebatan seorang

dengan keluarga saya, tidak saya contoh.

ciptaan Tuhan yang paling kuat

harus tahu diri. Di usia saya ini, masih ada

perempuan, ia berkata, “Itulah kelebihan

Anak-anak itu perlu role model. Kalau saya

di muka Bumi ini. Kehadirannya sebagai

yang mau memanggil saya untuk bernyanyi

perempuan, kita mampu memaksimalkan

bicara saja, mereka tidak akan dengar. Di

sumber kehidupan sungguh tak dapat

dan masih bernyanyi di enam era Presiden

waktu berpikir. Perempuan memiliki

samping itu, tentunya doa saya.”

tergantikan. Maka, tak heran jika kita kerap

Indonesia. Itu harus saya syukuri.”

manajemen waktu yang lebih baik daripada

mendengar sebuah kalimat bijak yang

IBU, BISNIS, DAN
PEREMPUAN

Yuni sempat berujar bahwa segala
sesuatu yang ia kerjakan kini diperuntukkan

Kerendahan Hati Yuni

balik setiap kesuksesan pria”. Menelusuri

Kesibukan Yuni Shara di dunia hiburan, tidak

Kesuksesan Seorang Perempuan

dalam hal investasi. Beragam jenis kegiatan

jejak langkah seorang Yuni Shara, rasanya

membuatnya lupa akan tugas utamanya

Tak banyak penyanyi zaman sekarang yang

investasi ia lakoni untuk kedua anaknya.

sah saja untuk berkata bahwa ia merupakan

sebagai seorang ibu. Hari-harinya dihiasi

harus menjalani perjuangan keras seperti

“Saya sudah tidak memikirkan diri saya lagi,

salah satu sosok perempuan tangguh yang

dengan kehebohan aktivitas bersama kedua

yang dialami oleh Yuni Shara dalam mengejar

semua untuk anak-anak saya. Yang pertama,

berhasil menerjang berbagai cobaan hidup.

buah hatinya. “Menjalankan hidup sebagai

kesuksesan. Sempat mengikuti satu lomba

asuransi untuk anak-anak terlebih dahulu.

Merintis hidup dari nol berlanjut kesuksesan,

ibu, saya mengurus dua putera saya. Yang

ke lomba lainnya sejak duduk di bangku

Masing-masing sampai 4 asuransi. Mereka

ia menetapkan nama besar sebagai seorang

pertama Cavin Obient Salomo Siahaan, 14

Sekolah Dasar hingga akhirnya hijrah ke

juga punya tabungan. Selain itu, saya pun

diva Tanah Air yang mampu bertahan di

tahun kelas 3 SMP, dan Cello Obient Siahaan,

Jakarta, membuat Yuni memandang lebih

bekerja, apalagi kedua anak saya laki-laki,

hati masyarakat Indonesia hingga sekitar

12 tahun kelas 6 SD. Jadi, saya cukup sibuk

akan arti sebuah kesuksesan. Ketika ditanya

jadi saya harus memodali mereka dengan

tiga dekade lamanya. Dan kini, ia tak hanya

mengawasi mereka, apalagi mereka mau

cara meraih kesuksesan, ia berbagi, “Sukses

bentuk rumah atau properti.”

menjalani kehidupan sebagai seorang

ujian,” ujar perempuan kelahiran 3 Juni ini.

yang benar adalah ketika kita memiliki mimpi.

bagi putera-puteranya. Demikian pula

Hebatnya lagi, Yuni Shara juga merupakan

penyanyi legendaris. Ia adalah seorang Ibu

Selain itu, Yuni kini juga tengah sibuk

Batasan mimpi kita adalah langit. Bermimpilah

seorang pebisnis. Beberapa tahun terakhir,

yang terus berjuang membesarkan kedua

mengurus sebuah yayasan Pendidikan Anak

setinggi-tingginya. Kalau kita ikhtiar terus,

ia turut berkecimpung di dunia bisnis

puteranya, sekaligus seorang perempuan

Usia Dini (PAUD) untuk anak-anak kurang

mimpi itu akan khobul. Selama kita memiliki

infrastruktur dan properti. Dalam hal ini, Yuni

cerdas yang mengerti akan pentingnya

mampu. “Saya punya murid 100 orang. Jadi,

rencana untuk terus menjadi lebih baik, otak

tak mau salah langkah. Ia hanya memercayai

berinvestasi.

kalau ditanya cita-cita saya sekarang, saya

kita akan memaksa terus untuk bekerja.

instansi terpercaya yang mampu memenuhi

ingin punya lahan sendiri yang lebih besar

Dan, Tuhan itu baik. Insyaallah sukses. Jika

kebutuhannya dalam berbisnis. “Kebetulan

dengan nama Yuni Shara, memulai mimpinya

untuk PAUD tersebut,” ucapnya. Kerendahan

ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus

saya juga ikut bisnis infrastruktur untuk

untuk menjadi seorang penyanyi sejak tahun

hati seorang Yuni Shara bisa menjadi

melakukan sesuatu. Tidak ada yang tidak

perumahan. Saya bekerja sama dengan

1987, ketika ia masih berusia 15 tahun.

sebuah tolak ukur dari kesuksesannya kini.

capek, tidak ada tidak butuh pengorbanan”. Ia

partner saya mengerjakan proyek FLPP

Berawal dari ajang kompetisi Festival Bintang

Beragam penghargaan dan materi yang

pun dengan bergurau menambahkan, “Tidak

di Maja, Banten. Dan otomatis, bisnis ini

Radio dan Televisi, ia akhirnya mendapatkan

telah ia terima tidak kemudian membuatnya

ada yang instan. Instan itu hanya mi. Makan mi

hubungannya dengan Bank BTN.”

tawaran rekaman album perdananya yang

lupa akan perjalanan hidupnya, sehingga

saja harus rebus air dulu.”

bertajuk Kasmaran di 1991. Belasan album

niat untuk berbagi terus ada di benaknya. Ia

dan lagu lainnya pun kian menyusul seiring

kemudian menambahkan, “Sebaik-baiknya

Anak dan Investasi

dengan kesuksesan Yuni di industri hiburan.

manusia adalah kalau ia punya manfaat

Bagi Yuni Shara, kesuksesannya kini hanyalah

Salah satu album Yuni yang berjudul Mengapa

untuk banyak orang. Saya ingin menjadi ibu

untuk menjadi seorang Ibu yang sempurna

Tiada Maaf (1996) terjual 150.000 copy

yang membanggakan untuk kedua anak saya.

bagi kedua anaknya. “Anak-anak saya tahu

dalam minggu pertama rilis dan mendapat

Sayapun juga ingin anak saya bangga dengan

bahwa uang tidak datang dari langit. Saya

penghargaan 4 platinum dari BASF.

dirinya sendiri. Kalau mereka bangga dengan

melakukan yang sebaik mungkin menurut

diri mereka sendiri, saya akan jauh lebih

kemampuan saya, saya tidak bisa mengikuti

bangga lagi.”

standar hidup orang lain. Saya bisa belajar

Mempertahankan eksistensi di dunia
hiburan bukanlah sebuah hal mudah.
Dengan deru nama-nama baru yang terus
bermunculan, tentu persaingan di industri
tersebut tak akan pernah terelakkan. Hal
inipun diamini oleh Yuni Shara. Ia justru
menjadikan hal tersebut sebagai sebuah hal
yang patut disyukuri. Ia berkata, “Saya harus
bersyukur. Hampir 30 tahun saya terjun di
industri seni ini. Sudah hampir 30 tahun saya

T E KS Andreas W. F O TO Dok. S PE S I AL

laki-laki.”

dari ibu-ibu yang lain, tapi yang tidak cocok

berbunyi, “Selalu ada perempuan hebat di

Wahyu Setyaning Budi atau yang dikenal

YUNI SHARA

Diselimuti oleh beragam kesibukan, Yuni

bernyanyi, saya bisa hidup dan makan di

Anak-anak saya tahu bahwa uang tidak datang dari langit. Saya melakukan yang
sebaik mungkin menurut kemampuan saya. saya tidak bisa mengikuti standar hidup
orang lain. Saya bisa belajar dari ibu-ibu yang lain, tapi yang tidak cocok dengan
keluarga saya, tidak saya contoh. Anak-anak itu perlu role model. kalau saya bicara
saja, mereka tidak akan dengar. Di samping itu, tentunya doa saya.
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Berhubung karena keterbatasan biaya, ia

ia meminjam lagi untuk membeli lebih

perguruan tinggi. Untuk membiayai hidup,

banyak properti lain sekaligus juga ada

ia berjualan buku ensiklopedi. Pada usia

yang disewakan. Hal ini terus ia lakukan

yang terbilang muda, yakni 23 tahun, David

secara perlahan hingga sudah cukup

memutuskan untuk menikah. Ia pun beralih

banyak portofolio yang David tangani. Dari

menjadi seorang rabi dan dibayar untuk

pengalaman ini, ia mengakui utang bisa jadi

pelayanan keagamaan. Sayangnya, itu tak

teman untuk bisa meraih kesuksesan.

pernah cukup guna mencukupi kebutuhan
hidup keluarganya.
David kemudian melihat potensi bisnis

Dav i d L i ch t e nst e i n

Modal Nekad dan
Kejelian Membaca Pasar
TEKS D IAZ RACHMAN FOTO D ok . SPESIAL

Namanya tak begitu dikenal di dunia tapi di Amerika Serikat,
David Lichtenstein adalah salah satu pebisnis properti
yang amat dikenal. Kini, perusahaannya Lightstone Group
yang berbasis di Manhattan adalah salah satu perusahaan
real estate terbesar di Amerika Serikat, yang tersebar dari
perumahan, perhotelan, dan sektor ritel.

T

he Lightstone Group sendiri
didirikan pria 57 tahun ini pada
tahun 1988 dan ia juga menjabat

sebagai Ketua dan CEO. Perusahaannya
dikenal sebagai perusahaan unggulan yang
memiliki standar kualitas dan integritas
tinggi. Ia juga amat dipercaya karena
reputasinya yang mampu memberikan nilai
lebih bagi investor. Tetapi, perjalanan hidup
dan perjuangannya membangun perusahaan
adalah poin utama yang membuatnya
terkenal.
Masa Kecil dan Jalan Menuju Kejayaan
David Lichtenstein lahir dari keluarga kelas
bawah di Brooklyn dengan memiliki enam
saudara kandung. “Kami saat itu tak punya
televisi, jadi saya banyak bertanya tentang
apa saja. Akhirnya, ayah saya membelikan
buku Ensiklopedia Dunia. Dan, pada saat usia
10 tahun, saya sudah hapal dari A sampai Z,”
kenangnya seperti yang dimuat di koran The
Real Deal, New York.

Selepas membayar utangnya ke bank,

juga tak sampai meneruskan pendidikan ke

Dari situ pula, ia lantas mendirikan
Lightstone dengan merekrut para profesional
di bidangnya agar bisa makin serius

dari jual-beli hunian. Menurutnya, bisnis

menjalankan bisnis properti berbagai segmen.

seperti ini tidaklah membutuhkan otak yang

Mulai dari apartemen keluarga, perkantoran,

begitu cerdas serta latar belakang pendidikan

penginapan, ritel, sampai kawasan industri.

tinggi. Pada tahun 1986, ia memberanikan diri

Kini, Lightstone memiliki portofolio properti

menggunakan kartu kredit untuk membeli

senilai US$2 miliar. Di antaranya, mencakup

dua unit rumah seharga US$89.000. Tidak

11.000 apartemen dan 3.200 kamar hotel. Ada

butuh waktu lama, ia berhasil menjual

pula kawasan perkantoran dan industri dengan

dengan harga tinggi.

total luas mencapai 6 juta kaki persegi.
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Bukan
Sekadar
Gedung
Opera

arsite ktu r d e sain
s y d n e y o p e ra h o u s e
B e b e ra p a de ta il de sa in a rsite k
da ri Op e ra Ho u se S ydne y
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1959, Ratu Elizabeth II turut ambil bagian

adalah salah satu tugas pembuatan yang

dengan meresmikan bangunan tersebut.

paling sulit yang pernah ada. Penyelesaian

Gedung Opera Sydney dibangun di atas lahan

desain dan konstruksi besar berbentuk

seluas 2,2 hektare.

cangkang ini membutuhkan waktu delapan

Setiap harinya, selalu ada pertunjukan
seni di gedung yang menjadi icon kota
Sydney itu. Pertunjukan seni yang biasanya

tahun. Sementara itu, pengembangan ubin
keramik khusus memakan waktu tiga tahun .
Sydney Opera House selesai

ditampilkan di Opera House antara lain konser

pembangunannya pada pertengahan tahun

musik pop, jazz, rock, musik rakyat, dansa,

1973. Dan pada tanggal 20 Oktober 1973,

drama, opera, teater, bioskop, dan masih

Sydney Opera House akhirnya diresmikan

banyak lagi yang lainnya.

oleh Ratu Elizabeth II. Hasilnya, Sydney Opera
House menjadi salah satu bangunan paling

Sejarah Pembangunan dan Desain

unik di dunia. Bangunan ini juga terdaftar

Pada tahun 1956, Pemerintah New South

sebagai salah satu situs Warisan Dunia

Wales (NSW) berencana membangun gedung

UNESCO pada 2007.

opera di Sydney. Untuk memenuhinya,

S

diadakanlah sayembara desain internasional

Kaya Beragam Fasilitas

dengan menunjuk juri-juri independen.

Fasilitas-fasilitas yang bisa ditemukan

Hasilnya terjaring 200 desain dari arsitek-

di dalam Gedung Opera Sydney yakni

arsitek seluruh dunia. Tetapi, pada akhirnya,

terdapatnya 1.000 ruangan yang ada di dalam

para juri menobatkan karya seorang arsitek

gedung, lalu terdapat 6 ruangan utama yaitu

muda Denmark Jorn Utzon yang berusia 38

Concert Hall, Drama Theatre, Playhouse,

tahun sebagai pemenang.

Studio, Reception Hall, dan Opera Theatre.

Jorn Utzon tidak hanya diberikan proyek

Selain itu, fasilitas yang bisa ditemukan di

konstruksi, tapi juga menerima hadiah uang

Opera House antara lain restoran mewah,

ydney merupakan kota terbesar di

Dan, bangunan yang paling menarik

sebesar £5.000. Perusahaan engineering

ruang istirahat, ruang ganti, dan toilet.

Australia dan juga destinasi utama

perhatian disepanjang tepi pantai itu adalah

Ove Arup dan Partners digandeng untuk

bagi wisatawan di Australia. Sydney

Sydney Opera House dengan desain yang

mewujudkan desain di atas kertas menjadi

dikelilingi oleh sejumlah tempat wisata

memiliki wisata tepi pantai yang menarik

seperti cangkang. Inilah gedung pertunjukan

sebuah konstruksi nyata yang megah dengan

menarik yang ada di Sydney. Di sisi barat,

sepanjang 250 kilometer, di sekitar tepi pantai

seni yang paling terkenal di dunia. Gedung

citarasa seni tinggi.

terdapat Sydney Harbour Bridge. Di sisi timur,

juga berdiri gedung-gedung megah yang

yang merupakan salah satu warisan dunia

tertata rapi dan teratur menciptakan suasana

UNESCO ini dibangun pada tahun 1959 oleh

cangkang yang dilapisi dengan keramik putih

Sydney. Sementara, di sisi selatan, terdapat

yang nyaman dan aman untuk dikunjungi

seorang arsitek keturunan Denmark yang

Skandinavia. Tetapi, konstruksi cangkangnya

gedung pencakar langit.

sebagai tempat liburan.

bernama Jorn Utron. Kemudian, pada tahun

Desain gedung opera ini berbentuk mirip

Uniknya, Gedung Opera House Sydney

terdapat Teluk Farm. Di sisi utara, ada Teluk

S ydn ey Op era H o u s e
S yd n e y H a r bo ur B ri d g e , S yd n e y O p e ra H o us e ,
B e n n e l o n g Po i n t , S t a t e C a p i t a l o f N e w S o ut h
Wa l e s , S yd n e y, A us t ra l i a
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B aniku
ENMA R U j u g a
m e na w a rka n m e n u y a n g
m e ng g u na ka n b a ha n
da g ing ku da ( B a n i k u) .
B e b e ra p a m e nu ba r u
la innya di re sto ra n i n i
j u g a da p a t A nda n i k m a t i ,
se p e rti di a nta ra n y a
Wa g yu Ro a st B e e f D o n
da n Re ise i U ni So ba .

Tak hanya makan malam, ENMARU juga
cocok untuk menjadi tempat santap siang
hari. Jangan lupa untuk mencicipi Hakozen,
atau yang biasa dikenal dengan Bento, yakni

E

paket nasi dengan beragam varian lengkap
dalam kotak kayu. Untuk menu ini, terdapat
tiga pilihan maincourse, yakni Sumiyaki
NMARU, di Lantai 46 The Plaza,

Yakitori Oyako Ju yang merupakan beragam

Jakarta Pusat, mampu menjadi salah

sate di atas nasi, Negishio Wagyu Tongue

satu pilihan restoran mewah yang

Ju, dan Kaisen Chirashi Ju Gokujo dengan

tak hanya menawarkan beragam menu

beragam sashimi di atas nasi. Masing-masing

khas Jepang penggungah selera, tetapi

pilihan tersebut dilengkapi dengan banyak

juga disempurnakan dengan ambience

side dish yang tak kalah lezat, termasuk

yang elegan.

chawan mushi dan miso soup. Bahkan,

Berbicara mengenai interior

bagi para petualang kuliner, ENMARU juga

ENMARU, tidak akan lepas dari keindahan

menawarkan menu yang menggunakan

pemandangan jantung Kota Jakarta di balik

bahan daging kuda (Baniku). Beberapa menu

jendela kaca yang mengelilingi seisi restoran

baru lainnya di restoran ini juga dapat Anda

JAPAN IN
THE SKY

tersebut. Tentu hal ini menjadi daya tarik

nikmati, seperti di antaranya Wagyu Roast

tersendiri bagi para penikmat rasa yang

Beef Don, Reisei Uni Soba (soba dingin

ingin bersantap bertemankan pemandangan

dengan sea urchin sauce, seaweed, dan

Ibukota dari ketinggian sudut pandang Lantai

leek), Binzume Tapas Maguro & Shake Poke,

46. Tak hanya itu, elemen interior semi-rustic,

dan Aburi Niku Sushi dengan pilihan Iwate

seperti kayu dan bebatuan, pun bersanding

Beef, Wagyu Sirloin, atau Roast Beef. Sushi,

harmonis, memberikan kesan dramatis dan

sashimi, robatayaki, dan daging sapi Jepang

hangat, tapi tetap modern. Apalagi, ketika

dari Prefecture Iwate merupakan sajian

mengunjungi restoran ini pada malam

andalan dari restoran ini.

pengalaman bersantap Anda. Maka, tak heran

120 kursi di dining area, 8 kursi di sushi bar,

T e ks Andreas W. F oto K ahfy Y udha

ENMARU juga kerap menjadi salah satu

juga 2 VIP Room yang masing-masing dapat

restoran pilihan bagi para pasangan.

menampung 10 kursi, sehingga cocok untuk

hari, suasana romantis akan menyelimuti

Restoran-restoran yang menyajikan sajian khas

Sedangkan, untuk sajian makanannya,

ENMARU memiliki kapasitas hingga

beragam acara Anda, mulai dari makan

ENMARU juga tak main-main. Secara umum,

malam romantis dengan pasangan, meeting

sajian masakan khas Jepang memang tidak

pekerjaan, bahkan hingga santap keluarga

dari sekian banyak nama restoran dalam daftar

banyak bermain pada bumbu kental rasa,

dan para sahabat. Restoran ini buka setiap

panjang tersebut, sungguhlah tidak mudah untuk

tapi dari hal tersebut, kualitas bahan menjadi

harinya, mulai pukul 12:00 sampai 15:00 WIB

primadona utama. Untuk itu, ENMARU

untuk santap siang, kemudian akan buka

menekankan kesegaran dan kualitas bahan

kembali untuk makan malam pada pukul

tinggi, metode memasak, hingga disajikan

18:00 sampai 22:30 WIB. Reservasi terlebih

dengan cantik di atas piring.

dahulu sangat dianjurkan.

Jepang kian menjamur di Ibukota tercinta. Tetapi,

menentukan beberapa di antaranya yang memang
benar-benar mengedepankan kualitas bahan, sekaligus
mengutamakan pengalaman bersantap kelas atas.

r es ervasi
E N M A R U Ja p a n e s e Re s t a ura n t
021.29922448 / 087875564757
e n m a r u@ a l t i t ud e . co . i d
Th e P l a z a 4 6 th  Fl o o r 
Ja la n M H T ha m ri n K a v 2 8 -3 0
Ja k a r t a , In d o n e s i a
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BIE NVE NIDO A C A SA !
J i k a ada ke samaan yan g su l i t
d i p un gkir i dari ke din am i san h i d u p
ma yoritas masyarakat Tanah Ai r,
t e ntu tak lain adalah hau snya
h a sr at kita un tuk se la l u m enco ba
s e suatu yan g b ar u, apa l ag i d al am
h a l kulin e r.
T e ks Andreas W. F o to Elvina Febriani

B

erlokasi di salah satu area bisnis Ibukota,
tepatnya di kawasan Mega Kuningan, Atico by
Javanegra menawarkan beragam hidangan khas
Mediterania, khususnya sajian Spanyol. Meski

citarasa tersebut terbilang masih segar di kehidupan orang
Indonesia, nyatanya restoran yang baru saja dibuka pada akhir
tahun lalu ini mampu menawarkan sederet menu berkualitas,
serta konsep yang nyaman bagi selera Indonesia, tanpa harus

Cap el l ini c o n
Eri z o s de M ar Y
Cav iar
Merupakan perpaduan
pasta tipis Angel Hair,
Hokkaido Sea Urchin, dan
Caviar, bersama bumbu
creamy gurih

kehilangan kesan mewah dan internasional.
Sebelum Anda melangkahkan kaki masuk ke dalam
Atico by Javanegra, Anda akan disambut hangat oleh
sebuah gerbang pintu besar bermaterial kayu. Ya, unsur
kayu memang mendominasi interior restoran ini, sehingga
tampilan nyaman dan tenteram begitu terasa. Area restoran
ini sendiri dibagi menjadi tiga, yakni indoor area, outdoor area
dengan pemandangan gedung khas Ibukota, juga private area

Sedangkan, jika berbicara mengenai sajian yang

yang dapat menampung sekitar 50 orang. Hal menarik lainnya

dihidangkan, tentu sosok nomor satu di balik dapur Atico,

dari interior restoran ini tak lain adalah adanya open kitchen,

yakni Andrea Peresthu, tak dapat dilewatkan. Sempat

yang memungkinkan Anda menyaksikan para juru masak

menghabiskan waktu sekitar 15 tahun di Eropa, Andrea

mempersiapkan hidangan untuk Anda.

bersama dengan restorannya ini akan memanjakan indera
pengecap Anda dengan sajian-sajian berbumbu eksotis yang
mungkin akan menjadi sajian favorit Anda.
Pastikan Anda mencicipi hidangan andalan Capellini con
Erizos de Mar Y Caviar, yang merupakan perpaduan pasta
tipis angel hair, Hokkaido sea urchin, dan caviar, bersama
bumbu creamy gurih. Porsinya yang tidak terlalu besar akan
membuat Anda ingin memesan satu porsi lagi, atau mungkin
memungkinkan Anda mencicipi hidangan lezat lainnya. Untuk
itu, adapula Sabor de Mar, yakni udang dan kerang bakar
dengan bumbu khas Mediterania yang begitu terasa. Dan
ketika sudah sampai di restoran Spanyol, jangan sampai Anda
tidak mencicipi sajian khas negeri tersebut, yakni Tapas. Mixed
Tapas juga tersedia dan dihidangkan bersama self-made
bread. Untuk minumannya, percayalah pada rekomendasi Iced
Spanish Colacao Chocolate.
Ragam varian kopi dan teh berkualitas dari Javanegra
yang terpampang di sisi interior restoran inipun bukan hanya
sekadar elemen pelengkap. Anda dapat menikmati kopi
dan teh Javanegra di Atico, yang juga menjadi pendamping
sempurna untuk sarapan, makan siang, makan malam,
afternoon coffee, atau sekadar pertemuan bisnis.
Atico by Javanegra is definitely a beautiful destination for
the tongue-travellers!
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Must
Visit

SENSASI DAN PESONA KULINER SOLO

Solo memang populer dengan
menu-menu hidangan berkuahnya
yang lezat. Aneka jenis soto
terkenal, tengkleng, selat segar,
timlo, bakso, nasi liwet, bakmi, dan

Wisata kuliner telah lama menjadi daya tarik wisata di Kota

sederet menu kuliner lain dapat

Solo, terutama dengan banyaknya kuliner andalan dari kota

ditemui di kota ini.

yang menyandang dua nama ini yakni Solo dan Surakarta.
TEKS zulmahmudi FOTO Rahmad Gunawan

B

erada di Solo pada saat rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) Kota Solo ke-272
pada bulan Februari lalu terasa amat menyenangkan. Begitu banyak acara yang bisa dinikmati
selama perayaan berlangsung, termasuk ajang kuliner Festival Jenang Nusantara. Ribuan
orang yang hadir tak hanya dapat menikmati menu jenang khas Solo, tapi juga jenang-jenang

khas berbagai daerah di Nusantara.
Bisnis kuliner di Solo memang terus berkembang. Banyak pemain baru bermunculan dan lebih terasa

jika Anda kerap berkunjung ke kota ini. Tak cuma kedai sederhana atau rumah makan kelas menengah,
jumlah restoran kelas menengah atas juga terus meningkat. Lihat saja bisnis kuliner wedangan. Hampir
di setiap sudut kota bermunculan bisnis wedangan yang tak lagi di pinggir jalan saja tapi juga hadir berupa
restoran.
Solo memang populer dengan menu-menu hidangan berkuahnya yang lezat. Aneka jenis soto terkenal,
tengkleng, selat segar, timlo, bakso, nasi liwet, bakmi, dan sederet menu kuliner lain dapat ditemui di
kota ini. Uniknya, tak perlu susah untuk mencarinya lokasi kuliner yang enak, hampir setiap orang akan
merekomendasikan satu atau dua lokasi terbaik, ketika Anda menanyakan akan menikmati jenis kuliner
yang diinginkan.
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D

taman nasio nal
a l as p u rwo
Terletak di Kecamatan
Tegaldlimo dan
Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur, Indonesia.

alam beberapa tahun

tahun 2017 ini, Banyuwangi akan menggelar

terakhir, arus wisatawan yang

sebanyak 72 festival menarik jadi kapan pun

berkunjung ke Banyuwangi

Anda akan berkunjung akan menemui salah

memang terus meningkat.

satunya.

Hal ini dikarenakan promosi pemerintah
Kabupaten Banyuwangi juga amat gencar

Keindahan dan keunikan Taman

dengan mengadakan sejumlah festival dan

Nasional Meru Betiri dan Taman

terlebih ditopang oleh adat istiadat dan budaya

Nasional Alas Purwo.

yang terus dipertahankan seperti ditemui di

Rajegwesi merupakan pintu gerbang masuk

desa-desa wisata di sana, dan faktor utama

kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Pantai

karena kondisi alamnya yang memikat dari

Rajegwesi merupakan objek wisata pertama

keindahan pantai-pantainya, gunung, hingga

yang dapat dijumpai. Pantai yang berombak

taman nasional yang berada di sana. Pada

relatif kecil jika dibandingkan dengan pantai

awal tahun ini saja, Kabupaten Banyuwangi

selatan lainnya ini dipergunakan masyarakat

dinobatkan oleh Menteri Pariwisata Arief

sekitar kawasan untuk tempat pelabuhan

Yahya sebagai Kota Festival Terbaik atau The

kapal-kapal nelayan penangkap ikan dan

Best Festival City di Indonesia. Dan untuk

tempat pelelangan ikan.

taman nasio nal
a l as p u rwo
Terletak di Kecamatan
Tegaldlimo dan
Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur, Indonesia.

Banyuwangi adalah
wilayah pertama yang
disinari matahari
di Pulau Jawa. Dan,
sebagai kabupaten
terluas di Pulau
Jawa, Banyuwangi
juga memiliki ragam
potensi wisata yang
menjanjikan bahkan
menjadi destinasi
yang tengah naik
daun.
Pantai Pulau Merah
T e ks & f ot o zulmahmudi

Banyuwangi: Destinasi Liburan
Yang Tengah Naik daun

Adalah lokasi wisata yang juga paling banyak dikunjungi wisatawan. Pesona pantainya tak kalah dengan pantai-pantai yang
ada di Pulau Bali tapi kelebihan di sini adalah tanah di sekitar pantai ini berwarna merah bahkan pasir pantai juga berwarna
kemerahan. Dan untuk menuju pulaunya, Anda dapat menginjakkan kaki di sana tatkala air sedang surut, jaraknya hanya
100 meter dari bibir pantai.
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Dan keindahan pantai tersembunyi
bernama Teluk Hijau adalah tujuan utama.
Sebenarnya, tujuan ini amat cocok bagi yang
memiliki jiwa petualangan karena melalui
rute cukup menantang. Jadi, dari Banyuwangi
Anda bisa menyewa kendaraan jenis off-road.
Dan dijamin, pemandangan yang dilalui serta
keindahan pantai-pantainya amat memukau.
Teluk Hijau atau Green Bay terletak
di Desa Sarongan, bagian selatan dari
Banyuwangi. Menuju Teluk Hijau bisa dilalui
dengan dua cara, yakni naik kapal mesin dari
adalah salah satu tujuan wisata utama di Alas

yang memutar dengan jalur naik turun bukit.

Purwo. Padang savana ini dilengkapi dengan

Teluk Hijau berada di belakang tebing. Inilah

pos pantau untuk melihat hewan-hewan liar

fenomena alam yang muncul akibat adanya

surga tersembunyi di Banyuwangi, pantainya

yang sedang merumput. Anda dapat melihat

aliran cairan belerang yang banyak sekali di

berpasir putih, warna air biru kehijauan,

ratusan banteng Jawa ditemani burung

sekitar Kawah Ijen. Pemandangan ini akan

dan amat ekslusif karena jarang dikunjungi

merak, atau bila beruntung bisa melihat

semakin cantik jika dilihat pada malam hari

wisatawan. Jika musim hujan, di sini juga

babi hutan dan rusa. Ada beberapa destinasi

karna akan terlihat dengan lebih jelas. Di

bisa ditemui air terjun setinggi 8 meter

menarik lain di Alas Purwo, meliputi pantai

Kawah Ijen, Anda juga bisa melihat aktivitas

yang turun dari puncak bukit. Dan jika Anda

dari laut selatan Triangulasi, G-Land atau

para penambang belerang tradisional.

memiliki waktu lebih, bisa meneruskannya

Plengkung, Pancur, Ngagelan, juga wisata

ke Pantai Sukamade yang dikenal sebagai

hutan mangrove .

ditemui di acara tertentu. Jika Anda berkunjung ke Banyuwangi, harus menyempatkan menikmati sarapan khas, yakni Sego Udang. Meski tergolong makanan
berat, campurannya adalah nasi, udang, tempe dan ikan wader. Rasanya gurih, renyah, dan pedas. Banyuwangi adalah surga kuliner bagi pecinta makanan
bercitarasa pedas. Ada lagi Sego Tempong, dengan sambal cabai segarnya. Sayuran yang ada di Sego Tempong adalah daun ketela, kacang panjang, terong,
dan mentimun. Rasanya makin mantap dengan tambahan gorengan, tahu, tempe, dan ikan asin. Satu menu lain, yang harus dicoba adalah Pecel Rawon yang
merupakan perpaduan pecel dan rawon. Pedasnya nasi pecel dan sedapnya kuah rawon berpadu sempurna dalam satu piring. Pecel Rawon atau Rawon
Pecel ini mudah didapati mulai dari restoran hingga warung-warung kaki lima. Dan, masih banyak kuliner khas lain yang bisa dinikmati.

Dan karena keterkenalan kawahnya, juga
turut melambungkan ajang balap sepeda

Kawah Ijen Yang Mendunia

diadakan pemerintah setempat. Setiap

hutan tropis alami dan termasuk yang tertua

Salah satu alasan utama wisatawan terutama

tahunnya peserta dari mancanegara terus

di Pulau Jawa. Di dalam kawasan Alas Purwo,

wisatawan asing datang ke Banyuwangi

meningkat apalagi rutenya selain menantang

menjanjikan eksotisme alam yang belum

adalah untuk mengunjungi Kawah Ijen.

juga akan melintasi berbagai destinasi

terjamah. Mulai dari pantai yang masih

Kawah Ijen merupakan danau kawah di

wisata, mulai wisata pantai, perkebunan,

perawan hingga savana yang dihuni binatang-

Gunung Ijen yang terkenal dengan api birunya.

sentra pertanian, keliling kota, hingga kaki

binatang liar. Padang Savana Sadengan

Pesona blue fire di Kawah Ijen ini bahkan

Gunung Ijen.

Taman Nasional Alas Purwo merupakan

Banyuwangi kaya akan kuliner tradisional khasnya. Kuliner asli Banyuwangi bisa dijumpai di warung atau rumah makan. Tetapi, sebagian lagi hanya bisa

Blue fire atau api biru merupakan

Intenational Tour de Banyuwangi Ijen yang

habitat penyu hijau.

Penyuka Pedas Datanglah Ke Banyuwangi

sudah dikenal oleh oleh banyak traveler dunia

Pantai Rajegwesi atau memilih jalur trekking
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Barcelona
An Unforgettable Journey
Teks D IA Z R A C H M A N FO TO D ok. S P E S IA L

Barcelona merupakan kota metropolis dunia yang kental akan keindahan
bidang arsitektur yang menakjubkan, tata kota yang baik, rapi, dan teratur.

62
a r o u n d

t h e

63

w o rld

C asa M i la
Casa Mila menjadi karya terakhir Gaudi sebelum ia
fokus pada pengerjaan Katedral Sagrada Familia.

Things
Must
to
Visit
Do

The Barcelona Shopping Line
Barcelona juga merupakan tujuan bagi pecinta belanja.
Apalagi tersedianya area khusus perbelanjaan sepanjang
5 km yang menjadi rumah bagi sekitar 35.000 toko mulai
dari merek ternama hingga toko oleh-oleh khas Spanyol.
Anda tak perlu khawatir karena toko dan shopping centre
rata-rata dibuka hingga pukul 10 malam.

“

dilindungi oleh Unnesco. Tidak hanya karya

asli Barcelona itu melahirkan sebuah gaya

Sagrada Familia tak kunjung rampung. Tetapi,

karya arsitek Antoni Gaudí yang paling

arsitektur Gaudimisme dan meninggalkan

ini menjadi tempat wisata yang paling banyak

banyak dikenal, terdapat pula rumah sakit

tujuh bangunan unik yang akhirnya menjadi

dikunjungi di Spanyol karena gaya Gothic-nya
sangat kental.

Gemerlap pesta kota… seolah getar

alhasil pada saat musim dingin sekalipun

bersejarah bernama Sant Pau Hospital

objek wisata sejarah yang dilindungi UNESCO.

flamenco mengalun jiwa… kududuk

masih cukup nyaman untuk dikunjungi

dengan bangunannya yang megah. Kemudian,

Tak ada karya seni lain yang serupa dengan

terhanyut nuansa… di sudut semarak

ataupun ditinggali. Pada musim semi, kondisi

tentunya ada Plaza Catalunya yang kerap

hasil karyanya. Banyak yang menganggap ia

pertama Gaudi. Rumah ini dibuat sesuai

Plaza Catalonia,” begitulah penggalan

suhu juga bersahabat tapi ketika musim

digunakan untuk tempat bersantai. Temple

memiliki citarasa seni yang detail.

dengan sifat sang pemilik, Vincens, yang

lirik pembuka lagu era 80-an berjudul

panas bisa saja sesekali jika datang angin

of Augustus yang menjadi warisan kejayaan

“Barcelona”, lagu legendaris yang diciptakan

gurun temperatur udara menjadi lebih tinggi

Romawi. Tak ketinggalan, Museo Catalunya

Anda datangi ketika berkunjung ke Barcelona.

dibangun sebagai tempat kediaman keluarga

oleh Faris RM.

dari negara yang beriklim tropis.

yang terletak di dekat pelabuhan Barcelona.

Katedral Sagrada Familia adalah yang paling

Guell, Anda bisa melihat warna-warni

terkenal. Katedral ini dibuat pada 1883, dan

ukiran cantik yang dipahat di atas batu putih.

hingga ia meninggal pada 1926, Katedral

Sedangkan, Casa Mila, atau disebut juga

Barcelona memang kota yang indah,

juga ramah bagi pejalan kaki. Sejumlah lokasi

banyak juga yang menyebutnya sebagai kota

wisata menariknya bisa ditempuh dengan

paling romantis di dunia. Menurut data dari

berjalan kaki. Apalagi, tata kotanya dibangun

Spain’s National Statistics Institute (INE) lebih

dengan perencanaan yang baik, jalan utama

dari 52,5 juta wisatawan yang berkunjung

yang cukup lebar, bangunan-bangunan

ke Spanyol pada 2016, seperempatnya

dengan blok-blok teratur.

mengunjungi wilayah Catalunya dengan
ibukotanya adalah Barcelona ini.
Iklimnya juga mendukung untuk
pariwisata. Barcelona beriklim Mediteranea,

Antoni Gaudí memang arsitek

Layaknya kota wisata di Eropa, Barcelona

pantas untuk dikunjungi berkali-kali, bahkan

Barcelona adalah tujuan sempurna untuk

Ada beberapa bangunan Gaudi yang wajib

kebanggaan Barcelona. Arsitek yang memang

Ada lagi Casa Vincens adalah karya

tertutup dan individualis. Lalu, Park Guell

La Pedrera, merupakan karya Gaudi yang
mewakili sisi modern Barcelona. Unsur besi
Metr opol itan Ope ra H o u s e
Salah satu teater paling penting di dunia
dihiasi dengan dua mural berwarna-warni
oleh Marc Chagall.

wisatawan penikmat arsitektur. Penjurupenjuru kota banyak dihiasi berbagai icon
menarik dan mempesona dan umumnya

Did
Must
you
Know
Visit

Kota ini menawarkan wisata kuliner yang tidak pernah ada habisnya. Lebih dari 20 restoran yang ada di Barcelona memiliki
bintang Michelin. Tetapi, jika Anda ingin mencicipi makanan lokal Catalunya maka pilihlah yang ramai dikunjungi warga
setempat. Kota ini juga menjadi asal snack tapas. Tapas adalah sebutan bagi sebuah makanan kecil khas Spanyol yang sering
dimakan bersama dengan minuman keras. Hampir di semua sudut kota di Barcelona terdapat kios tapas.

dan metal, mosaik dari kaca, serta bentuk
kurva sangat dominan. Casa Mila menjadi
karya terakhir Gaudi sebelum ia fokus pada
pengerjaan Katedral Sagrada Familia.
Bangunan terakhir yang patut Anda
datangi adalah Casa Batllo. Mulai dibangun
pada 1877, bangunan ini direnovasi oleh
Gaudi hingga rampung pada tahun 1906.
Ini adalah hasil karyanya khusus untuk
seorang aristokrat bernama Josep Batllo

Camp Nou, Salah Satu Stadion Bola Termegah di Eropa

Must
Visit

dengan didesain memiliki atap berbentuk
sangkar naga dan dinding luar berbentuk

Para pecinta bola pasti tahu stadion mana saja yang termegah di dunia. Salah satunya adalah Camp Nou,

tengkorak. Tetapi, selain arsitektur, tentu

maskas Tim Barcelona ,‘rumah’ Lionel Messi cs. Tur ke dalam stadion ini yang bernama Camp Nou Experience

saja ada banyak hal lain yang ditawarkan

adalah salah satu destinasi wisata utama. Stadion megah ini dapat menampung 98 ribu penonton. Tur ke dalam

oleh Barcelona, termasuk wisata pantainya.

stadionnya akan membawa Anda menjelajahi sudut stadionnya, memasuki ruang ganti pemain, berjalan menuju

Siapkan kamera Anda. Semua jenis destinasi

Players Tunnel. Tak ketinggalan, akan singgah juga di FCB Museum yang berisi gelar juara dari ajang kompetisi

wisata ada di sini.

Liga Spanyol atau Liga Champions Eropa dan cerita pemain-pemain hebat Barcelona sepanjang sejarah.
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Menikmati Malam Yang
Indah di Surabaya
TEKS & FOTO zulmahmudi

P

ada 26 Januari silam, Bank BTN mengadakan acara customer
gathering di Surabaya yang bertempat di Ballroom ShangriLa Hotel Surabaya. Acara yang diadakan ini amat seru

karena dipenuhi oleh banyaknya tamu undangan yang hadir. Acara dimulai
dengan jamuan makan malam bersama. Tak lama kemudian, penyanyi
kenamaan Yuni Shara pun muncul membawakan sejumlah lagu yang kian
menghangatkan suasana.
Acara customer gathering BTN ini dibuka secara resmi oleh Ibu
Handayani, Direktur Consumer BTN. Pada acara ini, juga sekaligus
diperkenalkan majalah Good Living BTN edisi pertama. Dan tak lupa, juga
diisi dengan pemberian hadiah-hadiah menarik bagi para mitra BTN dan
juga bagi nasabah BTN.
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HUT k e-67,
PERESMIAN Smart Branch Bank BTN
Dan Launching Outlet Prioritas
T e ks & f ot o zulmahmudi

M

enginjak usianya ke-67 tahun yang jatuh pada 9 Februari 2017 lalu, Bank BTN makin
fokus melakukan transformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi
nasabah sekaligus meningkatkan dan kinerja bisnis perseroan.

Untuk mewujudkannya, dalam rangka HUT ke-67 Bank BTN ini, dilakukan peresmian Smart

Branch Bank BTN Kantor Cabang Harmoni oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno bersama Direktur
Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Maryono. Peresmian Smart Branch ini bertujuan
memberikan fasilitas baru bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan seperti pembukaan
rekening, transaksi perbankan, hingga pengajuan pembiayaan. Smart Branch ini nantinya akan
disebar di Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, maupun Kantor Kas dalam 2 tahun ke depan.
Selain peresmian Smart Branch, juga dilakukan launching outlet prioritas BTN Cabang
Harmoni yang sudah selesai direnovasi. Dan sebelumnya, Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono juga menandatangani foto
pilihan saat meresmikan pameran foto Kinerja Bank BTN selama 2016.

