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Khusus untuk peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
ke-72, kami sengaja mengisi sejumlah

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
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

agi bangsa Indonesia, Agustus

rubrik yang ada dalam majalah Good Living

merupakan bulan istimewa. Bulan

edisi ketiga ini dengan mengulas topik yang

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

ketika negara ini menyatakan

mengangkat tentang Indonesia. Tak hanya

Ang u n Pras e t yo

dirinya merdeka dari penjajahan negara lain.

itu, kami juga melengkapinya dengan topik

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

Kita semua sadar bahwa jasa para pejuang

yang bervariasi, mulai dari dunia properti,

kemerdekaan tak akan terlupakan, dan akan

beragam ulasan ringan tapi enak untuk

A l a m at

terus dikenang.

dibaca berkenaan dengan gaya hidup, mulai

Roe m a h C LA RA

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 .

negeri, kuliner, kesehatan, dan traveling.

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

Di tahun 2017 ini, Indonesia telah merdeka
selama 72 tahun. Semoga saya, Anda, dan
semua warga negara Indonesia di manapun

Saya berharap segala informasi yang

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

berada dapat bekerja semaksimal mungkin,

tersaji dalam majalah Good Living edisi

dapat bekerjasama dan bergotong royong

ketiga ini dapat memberikan manfaat,

membuat bangsa dan negara Indonesia

menumbuhkan inspirasi, dan membuka

Email:

tercinta ini meraih kejayaannya.

wawasan bagi pembaca semuanya.

i n fo@l i v i m bi m edi a. com
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ONCE YOU GO BLACK
YOU NEVER GO BACK
T E K S R E Z A B U S T A M I F O T O dok . spesial

Warna hitam memang tidak pernah gagal ketika diaplikasikan ke suatu produk. Apakah produk tersebut bernuansa feminin
atau maskulin sekalipun. Hitam bukan hanya suatu warna aman untuk mengkamuflasekan bentuk tubuh seseorang, melainkan
sebuah palet untuk meleburkan bermacam-macam elemen.

MEN
Pada koleksi pria, warna hitam memang sudah menjadi warna baku. Hampir
setiap items menyediakan pilihan dalam warna hitam. Tetapi, pengaplikasian

Wo ma n
Rangkaian koleksi Fall/Winter 2017 berikut ini menunjukkan bahwa warna

warna tersebut dalam koleksi Fall/Winter 2017 ini yang istimewa, sehingga
menjadikan warna tersebut tidak membosankan. Penambahan warna lain yang
ringan sangat diperlukan untuk kesuluruhan look dalam berpakaian.

hitam dapat menjadi terlihat playfull. Perpaduan lace midi skirt - Jonathan
Simkhai dan cotton sweater – Givenchy menunjukkan bahwa musim dingin
tidak menjadi kendala untuk tetap terlihat stylish. Penambahan studded
embroidered leather strap dengan warna pop up pun membuat sang
pemakainya terlihat stand out pada keseluruhan look tersebut.

1. Studded embroidered leather bag strap – FENDI
2. Peekaboo leather tote – FENDI
3. Intarsia cotton sweater – GIVENCHY
4. Corded lace midi skirt – JONATHAN SIMKHAI
5. Brigitte feather-trimmed wool-felt hat – EUGENIA KIM
6. Embellished patent-leather ankle boots – GUCCI

1. Shearling-lined pannelled leather boots – SANTONI
2. Panelled shell bomber jacket – NEIL BARRET
3. Elbow-patch wool and cashmere-blend rollneck sweater – Haider ackermann
4. Eaton slim-fit stretch-twill trousers – ralph lauren purple label
5. Square-frame aviator-style gold-tone optical glasses – cutler and gross
6. Striped pebble-grain leather backpack – Thom browne
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THE SAME SAME ME
Foto Zak y A k b ar Pen ata Gaya Andreas Winfrey Ast. P enata Gaya Ka rism a Indrajayanti P enata Ria s & Ra mbut G ita Pa ra m ita
Model P o lina from TMA Models Loka si DoubleTree by H ilton H otel Jakarta – Dipon egoro
(Jl n. Peg a ng sa a n Tim ur No.17, RT 10/ RW 1, Cikin i, Jakarta Pus at, Daerah Kh us us Ibukota Jakarta 10310 )

Tujuh puluh dua tahun sudah Indonesia menjadi negara

jadi menguntai segaris benang dan secoret rancang yang

merdeka, berkat pengorbanan para pahlawan. Seiring

mampu mengundang mata dan mengharumkan nama

berjalannya waktu, kita kian tersadar bahwa tetesan peluh

bangsa. Sebastian Gunawan, Auguste Soesastro, dan

para pejuang negara memang hanya dapat terbalaskan

Amanda Hartanto, tiga desainer Tanah Air yang telah lama

dengan nyatanya kesejahteraan rakyat di masa kini dan

turut memperjuangkan nama bangsa melalui karya-

nanti. Sungguh sebuah perjuangan yang wajib terus

karyanya, bahkan hingga ke kancah internasional. Tiga

dipertahankan. Tetapi, di zaman modern ini, pahlawan

desainer yang kerap memuat unsur Indonesia pada buah

memang tak berjuang di tengah deru perang, juga tak

hasil pemikirannya. Pahlawan yang bersorak dalam karya

menggenggam tombak dan parang. Pahlawan kini bisa

dan kian membuktikan hasil perjuangan demi kemerdekaan.
d r e s s b y S ebastian R ed

white blazer by
A manda H artanto B atik
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d r e s s b y S ebastian R ed
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white blazer & dress by
K raton A uguste S oesastro

dress by
K raton A uguste S oesastro
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P er awata n S pa
T r a d i s i o na l Indo nesia ya ng Mendunia
T E K S H A N N Y I S W A R I F O T O dok . spesial

Dari barat hingga timur, semua perempuan yang berada di tiap sudut
Bumi tentu memesona–apalagi Indonesia.

S

ebagai benua paling besar, Asia memiliki standar
kecantikan yang beragam. Tak perlu Anda
bandingkan dengan benua lain, antar negara saja
sudah berbeda. Karenanya, setiap perempuan
di berbagai daerah memiliki warisan perawatan
kecantikan yang diturunkan dari generasi ke

generasi. Karena apa? Akui saja, perempuan selalu punya
cara menemukan formula untuk menjaga kecantikan sekujur
tubuhnya.
Terdiri dari banyak pulau, Indonesia berlimpah akan
banyak hal. Termasuk perempuannya yang dikaruniai
kecantikan yang alami, terlihat eksotik dengan kulit yang
sehat bercahaya.
Sejak dahulu kala pula, Indonesia terkenal akan rempahrempahnya. Tanaman rempah-rempah yang tumbuh subur
di Indonesia menarik minat bangsa lain untuk menguasainya.

lainnya yang menjadi campuran untuk membuat lulur.
Berpindah ke pulau lain di Indonesia. Bali, yang terkenal

Dan hingga kini pun, bermacam perawatan kulit terutama spa

menawarkan sejuta pesona dan keindahan, memiliki boreh–

dengan pemakaian rempah-rempah khas Indonesia sudah

perawatan kecantikan khas turun-temurun menggunakan

diakui masyarakat dunia, apalagi mudah ditemui karena

bahan herbal dan akar-akaran yang memberi sensasi

menjadi pilihan utama di tempat-tempat spa kelas atas dan

hangat. Masyarakat Bali menggunakan boreh tidak hanya

resor mewah yang ada di Indonesia–khususnya Bali yang kini

untuk mempercantik diri, tapi kombinasi pijatan khas dan

telah menjadi tujuan spa terbaik dunia.

kandungan bahannya juga membantu untuk menyembuhkan

Lalu, apa saja ragam perawatan spa tradisional

dan menyegarkan tubuh. Menariknya, boreh dipercaya dapat

yang ada di Indonesia? Terletak di ujung barat Indonesia,

meningkatkan sirkulasi darah, membuat tubuh rileks, dan

mari menuju Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Barat.

menyembuhkan reumatik. Tertarik untuk mencoba?

Pernahkah Anda mendengar batengeh? Mandi uap khas

Jenis perawatan lain yang tak kalah menarik adalah tellu

Minang guna membersihkan, merawat, dan mengobati

sulapa eppa dari Bugis di Sulawesi. Secara harfiah, tellu

tubuh. Menghilangkan aroma anyir, mengembalikan fungsi

sulapa eppa memiliki arti “hidup dalam harmoni”. Sebuah

rahim, mengembalikan kesegaran tubuh, serta mengobati

filosofi yang diterapkan di dunia kecantikan untuk menjaga

berbagai penyakit seperti reumatik dan penyakit kulit. Bahan

unsur-unsur manusia dan alam. Bahan yang dipakai untuk

yang digunakan benar-benar alami, seperti sereh wangi,

perawatan ini adalah bedda lotong, yang memiliki tekstur

pandan, sirih, gambelu, dan kenanga. Uap dengan kandungan

mirip seperti scrub. Bedda lotong biasanya terbuat dari beras

bahan alami tersebut jelas membantu mengeksfoliasi dan

hitam atau ketan putih tumbuk, dicampur dengan akar

melembapkan kulit dengan baik.

ginseng, jeruk nipis, daun pandan, juga wewangian yang

Perawatan yang satu ini mungkin sudah familiar di telinga.
Jika Anda mengunjungi tempat kecantikan di manapun

berasal dari rempah lainnya.
Masih begitu banyak warisan budaya asli perawatan kulit

di Indonesia, perawatan ini mudah ditemukan. Ya, lulur.

yang ada di Indonesia. Kesemuanya menggunakan bahan-

Dipercaya menjadi perawatan legendaris khas kerajaan di

bahan alami dengan ragam manfaatnya. Bukan mustahil, jika

Pulau Jawa, lulur membuat kulit terasa halus dan lembut.

suatu saat, perawatan khas tradisional Indonesia ini menjadi

Beras, kencur, dan kunyit merupakan tiga di antara bahan

pilihan utama di dunia.
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Hello, Bright Face
Desirable Hair

Hadirnya 2-in-1 Radiance Enzyme Scrub dari JUARA akan
mengurangi kekhawatiran Anda akan proses pengelupasan

Salah satu masalah rambut yang seringkali dimiliki adalah rambut

kulit menggunakan bahan kimia. Kombinasi jojoba dan

yang terlihat tipis karena berminyak atau lepek. Cobalah menggunakan

manik bambu ini juga menggabungkan enzim botani dan

Furatasse Scalp Lotion untuk mengatasinya. Hydrolyzed lupine protein

exfoliant fisik untuk menyingkirkan kulit dari kotoran

yang terkandung membantu rambut lebih kuat, sehat, dan bersinar

sambil meningkatkan kesehatan kulit, mengelupas dan

mulai dari akar. Nah, Scalp Lotion ini pun memberi efek natural dan

membersihkan sel kulit mati, serta meminimalkan pori-

menjadi senjata akan kerusakan yang terjadi saat styling rambut.

pori. Oh, Anda pun bisa menggunakannya sebagai masker
enzyme guna menghaluskan dan melembapkan wajah.

Enchanting Scent

A Pure Bliss

Guerlain kembali menyuguhkan parfum memikat dengan komposisi menarik. Coba
Tak hanya wajah, kulit di bagian leher juga butuh

bayangkan hasil perkawinan Tahitensis Vanilla, Carla Lavender, Sambac Jasmine, dan

nutrisi yang cukup. Sisley membantu Anda memperbaiki

Santalum Album Sandalwood. Angelina Jolie yang didaulat menjadi wajah untuk Mon

dan membentuk kembali struktur dan jaringan agar

Guerlain mengisyaratkan wewangian yang maskulin, misterius, tapi tetap feminin dan

menghasilkan kulit yang lebih kencang, melalui Neck Cream

memberi kesan sensual. Pada semprotan pertama, Anda akan dibuatnya jatuh cinta dengan

keluaran terbaru dengan formula yang tentu lebih anyar.

aroma yang kuat tapi berakhir manis.

Selain itu, krim ini juga dipercaya mampu memecahkan
salah satu masalah yang kerap perempuan hadapi, yaitu
double chin.

Perfect Disguise
Precious Little Red

Penggunaan masker merupakan salah satu
kebiasaan masyarakat Korea untuk merawat wajah. Tak

Setiap perempuan setidaknya memiliki satu lipstick merah di dalam

heran begitu beragamnya jenis masker yang dipasarkan

make-up pouch untuk menambah kepercayaan dirinya. Rouge Rouge

di sana. Laneige berinovasi dengan merilis Firming

Lipstick dari Shiseido mengeluarkan 16 pilihan warna merah untuk

Sleeping Mask yang ditujukan untuk mengembalikan

Anda, mulai dari warna merah klasik, merah kecokelatan, merah muda,

elastisitas kulit yang tentunya juga mengencangkan.

sampai merah koral. Walau memiliki tekstur yang creamy, lipstik ini

Akan lebih maksimal khasiatnya jika Anda menggunakan

tidak akan membuat bibir Anda terasa lengket. Cukup sekali pulas,

Face-fit-Roller, untuk memijat lembut bagian wajah

warna merahnya akan menempel hingga 4 jam.

sesaat sebelum mengaplikasikan masker.
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LARI, TAK PERNAH
SURUT PAMOR
T e ks donny h . F o t o dok . spesial

S

ejak manusia ada maka lari juga sudah ada.

Tak hanya itu, lari membuat pelakunya lebih bahagia

Tetapi, lari dalam bentuk perlombaan mulai

karena terjadi pelepasan hormon endorfin, kulit jadi lebih

diselenggarakan oleh bangsa Mesir Purba pada

halus, sendi jadi lebih kuat, risiko kanker menurun, tubuh pun

tahun 1500 SM dan kian popular ketika juga

langsing dan terjaga kebugaran, hingga memperpanjang usia.

diselenggarakan oleh Bangsa Yunani Kuno pada
tahun 776 SM.

Berlari juga banyak menjadi pilihan karena cukup ampuh
untuk membakar kalori berlebih di dalam tubuh. Tetapi, jika

Lalu, apa yang menyebabkan olahraga lari masih menjadi

tren, terus diminati dan dinikmati hingga saat ini? Banyak hal

Anda adalah pemula, cobalah untuk berlari secara bertahap
dari segi waktu dan kecepatan. Jika rutin dilakukan, Anda bisa

tentunya. Di antaranya adalah karena mudah, juga murah,
serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di lain
sisi, olahraga lari sudah terbukti secara ilmiah melalui banyak
Olahraga Lari & Kalori yang Dikeluarkan
Banyak ahli dan banyak penelitian menyebutkan jika
rata-rata 100 kalori akan terbakar jika Anda berlari
sejauh satu mil atau 1, 609 km.

penelitian memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
Tak hanya untuk keperluan berolahraga, kini olahraga lari
juga sudah mengalami perkembangan amat pesat, menjadi
bagian dari gaya hidup dan ajang bersosialisasi karena
dikemas dengan beragam kegiatan yang menyenangkan.
Di mancanegara, banyak event lari jarak jauh yang

berlari selama satu jam sehingga jumlah kalori yang terbakar

sifatnya massal telah menjadi icon tersendiri bagi kota

menjadi lebih banyak.

penyelenggaraannya. Sebut saja New York Marathon, Boston

Lari juga merupakan jenis olahraga aerobik yang

Marathon, London Marathon, Paris Marathon, dan lain-lain.

menyehatkan jantung. Lari bisa melebarkan pembuluh

Di dalam negeri pun demikian, begitu banyak daerah yang

darah dan melancarkan sirkulasi darah ke jantung. Sebuah

menyelenggarakan kegiatan lari berskala nasional hingga

penelitian mengungkapkan lari bisa menurunkan risiko

dunia, bahkan di beberapa kota di Indonesia adanya Hari

menderita alzheimer hingga 60 persen. Alzheimer merupakan

Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day juga banyak

penyakit yang ditandai dengan pikun yang umumnya

diisi dengan kegiatan olahraga lari.

terjadi pada orang lanjut usia. Aktivitas fisik lain untuk
menghindarinya juga bisa dilakukan dengan berjalan santai.

Manfaat Lari Untuk Kesehatan

Namun, perlu diketahui pula, lari merupakan aktivitas

Serupa dengan olahraga lainnya, olahraga lari akan

fisik berintensitas tinggi, butuh tenaga lebih, dan akan

menurunkan risiko beberapa penyakit kardiovaskuler, seperti

meningkatkan detak jantung. Bagi pemula, khususnya yang

serangan jantung, stroke, dan hipertensi. Lari yang dilakukan

jarang berolahraga, ada banyak hal yang perlu diperhatikan

secara rutin beberapa kali dalam seminggu juga menurunkan

apalagi lari juga memberikan beban lebih pada lutut dan

risiko diabetes, patah tulang, insomnia, dementia, alzheimer.

persendian lainnya di kaki.

Tips Melakukan Olahraga Lari
• Pilih sepatu yang tepat guna mengurangi risiko cedera. • Lakukan pemanasan sebelum memulai. • Perpanjang durasi lari Anda
secara perlahan. • Lakukan pendinginan dengan berjalan pelan agar detak jantung Anda kembali normal.
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Pentingnya Olahraga
Kapan dan di Mana Saja
T e ks diaz rachman F o t o dok . spesial

S

aat seseorang berhenti berolahraga, proses

Usia 30-an

metabolisme akan menurun. Hal inilah yang

Di usia 30-an, fungsi metabolisme pada tubuh manusia

membuat kemampuan tubuh membakar kalori

mulai menurun dan jangan heran jika berat badan lebih cepat

menjadi terganggu.
Rutin berolahraga merupakan sesuatu yang amat sulit

untuk dilakukan. Bahkan, banyak pula yang sudah bertahun

naik hingga dua kg setahun. Pada usia ini, banyak praktisi
kesehatan menyarankan untuk sering latihan angkat beban
terutama fokus pada bagian dada, kaki, dan pundak.

rutin olahraga, bisa saja tiba-tiba terkena virus malas,
terutama disebabkan oleh padatnya kesibukan aktivitas.

Usia 40-an

Padahal, menjadi abai seperti itu bisa mendatangkan penyakit

Life begin at forty, pendapat itu memang benar adanya.

yang akhirnya dapat menghambat aktivitas.

Biasanya, menginjak usia tersebut, kehidupan seseorang

Pentingnya berolahraga adalah untuk menjaga

sudah mulai matang dari segi finansial maupun emosional.

metabolisme tubuh yang melibatkan pembakaran kalori yang

Sayang keadaan tubuh tidak seprima dulu. Sebaiknya Anda

kemudian diolah menjadi energi untuk modal beraktivitas

tetap berolahraga bahkan jika bisa lebih sering. Menurut

sehari-hari. Jika itu terganggu maka metabolisme akan

penelitian dari Medicine & Science in Sports Exercise, latihan

melambat. Alhasil, seseorang akan lebih cepat gemuk,

akan melindungi telomer atau bagian ujung DNA yang

mendatangkan risiko penyakit kronis, seperti kolesterol tinggi

semakin pendek seiring bertambahnya usia. Orang yang aktif

dan penyakit jantung.

secara fisik di usia 40-an pun memiliki risiko pemendekan

Selain itu, rutin olahraga juga dapat menghasilkan

telomer lebih kecil sehingga sel-selnya tetap bertahan.

tulang yang sehat. Riset menemukan, gaya hidup sehat

Dianjurkan untuk fokus pada latihan angkat beban, jogging,

dengan olahraga rutin–terutama bagi para wanita–terbukti

berjalan, atau bersepeda.

meningkatkan kepadatan dan kekuatan otot dan tulang. Dan
yang perlu Anda ketahui lagi, olahraga rutin terutama di usia

Usia 50-an

setelah 40, juga penting untuk mencegah penuaan. Olahraga

Untuk usia 50-an, dianjurkan melakukan olahraga seperti

pada saat fase ini berguna melawan penuaan sel. Sayangnya,

renang, tenis, hiking, atau jalan santai. Latihan-latihan

olahraga saja juga tak cukup membuat hidup sehat. Hal

tersebut bisa menjaga kekuatan tulang sehingga Anda dapat

lain yang perlu juga dilakukan adalah memperhatikan cara

beraktivitas dengan normal. Sebuah studi terbaru yang

konsumsi dan asupan nutrisi makanan.

dilakukan di Indiana University menemukan bahwa berenang
tiga sampai lima kali seminggu dapat menunda efek penuaan

Jenis Olahraga Terbaik Sesuai Usia Anda

selama beberapa dekade. Berenang merupakan olahraga

Agar olahraga tak malah jadi petaka, umumnya setiap orang

yang mendukung kesehatan kardiovaskular dan elastisitas

akan memilih jenis olahraga yang sesuai dengan minat dan

otot dan mengurangi stres.

kebutuhan serta sesuai usia dan kondisi fisik.
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Dino Patti Djalal dan BTN
Meski terbilang baru menjadi Nasabah Prioritas Bank BTN, Dino tak segan memberikan apresiasinya kepada
Bank BTN. “Semua nasabah pasti menginginkan layanan terbaik, dimanjakan, dan mendapat kemudahan dalam

Dino Patti Djalal

tiap transaksi, dan semua itu dapat diwujudkan,“ pujinya.

M e m b e r i Da mpa k da r i Lua r Ling karan
K ekua sa a n
T E K S zulmahmudi F O T O kahfi yudha

“Diaspora ini adalah komunitas yang
besar, potensinya amat besar, dan saat

langsung oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di Istana Merdeka, 2010 silam.

ini kami masih mencari format terbaik
bagaimana bisa memberdayakan mereka

Keluarga dan Investasi

untuk Indonesia. Pada saat ini, kami masih

Selama 30 tahun, Dino Patti Djalal telah

fokus membangun chapter Indonesia

mengabdi pada negara dengan menjadi

Diaspora Network ditiap wilayah di Dunia

pegawai negeri dengan jabatan yang terus

ini,” beber pria yang memiliki hobi lari dan

berganti-ganti. “Selama ini, keluarga adalah

bermain basket ini.

prioritas kedua, apalagi sewaktu saya masih

Awalnya, ia mengaku, munculnya

merasa harus menebus utang saya kepada

membuat kongres ini setelah menjadi Duta

mereka,” jelas pria 52 tahun ini.

Besar Indonesia dan berkeliling ke berbagai

Salah satu kegiatan yang dilakukan

wilayah di dunia dan ternyata begitu banyak

untuk memenuhinya adalah traveling. “Saat

orang Indonesia di luar negeri yang memiliki

ini, traveling bersama keluarga itu cukup

banyak pengaruh yang besar di negeri orang.

sering. Dalam waktu dekat akan ke Mongolia.

Sayang, saat itu belum ada wadah untuk

Dulu lebih sering sebenarnya tapi banyak

menghubungkan mereka satu sama lain.

berhubungan dengan kerjaan dan tidak bisa

“Kongres Diaspora yang berlangsung

T E K S zulmahmudi F O T O K ahfy I ndonesia

menikmati hidup, tidak ikut politik, independen,

sejarah, sulit diwujudkan lagi. Saya yakin jika

dan profesional saja. Nah, secara pribadi, saya

saya masih di pemerintahan juga lebih sulit

menyukai traveling ke tempat-tempat inspiratif

untuk diwujudkan. Bisa digempur dari sana-

seperti Machu Picchu atau Alaska pada bulan

sini, bisa disangkut-pautkan dengan politik

Juli-Agustus dengan pemandangan luar

apalagi kehadiran Obama,” ungkapnya.

biasanya, selalu ada ikan paus yang mendekati

Pada saat ini, ia berkeinginan agar seluruh
nasionalisme tapi juga internasionalisme.

D

Menteri Luar Negeri Indonesia dan

ke-4 yang digelar di Jakarta pada 1-4 Juli

Duta Besar Indonesia untuk Amerika

2017 lalu. Dan ternyata, keesokan hari setelah

Serikat ini menyambut tim redaksi Good

wawancara ini berlangsung, ia sebagai

Living dengan ramah di kantornya di kawasan

pendiri dan penggagas dianugerahi rekor

Sudirman, Jakarta Pusat.

MURI karena berjasa menghadirkan 1.200

Dino Patti Djalal tak pelit bercerita

Diaspora Indonesia dari 55 negara termasuk

mengenai segala aktivitasnya saat

menghadirkan mantan Presiden Amerika

ini, termasuk mengenai kesuksesan

Serikat Barack Obama dalam kongres tersebut.

kapal, dan masih banyak tempat inspiratif lain,”
ceritanya.
“Saya lama hidup dari gaji, dan ketika

“Pada saat globalisasi ini, negara-negara

pensiun harus memikirkan investasi yang

yang sukses adalah negara yang nasionalis

bagus. Namun, jangan saat pensiun baru

dan internasionalis. Kita juga hendaknya

investasi, harus jauh sebelumnya. Bentuk

demikian. Maksud internasionalis di sini

investasi saya ada di saham dan juga ada

adalah negara yang paham memanfaatkan

sedikit dari properti,” jawabnya ketika ditanya

dunia yang luas ini,” harap penerima Bintang

mengenai jenis investasi yang ia sukai.

Jasa Utama dari pemerintah yang disematkan
penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia

bebas seperti sekarang. Saya kini benar-benar

kemarin adalah kongres terbesar dalam

warga Indonesia tak hanya mementingkan

i tengah kesibukannya, mantan Wakil

di Istana. Dan ketika sudah pensiun ini, saya

gagasan mengumpulkan Diaspora dan
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Daun Di Atas Bantal (1998)
Sutradara: Garin Nugroho Pemeran: Christine Hakim, Sarah Azhari, Deni Christantra
Film yang diadaptasi dari kisah nyata anak-anak jalanan ini berkisah tentang seorang ibu yang bernama Asih
(Christine Hakim) beserta tiga orang anaknya Heru, Sugeng, dan Kancil yang tinggal di jalanan Kota Yogyakarta.
Film ini pernah dikirim untuk penghargaan Academy Award mewakili Indonesia. Film ini juga ditayangkan pada
sesi Un Certain Regard dalam Festival Film Cannes 1998 dan beragam festival film dunia.

Laskar Pelangi (2008)
Sutradara: Riri Riza Pemeran: Cut Mini Theo, Ikranagara, Tora Sudiro
Film Laskar Pelangi merupakan karya adaptasi dari buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Film
ini bercerita tentang kehidupan dan impian 10 anak sekolah dan gurunya di Desa Gantong di Pulau Belitung.
Film terlaris dalam sejarah box office Indonesia ini juga memenangkan sejumlah penghargaan lokal dan
internasional.

Pasir Berbisik (2001)
Sutradara: Nan Achnas Pemeran: Dian Sastrowardoyo, Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Didi Petet
Film ini mengisahkan pelarian seorang ibu dan anaknya dari kekerasan politik. Dan berhasil mengharumkan
nama Indonesia dengan memenangkan serangkaian penghargaan di Asia Pacific Film Festival 2001, Deauville
Asian Film Festival 2002, Singapore International Film Festival 2002, Seattle International Film Festival 2002,
dan Brisbane International Film Festival 2002.

FLAVORS OF INDONESIA- WILLIAM WONGSO CULINARY WONDERS
Penulis: William Wongso Penerbit: BAB Publishing Indonesia
Buku karya pakar kuliner senior William Wongso setebal 198 halaman ini dinobatkan sebagai The Best Book
of the Year oleh para juri internasional pada ajang The Gourmand World Cookbook Awards yang berlangsung di
Yantai, Tiongkok, pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2017.
Di dalam buku ini, William tidak hanya menampilkan resep hidangan Nusantara, tapi juga disertai cerita
di balik setiap menu. Buku resep ini juga merupakan jurnal perjalanan William dalam menelusuri cita rasa
Nusantara yang autentik. Setiap resep hadir dalam dua versi, klasik dan modern.
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juga banyak yang suka,” ujar pria lulusan Parsons School of
Art and Design di Paris ini.

S

alah satu sudut terpenting dalam rumah yang harus
diperhatikan dalam rumah adalah ruang tamu atau

Meskipun bisa dibilang produk lokal, tapi secara kualitas,
tegas Francis, produk-produk mereka sudah diakui di dunia.
“Karena, tanpa kita tahu, banyak juga brand dunia yang
produksi furniturnya di sini.”
Satu hal lagi yang saat ini sedang menjadi tren, tambah

living room. Hal ini mudah dipahami karena ruang

Francis, adalah menyematkan teknologi automasi di dalam

tamu adalah bagian rumah yang bisa dikatakan

rumah. Hal ini tentunya menjadi wajib untuk mereka yang

sebagai ruang untuk publik. Dalam artian, setiap orang yang

memiliki jiwa futuristis. Ketika tamu datang, Anda cukup

berkunjung akan dijamu di ruang tamu, bukan ruangan

mengoperasikan smartphone atau melakukan gerakan tertentu

lainnya yang ada pada rumah.

untuk menghidupkan perangkat elektronik. Tentu sebuah

Karenanya, desain interior ruang tamu tidak boleh
membosankan. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki

kebanggaan tersendiri.
“Tentu saja, seiring dengan membanjirnya produk teknologi

ruang tamu mewah atau luxurious living room. Anda tentu

dari China, pemilihan brand menjadi pembedanya. Selain

tidak ingin “sang tamu” segera beranjak pulang karena

brand asal Eropa dan Amerika lebih ternama, dari sisi kualitas

merasa bosan.

mereka lebih terjamin,” pungkas Ketua Umum HDII periode

Desain yang indah saja belum tentu bisa memberikan

2013-1015 ini.

inspirasi percakapan, terlebih dengan teman yang sudah lama
tidak bertemu. Francis Surjaseputra, Dewan Majelis Himpunan
Desainer Interior Indonesia (HDII) mengakui desain interior
yang indah untuk dilihat sudah banyak contohnya.
“Namun, bagi mereka yang memiliki dana tidak terbatas,
desain living room yang bagus dilihat saja tidak cukup. Oleh
karena itu, sangat penting dalam luxurious living room
tersebut memberikan cerita untuk diperbincangkan. Menjadi
inspirasi yang membuat obrolan terus mengalir. Memberikan
unsur story telling, menjadi ice breaker dalam pembicaraan,”
papar Francis.
Chairman of APSDA (Asia Pacific Space Designers
Alliance) periode 2012-2014 ini memberikan bocoran, satu hal
yang paling penting adalah eksklusivitas dalam mendesain
ruang tamu. Keberadaan benda-benda yang sangat sulit
ditemukan, terlebih jumlahnya hanya satu di dunia, tentunya
menjadi tolak ukur.
Salah satu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang
adalah membubuhkan karya seni, baik itu lukisan atau
patung karya seniman ternama, atau tembikar kuno. Selain

K e s an M enda l a m Ru a ng Ta mu Idam an
T E K S M oh . R iski R usdi F O T O dok . spesial

dan langka sangat banyak. Tetapi, bukan berarti semua barang
tersebut bisa dipadukan dalam satu frame. Di sinilah Francis

memberikan aura keindahan yang kuat, benda-benda tersebut

menekankan pentingnya peran desainer interior. Terlebih dengan

tentunya memberikan cerita tersendiri tentang cara mereka

semakin banyaknya referensi yang bertebaran. Dari menjelajah di

mendapatkannya.

internet, membeli buku khusus yang membahas tentang dekorasi

Begitu juga dengan furnitur yang ingin disematkan. Furnitur

Modern and Luxurious Living Room

Maksimalkan Dengan Desainer Interior
Dengan dana tidak terbatas, tentunya akses untuk barang berkualitas

rumah, ataupun teman yang pernah melakukannya.

karya seniman ternama juga menjadi sebuah keharusan.

“Desainer interior bisa memberikan konsultasi sesuai dengan apa

Tetapi, Francis menggarisbawahi bahwa bukan berarti furnitur

yang diinginkan pemilik rumah. Imajinasi dari pemilik rumah juga

tersebut harus diimpor di luar negeri. Saat ini, sudah banyak

bisa diaplikasikan dengan lebih baik karena desainer interior memiliki

pengrajin dalam negeri yang namanya sudah diakui di dunia.

keseimbangan desain yang terlatih,” jelas Francis.

“Nama Alvin T. dan Abie Abdillah saat ini sudah
mendunia. Mereka sudah banyak melakukan pameran di

Francis memberikan contoh, dalam hal pemilihan warna, saat ini
memang jauh lebih fleksibel dibandingkan 20 tahun lalu. Saat ini,

luar negeri, seperti Jepang dan Eropa. Karyanya juga sudah

warna-warna favorit tiap individu, seperti biru dan hijau, sudah banyak

digunakan oleh brand mewah Eropa. Selain itu, karya Joshua

digunakan di rumah mewah. Tetapi, untuk membuatnya terlihat serasi

Simanjuntak yang saat ini menjadi Deputi Pemasaran BeKraf

dan lebih indah, tidak semua warna cocok.
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endapatan sebenarnya mencukupi
untuk biaya hidup, tapi tidak pernah
mencukupi untuk membiayai
gaya hidup. Ungkapan ini tentu

harus Anda pahami benar supaya Anda bisa
menetapkan hal-hal prioritas dalam hidup.
Anda mungkin merasa senang bila bisa
gonta-ganti gadget mewah atau keluar jalanjalan setiap akhir pekan. Tetapi, kehidupan
Anda akan lebih terjamin dan tertata bila
Anda membatasi hal tersebut dan memilih
untuk mulai mengikuti program KPR (Kredit
Pemilikan Rumah).

Mengapa Anda harus memiliki
rumah dengan program KPR?

Menjadi Solusi akan Keterbatasan
Pendapatan
Rasanya agak mustahil kalau pendapatan
Anda yang tidak terlalu besar harus
disisihkan hingga bisa mencapai jumlah
yang cukup untuk membeli rumah. Jadi,
KPR merupakan solusi bagi Anda yang ingin
segera memiliki rumah pribadi. Anda hanya
perlu menabung untuk membayar uang
muka dan mengurus proses administrasi
lainnya. Selanjutnya, rumah impian Anda
bisa segera Anda miliki dengan bantuan
program KPR.

M en ga pa A n d a H ar us Memil iki
Ru m a h d e n g an P r og r a m K P R?

Bisa Mendapatkan Rumah Siap Huni
Mengikuti program KPR berarti membuat
Anda bisa memiliki rumah pribadi siap
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Investasi Jangka Panjang yang
Menguntungkan
Kalau Anda sudah memiliki rumah pribadi
untuk dihuni, KPR bisa menjadi solusi
untuk berinvestasi dalam jangka panjang.
Perhitungan KPR yang teliti akan membuat
Anda bisa memperoleh bunga KPR terendah.
Siapkan saja rumah yang Anda miliki dengan
program KPR untuk dikontrakkan kepada
orang lain. Bisa memiliki rumah kedua yang
menghasilkan pendapatan tambahan tentu
sangat menguntungkan bukan.
Benefit program KPR memang sudah
tidak diragukan lagi sebagai nilai investasi
maupun sebagai upaya peningkatan taraf
hidup. Jadi, rencanakanlah alokasi budget
Anda untuk mulai mengikuti program KPR.
Pilihlah program dengan bunga KPR terendah
supaya Anda lebih leluasa saat harus
mengangsur dalam jangka waktu tertentu.
huni walaupun Anda belum melunasi
angsuran KPR tersebut. Anda bebas menata

Cari Informasi secara Online

rumah pribadi sekehendak hati dengan

Untuk mengetahui semua informasi mengenai

menyisihkan sebagian budget demi rumah

KPR, kita bisa mencarinya melalui media

yang nyaman dan menarik. Bandingkan

online. Bahkan, untuk melakukan pencarian

dengan uang yang harus Anda keluarkan

rumah yang akan dibeli, sekarang bisa

jika Anda memutuskan untuk tinggal di

dengan mudah didapatkan melalui internet.

rumah kontrakan. Tentu nilai program KPR

Website BTN Properti salah satunya. Anda

jauh lebih menguntungkan karena Anda bisa

bisa melakukan pencarian rumah yang akan

segera menempati hunian milik pribadi.

Anda beli melalui online. Berisi daftar proyek
perumahan yang sudah bekerjasama dengan

Rumah yang Dilindungi Asuransi

Bank BTN sehingga sudah tidak diragukan

Ada beberapa bank yang menyediakan

legalitasnya. Selain itu, Anda juga bisa

program KPR lengkap dengan layanan

mengajukan pengajuan KPR secara online.

asuransi rumah. Layanan asuransi tersebut

Cukup dengan mengakses www.btnproperti.

tentu membuat keamanan rumah Anda

co.id kemudian lakukan pencarian rumah

lebih terjamin selama masih dalam proses

di daerah yang diinginkan dengan harga

mengangsur biaya rumah pada program

yang sesuai. Anda bisa melakukan simulasi

KPR. Perhitungan KPR yang dilengkapi

dengan kalkulator KPR yang tersedia untuk

dengan biaya asuransi mungkin sedikit lebih

mengetahui angsuran perbulannya. Untuk

tinggi dari KPR biasa tanpa asuransi, tapi

melakukan booking terhadap rumah yang

manfaatnya tentu jauh lebih besar dan bisa

diinginkan, Anda bisa mengajukan pengajuan

menjamin masa depan Anda.

KPR-nya secara online.
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T Schroder Investment Management Indonesia

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus

(”Schroders Indonesia”) adalah Manajer Investasi yang

Reksa Dana berbasis efek ekuitas ini diluncurkan pada 25

99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders, yang

September 2000. Sebagai Reksa Dana berbasis efek ekuitas,

berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup

sekurang-kurangnya 80% dari total dana kelolaan Schroder

Schroder merupakan salah satu perusahaan terkemuka

Dana Pretasi Plus harus ditempatkan pada efek saham. Reksa

di dunia dengan pengalaman di bidang pengelolaan

Dana ini memfokuskan investasinya pada saham-saham

investasi sejak tahun 1926 dan terhitung per Maret 2017

dengan kapitalisasi pasar yang besar (large cap stocks). Tetapi,

telah mengelola dana sebesar USD 520,6 milyar untuk dan

dikarenakan penempatannya mayoritas pada efek ekuitas,

atas nama klien-klien di seluruh dunia. Selain memiliki

Reksa Dana ini memiliki profil resiko yang relatif tinggi. Dalam

pengalaman lebih dari 200 tahun, Grup Schroder telah

mengelola Reksa Dana ini, melalui proses pemilihan yang

beroperasi di 27 negara dan Schroder plc tercatat di bursa

cermat, Tim Pengelola Investasi dari Schroders Indonesia

saham London (London Stock Exchange) sejak 1959.

memilih saham-saham berkapitalisasi besar walau tidak

Schroders Indonesia, sebagai anak usaha Schroder

tertutup kemungkinan sebagian dana ditempatkan di saham-

plc, memulai usaha di Indonesia pada tahun 1991 dan

saham berkapitalisasi menengah dan kecil apabila dipandang

merupakan perusahaan pengelolaan investasi yang pertama

memiliki potensi pertumbuhan yang menarik.

memperoleh izin usaha dari Bapepam. Sejak September

Reksa Dana ini menggunakan Index Harga Saham

2005, Schroders Indonesia berhasil mempertahankan

Gabungan (IHSG) sebagai tolak ukur. Per tanggal 21 Juli

posisinya sebagai perusahaan pengelola investasi dengan

2017, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa dana Dana ini tumbuh

total dana kelolaan terbesar di Indonesia dan saat ini total

sebesar 7,82% dibandingkan posisi 180 hari sebelumnya,

dana kelolaan telah mencapai IDR 82,43 triliun (per Juni

6,58% dibandingkan posisi satu tahun lalu, dan 19,41%

2017) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana

dibandingkan posisi 3 tahun sebelumnya. NAB Reksa Dana

pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga sosial. Sebagai

ini per tanggal 21 Juni 2017 adalah 3.066,74% lebih tinggi

anak usaha Schroder plc, Schroder Indonesia memiliki akses

dibandingkan saat diluncurkan pada 25 September 2000.

atas kapasitas Schroder di seluruh dunia.

Tetapi, NAB Reksa Dana ini per tanggal 21 Juni 2017 1,92%

Dalam rangka memberikan alternatif pilihan yang

lebih rendah dibandingkan 30 hari sebelumnya. Hal ini perlu

luas kepada masyarakat investor di Indonesia, Schroders

dicermati bahwa Reksa Dana ini berbasis efek ekuitas,

Indonesia menawarkan berbagai produk Reksa Dana.

sehingga fluktuasi NAB sebagai akibat dari pergerakan harga

Beberapa di antaranya berhasil memperoleh beragam

saham-saham yang dimilikinya, tidak dapat dihindari. Oleh

penghargaan atas kinerja yang dihasilkan. Salah satunya

sebab itu, Reksa Dana berbasis efek ekuitas seperti Schroder

adalah Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus. Berikut

Dana Prestasi Plus cenderung memiliki tingkat resiko tinggi

profil produk Reksa Dana ini.

dan lebih cocok untuk investasi jangka panjang.
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Dengan kondisi seperti itu, ada yang menganggap kayu

“Sedangkan, untuk proses pembersihan, cukup dengan

jati bisa menjadi sarana investasi. Menurut Ulum, harga kayu

menggunakan lap dengan cairan khusus pembersih produk

jati tidak pernah turun atau naik terus dari tahun ke tahun.

kayu yang banyak dijual di supermarket,” pungkasnya.

Maka, jangan heran jika dalam beberapa tahun terakhir,
muncul beragam tawaran berinvestasi kebun jati. Bukan
hanya pohonnya saja, beragam produk dari kayu jati sangat
mudah untuk di daur ulang kembali sehingga bisa terlihat
seperti kayu baru kembali.
Dengan harga yang terus meroket, tentunya konsumen
harus lebih berhati-hati dalam memilih kayu jati untuk
furnitur ataupun kusen rumah. Tidak jarang kita temukan
ada penjual yang menawarkan kayu bukan jati tapi memiliki
warna dan tekstur yang sangat mirip. Hal ini bisa dimaklumi
karena perkembangan teknologi, dengan proses finishing
sekarang membuat kayu bukan jati bisa menjadi mirip dengan
kayu jati.
Ulum mengungkapkan, cara paling mudah untuk
mengecek kualitas produk perabotan jati yang dijual adalah
melalui kelengkapan suratnya, apakah bersertifikat atau tidak.
Baik itu sertifikat FSC (Forest Stewardship Council) maupun
SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu). Jika sertifikat tersebut
ada, calon konsumen dapat mencari tahu asal usul kayunya
berdasar informasi yang terdapat di dalamnya.
“Karena kayu jati dengan kualitas baik adalah yang berasal
dari pohon yang tua umurnya. Selain menggunakan sertifikat,
untuk mengetahui hal tersebut, juga bisa dilihat dari warna
kayunya. Biasanya kayu yang tua berwarna lebih gelap
dibandingkan dengan kayu yang masih muda,” terang Ulum.
Untuk merawat perabotan atau kusen rumah yang terbuat
dari kayu jati, Ulum mengungkapkan bahwa caranya tidaklah
susah. Yang harus dipahami oleh konsumen adalah sebaiknya
kayu jati yang telah menjadi produk mebel diletakkan dalam
tempat yang tidak terkena air hujan dan panas matahari

S

secara langsung.
Hal ini tidak terlepas dari sifat bahan kayu itu sendiri
yang cukup peka terhadap suhu. Suhu panas, umumnya dari
iapa yang tidak ingin memiliki perabotan yang

dari jati tidak dapat dibandingkan dengan jenis lainnya,” tutur

cahaya matahari, membuat kandungan minyak yang ada pada

terbuat dari kayu jati? Berdasarkan kehalusan

Samsul Ulum, Biodiversity Advisor dari The Forest Trust (TFT)

kayu jadi kering. Akibatnya, nuansa alam yang dibawa furnitur

tekstur dan keindahan warnanya, jati termasuk jenis

ketika bercerita tentang koleksinya.

kayu jati makin lama bisa sirna.

kayu mewah. Kayu jati pun diketahui sangat kuat

dan awet serta tidak mudah berubah bentuk.

Karenanya, tidak heran jika harga kayu jenis ini terus

Di lain pihak, suhu ruang yang rendah serta kurang sinar

meroket. Dari penuturan Ulum, harganya bisa lebih dari Rp10

tentunya membuat hawa menjadi lembap. Kelembapan akan

juta per kubik. “Harga kayu jati tergantung dengan kelas

membuat proses oksidasi kayu menjadi tinggi. Selain itu,

dibandingkan dengan kayu lainnya. Jati memiliki prestige

dan kualitasnya harga termurah per kubiknya sekitar Rp2

lembap juga mengakibatkan jamur, rayap, serta serangga

tersendiri bagi konsumen. Selain itu, jati kental dengan history

juta, sedangkan termahal bisa lebih Rp10 juta per kubiknya,”

kayu yang lain berkembang biak serta mengakibatkan

bagi masyarakat Jawa. Kemegahan perabotan yang terbuat

sebutnya.

kerusakan furnitur kayu.

“Menurut saya, jati memiliki level yang berbeda

Sejarah Kayu Jati
Mungkin banyak yang sudah mendengar istilah dagang java teak, yaitu
produk mebel dan kerajinan berkelas dunia yang terbuat dari kayu jati
hasil Pulau Jawa. Salah satu varietas jati terbaik memang tumbuh di
tanah perkapuran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Disebut salah
satu, sebab jati tidak tumbuh dan tersebar di Jawa semata.
Walaupun java teak pernah diburu para kolektor, sekitar 70%
kebutuhan jati dunia saat ini dipasok oleh Burma. Sisa kebutuhan dipasok
oleh India, Thailand, Jawa, Srilangka, dan Vietnam. Pasokan permintaan
jati global dari hutan alami dipenuhi oleh Burma semata-mata. Di luar itu,
kayu jati berasal dari hutan tanaman.
Kayu dari hutan jati Jawa telah dimanfaatkan sejak zaman Kerajaan
Majapahit. Tetapi, penggunaan kayu pada umumnya hingga masa Perang
Dunia Kedua pun hanya sebagai bahan bangunan. Kayu terbaik biasanya
berasal dari pokok yang berumur di atas 80 tahun, yang bergaris lingkar
besar, yang berbatang lurus dengan sedikit cabang.
Kayu jati ada juga yang digunakan untuk membangun kapal niaga dan
kapal perang. Beberapa tempat yang dikepung hutan jati di pantai utara
bahkan menjadi pusat galangan kapal: Tegal, Juwana, Tuban, Pasuruan.
Galangan terbesar tumbuh di Jepara dan Rembang, menurut penjelajah
Tomé Pires di awal abad ke-16.
Denys Lombard membeberkan bila VOC pun sempat sedemikian
tertarik pada “emas hijau” ini hingga bersikeras mendirikan loji pertama
mereka di Jepara pada 1651. VOC kemudian memperjuangkan lisensi
perniagaan jati melalui Semarang, Jepara, dan Surabaya. Prospek
perdagangan jati dinilai Kompeni lebih cerah dibandingkan perdagangan
rempah-rempah dunia yang sedang mencapai puncaknya waktu itu.
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Haykal Kamil

Bisnis M o da l N e k at
T E K S A gung S uharjanto F O T O K ahfi Y udha

Bekerja sama dengan Kakak Ipar, Haykal Kamil berusaha mengembangkan bisnis
properti—meski tanpa pengalaman di bidang ini. Hasilnya adalah pembelajaran yang
berharga, sekaligus menyenangkan.

W

ajahnya tidak lagi sesering dulu terlihat di layar

pembangunan sebuah perumahan. Mulai dari izin, mencari

kaca. Dalam usia yang masih muda, aktor

kontraktor, menentukan desain, dan sebagainya. “Kebetulan

yang memulai karier dengan peran di sinetron

ayah dulu pernah buat perumahan. Beliau banyak memberi

Bidadari ini memutuskan menekuni dunia bisnis. Tidak

masukan tapi tidak menegaskan yang benar dan salah. Saya

memutuskan mundur dari dunia entertainment, hanya saja

yang menentukan sendiri,” kenangnya.

pria yang beberapa bulan lalu melepas masa lajangnya

Mengenai bisnis yang satu ini, Haykal menyebut dirinya

ini lebih ‘memilih’ ketika ada tawaran pekerjaan di dunia

bermodal nekat. Dia tidak memiliki pengalaman dalam dunia

entertainment. Kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk

properti. Selain itu, modal yang digunakan pun mengandalkan

mengurusi bisnis yang dibangun bersama sang kakak, Zaskia

uang yang didapat dari hasil syuting. Dari 4 unit yang

Adya Mecca. Selain itu, pria bernama lengkap Muhammad

direncakan dibangun di Homey Land, baru 1 unit yang sudah

Haykal Kamil ini pun kerap disibukkan menjadi motivator

rampung.

entrepreneurship kepada mahasiswa.

Diakui Haykal, kurangnya pengetahuan menjadi kendala

Niatan menggeluti dunia bisnis dimulai ketika SMA.

dalam menjalani bisnis ini. Unit rumah yang dibangun ternyata

Saat itu, bersama teman-teman dirinya berjualan kaos.

tidak cocok dengan selera pasar. Mulai dari ukuran tanah yang

“Dari situ mulai berpikir bahwa ternyata ada cara lain untuk

terlalu luas, pengaturan ruang, hingga jumlah lantai. “Tidak

mendapatkan uang selain dari syuting,” papar Haykal ketika

seperti misalnya bisnis baju yang kalau ada kesalahan tinggal

ditemui di kantornya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

kasih diskon agar laku. Properti, kan, tidak seperti itu. Masa

Keinginan terjun di bidang bisnis diseriusi dengan
berkuliah di jurusan International Business. Beruntung, dia

mau dirobohin terus bangun ulang? Akhirnya, ya, unit pertama
aku yang ambil. Kebetulan aku juga baru menikah.”

tidak perlu menunggu lama untuk mengaplikasikan ilmu yang
didapat di bangku kuliah. Usai lulus, sang kakak mengajak

Mencoba Selagi Muda

terlibat dalam bisnis baju muslim.

Tidak ada penyesalan terhadap yang dilakukan. Bagi anak
ke-4 dari 7 bersaudara ini, lebih baik mencoba selagi masih

Kendala karena Kurang Pengetahuan

muda. “Waktu itu mulai bisnis properti di usia 24 tahun. Aku

Sempat beralih sebagai produser film dan kemudian kembali

mending gagal di umur 24 daripada gagal di umur 42. Jadi,

ke bisnis baju muslim, Haykal mengaku merasa ada yang

di umur 42, aku sudah tahu yang harus dilakukan,” paparnya

kurang. “Kebetulan waktu itu kakak ipar, Hanung Bramantyo,

seraya tertawa.

membeli lahan di kawasan Jagakarsa. Awalnya diniatkan

Segala kendala yang pernah dihadapi tidak membuat

jadi kantor, tapi sepertinya kurang memungkinkan karena di

Haykal putus asa. Dia menjadikan segala hal yang terjadi

kanan-kirinya itu rumah-rumah. Aku bilang ke Mas Hanung,

sebagai pelajaran sekaligus bekal dalam membangun

‘Daripada dijadiin kantor, mau enggak kalau kita bikin rumah

unit-unit selanjutnya. “Yang menyenangkan, kalau ternyata

aja?’. Dia bilang, ‘Emang kamu bisa?’” kenang Haykal.

ini semua terjual, akan menjadi prestasi tersendiri,” seraya

Pertanyaan itu pun kemudian dijawab dengan kesanggupan.

menambahkan, ketika proyek Homey Land selesai, dirinya

Mulailah pengalaman baru bagi suami Tantri Namirah ini.

sudah berencana mencari lahan lain di pinggiran Jakarta

Haykal mengurusi segala hal yang berhubungan dengan

untuk dijadikan proyek properti selanjutnya.
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Ryan Serhant

Muda, Kaya, dan Terkenal
T e ks diaz rachmani F o t o dok . spesial

Lahir pada tanggal 2 Juli 1984 di Houston,

tidak dimiliki orang lain,” bebernya ketika

Texas, Ryan Serhant menghabiskan masa

diwawancara majalah Hedonist pertengahan

mudanya di Kota Topsfield, Massachusetts.

tahun lalu.

Sejak kecil, ia sudah amat menyukai dunia

Kesuksesannya sebagai seorang agen

seni dan pertunjukan. Bahkan, ketertarikan

properti yang juga sukses membangun

itulah yang membuatnya mengambil jurusan

perusahaan agen properti The Serhant

Teater dan Sastra Inggris ketika kuliah di

Team yang memiliki bisnis di empat kota

Universitas Hamilton.

di Amerika Serikat yakni New York, Los

Usai lulus sarjana pada tahun 2006, ia pun

Angeles, The Hamptons, dan Miami juga

lantas mengejar karier di dunia akting, hingga

memancing keingintahuan media. Apalagi,

sempat tampil di serial televisi As the World

perusahaannya juga dinobatkan Wall Street

Turns pada 2007. Tetapi, tak lama karakter

Journal menduduki urutan pertama sebagai

yang ia perankan dihentikan. Ia pun tak patah

agen properti terbaik di New York tahun 2015.

arang dengan ikut beragam casting, baik

Dengan status selebriti baru, Serhant

untuk televisi atau pun layar lebar. Sayang

telah diundang ke beberapa acara TV selama

selalu ditolak dan keinginan menjadi seorang

beberapa tahun terakhir termasuk Watch What

aktor tak kunjung ia dapatkan.

Happens: Live, Bethenny, Today, Extra, Then
and Now bersama Andy Cohen, dan Celebrity
Page. Bahkan, Serhant juga diundang kembali

Pindah Haluan

ke layar televisi untuk menjadi salah satu

Ketika mulai kehabisan akal, seorang teman

pemandu acara Million Dollar Listing New York.

menganjurkannya untuk menjadi agen

Hingga kini, acara tersebut masih digemari

properti. Tak mau berpikir panjang dan

dan memasuki musim keenam yang kembali

setelah mendapatkan lisensi, Ryan Serhant

tayang 25 Mei 2017 lalu.

mencoba peruntungan kembali. Dimulai dari

cara untuk memprediksi masa depan Anda

keuangannya mulai membaik. Berkat

adalah menciptakannya, dan itu melalui bisnis

ketekunan, siapa menyangka jika lima tahun

baru. Saya tidak pernah pergi ke sekolah

setelahnya ia menduduki peringkat sebagai

bisnis, saya tidak pernah membaca buku apa

salah satu agen properti paling sukses di New

pun, saya tidak pernah melakukan pelatihan

York–sekaligus yang termuda.

real estat atau apa pun kecuali yang nomor

“Paling awal yang saya lakukan ketika

satu adalah ingat bahwa bisnis baru selalu

terjun di industri ini adalah mengamati

yang terpenting dan menjadi prioritas utama,”

agen-agen properti terbaik di New York, apa

pesannya.

saja yang mereka lakukan, ternyata mereka

N

“Saya sangat percaya bahwa satu-satunya

bisnis sewa-menyewa apartemen, kehidupan

Sebagai seorang pengusaha, kesuk

bekerja sepanjang waktu. Percayalah, selama

sesannya telah diakui dan sebagai aktor

tiga tahun pertama di bisnis ini, saya tidak

sesuai dengan yang dicita-citakannya sejak

libur satu hari libur pun, tidak ada namanya

kecil juga pada akhirnya dapat terwujud.

ama Ryan Serhant mulai popular ketika menjadi

akhir pekan. Mungkin periode terburuk hidup

Ia turut berperan dalam serial televisi, The

salah satu pemandu acara televisi reality

saya, tapi saya berpikir bahwa untuk seorang

Mysteries of Laura (2015) dan Inside Amy

show, Million Dollar Listing New York. Meski

agen properti yang semuanya berbasis

Schumer (2016). Pada tahun 2014 silam, ia

demikian, perjalanan karier yang mengagumkan

komisi, Anda harus mencurahkan semua

bahkan tampil di film komedi, While We’re

sebagai agen properti adalah penyebab ia layak

waktu Anda agar tidak kecolongan orang

Young bersama Ben Stiller, Naomi Watts,

membawakan acara tersebut.

lain. Intinya saya menjalani kehidupan yang

Adam Driver, dan Amanda Seyfried.
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IMG Wo r lds of Adventure

Ta ma n Hi buran Ind oo r T erb es ar Du n ia
T E K S D onny H . F O T O dok . spesial

IMG Worlds of
Adventure

D

sendiri terdiversifikasi yang mencakup

ari awal rencana pembangunan dan

pengembangan konstruksi, pengembangan

akhirnya baru diresmikan pada akhir

perumahan mewah, fasilitas rekreasi,

Agustus tahun lalu, IMG Worlds of

perhotelan, kapal mewah, dan transportasi.

Adventure telah menjadi kekaguman baru
bagi masyarakat dunia.
Bayangkanlah, taman hiburan ini didesain

Menyediakan 28 gerai makanan dan
minuman serta 25 gerai toko. Taman
hiburan ini memiliki lebih dari 1.600
pegawai. IMG Worlds of Adventure juga
menyediakan lahan parkir untuk 4.500
kendaraan.

IMG membangun taman terluas ini
untuk dapat menampung hingga 20.000
pengunjung setiap hari. Dan tentunya,

dalam ruangan seluas 139.000 meter persegi,

kemampuan taman dalam menciptakan

atau 28 kali lapangan sepak bola. Ya, taman

suhu ruangan yang stabil mengingat cuaca

bernama IMG Worlds of Adventure adalah

di Dubai yang cukup ekstrim kala musim

indoor theme park terbesar dunia yang ada di

panas yang membuat orang-orang tidak kuat

Dubai, Uni Emirat Arab.

berlama-lama di tempat outdoor.

Menariknya lagi, IMG Worlds of Adventure
adalah global theme park pertama yang akan

Pusat Segala Hiburan

membawa brand internasional Marvel dan

Di taman hiburan yang sangat seru ini,

Cartoon Network secara bersamaan. Ada pula

tersedia hampir semua permainan anak-

dua brand arsiteknya yakni IMG Boulevard dan

anak hingga dewasa. Yang banyak disukai

Lost Valley - Dinosaur Adventure.

pengunjung termasuk roller coaster

Pembangunan taman super canggih
dan amat megah ini digagas dan dimiliki

kecepatan tinggi dan pertunjukan teater yang
menakjubkan.

oleh Ilyas dan Mustafa Galadari (IMG)

Taman yang luas ini terdiri empat zona

Group, grup pengembang yang amat

besar, yakni Cartoon Network, Marvel, IMG

dihormati di Dubai. Selama puluhan tahun,

Boulevard, dan Lost Valley. Pada Cartoon

IMG telah menunjukkan ambisinya dalam

Network, setiap pengunjung dapat menikmati

mengembangkan dan meluncurkan karya

aneka permainan dari tokoh kartun, seperti

desain yang sukses meraih penghargaan

Ben 10 5D Hero Time, The Powerpuff Girls-

internasional. Portofolio bisnis IMG

Mojo Robot Rampage, The Ride of OOO with

Finn and Jake, The Amazing Ride of Gumball,
Lazy Town, CN Live Stage Show.
Zona kedua adalah IMG Boulevard. Di zona

Panduan Menjelajahi
Tiap Zona
Download aplikasi mobile eksklusif
IMG Worlds of Adventure yang
memiliki sistem GPS sehingga
memudahkan navigasi Anda selama di
taman. Aplikasi ini juga memberikan
informasi terbaru mengenai lebih dari
20 wahana dan atraksi.

Setelah berpetualang di zona dinosaurus,
pengunjung dapat menikmati petualangan
yang tak kalah seru di zona Marvel. Di zona

ini, pengunjung dapat menikmati kuliner,

ini, pengunjung bisa menikmati keseruan

berfoto-foto, hingga berbelanja berbagai

bermain berbagai tokoh Marvel seperti di

suvenir. Yang paling menjadi favorit di lokasi

wahana Avengers Battle of Ultron yang

ini adalah The Haunted Hotel.

dapat menikmati sensasi film lima dimensi.

Zona ketiga adalah Lost Valley-Dinosur

Para pengunjung seolah-olah masuk

Adventure. Di sini, setiap pengunjung bisa

dalam petualangan para tokoh Avenger.

berpetualang di hutan yang dihuni replika

Yang menarik, para pengunjung seperti

dinosaurus. Binatang-binatang prasejarah itu

menumpangi pesawat, yang menjadi incaran

merupakan robot yang dibuat hingga persis

para musuh tokoh Avenger. Sedangkan, para

menyerupai dinosaurus.

superhero berusaha menyelamatkan.
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PROGRAM MENARIK
Bagi para nasabah Bank BTN Prioritas yang
memiliki Kartu Debit BTN Prioritas Gold atau
Platinum, Anda akan mendapatkan diskon 20%
untuk seluruh menu makanan di waktu kapan pun.
Kedua promosi ini berlaku untuk para tamu yang
memilih untuk menikmati buffet maupun à la carte.
Untuk kenyamanan, pastikan Anda melakukan
reservasi terlebih dahulu sebelum kedatangan
dengan menghubungi Beranda Café
di nomor +6221 526 8833 ext. 1200.

D i B e r a nda K ita B er ceng kr a ma
T E K S R ianti D wiastuti F O T O S yifa F achrunissa

S

ecara harafiah, rumah adalah

Sesuai dengan namanya, Beranda Café

bangunan yang kita huni sehari-

terletak di lantai mezzanine yang memandang

hari. Tetapi secara konsep, rumah

langsung ke pintu masuk hotel. Meski tidak

adalah tempat kita seharusnya merasa paling

berada di lantai dasar, restoran ini mudah

nyaman dan tentram. Maka, meski tergolong

diakses hanya dengan menggunakan

sebagai hotel bisnis, Crowne Plaza Jakarta

eskalator yang berada di sisi kiri lobi hotel.

memastikan para tamu yang datang dilayani

Kedatangan Anda ke Beranda Café akan

dengan hangat. Mulai dari ketika memasuki

disambut ramah oleh para pelayan yang akan

area lobi yang luas, Anda akan disuguhi

mengantar Anda ke meja. Restoran yang

buffet yang disajikan setiap hari mulai

oleh pemandangan air mancur yang terus

memiliki desain interior bergaya Indonesia

dari pukul 05.30-10.00 WIB dengan harga

bergemericik. Hanya dengan sedikit melirik

klasik ini sepenuhnya merupakan area bebas

Rp175.000,00++ per orang. Sedangkan, hanya

ke atas, Anda akan menemukan pintu masuk

rokok, sehingga pengalaman bersantap Anda

dengan Rp220.000,00++ per orang, Anda

menuju Beranda Café.

pasti akan terjaga.

dapat menikmati lunch buffet pada pukul

Sebagai restoran dengan konsep all

Anda dapat menikmati breakfast

12.00-14.30 WIB atau dinner buffet pada

day dining yang menyajikan hidangan

pukul 18.00-22.30 WIB. Sayangnya, lunch dan

internasional, Beranda Café memiliki

dinner buffet di Beranda Café hanya tersedia

emping dan acar sayuran. Keunikan dari

empuk. Smoked Chicken Fettucine dengan

rangkaian menu prasmanan untuk sarapan,

setiap hari Senin hingga Jumat, terkecuali

menu ini terletak pada daging buntut yang

saus pesto yang sehat, sup khas Prancis

santap siang, dan santap malam. Pilihan

bila Anda membuat reservasi untuk grup

disajikan seperti sate, agar mudah untuk

Beef Pot-au-feu dengan kuah bening, dan

makanan yang tersedia pun cukup beragam,

yang terdiri dari minimal 30 orang.

disantap, dan juga dengan disajikannya

Korean Bulgogi yang lengkap disajikan

secangkir teh jahe sebagai minuman

dengan kimchi, saus doenjang, dan sup miso

pelengkap.

adalah menu internasional yang patut dicoba

mulai dari appetizer, entrée, hingga dessert,

Sebagai restoran yang buka 24 jam,

termasuk salad, sushi, dim sum, roast meat,

Beranda Café tentunya memiliki pilihan

pastry, dan es krim. Yang menarik adalah

menu à la carte yang siap memenuhi

Beranda Café menyediakan area prasmanan

keinginan Anda, mulai dari sandwich, pasta,

menu andalan lain, seperti Gurame Goreng

khusus hidangan vegetarian. Jika Anda

steak, dan tentunya makanan Indonesia

Asam Manis yang sangat renyah dan Beef

untuk waktu makan siang di setiap hari

memiliki pantangan atau alergi makanan

yang akrab di lidah. Menu ciri khas yang

Black Paper dengan rasa saus yang mild,

Rabu. Khusus untuk para tamu perempuan

lainnya, silakan komunikasikan dengan para

telah menjadi favorit para tamu adalah

sehingga tidak mendominasi kenikmatan

akan menikmati potongan harga sebesar

pelayan yang siap membantu Anda.

Nasi Goreng Buntut yang dilengkapi dengan

saat Anda menyantap daging sapi yang

50% untuk seluruh makanan.

Selain itu, Beranda Café juga memiliki

ketika Anda datang ke Beranda Café.
Beranda Café memiliki program menarik
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ebagai sebuah perusahaan hospitality dan lifestyle
ternama, Potato Head Family tak henti-hentinya
berhasil membawa kualitas nama Indonesia ke
level yang lebih tinggi. Sebut saja restoran-restoran

besutannya yang sudah ada di mancanegara, seperti Three
Buns Jakarta & Singapura, Potato Head Folk di Singapura,
Potato Head di Hong Kong dan Jakarta, juga Attarine di
Jakarta, serta Potato Head Beach Club Bali dan Katamama
Hotel di Bali. Nyaris semuanya mendapat pengakuan dari
tamu setia mancanegara. Satu restoran lainnya yang bernama
Kaum, juga telah sukses di Hong Kong dan Bali. Hingga pada
bulan Mei 2017 lalu, Potato Head Family membuka Kaum
di Jakarta. Kehadiran restoran penuh unsur budaya Tanah
Air tersebut menjadi sebuah tawaran Potato Head Family
akan sebuah pengalaman kuliner bertaraf internasional bagi
masyarakat Ibukota. Sudah siapkah Anda?
Kekayaan Indonesia memang tidak pernah ada ujungnya.
Mulai dari sejarah, budaya, keindahan alam, hingga

K E H AR U MAN NEGARA
T E K S A ndreas W infrey F O T O dok . spesial

kulinernya. Hal inilah yang ingin diangkat oleh Potato Head
Family dalam konsep restoran Kaum. Dalam penggarapannya,

lokal, sekaligus mempelajari bahan-bahan dan teknik

Kaum bekerja sama dengan berbagai pihak kreatif, tak hanya

memasak tradisional Nusantara, dari Aceh hingga Maluku.

dari bidang kuliner, tapi juga dari dunia musik, desain, serta

Tatkala, beberapa di antaranya bahkan nyaris terlupakan

pengrajin dan seni. Hal tersebut menjadi misi dari komitmen

di zaman modern ini. Bahan-bahan yang dipakai untuk

Kaum, yakni menginspirasi para tamu dari lintas generasi

hidangan Kaum juga bersumber dari produsen berskala kecil

untuk menghargai dan merayakan budaya Indonesia.

dan bertanggung jawab. Tak hanya sampai di sana, tentu

Eksekusinya pun tidak main-main. Bahkan pendiri Kaum,
Potato Head Family CEO Ronald Akili, Brand Director Kaum
Lisa Virgiano, dan tentunya Executive Chef Antoine Audran,

Kaum juga secara ketat menggabungkan produk regional
berkualitas dengan standar tinggi.
Kaum Jakarta berlokasi di sebuah bangunan bergaya

turun langsung menjelajahi berbagai pulau di Indonesia untuk

kolonial di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Misi Kaum untuk

bekerja sama dengan komunitas adat dan para produsen

mengangkat budaya dan tradisi Indonesia juga terpancar pada
desain interiornya yang menggunakan keterampilan suku
adat dan kearifan lokal, salah satunya panel dinding motif
Dayak pada ruang makannya.
Beberapa hidangan yang wajib Anda nikmati di Kaum
Jakarta adalah Gohu Ikan Tuna, Gulai Udang Aceh, Burung
Puyuh Malon Goreng Bumbu Rica-rica, Bistik Jawa, dan
Paha Kambing Guling Madu Pedas. Ragam pilihan kuliner
khas Nusantara karya Chef Antoine Audran akan membawa
Anda mengenal lebih jauh tentang Tanah Air kita tercinta ini.
Beragam sejarah dan tradisi kuliner Indonesia terangkum
dalam setiap sajian yang ada di Kaum Jakarta. Menu Kaum
Jakarta sendiri merupakan gabungan dari sajian di Kaum
Hong Kong dan Kaum Bali yang sudah diakui kelezatannya
dari para pengunjung mancanegara.
Jika Kaum Hong Kong saja bahkan sudah berhasil
mengharumkan nama Indonesia di taraf internasional
dengan ikut serta dalam penobatan bergengsi “Michelin Guide
Hong Kong & Macau 2017”, rasanya kita tinggal menunggu
sebentar saja hingga akhirnya Kaum Jakarta menjadi sebuah
kebanggaan terbaru bagi Indonesia.
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Menyulut Rindu di Yogyakarta
teks & foto K evin R inangga A driyan

R

Yogyakarta terkenal dengan makanan tradisional yang
biasanya dijual di pinggiran jalan atau di dalam pasar.
Menariknya, kota ini selalu bisa memberikan arahan kepada
tukang makan untuk mendapatkan santapan berkelas
acikan bumbu ala warga Yogyakarta menjadi

tapi dengan harga terjangkau. Penilaian sekilas memang

salah satu daya tarik kota ini. Rasa makanan

makanan Yogya sedikit manis. Bukan tanpa sebab, lebihnya

tradisional yang begitu dinamis memberikan

pabrik gula di kota istimewa ini memberi dampak pada

kesan tersendiri bagi makanan kota Yogyakarta.

makanan pun minuman.

Dengan rasa yang bervarian, Yogyakarta patut menyandang
surga bagi pecinta kuliner.
Kota yang sempat menyandang Ibukota Negara Indonesia

Berbicara bisnis kuliner di Yogya sekarang ini, sifatnya
begitu kompetitif, karena selalu terbuka bagi pendatang,
mengakibatkan lahirnya pemain baru dalam urusan makanan.

pada kisaran tahun 1940-an akhir memiliki warna tersendiri di

Para perantau yang membuka usaha kuliner memberikan

tiap hati dan benak wisatawan. Banyak manusia berargumen

perspektif baru. Kelebihan kota ini, para pengusaha makanan

bahwa kota ini selalu membuat para pengunjungnya rindu

tradisional tetap saja tidak kehilangan pelanggan. Sederet

untuk kembali. Terkenal dengan beberapa destinasi wisata

makanan tradisional itu seperti bakmie Jawa, soto, tongseng,

yang murah tapi berkualitas, Yogyakarta pun memiliki

brongkos, gudeg, wedang rondhe, rujak ice-cream, dan sate

kemampuan tersendiri dalam urusan kuliner. Bagi Anda

kere tak pernah sepi peminat. Tetapi yang pasti, karena ramai

pecinta wisata kuliner, seminggu bisa dibilang waktu singkat

pembeli beranilah bersabar demi sebuah santapan nikmat

untuk mengadakan perjalanan.

nan murah di kota istimewa ini.
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Yogyakarta

Is t i m e w a n y a N y a t a
Selain populer sebagai kota pelajar, budaya, batik, dan kuliner, Yogya
menyimpan sejarah panjang tentang keistimewaannya terhadap sistem
pemerintahan yang bersistem kerajaan.

T e ks & F o t o zulmahmudi

Y

ogyakarta atau akrab disebut Yogya

LOKASI WISATA MENARIK

merupakan salah satu destinasi

masa lalu, kawasan ini merupakan ruas
jalan yang sepi. Jalan ini hanya dilewati oleh

Keraton Yogyakarta Ngayogyakarta

masyarakat yang hendak ke keraton atau

selalu dikunjungi wisatawan domestik

Hadiningrat

kompleks kawasan Indische pertama di Yogya

hingga mancanegara. Banyak wisatawan

Selain merupakan kediaman resmi Sultan,

seperti Loji Besar (Benteng Vredeburg), Loji

yang betah dan selalu berkunjung kembali

keraton juga berfungsi sebagai salah satu

Kecil (kawasan di sebelah Gedung Agung),

dengan beragam alasan yang menyertainya.

cagar budaya masyarakat Jawa. Sebagai

Loji Kebon (Gedung Agung), maupun Loji

Yogya memang istimewa karena memiliki

pusat budaya, keraton sering melaksanakan

Setan. Tetapi, keberadaan Pasar Gede atau

banyak potensi wisata terutama budaya

kegiatan-kegiatan budaya dan merupakan

Pasar Beringharjo di sisi selatan serta

dan kesenian, kuliner, sejarah, alam,

salah satu tujuan pariwisata Daerah Istimewa

adanya permukiman etnis Tionghoa di

hingga belanja.

Yogyakarta, yang sering didatangi para

daerah Ketandan lambat laun mendongkrak

wisatawan dalam dan luar negeri.

perekonomian di kawasan tersebut.

wisata populer di Indonesia yang

Suasana Kota Yogya juga khas.

Provinsi Yogyakarta juga merupakan

Keramahtamahan masyarakatnya terasa
amat sopan dan penuh kesederhanaan.

satu-satunya provinsi yang menggunakan

Prawirotaman

Budaya masyarakat lokal yang unik dengan

sistem kerajaan di Indonesia. Gubernur

Kampung di tengah kota ini mulai

masih mempertahankan tradisi budaya Jawa

Yogyakarta tidak dipilih melalui pemilu oleh

berkembang dan banyak dikenal masyarakat

juga turut menjadikan Provinsi Yogyakarta

rakyat tetapi berdasarkan urutan silsilah

sejak abad ke-19, ketika Keraton Yogyakarta

kian lengkap. Meskipun Yogya sudah

keluarga dari Keraton Yogyakarta.

memberi hadiah sepetak tanah kepada
seseorang yang bernama Prawirotomo.

banyak mengalami modernisasi, tapi kota
ini tak pernah sedikitpun meninggalkan

Malioboro

Pada masa perjuangan merebut dan

ciri khasnya dan masih melestarikan

Merupakan salah satu jalan paling popular

mempertahankan kemerdekaan,

budaya secara turun-menurun. Inilah yang

di Yogya. Selain berada di jantung kota,

Prawirotaman dijadikan sebagai salah satu

menjadi sumber ragam keistimewaaan dan

Malioboro menjadi cukup dikenal karena

tempat penting laskar pejuang. Kini wilayah

keunikan Yogya.

cerita sejarah yang menyertainya. Pada

ini adalah pusat wilayah wisatawan terutama

Yogyakarta se bagai Ibukota Negara Republik Indonesia
Keraton Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX memiliki andil besar dalam sejarah perjuangan NKRI terutama ketika Belanda
menduduki Jakarta pada 29 September 1945. Pada 2 Januari 1946, Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar Ibukota NKRI dipindah ke
Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima dengan oleh Soekarno, sehingga pada 4 Januari, Ibukota NKRI resmi pindah sementara ke Yogyakarta.
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mancanegara karena banyak tersedia

pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan

Istimewa Yogyakarta, amat sayang jika tak

penginapan dari yang biasa hingga kelas

Rakai Balitung. Candi Hindu ini terletak 17

dikunjungi apalagi cuma berjarak sekitar 40

atas, juga banyak artshop, kafe, dan pasar

kilometer dari pusat Kota Yogya.

km dari Yogya.

tradisional.

Candi Prambanan memiliki 3 candi utama
di halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma,

Wisata Pantai

Taman Sari

dan Siwa. Prambanan juga memiliki relief

Daerah istimewa ini juga memiliki banyak

Merupakan komplek istana yang dibangun

candi yang memuat kisah Ramayana. Menurut

pantai yang indah dan bersih yang bisa

pada masa pemerintahan Pangeran

para ahli, relief itu mirip dengan cerita

menjadi alternatif pilihan wisata. Pantai

Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku

Ramayana yang diturunkan lewat tradisi lisan.

Parangtritis adalah yang paling terkenal. Lalu,

Buwono I. Tujuan pembangunan istana ini

Lalu, tak jauh dari Prambanan, ada

Kabupaten Gunung Kidul juga amat terkenal

adalah untuk menghormati jasa istri-istri

Istana Ratu Boko yang merupakan bangunan

bagi penikmat wisata pantai karena memiliki

Sultan yang telah membantu pada masa

megah yang dibangun pada abad ke-8 di

banyak pilihan pantai yang indah dan menarik,

perang. Karenanya, dibangunlah sebuah istana

masa pemerintahan Rakai Panangkaran,

seperti Pantai Baron, Drini, Sadranan, Jogan,

yang berada di sebuah umbul (mata air) yang

salah satu keturunan Wangsa Syailendra.

Wedi Ombo, dan lainnya.

terletak sekitar 500 meter sebelah selatan

Sebagai sebuah bangunan peninggalan,

keraton. Istana tersebut dikelilingi oleh kolam

Istana Ratu Boko memiliki keunikan

Pasar Beringharjo

pemandian buatan dengan wewangian bunga-

dibanding peninggalan lain. Jika bangunan

Inilah pasar tradisional tertua dan terlengkap

bunga yang ditanam di sekelilingnya.

lain umumnya berupa candi atau kuil, sesuai

di Yogya. Di pasar yang sudah berdiri sejak

namanya istana ini menunjukkan ciri-ciri

tahun 1758 ini, Anda dapat menemukan

sebagai tempat tinggal.

koleksi batik yang cukup lengkap, mulai dari

Wisata Candi
Yogya merupakan surga untuk menjelajahi

Selain itu, masih banyak lagi wisata

yang murah hingga sejutaan. Mulai dari kain

candi-candi kuno dan menemukan

candi yang bisa dilakukan termasuk Candi

batik hingga pakaian batik dari berbagai bahan

reruntuhan dari peradaban masa silam.

Borobudur yang merupakan monumen

kain, semuanya dapat Anda temukan di Pasar

Prambanan misalnya, yang menjulang

Buddha termegah dan kompleks stupa

Beringharjo. Kain batik dijual di los pasar

setinggi 47 meter adalah bangunan candi

terbesar di dunia yang diakui oleh UNESCO.

bagian barat sebelah utara, sementara baju

yang dibangun di abad ke-10 pada masa

Meski tidak berada di wilayah Provinsi Daerah

batik di seluruh pasar bagian barat.

Pantai, Keraton, Tugu, dan Merapi berada dalam 1 garis lurus
Dilihat dari satelit, ternyata Pantai Parang Kusumo, Keraton Yogyakarta, Tugu, dan Gunung Merapi berada dalam satu garis lurus. Filosofinya bahwa tugu
merupakan simbol “manunggaling kawulo gusti” yang berarti bersatunya antara rakyat dengan penguasa. Merapi dan pantai merupakan titik api dan air. Keraton
yang dibangun di tengah Merapi dan pantai merupakan titik keseimbangan antara keduanya. Keraton merupakan titik keseimbangan vertikal dan horizontal.
Keseimbangan horizontal dilambangkan oleh laut selatan yang menggambarkan hubungan antara manusia dan manusia. Sedangkan, keseimbangan vertikal
dilambangkan oleh Gunung Merapi yang menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
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The Best Time To Visit
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Umumnya, warga Indonesia paling banyak berkunjung pada November hingga Maret. Pada masa ini, cuaca di sana tidak terlalu panas, sekitar 27-29 derajat
Celcius. Sayangnya, ketika bulan Januari, wisata di Dubai akan penuh sesak karena puncak high season. Pada bulan ini, banyak berlangsung festival dan
beragam pertunjukkan yang menghibur.

D U B AI

Kota Pal i n g
Fu t u r i s t i k
d i T i m u r T e n g ah

D
Sebagai tujuan wisata mewah dunia, Dubai tak pernah berhenti
memanjakan wisatawan dengan segala fasilitasnya. Dubai dikenal
sebagai kota dengan wisata yang atraktif, luas, menantang, dan
menyenangkan.
T e ks D onny H . F o t o dok . spesial

ubai adalah kota kedua di Uni Emirat

Ajaib Dubai, taman bunga terbesar di dunia

Arab setelah Abu Dhabi, tapi untuk

dan masih banyak lainnya.

perkembangan pariwisata maka

Pemerintah Dubai sejak lama sudah

Dubai berada di peringkat satu. Dubai lebih

berambisi menjadikan Dubai sebagai

menonjol akan keberadaan pulau-pulau

pusat wisata dunia, perdagangan, dan

buatan, banyak gedung pencakar langit, hotel-

bisnis keuangan. Bukan tanpa sebab

hotel mewah, mal-mal besar, serta berbagai

ambisi itu muncul, semua dimulai dari

arena wisata yang membuat siapa saja yang

kesadaran setelah cadangan minyak di

datang akan berdecak kagum.

kota ini menipis. Minyak dan gas di Dubai,

Beberapa tujuan wisata di Dubai yang

yang ditemukan pada tahun 1966, sudah

sudah terkenal sebagai yang tertinggi atau

tidak bisa menjadi sumbangan utama

terbesar di dunia. Katakanlah gedung tertinggi

pendapatan kota. Dan pada tahun 2000,

di dunia, Burj Khalifa, atau Dubai Mal sebagai

sebagian besar pembangunan proyek properti

mal terbesar di dunia dengan akuarium

fantastis dan ambisius mulai dikerjakan.

akrilik terbesar di dunia. Ada juga Taman

Hal ini memberikan dorongan segar bagi
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Th e Gr e e n pla net
Adalah bio dome pertama di Timur
Tengah dengan lebih dari 3.000 jenis
tanaman dan hewan, termasuk seekor
kukang (sloth)

tersebut tidak hanya menawarkan diskon

perbelanjaan, kafe, restoran, dan fasilitas

Dubai pun Anda akan merasakan atmosfer

besar-besaran untuk berbagai macam

luar ruangan, yang berada di pantai. Kafe

berbeda dari kota di Timur Tengah lainnya.

barang, tapi juga menyediakan hadiah undian

dan restorannya memiliki beranda al fresco

Di sini, begitu banyak ditemui pekerja asing

mewah bagi para pembeli.

dengan pemandangan pasir putih dan laut

Dampaknya, ketika berkeliling Kota

atau ekspatriat. Bahkan, 80% penghuni Dubai

Dengan luas 1,1 juta meter persegi,

biru. Keunikan lain adalah layar sinema besar

adalah orang asing, berbeda dengan di Abu

tak heran jika Dubai Mal yang berada di

di luar ruangan yang menghadap pantai. Ada

Dhabi. Jenis hunian yang ada di Dubai juga

lantai dasar Burj Khalifa ini adalah pusat

juga kolam renang dan area bermain untuk

didominasi apartemen dan kondominium.

perbelanjaan terbesar di dunia. Di sini, dapat

anak-anak.

Seperti tak mau puas, beragam pembangunan

ditemui lebih dari 1.200 toko fashion ternama

properti terus berlangsung secara fantastis.

dari Armani sampai Zara. Di dalamnya, juga

banyaknya tempat spa, hotel mewah, dan

dilengkapi fasilitas hiburan dari air terjun

restoran berkelas–adalah surga bagi mereka

Pusat Tujuan Wisata Belanja

setinggi empat lantai, akuarium raksasa,

yang ingin berelaksasi. Selain itu, kota ini juga

dan Hiburan

dan arena es berukuran standar Olympiade,

punya banyak hal bagi pecandu adrenalin.

Bagi penggemar belanja dan penikmat

arena bermain anak-anak, serta pusat kuliner

Dari skydiving hingga penjelajahan padang

hiburan, Dubai adalah destinasi yang tepat

yang beragam. Tahukah Anda jika mal ini

pasir, ada banyak sensasi menegangkan di

perekonomian di kawasan itu dan benar-

untuk pelesiran. Ada banyak tempat belanja

dikunjungi 100 juta orang per tahun?

kota gurun ini.

benar menyebabkan investasi real estate di

dan hiburan yang bisa dikunjungi. Tak heran

kota tersebut berkembang pesat.

jika banyak orang berbondong-bondong

Emirates, BurJuman, Ibn Battuta Mall,

mengunjungi tempat ini untuk mengisi waktu

hingga Outlet Village yang bisa menjadi

sumber pendapatan kota telah didominasi

liburan, baik bersama pasangan, kerabat,

tujuan belanja. Dubai memang surga bari

bisnis pariwisata, bisnis properti, perusahaan

maupun keluarga.

pecinta belanja, tapi tidak semuanya terjadi

Kini, perubahan nyata dapat dirasakan,

penerbangan, dan pelabuhan seperti di Mina

Dubai juga memiliki festival belanja

Selain Dubai Mal, juga ada Mall Of The

di dalam ruangan. Bagi yang suka belanja

Rashid–sebuah pelabuhan paling modern

tahunan yang dikenal sebagai festival belanja

sambil berjalan menikmati pemandangan

dan terbesar yang didedikasikan untuk

terbesar di Timur Tengah. Anda dapat

pantai, dapat mengunjungi The Beach

operasional kapal pesiar di Timur Tengah.

menemukan berbagai macam merek dari

yang terletak di seberang Jumeirah Beach

Bahkan, iklim gurun yang sangat panas

produk-produk yang diinginkan. Festival

Residence. The Beach merupakan kompleks

tak menjadi halangan bagi Dubai untuk
menghadirkan salju di tengah kota. Ski Dubai

Semua orang tahu bahwa Dubai–dengan

Pa n ta i J u m ei r a h
Terletak sepanjang garis pantai Dubai, menyediakan
hamparan pasir putih yang halus untuk Anda bersantai
dan bermain. Pantai Jumeirah menyediakan hotel dan
kegiatan terbaik di Emirat, berkat hempasan ombak yang
sebening kristal.

adalah salah satu contohnya. Tempat wisata
seluas 2,25 hektare yang berada di Mall of
Emirates ini memungkinkan siapa saja bisa
bermain salju di sini.
Lokasi Dubai yang strategis dan
menghubungkan Asia dan Eropa turut serta
memastikan peluang bisnis yang menjanjikan
untuk waktu yang lama bagi masa depan
Dubai. Menjadi wajar jika data yang ada di
Dubai Tourism melaporkan jumlah wisatawan
tahunan yang mengunjungi Dubai mencapai
14,9 juta wisatawan pada 2016, naik 5%
dibandingkan tahun sebelumnya.

Petualangan Seru di Dubai
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Dengan segala fasilitas yang ada, Dubai juga tujuan bagi pecandu wisata adrenalin. Dari skydiving, naik balon udara, hingga safari padang pasir, ada banyak sensasi menegangkan di
kota gurun ini. Salah satunya, jenis destinasi unggulan untuk ini adalah Desert Safari, merupakan wisata petualangan seru di padang pasir Dubai. Lalu, ada Skydive yang menawarkan
salah satu pemandangan paling luar biasa di dunia yakni di atas Palm Jumeirah. Skydiver yang belum berpengalaman atau pemula bisa melompat tandem. Selain itu, wisatawan bisa
mencoba Aquaventure Waterpark di Atlantis The Palm yang menawarkan aksi yang pasti mengundang nyali. Berlokasi di antara dua menara (Poseidon dan Neptune), Aquaventure
menawarkan aksi permainan air paling memompa adrenalin di dunia atau bisa memilih ski mengitari The World atau berenang bersama lumba-lumba dan hiu.
S k i Dub a i
Sebuah resor ski indoor dengan area 22.500
meter persegi. Ini adalah bagian dari salah
satu tempat hiburan di Mall of the Emirates.
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Dalam rangka menyambut Ramadan, Alleira Batik bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk.,
mempersembahkan koleksi terbarunya dalam peragaan busana dengan menangkat tema “Anavarna” pada 18 Mei 2017 lalu,
bertempat di Lamoda Café, Plaza Indonesia, Jakarta.
Selalu berinovasi dalam setiap koleksinya, kali ini Alleira Batik mengangkat Tenun Sumba khas Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagai motif yang dipakai. Pembuatan tenun dengan proses membatik menjadi salah satu ciri khusus serta bukti komitmen
Alleira untuk selalu memberikan yang terbaik bagi para pecinta batik di setiap momennya.
Koleksi Anavarna hadir dalam dua sequence dewasa, satu sequence anak, dan satu sequence VIP dengan model Duta Besar
serta istri Duta Besar Negara sahabat, seperti Madame Nino dari Georgia, Madame Diana dari Belarus, Madame Houda dari
Tunisia, Madame Tahsina dari Pakistan, Madame Zhanar dari Khazakstan, Madame Patricia dari Colombia, Madame Kayo dari
Singapura, Madame Chieko dari Jepang, serta Madame Soon Jae dari Korea Selatan.
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Dalam rangka mewujudkan apresiasi terhadap para nasabah setianya, Bank BTN terus memberikan berbagai kebahagiaan di
setiap pemenuhan kebutuan gaya hidup. Kali ini, Bank BTN bekerja sama dengan label mode internasional bergengsi, Michael
Kors, mengadakan sebuah acara bagi para nasabah prioritas. Bertempat di butik Michael Kors Plaza Senayan, Jakarta, nasabahnasabah prioritas diundang pada presentasi koleksi busana dan aksesori Michael Kors terkini, pada 14 Juni 2017 lalu, tentunya
juga dilengkapi oleh program potongan harga spektakuler, bahkan hingga 90%.
Pergantian musim pada dunia mode tak pernah selesai bergulir. Dan khusus untuk produk dalam koleksi Spring/Summer 2017
kali ini, Michael Kors memberikan potongan harga yang pastinya menggiurkan bagi para pecinta mode. Khusus nasabah prioritas
BTN yang bertransaksi di butik Michael Kors menggunakan kartu debet Bank BTN, potongan harga pun ditambah 10%. Tentu hal
tersebut menjadi tawaran yang sulit untuk ditolak. Apalagi, program ini berlangsung selama satu minggu, tepatnya hingga 21 Juni
2017. Yang lebih menariknya lagi. selain presentasi singkat dan potongan harga tambahan, pada kesempatan kali ini Michael Kors
juga sedikit menjelaskan padu padan terbaik dalam mengenakan busana dan aksesori.
Acara ini menjadi satu dari banyaknya bukti nyata akan keuntungan menjadi nasabah prioritas BTN. Bagi Anda yang belum
berkesempatan untuk hadir pada acara ini, tidak perlu khawatir. Berbagai acara dengan ‘hadiah’ spektakuler dari Bank BTN lainnya
akan terus berdatangan, khusus bagi para nasabah Bank BTN.
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Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat meningkatkan pendapatan
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan
tren positif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Utara triwulan I-2017 tumbuh 6,43% lebih cepat dibanding triwulan I-2016
sebesar 5,97%. Pencapaian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional, yang ada di level 5,01%.  Performa tersebut menjadi daya
tarik utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk mengoptimalkan
layanannya di Sulawesi Utara, terutama bagi para nasabah prioritas Bank BTN.
Sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah, Bank BTN, dalam hal ini,
Kantor Cabang Manado, menggelar acara  Customer Gathering. Acara tersebut
dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, S.E., dan Direktur
Bank BTN, serta jajaran pejabat serta para nasabah Bank BTN. Acara ini
merupakan salah satu cara BTN Prioritas berterimakasih dan bersilaturahmi
dengan para nasabah dan mitra Bank BTN di Manado atas kerjasamanya selama
ini.
Sejak berdiri pada bulan Juni 2014, Kantor Cabang Bank BTN Manado melayani
nasabah dan memenuhi kebutuhan finansialnya seperti deposito, tabungan,
pinjaman, dan wealth management, atau produk pengelolan investasi bagi nasabah
prioritas. Tahun ini, BTN menargetkan pertumbuhan pendapatan non-bunga atau
Fee Base Income  melesat di atas 38%. Kantor Cabang Manado menilai, potensi
Fee Based Income dari Penjualan produk non-bank, untuk nasabah ritel maupun
korporat, mencapai Rp556 juta. Pendapatan tersebut diraup dari penjualan
bancassurance (produk tabungan yang dibundel dengan produk asuransi), reksa
dana, dan Surat Berharga Negara (SBN). Nasabah prioritas di KC Manado baru
mencapai 238 orang, sementara potensi nasabah prioritas di Manado cukup besar
karena pesatnya sektor pariwisata.

