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Dan, Majalah Good Living edisi ini juga
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Email:

perayaan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah
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ASTON CILOTO
Investasi Seksi
di Jantung Wisata Puncak

S

ejak dulu hingga kini kawasan Puncak, Bogor, selalu

dan diwacanakan untuk menjadi salah satu iconic building di

menjadi tujuan favorit liburan bagi masyarakat yang

kawasan Puncak.

berada di kawasan Jabodetabek. Fakta inilah yang

Aston Ciloto dibangun di atas lahan seluas 12.250 m 2

memicu PT Indra Megah Makmur (IMM) turut ambil

dengan 186 unit kamar hotel bintang-4 dan 9 unit villa berada

bagian mengembangkan lini bisnisnya dari bisnis

di lokasi yang strategis karena tepat di pinggir Jalan Raya

jewelry ke industri properti.
Keseriusan IMM diwujudkan melalui pembangunan hotel

bintang 4, yang secara operasional dikelola oleh jaringan hotel

Puncak-Ciloto dan memiliki jarak hanya 5 menit dari Puncak
Pass dan hanya 10 menit ke Istana Cipanas.
Dengan beragam keunggulan fasilitas yang diberikan serta

kenamaan Archipelago International dengan brand Aston.

lokasinya, Aston Ciloto merupakan pilihan yang tepat dan

Dibangun di atas lahan seluas 12.250 m 2 di Puncak Pass,

menguntungkan untuk berinvestasi.

Ciloto, Bogor, proyek yang diberi nama Aston Ciloto ini akan
menjadi icon baru di Puncak dengan tawaran fasilitas hotel
berbintang.
Pada pertengahan Mei silam, Aston Ciloto mulai
dipasarkan perdana sebagai kondotel di kisaran harga
Rp1,6-2 miliar dan akan dimulai beroperasi pada
kuartal pertama 2020. Dengan mengusung konsep desain
perpaduan dari unsur “Simplicity, Elegance and Down To
Earth”. Aston Ciloto memiliki nilai plus tersendiri yang menjadi
dasar arsitektur elegan nan menawan. Digarap oleh konsultan
arsitektur kenamaan Aboday.
Fasilitas Berkelas
Sebagai hotel bintang empat, Aston Ciloto menyediakan
berbagai keunggulan dari berbagai sisi yang membuat proyek
ini layak dijadikan investasi yang menarik di tengah lesunya
kondisi pasar properti Nasional. Semua sesuai dengan tagline:
A Mix Of Beauty And Value–perpaduan properti dengan konsep
dan desain elegan yang menawarkan keuntungan investasi
menarik.
Didukung berbagai fasilitas seperti lounge dengan view
menawan ke arah perbukitan yang dipenuhi pohon pinus,
restoran dan kafe dengan menu khas lokal maupun western
yang menggugah selera, infinity pool, area bermain anak,
area BBQ, gym & spa, serta fasilitas MICE dengan 6 meeting
room dan ballroom berkapasitas 500 orang, properti ini
seakan menyajikan kesempurnaan. Belum lagi ditambah
dengan wedding chapel yang dirancang khusus oleh Aboday
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Let’s
Celebrate!
T EK S R E Z A B U S T A M I F O T O dok . spesial

S

etelah menjalani riuh rendah perjalanan satu
tahun, tentu beragam agenda perayaan akhir
tahun tak mungkin dilewatkan begitu saja.

Beragam event pun mengantre untuk dihadiri. Jelas
bukan sekadar momentum kebersamaan saja tapi
sekaligus menjadi suatu penghargaan bagi diri secara
pribadi atas segala pencapaian pada tahun ini. Dan
sebelum membuka lembaran baru, mengabadikan
momentum tersebut dengan tampil berbeda dalam
sebuah acara menjadi suatu keharusan.

HER
Menjadi wanita merupakan salah satu anugerah, karena
pakaian wanita jauh lebih variatif daripada kaum pria. Seperti
pada pilihan items berikut, penambahan brooch berbentuk
bunga dari GUCCI menjadikan hasil akhir penampilan ini
lebih terasa festive. Tentu tak hanya warna yang menjadikan
penampilan terlihat stand out, tapi juga detail-detail kecil
lainnya turut mendukung keseluruhan look berikut.

1

2
3

4
1 . 14-carat gold, Herkimer diamond and pearl earrings –
MELISSA JOY MANNING
2 . Floral silk brooch – GUCCI
3 . Ruffled crepe mini dress – MSGM
4 . Bombe studded suede sandals – ALAÏA
5 . Eyelet-embellished leather clutch – ALAÏA

5
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1

3

2
HIM
Blazer bagi kaum pria merupakan sebuah item yang wajib
dimiliki. Selain bentuknya yang menjadikan bentuk badan menjadi
terlihat ideal, item yang satu ini juga menjadi poin utama dalam
keseluruhan penampilan. Memadukannya dengan celana berbeda
warna dan penambahan aksentuasi pocket square menjadikan
penampilan Anda terlihat berbeda-beda, walaupun mungkin blazer
yang Anda kenakan telah digunakan berulang kali. Look esensi
festive dapat dituangkan dengan penambahan printed silk-twill
pocket square dari Dolce & Gabbana.

5
4

1 . Wool Rollneck Sweater - AMI
2 . Burgundy Mélange Wool, Silk And Linen-Blend Blazer ERMENEGILDO ZEGNA
3 . Virgin Wool-Tweed Trousers - PRADA
4 . Alessio Whole-Cut Polished-Leather Oxford Shoes - BERLUTI
5 . Floral-Patterned Cotton-Jacquard Socks - ETRO
6 . Printed Silk-Twill Pocket Square - DOLCE & GABBANA

6
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I t ’s time
to get
festive !
F o t o A ndreas W infrey P e n a t a G a y a C laresta P itojo As i s t e n P e n a t a G a y a C laudia R indiantika
M a k e - U p A r t i s t I ntan F athiyah M o d e l S I a @ B Y F E M odel L o k a s i T h e R i t z - C a r l t o n J a k a rt a , M e g a  K u n i n g a n

Pergantian tahun kerap dimeriahkan dengan pesta yang meriah. perempuan manapun
Tentu ingin terlihat cantik dan memesona, khususnya saat hadir ke sebuah perayaan.
Tetapi ingat, keseimbangan haruslah tetap menjadi kunci. Pilih aksesori yang lebih
‘sederhana’ jika motif atau potongan gaun sudah cukup menonjol. Begitu pula
dengan pilihan gaya rambut. Selain itu, jangan lupakan riasan wajah yang cocok agar
kepercayaan diri semakin maksimal. Red lipstick never gets out of style!
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Sia in Bl ack Dress fro m SELF POR TRAIT, avail abl e at JADE Jakarta, pa i r e d wi t h Ch e r N e c k la c e f r om AI D AN &ICE .
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S ia in F lora l D r e ss f r om SEB AST IANRED pair e d with Gr een G rease Earrings fro m AIDAN &ICE.

13

Sia in White-L aced Dress fro m SEBASTIANRED paired wi t h C ry s t a l Li lly E a r r i n gs f r om AIDAN &ICE .
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S ia in N av y Bl ue J um p suit f r om SELF PORTRAIT, available at JADE Jakarta.

15

Sia in Transparent To p fro m MOT HER OF PEARL, ava i la b le at JA D E Ja k a r t a .
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GROM

SENSASI ALAMI PEMUAS SELERA
T EK S H A N N Y I S W A R I F O T O A D I E T H N U G R A H A

17

Buy 1 Get 1
Setiap Pembelian Ice Cream/Gelato Small
free Ice Cream/Gelato Small. Free item
ditanggung BTN Prioritas.
Periode: hingga 31 Januari 2018

S

ejak pertama dibuka di Kota Turin,

signature a la Grom ini terbuat dari krim telur

Italia, pada tahun 2003, Grom Il

yang dicampur biskuit jagung dan chocolate

Gelato Come Una Volta selalu ramai

chips. Rasanya tak perlu Anda ragukan lagi,

dikunjungi para pecinta gelato,

karena masing-masing bahan menyatu

baik dari warga lokal maupun

dengan baik sehingga menghasilkan rasa

wisatawan asing. Tak heran, Grom

yang kaya ketika meleleh di mulut. Jangan

pun sukses mendunia. Terbukti dengan

lupa untuk mencicipi beberapa varian rasa

banyak gerai yang telah hadir di kota lainnya

lain seperti Pistacchio, Bacio (chocolate and

seperti New York, Paris, Dubai, Osaka, Hong

hazelnut), Caffé (Guatemalan coffee), serta

Kong, hingga pada akhirnya di Jakarta.

Caramello Al Sale (Himalayan pink salt and

Kedai pertama Grom di Jakarta terletak

cane sugar). Tiap-tiap varian akan memberi

di Pacific Place Mall, yang kemudian disusul

Anda rasa dan aroma yang autentik. Bahkan,

dengan pembukaan di Lotte Shopping

Anda bisa juga merasakan kepahitan cokelat

Avenue dan Plaza Senayan. Berkat signage

dan kopi, serta gurihnya karamel yang

berwarna biru yang cukup menarik perhatian,

dikombinasikan garam Himalaya.

keberadaan Grom mudah ditemukan. Jika

Tak melulu soal gelato, Grom juga

berkesempatan mengunjungi salah satu gerai

dicintai berkat sorbet yang istimewa dan

Grom, Anda akan langsung disambut dengan

sangat lembut. Tak tanggung-tanggung,

counter pozetti yang apik serta tatanan desain

sorbet dibuat dengan komposisi 90% buah

yang elegan. Tak lupa, konsep open kitchen

dan 10% air. Cobalah beberapa varian

yang diusung juga akan membuat Anda

andalannya, yakni Limone (lemon), Fragola

melihat langsung tempat penyimpanan dan

(stroberi), dan yang terbaru Mirtillo (wild

mesin pembuat gelato yang berasal dari Italia.

blueberry). Ketiga varian tersebut dirasa

Grom dikenal akan kecintaannya terhadap

bisa mewakili citarasa keseluruhan sorbet

bahan alami. Terlihat dari penggunaan

yang dimiliki oleh Grom. Manis, asam, dan

bahan organik yang diimpor dari perkebunan

kecutnya buah sungguh mengecap, atau

milik sendiri di Italia, bernama Mura-Mura.

dapat digambarkan seperti menyantap buah

Gelato yang disajikan pun tidak mengandung

yang dingin dengan tekstur cair!

bahan tambahan seperti penyedap, pewarna,

Selain kedua menu tadi, nikmati juga

pengawet, dan pengemulsi. Visi dan misi

berbagai menu lainnya seperti Hot Chocolate,

itu pun terlihat jelas dari tulisan yang

Granita Siciliana, dan Shake. Jika Anda adalah

terpampang di bilik kaca gerai Grom. Meski

pecinta kopi, jangan lupa untuk mencoba

begitu, rasa yang dihasilkan sangat lezat dan

Affogato Al Caffe. Satu cup espresso Italia

menakjubkan!

panas yang dicampur dengan varian gelato

Salah satu varian gelato yang wajib Anda
coba ialah Crema Di Grom. Menu spesial dan

favorit akan membuat Anda menyeruput kopi
dengan cara dan sensasi yang berbeda.

Es Krim dan Gelato, Apa Bedanya?
Meski sekilas terlihat sama, ternyata es krim dan gelato
merupakan dua hal yang berbeda. Masing-masing
hindangan ini punya bahan dan proses pembuatan yang
menjadi ciri khasnya.
Sesuai namanya, es krim memiliki rasa krim yang kuat
karena terbuat dari krim masak. Proses pencampuran
bahan-bahan pun diaduk secara cepat dan kuat dalam
mesin, serta didinginkan dalam suhu minus 20 hingga
minus 12 derajat celcius. Dalam proses pembuatan
tersebut, es krim akan mengembang sekitar 25 sampai
90% dan membuat kandungan gelembung udara banyak
tersimpan di dalamnya. Hal itu pula yang menyebabkan es
krim terasa tajam di lidah, tapi tahan lebih lama dan tidak
mudah hancur.
Sementara, gelato lebih banyak menggunakan susu
dibanding krim. Karena bersifat home made, bahan
baku yang digunakan pun lebih bervariasi. Bahan-bahan
tersebut masuk ke dalam mesin gelato dan diaduk dalam
kecepatan lebih pelan sehingga membuat teksturnya
lebih padat. Karena dibekukan pada suhu sekitar minus 3
derajat celcius, gelato menjadi mudah cair. Tetapi, Anda
akan mendapatkan tekstur yang lembut, rasa yang kaya,
dan tidak tajam di lidah. Kandungan lemak pada gelato
pun dipercaya sangat rendah, bahkan hanya mengandung
1 sampai 3% untuk gelato berkualitas tinggi.
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house yang tidak hanya memiliki kebun
tersendiri tapi juga tim untuk merawat
bahan-bahan tersebut demi mendapatkan
kualitas yang terus terjaga dengan baik
sehingga hasil yang dituai pun sempurna.
Sederhananya, kualitas bahan baku yang
lebih baik memang meningkatkan performa
dan khasiat aroma. Ditambah dengan
susunan note atas, bawah, sampai dasar,
sebuah wewangian menciptakan aroma yang
kaya. Ya, walaupun ada pula parfum mewah
seperti Chanel No. 5 yang hanya memiliki
satu note tapi tetap istimewa.
Selain itu, menggunakan wewangian dari
luxury brand akan memberi simbol prestige
bagi Anda. Seperti yang dikatakan dalam
teori Baudrillard, masyarakat memilih suatu
T EK S H A N N Y I S W A R I F O T O dok . spesial

produk tertentu untuk membangun simbol
tertentu, seperti lebih berkelas. Padahal,
produk serupa bisa didapat dengan harga
yang lebih terjangkau di masyarakat. But,
again, parfum mewah memiliki kekhasan

K

onon, produk pewangi atau parfum

tersendiri yang membuat orang pun langsung
mengenalinya saat berpapasan dengan Anda.
Memilih parfum yang akan dibeli juga

Beberapa alasan tersebut menunjukkan

telah dikenal sejak ribuan tahun

tidak bisa asal tunjuk, dan bukan yang penting

beberapa faktor alasan kebanyakan orang

lalu, bahkan sebelum Masehi,

‘murah’. I know it’s all about the scent! Karena,

menggunakan parfum mewah. Tetapi,

sampai akhirnya marak diciptakan

dewasa kini banyak orang yang berani untuk

kembali lagi bahwa tak selamanya produk

di berbagai belahan dunia. Awalnya,

membeli dan menggunakan parfum dengan

tersebut lebih baik daripada wewangian yang

parfum lebih banyak digunakan

banderol harga yang bisa dibilang fantastis.

masuk ke dalam kelompok harga terjangkau.

Mengapa? Berikut beberapa alasannya!

It’s all about scent, and it’s all about who you

untuk menjadi aromatik dalam pelayanan
keagamaan dan mengusir bau tak sedap di

Wewangian itu diciptakan tidak dalam

tempat umum. Seiring berjalannya waktu,

satu kedipan mata saja. Butuh proses

parfum berubah menjadi produk yang wajib

penelitian yang panjang untuk menjadikan

untuk dimiliki baik perempuan maupun

sebuah aroma yang baik. Kabarnya, semakin

laki-laki. Jenis-jenisnya pun semakin marak

lama seorang perfumer mengembangkan,

bermunculan, mulai dari Extrait De Parfum,

mengevaluasi, memodifikasi, mengolah

Eau De Parfum, Eau De Toilette, Eau De

ulang, dan mengevaluasi kembali formulasi

Cologne, dan Eau Fraiche. Semua berurutan

aroma, semakin baik hasil dan wangi yang

dari aroma yang paling kuat sampai yang

didapatkan. Maka dari itu, banyak perusahaan

paling minim. Lantas, sebenarnya untuk

produsen parfum mewah yang memiliki

apa kegunaan parfum pada umumnya?

perfumer in-house sehingga mereka bisa

Banyak orang yang kerap membeli dan

bekerja dengan maksimal dalam kurun waktu

menggunakannya untuk menunjukkan mood,

berbulan-bulan lamanya. Serta, yang paling

emosi, bahkan cerminan diri. Menggunakan

penting adalah terjamin kualitasnya untuk

parfum juga bisa menjadi ciri khas Anda yang

kesehatan diri kita.

akan terus diingat oleh orang lain. Tak heran,

truly are.

Parfum mahal biasanya menggunakan

kan, banyak public figure yang berlomba-

bahan baku yang eksklusif. Apalagi, semakin

lomba meluncurkan beragam jenis parfum

banyaknya wewangian yang menyatakan

yang diharapkan dapat menunjukan signature

persentase bahan alami yang digunakan

dan merepresentasikan dirinya dalam sebuah

lebih tinggi dari campuran-campuran

aroma memikat.

lainnya. Banyak produsen luxury perfume

LES PA R F U MS LOU I S V U I T T ON Po p U p
Ho ng K o ng Tim e s S qu a re
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Coco Mademoiselle by Chanel

J’Adore by Dior

Coco Mademoiselle by Chanel

Flowerbomb by Viktor&Rolf

Daisy by Marc Jacobs

20
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TEK S HA NNY I S WA R I F OTO dok . spesial

SPRING IS
COMING
Jika musim semi merupakan
musim favorit Anda, tak ada
salahnya mencoba parfum
terbaru keluaran rumah
mode asal Inggris, Burberry.
Sedikit berbeda dari koleksi
sebelumnya, My Burberry Blush
hadir dengan aroma yang sangat

GOODBYE, BLEMISHES!

feminin. Sejak semprotan
awal sudah tercium aroma
pomegranate, lemon, dan rose
yang memberi kesan fresh,
playful, dan energetic. Yes, the
spring vibe comes early!

Kiehl’s menciptakan dua produk dalam Dermatologist Solutions TM Breakout Control Treatment
untuk membantu Anda menghilangkan masalah utama pada wajah, yaitu jerawat. Gunakan Targeted
Blemish Spot untuk menyamarkan jerawat dengan cepat. Tetapi, jika mengalami peradangan di
seluruh wajah, gunakan Blemish Facial Lotion untuk menekan bakteri jerawat dan membantu
pengelupasan kulit. Jadi, yang mana pilihan Anda?

VERY IMPORTANT
PROTECTION
Banyak orang berkata bahwa rambut adalah mahkota
perempuan sehingga membutuhkan proteksi ekstra untuk menjaga
keindahannya. Revitalizing Fresh Cleansing Scrub dari L’Occitane layak
dicoba untuk membersihkan kulit kepala serta memberikan sensasi
segar. Produk ini mengombinasikan plant-based vinegar yang terkenal
atas aspek pencerahannya dengan sea salt yang menaturalisasi
cleansing scrub tersebut. Cocok sekali digunakan untuk membersihkan
polusi Ibukota.

21

A BEAUTY
PERFECTION
YSL Beauty memberi cara baru kepada Anda untuk
menghasilkan complexion sempurna dengan Le Compact dari
rangkaian Encre de Peau. Produk ini dapat Anda gunakan sebagai
foundation atau finisher berkat formula yang mengubah tekstur creamy
menjadi powder ketika diaplikasikan. Tamanu Oil yang kini menjadi
incaran para perempuan pun terkandung dalam compact ini dan
membuat riasan tahan lama dan tidak pecah.

IT’S MATTE, MATE
Tren lip liquid dengan hasil matte yang belum ditinggalkan
sejak beberapa tahun belakangan membuat MAKE UP FOR EVER turut
serta merilis koleksi perona bibir tersebut. Bernama Artist Liquid Matte,
lip liquid ini memberi hasil ultra-matte, tapi tidak membuat bibir kering
dan pecah-pecah. Anda dapat memilih 15 warna dengan pigmentasi
tinggi serta tahan selama 20 jam!

24-HOURS LOCKED
Serum seringkali mengandung formula yang kaya
sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk meresap.
Tetapi, tidak untuk Moisture Surge TM Hydrating Supercharged
Concentrate dengan tekstur water-gel yang terasa ringan di kulit.
Tak hanya itu. Produk ini dipercaya mengunci kelembapan kulit
selama 24 jam sehingga membuat wajah terlihat lebih halus,
kenyal, dan fresh. Tertarik untuk mencobanya?
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KARDIO EFEKTIF
PEMBAKAR KALORI
T e k s D I A Z R A C H M A N F o t o dok . spesial

23

I

Secara tak sengaja, Kirstem Potenza dan Christina Peerenboom, dua wanita drummer
asal Amerika Serikat, menemukan ide baru untuk berolahraga. Ide tersebut tak jauh-jauh
dari hobi mereka sebagai penabuh drum. Mereka pun mengembangkan olahraga kardio
tersebut pada 2011.

ni bukan latihan untuk menjadi seorang drummer meski
pelakunya seolah-olah seperti bermain drum dengan
dua tangan membawa stik. Ini adalah olahraga kardio
modifikasi yang mengombinasikan kardio, pilates, dan
yoga dengan melakukan gerakan konstan layaknya
menabuh drum.

Secara tak sengaja, Kirstem Potenza dan Christina

Peerenboom, dua wanita drummer asal Amerika Serikat
menemukan ide baru untuk berolahraga. Ide tersebut tak
jauh-jauh dari hobi mereka sebagai penabuh drum. Mereka
pun mengembangkan olahraga kardio tersebut pada 2011.
Uniknya, olahraga yang memakan waktu sekitar 45 menit
dalam satu sesi tersebut rupanya mendapat animo positif
dari para pecinta olahraga. Termasuk di Indonesia, yang kini
juga sudah mulai ditemukan. Pada Juli 2016, Laila Munaf,
selaku CEO Founder dari Sana Studio, membawa olahraga
ini ke Indonesia.
PoundFit adalah olahraga kelompok yang menggunakan
alat bantu bernama RipStix dengan bentuk semacam tongkat
drum. Setidaknya ada empat gerakan dasar yang harus cepat
dikuasai pemula, yaitu menabuh sambil berdiri, menekuk
lutut, duduk, dan setengah berjongkok. Dengan empat
penuh energi
Gerakannya yang energik energik membuat durasi
berolahraga jadi tak terasa.

gerakan dasar ini, seluruh otot tubuh dilatih.
Gerakannya pun menyenangkan, yang merupakan
kombinasi dari gerakan-gerakan pada kardio, yoga, pilates,
dan body conditioning. Para peserta biasanya melakukan
beberapa gaya seperti squat, lunges, core exercises, dan full
body workouts.
Ritme gerakan PoundFit sangat cepat, energik, serta

Daya Tarik PoundFit
Yang membuat olahraga ini diklaim efektif melunturkan

menuntut koordinasi tinggi antara tubuh dan gerakan

lemak karena cabang dari fitness exercise ini menggabungkan

menabuh. Mulai dari pemanasan sampai pendinginan, jantung

prinsip-prinsip gerakan yoga, pilates, plyometric, dan isometric

akan terus dipompa dengan hentakan lagu bertempo cepat.

exercise. Jika sudah memahami gerakan-gerakannya,

Semua kalangan usia, dari remaja hingga orang lansia

melakukan olahraga ini selama 45 menit saja diperkirakan

yang masih sehat, bisa menggeluti olahraga yang memiliki

bisa mengeluarkan energi sekitar 700 kalori - 1.000 kalori.

banyak gerakan modifikasi tersebut untuk menyesuaiakan

Gerakannya pun padat dan variatif, sehingga kelelahan

kemampuan peserta. Tetapi, olahraga tersebut tidak

saat berolahraga jadi tidak terasa. Anda bisa membakar

dianjurkan bagi mereka yang memiliki lutut bermasalah

banyak kalori dengan waktu relatif singkat. PoundFit juga bisa

karena sebagian besar gerakan dalam PoundFit bertumpu

menjadi pilihan bagi Anda yang sangat sibuk dan tak punya

pada bagian tubuh tersebut.

banyak waktu untuk berolahraga.
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P

ada tahun 1994 silam, Reni Sitawati
Siregar memulai usahanya. Modal
yang terbatas dengan sumber
daya manusia yang sedikit
membuatnya hanya berani menjalin
kerjasama dengan sejumlah bank

dan perhotelan agar dapat menjadi agen
marketing, collecting, surveyor, dan lainnya.
Namun setahun kemudian, atas usulan
dari salah satu petinggi bank pula, ia pun
tertarik terjun ke perusahaan kurir yang
tengah naik daun saat itu. “Dan sejak itu,
saya hanya fokus ke dunia pengiriman saja,
dan tak henti saya berpikir saya harus lebih
baik dari saingan, yakni dapat membuat
sistem yang bisa memberi reporting yang
terpercaya bahkan hingga berbulan-bulan

R e n i S i tawat i S i r e g a r

sebelumnya. Saya bangun sendiri sistemnya

cermat & up to date

memenuhi itu,” bebernya.

itu di tahun 1997, punya platform sendiri yang
Kini, PT Nusantara Card Semesta (NCS)
yang didirikannya telah dikenal sebagai
perusahaan terdepan dalam bidang logistik

Pada awalnya, ia tak membayangkan jika perusahaan yang dirintis pada

di negeri ini mencakup berbagai jenis produk

awal 1994 ini akan menjadi salah satu yang terdepan di Indonesia dan diakui

atau layanan, antara lain city courier, domestic

sebagai salah satu perusahaan yang melek teknologi.

express, international express, logistic &
warehouse, mailroom management, dan
dedicated courier. Klien yang ditangani pun

T e k s zulmahmudi F o t o K ahfy Y udha

tersebar dan setia, mulai perusahaan swasta
maupun pemerintah bahkan juga terjum ke
customer ecommerce, seperti Lazada, blibli.
com, Bilna, Rakuten, Acommerce, dan lainnya.
Sejauh ini, PT NCS sudah memiliki 60 kantor
cabang dan 300 agen di seluruh Indonesia.
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Jangkauannya pun semakin meluas. Tidak

jauh ke depan. Jika ingin jadi besar, harus

hanya menjangkau kota-kota besar, tapi juga

punya database yang besar. Untuk satu server

kota kecil serta pelosok-pelosok kabupaten.

itu saja bisa mencapai Rp5 miliar,” ungkapnya

Penghargaan bergengsi yang

menjelaskan.

dimenangkan PT NCS pun amat banyak,
termasuk yang baru-baru ini membawa
pulang penghargaan Indonesia Best eMark

PENYUKA TRAVELING

Award 2017 di sektor Transportation &
Logistic. Penghargaan ini diberikan kepada

Perempuan yang berharap nantinya agar

perusahaan yang mampu meningkatkan

PT NCS semakin besar serta karyawan dan

kinerja bisnis melalui Information &

mitra usaha bisa mencapai 10 ribu di seluruh

Communication Technology (ICT) secara tepat,

Indonesia ini, ternyata sejak lama memiliki

dari dulu banyak berkomunikasi

cerdas, dan efisien di bidang marketing dan

hobi traveling. Jiwa petualangan yang tinggi

penjualan.

telah mendorongnya untuk bepergian ke

dengan orang-orang, suka baca

“Saya dari dulu banyak berkomunikasi

berbagai penjuru dunia, bertemu orang-orang

dengan orang-orang, suka baca buku, secara

baru, pemandangan, makanan, kebudayaan,

otomatis dengan banyak teman, banyak

dan lain-lain yang serba asing.

kolaborasi, sinergi, jadi up-date terus,

“Dulu saya memang seperti itu, tapi kini

menimbulkan banyak ide dan memperkaya

saya lebih senang dan sering ke negara-

info untuk terus inovasi. Tahun 1997 itu, saya

negara yang lebih santai dan indah yang bisa

sudah yakin dan bilang sama orang-orang

membuat saya menikmati waktu sambil

jika nanti dunia akan seperti saat ini, the

ngopi, baca buku, berenang. Ya, seperti itu,”

world in your hand. Jadi, saya sudah mikir

tegasnya.

Reni Sitawati Siregar dan BTN Prioritas
Hampir satu tahun Reni Sitawati Siregar menjadi nasabah BTN
Prioritas. Menurutnya, kerjasama-kerjasama yang dilakukan
BTN Prioritas dengan produk dari pihak ketiga sudah cukup
bagus. Tetapi, bentuk-bentuk kerjasama itu perlu untuk terus
dipromosikan kepada nasabah BTN Prioritas agar diketahui
secara langsung.

buku, secara otomatis dengan
banyak teman, banyak kolaborasi,
sinergi, jadi up-date terus
menimbulkan banyak ide dan
memperkaya info untuk terus
inovasi,
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B eragam P ilihan ,
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alah satu bagian terpenting dari rumah adalah
kamar tidur karena kerap menjadi tempat paling

Fondasi Luxurious Bedroom
Tidak bisa dipungkiri, jika berbicara tentang desain kamar tidur,
gaya yang ingin diterapkan menjadi pembahasan utama. Tetapi,
Dina mengingatkan, ada aspek lain yang tidak boleh luput dari
perhatian. Malahan, aspek-aspek seharusnya menjadi fondasi
sebelum berbicara tentang gaya interior.
Faktor pertama adalah denah ruangannya. Kamar tidur yang
eksklusif tentunya berukuran luas dan tidak hanya terdiri satu
ruangan. Selain ruangan utama untuk tidur, biasanya kamar tidur
mewah tersambung dengan walking closet dan kamar mandi.
Aspek selanjutnya adalah material finishing kamar tidur tersebut.
Unsur yang bisa dieksplorasi antara lain lantai, dinding, plafon,
lighting, serta jendela. Dina mengingatkan bahwa apa pun gaya
yang diusung, jika kualitas materialnya tidak bagus,
akan terlihat murahan.
Yang terakhir adalah pemilihan furnitur yang tepat sesuai
kebutuhan dan fungsinya. Bagi mereka yang ragu dalam memilih,
cara yang termudah adalah dengan menggunakan produk
bermerek yang dirancang oleh artis terkenal.
“Contohnya tempat tidur keluaran Giorgio Armani. Dengan
menggunakan produk-produk master design, selain bentuknya
original dan eksklusif, materialnya juga terjamin,” pungkas Dina.

favorit bagi pemilik rumah. Sifatnya yang pribadi,
membuat pemilik rumah perlu mendesain kamar

tersebut secara khusus dan menyesuaikan dengan fungsinya.
Banyak pilihan desain yang tersedia khusus bagi kamar

tidur dari yang bergaya modern hingga gaya tradisional atau
klasik karena dianggap lebih elegan dan mewah, atau bisa

Tetapi, ia sangat pandai mengendalikannya melalui kombinasi

juga gabungan desain modern dan klasik.

perabotan klasik dan modern. Ruang kamar yang besar ini

Atau, bisa juga terinspirasi dari kamar tidur Donatella
Versace di Milan ini, yang didesain menggunakan gaya electic.

memiliki tempat tidur logam rancangan Julian Schnabel, meja
pernis hitam rancangan Versace Home, dan lukisan karya
Giorgio Chirico.
Lalu, bagaimana tren interior kamar tidur yang banyak
dipilih saat ini? Menurut penuturan Dina Hartadi, Dewan
Pembina Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII), model
yang banyak diminati untuk kamar tidur saat ini adalah Neo
Classic. Tetapi, bukan berarti hanya corak tersebut yang
diminati dan terlihat mewah. Dirinya tidak menampik jika
gaya lainnya masih relevan dihadirkan di kamar tidur yang
mewah, serta memiliki penggemarnya tersendiri.
“Style yang sedang banyak saat ini basic-nya modern
minimalis dengan sedikit sentuhan klasik. Gaya modern
minimalis murni terlalu sederhana, sedangkan klasik
overdesign. Oleh karena itu, neo classic banyak diminati,” kata
salah seorang pemrakarsa lahirnya Green Building Council
Indonesia (GBCI) ini.
Pada hakikatnya, untuk menghasilkan desain yang
eksklusif, semua gaya sejatinya bisa diaplikasikan.
Menurut Dina, corak klasik Eropa relatif lebih mudah untuk
mengeksplorasi unsur kemewahannya. Di lain pihak, klasik
etnik Indonesia cukup menarik, tentunya dengan grade
yang berbeda. Bahkan, modern minimalis juga bisa menjadi
luxurious, meski suasana yang dihasilkan akan berbeda.
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P ro fi l Dan ar e k s a
In ve stm ent Indo n e s ia
Latar Belakang Perusahaan
PT Danareksa Investment Management
(dahulu bernama PT Danareksa Fund
Management), yang didirikan dengan Akta
nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di
hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta
dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
nomor C2 7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3
September 1992 dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391
tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita
Negara nomor 86.
Untuk menjalankan kegiatan usahanya,
PT Danareksa Investment Management (DIM)
telah memperoleh izin sebagai Manajer
Investasi berdasarkan Surat Keputusan

Keunggulan 2 Produk Reksa Dana

Ketua BAPEPAM nomor KEP-27/PM-MI/1992

(Mawar Konsumer 10, dan Seruni

ekonomi menjadi isu utama para pelaku

tanggal 9 Oktober 1992.

Pasar Uang II)

saham untuk masuk kembali pada

Dari dua faktor tersebut, pertumbuhan

pasar saham secara lebih agresif. Target

Sejak didirikan pada tahun 1992, DIM
memilki kegiatan usaha sebagai Manajer

Reksadana Saham: DANAREKSA Mawar

pertumbuhan ekonomi pemerintah Indonesia

Investasi termasuk tapi tidak terbatas pada

Konsumer 10

untuk tahun 2017 ada di angka 5,2%, tapi

usaha pengelolaan portofolio Sertifikat Dana

Memasuki kuartal IV tahun 2017 ini, indeks

dua kuartal berturut-turut, pertumbuhan

PT Danareksa. DIM merupakan pemrakarsa

saham IHSG sudah tumbuh sekitar 11,41%

ekonomi Indonesia berada di kisaran

dalam industri Reksa Dana dengan

sejak awal tahun sampai tutup kuartal III

angka 5,1%. Komponen terbesar dalam

menerbitkan Reksa Dana berbentuk Kontrak

2017. Kita bisa lihat bahwa pergerakan indeks

pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu

Investasi Kolektif pertama di Indonesia pada

selama 6 bulan terakhir berada pada tren naik

konsumsi, mengalami pertumbuhan yang

tahun 1996, dan seterusnya berperan dalam

tapi banyak investor menilai pergerakan ini

tidak signifikan.

pembentukan Reksa Dana Syariah, Reksa

belum optimal dan dinilai bisa lebih agresif.

Namun, memasuki kuartal IV 2017 ini,

Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat,

Dua faktor utama yang menghambat

Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Penyertaan

kenaikan IHSG lebih agresif adalah realisasi

aktivitas konsumsi mengalami perbaikan.

Terbatas sektor Riil, dan produk Kontrak

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada

Indeks Keyakinan Konsumen yang dilakukan

Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK-EBA)

sedikit di bawah ekspektasi dan kinerja

oleh Bank Indonesia mengalami kenaikan

pertama di Indonesia.

laporan keuangan yang tidak sesuai harapan.

menjadi 123,8 (September 2017) dari 121,9

terlihat indikator yang berkaitan dengan
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(Agustus 2017). Indikator ini merupakan

alternatif dari tren penurunan suku bunga

leading indicator untuk aktivitas penjualan

deposito tentu menjadi salah satu prioritas

ritel dan penjualan barang lainnya di

saat ini.

Indonesia. Tentunya kita ingin memanfaatkan

dengan tingkat risiko yang sangat rendah.
Salah satu keutamaan dari reksadana
pasar uang kami adalah fleksibilitas dalam
pencairan investasi reksadana ini yang

Danareksa Seruni Pasar Uang II sebagai

momentum pergerakan aktivitas konsumsi

reksadana pasar uang yang memiliki tingkat

dapat cair dalam waktu cepat, maksimal

masyarakat Indonesia ke depan untuk bisa

risiko menyerupai deposito memberikan

dua hari setelah instruksi pencairan. Saat

meningkatkan nilai investasi.

alternatif menarik bagi investor yang

ini, kami sudah bekerja sama dengan Bank

mencari imbal hasil kompetitif. Dalam

Kustodian yang memungkinkan reksadana

menawarkan kesempatan berinvestasi pada

portofolio Danareksa Seruni Pasar Uang

ini cair satu hari setelah instruksi pencairan.

pasar saham Indonesia dengan strategi

II, kami melakukan diversifikasi strategi

Reksadana ini tidak terdapat biaya pembelian

yang berfokus pada saham-saham berbasis

antara deposito dan obligasi korporasi

dan pencairan sehingga investor dapat

konsumer dan saham-saham yang berkaitan

yang memungkinkan tingkat imbal hasil

mengoptimalkan kinerja dari reksadana ini ke

erat dengan konsumer. Kesempatan

dari reksadana kami dapat tumbuh optimal

depan sebagai alternatif deposito.

Danareksa Mawar Konsumer 10

momentum perbaikan aktivitas konsumsi
masyarakat dapat kita ambil di Danareksa
Mawar Konsumer 10 ini.
Tiga sektor utama dalam Danareksa

Kinerja dua Produk ReksaDana, Syarat Minimal Subscribe,
dan Alokasi Aset.

Mawar Konsumer 10 adalah sektor
konsumsi, keuangan, dan infrastruktur.
Ketiga sektor ini kami nilai berkaitan

Danareksa Mawar Konsumer 10

erat. Sektor keuangan yang diwakili oleh

Kinerja per September 2017

perbankan ke depan diharapkan akan
diuntungkan dari pertumbuhan nilai kredit
yang diajukan seiring dengan turunnya
suku bunga acuan Bank Indonesia.
Kemudian, sektor infrastuktur kami menilai
bahwa fokus APBN ke depan yang masih

1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Sejak
						
Tahun
peluncuran

Mawar Konsumer 10

0,26%

0,10%

4,45%

7,49%

3,03%

7,49%

84,49%

Tolak Ukur*

0,63%

1,22%

5,98%

11,41%

9,99%

11,41%

72,70%

*Tolak Ukur : 100% JCI

berada pada pembangunan infrastruktur
dapat meningkatkan nilai dari saham-

Syarat Minimal Subscribe:

Alokasi Aset:

saham pada sektor infrastruktur serta

Rp100.000,-

Saham: 89,05%

dampak lainnya adalah meningkatnya

Obligasi: 0,00%

serapan tenaga kerja pada proyek-proyek

Kas: 10,95%

pemerintah yang berimbas terhadap naiknya
pendapatan masyarakat yang pada ujungnya
menguntungkan perusahaan pada sektor

Danareksa Seruni Pasar Uang II

konsumsi.

Kinerja per September 2017

Reksadana Pasar Uang: DANAREKSA
Seruni Pasar Uang II
Tren penurunan suku bunga acuan Bank
Sentral (BI) selama dua tahun terakhir
menjadi salah satu penyebab utama turunnya

1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal
Sejak
						
Tahun
peluncuran

Seruni Pasar Uang II

0,42%

1,43%

2,69%

4,10%

5,65%

4,10%

56,91%

Tolok Ukur*

0,25%

0,85%

1,59%

2,48%

3,40%

2,48%

50,78%

*Tolok Ukur : 100% ATD BUMN 3 Bulan

imbal-hasil nasabah perbankan yang masuk
di deposito. Hal ini wajar karena perbankan

Syarat Minimal Subscribe:

Alokasi Aset:

saat ini juga memiliki tren penurunan suku

Rp100.000,-

Obligasi Pemerintah: 0,00%

bunga pinjaman yang diharapkan dapat

Obligasi Korporasi: 65,83%

meningkatkan aktivitas ekonomi ke depan.

Pasar Uang: 34,17%

Sebagai nasabah yang membutuhkan
investasi dalam bentuk deposito, mencari
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Bukti Komitmen Ke Nasabah,
Z u r i ch T o p a s L i f e B a y a r k a n K l a i m

keluarga tetap terlindungi jika terjadi risiko
yang tidak diinginkan. “Setiap saat kita harus
berhadapan dengan berbagai risiko hidup
yang tidak terduga. Dengan perlindungan
yang baik, kita bisa fokus menjalani hidup
dengan pikiran yang lebih tenang.”
“Saya bersyukur almarhum suami
saya telah mempersiapkan dengan baik
perlindungan masa depan untuk keluarganya.
Meskipun baru setahun menjadi
Pemegang Polis Zurich Topas Life, namun
klaim tetap dapat dibayarkan dan kami yang
ditinggalkan dapat merasakan manfaatnya,”
jelas Adiana Rizki Ramadona.
Kehilangan akibat kematian tidak hanya
akan meninggalkan duka mendalam, tapi
juga dapat berdampak pada kelangsungan
hidup masa depan keluarga. Risiko
Head of Bancassurance Zurich Topas Life (ZTL) Risye Dillianti (ketiga dari kiri) dan Head of Sales ZTL Arike W. (kedua dari
kiri) didampingi oleh Kepala Cabang BTN Tangerang Sri Nuryanti Ekaningsih (kedua dari kanan), Kepala Wealth Management
Division (WMD) Sri Rejeki M. Sudarsari (ketiga dari kanan), Kepala Priority Banking KC Tangerang Imam Noor Hidayat (pertama
dari kiri), Wakil Kepala Cabang BTN Tangerang Chrisdy B. Epsa (pertama dari kanan) menyerahkan secara simbolis dana
pertanggungan kepada Adiana Rizki Ramadona dan Shahnaz Amanda Pricilla yang merupakan istri dan anak pertama dari
Alm. Setiyo Wiyono, karyawan BTN yang juga merupakan nasabah ZTL di Kantor Cabang BTN Tangerang, Rabu (1/11). Keluarga
korban menerima 100% dana pertanggungan dari asuransi jiwa Zurich Topas Life yang didistribusikan oleh Bank BTN.

tersebut bisa diminimalisir dengan adanya
perlindungan asuransi jiwa, agar keluarga
yang ditinggalkan tetap bisa menjaga kualitas
hidup meskipun sesuatu hal tidak terduga
dapat terjadi terhadap diri Anda sebagai
tulang punggung keluarga.
Zurich Topas Life telah menjalin
kerjasama dengan Bank Tabungan Negara
(BTN) sejak tahun 2012 melalui penyediaan

S

berbagai produk asuransi jiwa bagi para
nasabah BTN. Melalui penyediaan solusi

ebagai wujud komitmen dalam

Dillianti, Kepala Cabang BTN Tangerang

proteksi jiwa komprehensif yang mampu

memberikan pelayanan terbaik

Sri Nuryanti Ekaningsih, dan Sri Rejeki M.

memenuhi berbagai kebutuhan nasabah,

kepada nasabah, Zurich Topas

Sudarsari, Kepala Wealth Management

Zurich Topas Life berkomitmen untuk terus

Life membayarkan klaim

Division (WMD) kepada istri Almarhum,

mendukung perluasan kesadaran berasuransi

santunan duka kepada salah satu

Adiana Rizki Ramadona.

di kalangan masyarakat Indonesia.

keluarga nasabahnya, Almarhum

“Kami turut berduka atas kehilangan yang

Bapak Setiyo Wiyono di Bank BTN Cabang

dialami keluarga Almarhum. Kami harap

Tangerang, pada hari Rabu, 1 November 2017.

dengan dibayarkannya Uang Pertanggungan

Zurich menjalankan kewajiban pembayaran

asuransi jiwa ini dapat memberikan manfaat

klaim tersebut dalam waktu singkat setelah

sekaligus meringankan beban keluarga dalam

seluruh kelengkapan administrasi diproses.

kondisi seperti sekarang,” ucap Risye.

Pembayaran klaim diserahkan

Risye mengungkapkan perencanaan sejak

langsung kepada ahli waris oleh Head of

dini untuk proteksi masa depan dapat menjadi

Bancassurance Zurich Topas Life Risye

solusi untuk bisa memastikan diri sendiri dan

informasi lebih lanjut
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan dan produk dari
Zurich Topas Life, nasabah dapat menghubungi call center
Zurich Topas Life di nomor 1500-987
atau melalui email ke customercare.indo@zurich.com .

Bank BTN & Generali Indonesia,
Serahkan Hadiah Mobil di Solo
T e k s I ndah P uspasari F oto M . I rlansyah

oleh Division Head WMD Bank BTN Sri RM.
Sudarsari, Branch Manager Bank BTN Cab.
Solo Dwihatmo Arisumasto, PBM Bank BTN
Cab. Solo Bobby Chandra beserta staf cabang,
Strategic Partnership Head Generali Indonesia
Frangky Parengkuan, dan National Sales Head
Generali Indonesia Linda Tjhin.
SETIA BERSAMA BANK BTN

K

Program Amazing 9 ini diselenggarakan
untuk merayakan ulang tahun Generali
Indonesia yang ke-9 pada bulan Agustus 2017
yang lalu, dengan menggandeng Mitsubishi

abar gembira datang dari Bank BTN

Motor yang sedang meluncurkan seri MPV

Kantor Cabang Solo, setelah Nasabah

perdananya. Hal ini langsung disambut

Prioritasnya memboyong 2 (dua)

dengan antusias oleh Nasabah Prioritas

unit Hadiah Langsung Tanpa Diundi Mitsubshi

Bank BTN Solo. Salah satu nasabah Hartono

XPANDER EXCEED 1.5 M/T (On The Road) dari

Soetantyo menyatakan ketertarikannya

Program Amazing 9 hasil kerjasama Bank

muncul karena penawaran ini berbeda dan

BTN dan Generali Indonesia. Hadiah mobil ini

belum pernah didapatkan dari bank lain.

diserahkan pada tanggal 3 November 2017
di pelataran parkir Kantor Cabang BTN Solo

Pria yang biasa disapa Toni ini merupakan nasabah loyal
yang setia memercayakan investasinya di Bank BTN
selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Fasilitas dan
pelayanan dari Bank BTN yang memuaskan merupakan
alasan sosok ayah dari 2 (dua) orang putera yang juga
pengusaha plastik dan properti di Solo ini merasa sangat
nyaman, terutama pada kecepatan staf-stafnya dalam
membantu bila ada hal-hal yang dibutuhkan terkait
investasinya.
Pengusaha muda yang selalu tersenyum ramah saat
diwawancara ini menyatakan harapannya agar Generali ke
depannya bisa merancang suatu program lanjutan yang
jauh lebih menarik lagi, seperti jalan-jalan ke luar negeri
contohnya. Eropa dan Australia merupakan destinasi
favorit pria kelahiran Surakarta ini.
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Biaya Administrasi dan Provisi
Biaya ini yang sering dilewatkan karena dianggap sebagai
biaya proses yang wajib dibayar. Padahal, besarannya sangat
bervariasi pada setiap bank. Selain itu, akan ada biaya
notaris, sertifikat, hingga biaya renovasi yang masih harus
Anda siapkan.
Bank BTN sering kali menawarkan berbagai promo

K

diskon untuk biaya administrasi maupun provisi. Bahkan,
promo yang ditawarkan Bank BTN hingga gratis biaya
administrasi dan provisi.

ebutuhan akan rumah merupakan salah satu dari
kebutuhan primer manusia di samping kebutuhan

Kecepatan Proses sampai Pencairan

makanan dan pakaian. Tetapi, kebutuhan akan

Rata-rata bank menjanjikan proses KPR selama 14 hari

tempat tinggal ini biasanya menjadi kebutuhan

sampai kredit tersebut cair dengan persyaratan yang sangat

yang sulit untuk dipenuhi, bila melihat harga rumah yang

rumit. Dengan pengalaman panjang di bidang KPR, Bank BTN

terus meningkat. Saat ini, harga rumah di pusat kota sudah

dapat menyederhanakan proses pengajuan KPR tersebut.

di atas Rp1 miliar. Bahkan, di daerah-daerah pinggiran saja,

Persyaratan berkas yang harus disiapkan oleh calon debitur

harga rumah sudah melonjak hingga Rp200 juta s.d. Rp500

pun sangat simpel. Selain itu, waktu yang dibutuhkan dalam

jutaan. Dengan pertimbangan lokasi dan fasilitas di dalam

memproses berkas sangat singkat dengan metode 1.5.1, yaitu

lokasi perumahan, harga rumah pun akan menjadi lebih

1 hari pengumpulan berkas lengkap, 5 hari proses kredit, dan

mahal lagi.

1 hari akad kredit serta pencairan.

Menanggulangi persoalan itu, Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) adalah solusinya. Bank BTN, sebagai bank pelopor

Masa Tenor (Jangka Waktu) Kredit

KPR, menawarkan solusi bagi Anda yang ingin memiliki

Banyak yang beranggapan semakin lama terikat hutang

rumah tapi belum memiliki dana cash yang cukup.

dengan bank, semakin sulit kita lepas dari masalah keuangan.

Dalam hal pemilihan bank yang dapat dipercaya untuk

Padahal, pengaturan hutang yang baik adalah yang dapat

menjadi mitra KPR Anda, ada banyak yang harus menjadi

membawa hutang tersebut sebagai keuntungan–bukan

pertimbangannya. Tidak selalu nilai bunga KPR yang menjadi

sebagai masalah

patokan utama dalam pemilihan bank mitra KPR, banyak

Tenor KPR BTN yang panjang hingga 25 tahun dan KPA

fitur lainnya yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi

BTN hingga 20 tahun, bertujuan agar cicilan Anda semakin

Anda saat mengambil KPR.

ringan. Hal ini cocok untuk Anda yang baru berumah tangga
atau yang baru ingin memiliki rumah, sehingga tidak kaget
dengan perubahan pengaturan keuangan. Dengan tenor yang

Fitur-fitur itu antara lain

panjang, cicilan akan menjadi lebih ringan.

Bunga setelah Fixed Rate Selesai

Kemudahan Pengajuan KPR Online

Anda mungkin tergoda karena ditawarkan dengan bunga

Pengajuan KPR yang saat ini masih dilakukan oleh calon

KPR yang sangat rendah, padahal itu hanyalah bunga promo

debitur adalah dengan mengujungi kantor-kantor marketing

yang fixed (tetap) selama 1 atau 2 tahun saja. Setelah masa

pengembang lalu memilih unit rumah/apartemen yang

fixed rate tersebut habis, Anda akan dikagetkan dengan

diminati. Setelah dirasa sesuai dengan keinginan, calon

peningkatan bunga yang naik secara signifikan apalagi

debitur masih harus memikirkan pilihan bank untuk

dengan sistem perhitungan bunga yang flat.

mengajukan KPR. Tidak selesai sampai di situ. Calon debitur

Bank BTN menawarkan KPR dengan sistem bunga

masih perlu menghitung, apakah dari bank A, B, dan C

Anuitas. Dengan sistem tersebut, bunga KPR BTN akan lebih

tersebut dapat sesuai dengan cicilan angsurannya? Jika

bersahabat dan tidak memberatkan.

belum sesuai, bagaimana mereka mempertimbangkannya?
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Bank BTN telah menghadirkan website BTN Properti
(www.btnproperti.co.id), yaitu web portal pencarian berbagai

PROMO BTN

kategori properti dengan pilihan terlengkap dari berbagai

Promo Bunga KPR/KPA Bank BTN

wilayah di Indonesia. Terintegrasi dengan KPR Bank BTN,
Anda menjadi lebih mudah mendapatkan properti impian.

Masa Fixed

Keterangan

Pada website BTN Properti, Anda dapat memilih unit
rumah/apartemen sesuai dengan harga, lokasi, dan luas
unit yang diinginkan seperti berbelanja pada online shop.

Calon Debitur
Berpenghasilan Tetap
(Fixed Income)

-

3 Tahun

9,00 %

5 Tahun

-

1 Tahun

-

2 Tahun

-

3 Tahun

-

5 Tahun

Anda dapat langsung mengajukan KPR secara online serta
dengan fitur Simulasi KPR akan memudahkan Anda dalam
menghitung cicilan angsuran yang sesuai dengan bujet
Anda. Jauh lebih praktis.

Calon Debitur
Berpenghasilan Tidak
Tetap / Wirausaha
(Non Fixed Income)

Produk KPR memang menjadi solusi untuk pemenuhan
kebutuhan perumahan Anda, tapi alangkah lebih baik
bila Anda lebih bijak untuk memperhatian fitur-fitur yang

Pengajuan KPR/KPA melalui

ditawarkan. Anda pun bisa memutuskan produk KPR

website BTN Properti (www.btnproperti.co.id)

yang cocok sesuai dengan kebutuhan Anda. Bank BTN

akan mendapatkan gimmick sbb:

berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan

Bebas Biaya Administrasi

terbaik dalam hal pemenuhan kebutuhan perumahan

Diskon Biaya Provisi sebesar 50%

keluarga Indonesia.

Berlaku
untuk semua
maksimal
kredit
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K o l a b o ra si B a nk B TN da n FWD Life
H a d i r k a n P r o duk Asur a ns i Ino vat if
Gandeng FWD Life, Bank BTN FWD Life Tawarkan Asuransi Jiwa Berjangka yang Simpel

B

dan Terjangkau, BEBAS RENCANA PLUS, dengan Bonus 105% untuk nasabah Bank BTN

erangkat dari komitmen yang sama untuk

lebih singkat. Nasabah hanya perlu melakukan pembayaran

memperluas akses masyarakat terhadap

premi selama 5 tahun dengan masa perlindungan asuransi

asuransi dan perbankan, pada tanggal 22

selama 8 tahun.

September 2017, Bank BTN dan FWD Life
mengumumkan peresmian kerjasama strategis

untuk mengembangkan jalur distribusi bancassurance.
Melalui kerjasama ini, Bank BTN dan FWD Life sepakat untuk
menghadirkan produk asuransi jiwa berjangka yang inovatif,

Tidak hanya itu, Bebas Rencana Plus juga memiliki
berbagai keunggulan lain.
1. Tersedia manfaat perlindungan asuransi sejak
tahun pertama (sampai dengan 200% dari Uang
Pertanggungan jika meninggal karena kecelakaan).

simpel, dan terjangkau, untuk menjangkau lebih banyak

2. Premi terjangkau mulai Rp100.000 s/d Rp 1.000.000.

masyarakat Indonesia dalam berasuransi.

3. Bahkan, produk ini juga memberikan perlindungan
untuk kegiatan olahraga berisiko tinggi (extreme sport).

BEBAS RENCANA PLUS menawarkan perlindungan
asuransi jiwa yang memberikan manfaat baik saat risiko

Sejak 22 September 2017, nasabah Bank BTN dapat

terjadi ataupun tidak, tanpa khawatir akan kehilangan uang

membeli produk BEBAS RENCANA PLUS di seluruh

pada akhir masa kontrak apabila tidak pernah melakukan

cabang Bank BTN yang tersebar di Indonesia. Semoga

klaim dengan fitur No Claim Bonus. Dengan BEBAS

kerjasama bancassurance Bank BTN dengan FWD Life

RENCANA PLUS, nasabah Bank BTN dapat menikmati

dapat mendukung pertumbuhan bisnis kedua perusahaan

manfaat produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan

sekaligus memberikan proteksi asuransi kepada lebih banyak

total bonus sebesar 105% dari total premi yang dibayarkan.

masyarakat Indonesia. Siap membebaskan langkahmu

50% pada akhir tahun ke-5 dan 55% pada akhir tahun ke-8,

bersama BEBAS RENCANA PLUS? Segera kunjungi kantor

jika tidak ada klaim. Jangka waktu pembayaran premi juga

cabang Bank BTN di seluruh Indonesia!
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Popular new Movies

Star Wars: The Last Jedi
Sutradara: Rian Johnson Pemeran: Tom Hardy, Daisy Ridley, Adam Driver
Dirilis tepat pada perayaan 40 tahun franchise film Star Wars, dipastikan bahwa
penggemar berat Star Wars tak akan melewatkannya. Film ke-8 dari franchise Star
Wars ini menjanjikan tontonan yang lebih menarik dan penuh kejutan!

The Greatest Showman
Sutradara: Michael Gracey Pemeran: Zendaya, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Hugh Jackman
Diangkat dari kisah nyata, The Greatest Showman berkisah tentang PT Barnum,
seorang visioner yang memulai dari keterpurukan untuk menciptakan tontonan
memukau yang menjadi sensasi di penjuru dunia.

Popular Christmas and New Year’s Movies

Love Actually (2003)
Sutradara: Richard Curtis Pemeran: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson, Laura Linney
Bercerita tentang kisah cinta dari delapan pasangan yang memiliki keterkaitan satu
sama lain. Kisah mereka terjadi lima pekan menjelang Natal. Pada akhir film, semua
pemeran film ini bertemu di Bandara Heathrow, Inggris, sebulan setelah Tahun Baru.
Film ini juga diyakini jadi pelopor film-film bertema serupa, seperti New Years Eve,
Valentine’s Day, dan He’s Just not That Into You.

Elf (2013)
Sutradara: Jon Favreau Pemeran: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart
Film ini amat cocok dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Berkisah mengenai
William (Ferrell) yang terbawa ketika masih bayi di karung hadiah Santa. Pada
akhirnya, dia dirawat oleh Santa dan kaum elf hingga dewasa. Di usianya yang ke 30
tahun, dia baru diberi tahu bahwa dia merupakan manusia. Dimulailah perjalanannya
yang pertama kali di kota besar untuk mencari keluarga aslinya. Bisa ditebak, kan,
betapa lucunya ketika dia mencoba beradaptasi dengan dunia manusia?

Arthur Christmas (2001)
Sutradara: Sarah Smith, Barry Cook Pengisi suara: James Mc Avoy, Hugh Laury, Bill Nighy
Film animasi ini berkisah mengenai kehidupan keluarga Santa dan para pasukannya
di kutub utara. Diceritakan mengenai usaha mereka untuk mengantarkan kado pada
anak-anak supaya Natal bisa sempurna. Lucunya lagi, di film ini diceritakan bahwa
Santa dan pasukannya sudah bekerja dengan sistem yang modern.
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N i k m at i Kenya ma na n B er tr a ns aksi
d i B TN P r io r ita s Lo ung e
F O T O kahfy yudha

Sebagai nasabah BTN Prioritas, kini Anda dapat menikmati 41 BTN Prioritas Lounge
yang tersebar di seluruh Indonesia. BTN Prioritas Lounge merupakan layanan yang
diberikan kepada Nasabah BTN Prioritas untuk dapat menggunakan segala fasilitas
di dalamnya seperti jamuan di ruang tamu, meeting room yang dapat digunakan
oleh nasabah untuk bertemu dengan klien/mitra, dan teller yang secara khusus
diperuntukkan bagi nasabah BTN Prioritas.
BTN Prioritas Lounge dibuat senyaman mungkin agar nasabah dapat leluasa
melakukan semua transaksi perbankan yang dikehendaki dengan tetap merasakan
kenyamanan layaknya di rumah. Tetapi, sebelum menggunakannya, nasabah perlu
melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Priority Banking Manager untuk
available meeting room tersebut.
Foto-foto BTN Prioritas Lounge di sini adalah foto salah satu BTN Prioritas Lounge
yang ada di BTN Cabang Harmoni.
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Ruang Makan
Istimewa
saat Natal
& Tahun Baru
Dalam beberapa tahun terakhir, pengunaan ruang makan
T EK S M oh . R iski R usdi F O T O dok . spesial

bernuansa formal dan kaku mulai ditinggalkan. Banyak
pemilik rumah saat ini melanggar tradisi demi mendapatkan
suasana yang lebih santai dan penuh kekeluargaan. Misalnya,
menghilangkan penggunaan permadani mahal dari lantai

P

erayaan Natal dan Tahun Baru sudah di depan
mata. Dan sebagai tuan rumah, Anda tentu ingin

ruang makan dan memindahkan furnitur-furnitur mewah ke
ruangan lainnya demi mendapatkan suasana lebih santai dan
nyaman. Apalagi, di hari-hari biasa, ruang makan formal akan
sering kosong karena tidak digunakan.
Kemudian, pilihlah pemakaian peralatan makan

memberikan sesuatu yang istimewa baik itu sanak

warna putih diprediksi para ahli interior akan bertahan

saudara hinga teman-teman dekat yang berkunjung

sepanjang masa. Pasalnya, peralatan makan warna putih

pada saat perayaannya.
Salah satu yang terpenting atau perlu diistimewakan

ini dapat lebih menonjolkan warna-warna hidangan yang
Anda sajikan. Selain itu, warna putih ini juga cocok bila

adalah penataan meja jamuan yang ada di rumah Anda. Tentu

dipadankan dengan warna-warna perlengkapan lainnya.

sebelumnya, yang paling utama adalah tersedianya tempat

Atau, warna lainnya adalah penggunaan peralatan

yang nyaman bagi para tamu untuk makan. Dan setelah itu,

makan dengan sentuhan warna monochrome yang netral

baru Anda memikirkan yang lainnya seperti perlengkapan,

dipadukan dengan nuansa emas yang meriah juga amat

penataan meja, dekorasi, dan lainnya.

tepat untuk menghiasi jamuan perayaan malam Natal dan
pergantian tahun. Tetapi, perlu diingat agar menjaga nilai
estetiknya, gunakanlah peralatan makan yang sama atau
satu set dari piring, mangkuk, atau gelas.
Dekorasi meja makan tidak hanya mempercantik
penyajian tapi juga sebagai penggugah selera makan bagi
yang melihatnya. Pemilihan tema yang baik dapat memikat
tamu yang melihatnya. Tentukan hiasan meja yang menarik
perhatian tamu. Agar terlihat rapi, hiasan itu dapat diletakkan
di tengah meja sehingga dekorasi meja tidak terlalu ramai.
Hindari memajang bunga yang beraroma. Keharuman bunga
yang bertemu dengan aroma makanan terkadang dapat
mengganggu selera makan. Anda pun dapat memberi cahaya
tambahan dengan penggunaan lilin tanpa wewangian dengan
ketinggian yang berbeda-beda. Nah, setelah itu jangan lupa
ditambah aksesori Natal dan Tahun Baru. Kini, ruang makan
Anda sudah penuh gaya dan semuanya sudah siap digunakan.
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ARIMB I N IM P U N O

LIFE IN
BALANCE
Arimbi Nimpuno kini telah menjadi sebuah nama
yang tak lagi asing di telinga para pecinta kuliner,
khususnya di Tanah Air. Kepiawaiannya dalam
menciptakan kreasi hidangan sedap rasa, sekaligus
juga indah dipandang, kian melambungkan citra
dirinya sebagai seorang juru masak profesional.
T EK S A ndreas W . F O T O R I S K I M A S H U D I

D

i atas segala kecintaannya beradu bumbu, lulusan

rasakan. “Biasanya kami memilih untuk berlibur di sebuah

ilmu seni dari Stetson University dan Massachusetts

desa di Eropa, jauh dari keramaian dan hingar bingar kota.

College of Art, Amerika Serikat, ini tetap tak pernah

Dari situ, kami dapat menikmati waktu kebersamaan yang

menomorduakan keluarga. Arimbi merupakan

‘meaningful’,” ujarnya.

seorang ibu dari empat puteri. Keempatnya kini

Setiap perayaan tentu tidak pernah lepas dari beragam

tengah beranjak dewasa. Lazimnya, kesibukan tiap anggota

sajian khusus. Dan teringat akan tangan dingin Arimbi dalam

keluarga yang berbeda-beda akan menjadi sebuah kendala

menciptakan segala hidangan yang menggugah selera,

tersendiri untuk mendapatkan waktu berkumpul. Dan bagi

sebuah pertanyaan pun muncul di benak. Apa yang biasa

keluarga Arimbi, liburan akhir tahun memang menjadi sebuah

ia sajikan dalam perayaan akhir tahun? Ia pun menjawab,

momen tepat untuk menikmati kebersamaan yang benar-

“Biasanya kami menyewa sebuah vila atau apartemen ketika

benar berkualitas.

berlibur. Hal tersebut memudahkan saya untuk menyajikan

Untuk menikmati perayaan akhir tahun itu sendiri,

masakan tertentu, tentu saja dibantu oleh anak-anak.

Arimbi dan keluarga justru kerap memilih untuk ‘keluar’

Misalnya, sajian Roast Beef, Roast Potatoes yang dimasak

sejenak dari sesaknya hiruk-pikuk yang sehari-hari mereka

dengan Duck Fat, Seasonal Vegetables, Yorkshire Pudding,

41

memasak sejak berumur delapan tahun, ia sempat juga
menekuni berbagai bisnis di luar kuliner, mulai dari bisnis
floris hingga bisnis permata. Barulah di tahun 2005, Arimbi

InvestaSi pasti ada. Kami juga mengajarkan
bagaimana investasi dapat “diputar” menjadi
tabungan ekstra. Biasanya ada penasehat
keuangan yang juga membantu kami dalam
hal tersebut. [Penting –red] menanamkan
pengertian ke anak bahwa uang tidak semata
untuk digunakan untuk shopping, tapi harus
berpikir cerdas untuk investasi selanjutnya,

memutuskan untuk menjalani pekerjaan sesuai dengan
kegemarannya, yaitu memasak.
Dengan pengalaman dan perjalanan tersebut, Arimbi
memiliki bekal untuk mendidik anak-anaknya, yaitu Indita,
Nanistya, Gianti, dan Atari, bahwa segala pencapaian
memerlukan usaha. Diakuinya mendidik hal tersebut kepada
keempat anak secara disiplin bukanlah sebuah hal yang
mudah untuk dilakukan. Ketika ditanya nilai apa saja yang
ia tanamkan kepada puteri-puterinya agar kelak menjadi
empat sosok perempuan hebat, ia menjawab, “Saya selalu
menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anak saya.
Believe in yourself and trust God that He is there for you.
Dan juga, saya mengajarkan mereka bahwa segala sesuatu
tidak didapat dengan mudah. Harus ada effort yang tulus dan

dan dessert yang mudah dibuat, seperti Apple Crumble atau
British Liqeur Pudding”.

perjuangan tersendiri”.
Pentingnya memiliki investasi untuk anak diyakini Arimbi

Meski belum terencana secara khusus, Arimbi ingin

penting. Tak hanya itu, iapun banyak berbagi ilmu investasi

menghabiskan malam perayaan tahun baru 2017-2018 ini

kepada anak-anaknya yang kini dalam fase akhir sekolah

bersama keluarga di Negeri Sakura.

menengah, jenjang universitas, dan tahap kerja. “Investai
pasti ada. Kami juga mengajarkan bagaimana investasi dapat

Arimbi dan Resolusi

‘diputar’ menjadi tabungan ekstra. Biasanya ada penasihat

Tidak sedikit manusia yang rajin menetapkan resolusi untuk

keuangan yang juga membantu kami dalam hal tersebut.

dicapai di tahun baru. Dan, tak sedikit pula yang kemudian

[Penting –Red.] menanamkan pengertian ke anak bahwa uang

melupakan resolusi tersebut seiring dengan berjalannya

tidak semata untuk digunakan untuk shopping, tapi harus

waktu. Bagi Arimbi, menetapkan resolusi setiap tahunnya

berpikir cerdas untuk investasi selanjutnya,” ujarnya. Ia pun

bukanlah sebuah ujar ucap semata. Ia menyadari bahwa

kemudian menambahkan, “Seperti filisofi makanan dan gaya

diperlukan kesungguhan dan komitmen untuk mencapai

hidup saya, it’s all about the balance.”

sebuah impian. Tetapi, selain usaha, terdapat satu hal yang
ia percayai mampu menggiringnya ke sebuah kesuksesan.
“Kami banyak berdoa, agar resolusi kami mendapat
bimbingan dari yang Kuasa. Dan biasanya, tanpa kami sadari,
resolusi tersebut terjawab,” seru perempuan kelahiran 29
Desember ini.
Pembelajaran diri memang tak pernah mengenal batas
waktu. Tahun 2017 diakui menjadi sebuah tahun yang diisi
penuh dengan perjalanan spiritual baginya. Di tahun ini, ia
belajar untuk melakukan segala tindakan dengan pemikiran
yang lebih matang. “[Tahun 2017 –Red.] saya jalakan dengan
lebih berhati-hati. Banyak tantangan ekstra yang perlu saya
hadapi. Meski tidak sempurna, tapi satu per satu dapat
terselesaikan dengan baik,” katanya. Meditasi untuk memohon
petunjuk dan banyak bersyukur juga ia tanamkan dalam diri.
“[Saya berharap –Red.] 2018 menjadi suatu awal yang
memungkinkan kami untuk maju selangkah dalam banyak
aspek kehidupan kami sekeluarga,” kata Arimbi.

PENTINGNYA PENDIDIKAN INVESTASI PADA ANAK
Perjalanan kehidupan seorang Arimbi Nimpuno dapat
dikatakan penuh warna. Meski telah jatuh cinta pada dunia
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Selain jago berakting,
Leonardo Dicaprio
ternyata juga cerdik
melihat peluang
dalam bisnis properti.

S

udah bukan rahasia lagi jika

Pada tahun 1998, Leo, sapaan akrab untuk

bisnis properti merupakan bisnis

Leonardo Dicaprio, membeli sebuah hunian

yang menggiurkan apalagi yang

dengan tiga kamar tidur dan dua kamar

berbisnisnya adalah Leonardo

mandi di Carbon Beach, Malibu, California

Dicaprio, aktor yang sudah

(dijuluki Pantai Miliarder oleh penduduk

memiliki nama besar. Ya, tak

setempat) seharga 1,6 juta dollar AS.

banyak yang tahu jika aktor ganteng ini juga

Setelah selama bertahun-tahun disewakan,

serius dengan bisnis properti dan sudah

kini hunian ini juga tengah diiklankan dan

dilakukannya setahun setelah kesuksesan

disewakan seharga 50 ribu dollar AS per

film Titanic (1997).

bulannya.
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Blackdore Caye
Leo sebenarnya juga tidak asing dengan

kuno seperti material dengan atap jerami

dunia properti. Selama bertahun-tahun ia

dan pemilihan kayu berwarna gelap untuk

berhasil membangun portofolio yang cukup

eksteriornya. Proyek ini dipantau langsung

mengesankan. Selanjutnya, ia membeli

oleh tim ilmuwan, desainer, dan arsitek–

tiga hunian mewah sekaligus, antara lain

termasuk pemantauan terhadap dampak

rumah mewah di Palm Spring Califronia

resor bagi lingkungan di pulau ini. Resornya

(Rp69,45 miliar), apartemen di Battery Park

sendiri rencananya akan berisi 36 rumah

City (Rp106,8 miliar), dan apartemen Delos di

hunian dan 36 vila.

Greenwich, New York (Rp133,5 miliar), hingga
pembelian sebuah pulau di kawasan Belize,
Costa Rica, Amerika Tengah, seharga 1,75
juta dollar AS pada 2005 silam. Di atas pulau
seluas 104 hektare ini, kini sedang dibangun
resor super mewah yang ramah lingkungan
dan direncanakan akan mulai beroperasi pada
tahun 2018.
Sementara, Leo sudah tak aneh dengan
proyek bertema lingkungan. Ia memang
dikenal sebagai seorang pecinta alam. Salah
satu usaha lain ia untuk menyelamatkan
Bumi adalah menjadi produser The 11th Hour
(2007), berperan di film dokumenter berjudul
Before The Flood (2016), dan menjadi Duta
Pembawa Pesan Perdamaian PBB yang
mengurusi perubahan iklim.

Tentang Blackadore Caye
“Rasanya seperti surga yang ada di Bumi,”
ujar Leo kepada the New York Times
mengenai pulau di kawasan Belize yang
dibelinya. Resor yang diberi nama Blackdore
Caye ini rencananya akan menjadi resor
supermewah ramah lingkungan, sepenuhnya
didukung oleh energi terbarukan dan
dirancang untuk meningkatkan kesehatan
biologis spesies di pulau ini dan di perairan
sekitarnya.
Blackadore Caye adalah pengembangan
pulau restoratif pertama di dunia dengan
fokus pada kesehatan dan lingkungan.
Uniknya, bangunan resor ini mengambil
inspirasi dari kejayaan peradaban Maya

Rencananya akan menjadi resor supermewah
ramah lingkungan, sepenuhnya didukung
oleh energi terbarukan dan dirancang untuk
meningkatkan kesehatan biologis spesies di pulau
ini dan di perairan sekitarnya.

p e r ta m a d i d u n i a
Dengan segala kelebihannya, wajar
jika peresmian resor ini amat
ditunggu-tunggu publik.
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St. S t e phen’s Basilica

T e rbesar dan Termega h
di B udapest
T EK S D onny H . F O T O dok . spesial

Wisatawan yang berkunjung ke Budapest pasti tak akan melewatkan
keindahan pemandangan 360° Kota Budapest dari ketinggian melalui kubah
St. Stephen’s Basilica dengan menaiki lift atau menaiki 364 anak tangga.

natal syahdu
Selama perayaan Natal
gereja ini selalu buka
24 jam

S

t. Stephen’s Basilica adalah
gereja terbesar dan termegah
yang ada di Budapest, Hungaria.
Gereja ini memiliki ketinggian
yang sama dengan Gedung
Parlemen Hungaria. Persamaan

ini melambangkan pentingnya keseimbangan
antara urusan duniawi dan rohani.
Namun, gereja ini juga sebenarnya aset
wisata paling signifikan dan gereja terbesar
di Budapest. Selain observasi dari ketinggian,
juga tersedia tur wisata keliling gereja yang
tersedia tiap Senin sampai Jumat antara
pukul 10 pagi hingga 3 sore. Dan sejak tahun
1905, gereja ini telah memainkan peran aktif
dalam perkembangan musik di Budapest,
dan hingga kini selalu diadakan konser musik
klasik sepanjang tahunnya.
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gereja ini telah memainkan

dibangun dari awal lagi. Ada dua arsitek

peran aktif dalam perkembangan

ternama Eropa tapi berbeda gaya dalam

musik di Budapest, dan hingga kini

membangun gereja ini. Awalnya adalah

selalu diadakan konser musik
klasik sepanjang tahunnya.

Jozsef Hild. Karena ia meninggal pada tahun
1867, diambil alih oleh Miklós Ybl. Jadinya,
ada dua perpaduan gaya arsitektur, awalnya
dirancang dengan gaya neo-klasik oleh Hild,
Basilika selesai dalam gaya neo-Renaisans

St. Stephen’s Basilica dapat menampung

oleh Ybl. Upacara peresmian gereja yang

hingga 8.500 orang. Meski dalam istilah

diberi nama sebagai penghormatan kepada

arsitektur gereja ini termasuk katedral, tapi

Stephen, raja pertama Hungaria (c975-1038)

diberi gelar ‘basilika’ oleh Paus Pius XI pada

berlangsung pada tahun 1906 dan dihadiri

tahun 1931. Dulunya, sebelum dibangun

oleh Kaisar Franz Joseph.

gereja, di lokasi ini berdiri gedung teater

Gereja ini memiliki dua menara dengan

terkenal bernama Hetz-Theater, dengan

enam lonceng, lima di menara sisi kiri dan

suguhan atraksi paling terkenalnya adalah

satu di sisi kanan. Satu lonceng di sisi kanan

pertunjukkan pertarungan binatang.

ini berukuran yang terbesar di Hungaria

Butuh waktu lebih dari 50 tahun

dengan dengan berat 9,5 ton, dan biasanya

untuk membangun gereja ini, yang

digunakan dua kali dalam setahun, pada saat

dimulai pada tahun 1851. Bahkan, selama

memperingati berdirinya negara Hungaria

pembangunannya, pada tahun 1868 kubah

tanggal 20 Agustus, dan pada tengah malam

gereja tersebut pernah runtuh dan harus

di Malam Tahun Baru.

Mumi Tangan Raja
Ada hal yang sangat menarik yang tersimpan di
dalam St. Stephen’s Basilica yaitu disimpannya
“Mumi” tangan kanan Raja Stephen. Menurut cerita,
setelah gugur di medan perang, tangan kanan sang
raja tidak membusuk. Akhirnya tangan tersebut
pun dipisahkan dari jasad tubuhnya dan sampai
sekarang masih tersimpan dengan baik di St.
Stephen Basilica.
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J

angankan 17 tahun,
mempertahankan bisnis kuliner di
Indonesia selama satu tahun saja
tentu bukanlah sebuah hal yang
mudah. Tetapi, restoran oriental
Ah Yat Abalone Restaurant

yang sudah berdiri sejak tahun 2000 lalu ini
masih terus menjadi salah satu destinasi
kuliner favorit yang menyediakan sajian khas
Tiongkok. Sesuai dengan namanya, yang
menjadi spesialiasi dari restoran ini adalah
hewan laut dalam kategori kerang-kerangan,
bernama Abalone atau biasa dikenal dengan
sebutan “kerang mata tujuh” atau “siput balik
batu”. Konon, abalone sendiri mengandung
banyak nutrisi tinggi.
Ah Yat Abalone Restaurant berlokasi di
Gedung Midplaza 2 Lantai LG. Untuk akses
yang lebih mudah, Anda dapat langsung
turun di depan lobi Ah Yat Abalone. Selain
di Indonesia, restoran ini terdapat juga di
Malaysia, Tiongkok, dan Thailad. Jadi, dalam
hal kualitas, Ah Yat Abalone Restaurant tentu
tidak main-main. Restoran asal Singapura
ini mengimpor langsung abalone dari
berbagai negara besar, yaitu Jepang untuk
abalone kering, dan untuk abalone segar, dari
Australia, Afrika Selatan, juga yang dinilai
paling bagus kualitasnya, dari Meksiko. Dan
memang, harga abalone asal Meksiko sangat
tinggi harganya. Di Ah Yat Abalone Restaurant,
menu Abalone Meksiko bisa mencapai

Restoran ini sungguh cocok bagi Anda

dan Putih Telur seharga Rp338.000.
Dan bagi para pecinta dimsum, Anda

yang menginginkan acara santap bersama

Rp168.000 untuk setiap 10 gramnya,

wajib mencoba sajian dimsum di restoran

keluarga. Ada sembilan private room, yang

sedangkan untuk satu penyajian, biasanya

ini. Menu-menunya mungkin sudah biasa

masing-masingnya berkapasitas 4-16 orang.

berat satu Abalone Meksiko bisa mencapai

Anda temui di restoran lainnya, tapi pasti

Beberapa di antaranya dapat dijadikan satu,

180 gram, dan dapat dipotong menjadi enam

dalam suapan pertama Anda sudah dapat

sehingga dapat menampung hingga 60 orang.

sampai sepuluh bagian. Hidangan tersebut

mengerti perbedaan kualitas dan rasa. Menu

Reservasi pada rencana makan di hari Sabtu

juga tersaji dengan pilihan sayuran pecay,

dimsum tersedia setiap hari Senin-Sabtu,

dan Minggu sangat disarankan.

brokoli, atau tomeyo, kemudian dilumuri lagi

dari pukul 11:00 – 14:30 WIB. Sedangkan di

dengan saus khusus dari restoran.

hari Minggu, buka lebih awal di pukul 09:00

Selain hidangan abalone, Ah Yat Abalone

WIB. Sedangkan pada malam hari, restoran

Restaurant juga tentu menawarkan banyak

ini baru buka pada jam 18:00 – 22:30 WIB,

sajian lainnya yang tak kalah menggugah

dengan sajian menu a la carte dan set menu,

selera. Seperti ragam menu dengan bahan

tanpa hidangan dimsum. Setelah puas dengan

sarang burung, yang juga tak kalah tinggi

hindangan main course, jangan meninggalkan

Nikmati potongan harga sebesar 50%

dalam hal harga. Ada Angsio Sarang Burung

kenikmatan Puding Mangga Segar yang

•

Minimum transaksi Rp500.000.

Spesial seharga Rp598.000 satu porsi, Sup

tersaji dengan susu putih dan Sarang Burung

•

Maksimum transaksi Rp2.500.000.

Sarang Burung dalam Jamur Bambu dengan

dengan Gula Batu untuk mengakhiri acara

•

Berlaku hingga akhir Desember 2017

harga Rp318.000, dan Tumis Sarang Burung

bersantap yang sempurna.
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I

zinkan kami untuk memperkenalkan Anda pada Mr.
Fox, seekor serigala penuh daya pikat yang mampu
memuaskan hasrat kuliner Anda di restorannya yang

terletak di dalam gedung The Energy SCBD. Ia siap mengajak
Anda untuk berpetualang rasa di alam fantasi, dengan
hidangan-hidangan unik, serta tentunya beragam minuman
beralkohol yang menjadi andalannya! Are you ready to indulge
yourself with imagination and delicacies at the same time?
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crackers dan crispy garlic. Tawaran hidangan lainnya ada
Edamame Nori Salad menyehatkan dengan porsi pas
mengenyangkan, Korean BBQ Short Rib dengan nasi,
Salmon Cous Cous Salad, Tuna Feuilette untuk berbagi, juga
hidangan penutup Foxy French Toast.
Berbicara mengenai restoran besutan ISMAYA Group,
aneh rasanya jika tidak turut membahas sajian cocktails yang
ditawarkan. Di Mr. Fox ini, terdapat area bar panjang lengkap
dengan bartender yang selalu siap membuat minuman
Anda. Setiap sajian cocktail memiliki cerita unik di balik
Jika Anda masih mengira-ngira maksud dari tulisan

pembuatannya, tentu dari sudut pandang Mr. Fox sendiri. Anda

tersebut, berikut ini penjelasannya. ISMAYA Group

dapat menanyakan ceritanya kepada bartender atau langsung

memperkenalkan sebuah restoran terbarunya, bernama Mr.

kepada sang mixologist Peter Seabrook.

Fox, yang secara keseluruhan konsepnya mengangkat sudut

Mr. Fox ingin membuat para tamu merasa senyaman

pandang seekor serigala bernama sama dalam menyajikan

mungkin di ‘rumah’-nya. Dengan desain arsitektur minimalis

sederet menu menarik. Diceritakan bahwa Mr. Fox bekerja

dan intim, restoran Mr. Fox mengisyarakatkan kesan milenial

sama dengan Chef Vebrina Hadi ketika menciptakan variasi

atau kekinian, tapi tetap cocok dikunjungi oleh berbagai

hidangan yang terinspirasi dari perjalanan Mr. Fox ke berbagai

kalangan. Terdapat pernak-pernik kenangan perjalanan Mr.

penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Fox berkeliling dunia. Juga ada berbagai pesan personal

Bagi Anda yang gemar menantang diri dan berpetualang

dari Mr. Fox kepada para tamunya, sehingga Anda akan

rasa, di sinilah tempatnya untuk mencicipi KFC. Hanya

merasa dekat dengan tokoh fiksional tersebut. Mr. Fox

saja, KFC di Mr. Fox bukanlah sembarang KFC seperti yang

juga menawarkan paket weekend brunch pada akhir pekan

dikenal banyak orang. KFC yang dimaksud adalah Krunchy

dan libur nasional. dari pukul 08:00 WIB, bagi Anda yang

Fried Cricket, yang tak lain merupakan kudapan jangkrik

menginginkan sarapan di restoran ini.

goreng. Penasaran dengan rasanya? Tenang, rasanya

Mengingat banyaknya tamu yang ingin bertemu

sungguh nikmat dan gurih. Teksturnya yang sangat renyah

dengan Mr. Fox, reservasi dirasa perlu ketika Anda hendak

bercampur dengan sambal kacang dan sweet soy caramel

berkunjung. Sesampainya di sana, sampaikan salam kami

akan membuang keengganan yang mungkin terlewat di

kepada Mr. Fox. Dan jika Anda beruntung, Anda juga dapat

pikiran Anda. KFC juga tersaji bersamaan dengan tempe

bertemu dengan teman-teman Mr. Fox yang lainnya!

Mr. Fox
The Energy Building
SCBD Lot 11 A – Ground Floor
Jl. Jend Sudirman kav. 52-53
Guestrelation.mrfox@ismayagroup.com
(021) 52961999 atau 087782961999
Facebook: hello.mrfox
Twitter: @hello_mrfox
Instagram: @hello.mrfox
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M e d a n : IBUKOTA RASA
Berwisata dan berkeliling di kota Medan memang tiada habisnya untuk
diceritakan. Sebagai Ibukota Sumatera Utara, Medan adalah kota yang kaya
sejarah, budaya, objek wisata, dan tentu saja kulinernya.
T EK S & F O T O zulmahmudi

M

edan adalah kota multikulturalisme dengan
banyaknya etnis yang mendiaminya dari
mulai Melayu Deli, Batak, Jawa, Thionghoa,
India, Aceh, Minang, dan etnis-etnis lain.
Keberagaman ini dimulai sejak tahun 1909,
ketika Medan menjadi kota terpenting di luar

Jawa setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan
perkebunan secara besar-besaran. Sejak ini, banyak
gelombang migrasi besar ke Medan dari berbagai etnis
dengan berbagai tujuan dari mulai bekerja di kebun dan
berdagang. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari
jumlah masjid, gereja, kuil, dan vihara Tionghoa yang banyak
tersebar di seluruh kota.
Khusus kuliner, sebagai kota multikulturalisme jelas
membawa keuntungan tersendiri dengan banyak pilihan
makanan yang pantas dibanggakan dan mudah dipilih sesuai
selera dari peminatnya. Foto-foto di sini adalah foto dari
beragam kuliner legendaris yang ada di Medan.
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S

yang hidup di padang savana, pengembalaan
kerbau dan sapi secara liar. Semua itu, kian
umba terkenal dengan keindahan

membuat Pulau Sumba unik dan eksotik

pulaunya, alamnya yang tenang,

memikat siapa saja yang berkunjung.

adat budaya penduduknya, pantai-

Pulau Sumba memiliki luas

pantai eksklusif dan menawan, hingga

wilayah10.710 km² yang terbagi dalam

sejarah peradaban masa lalu.

empat kabupaten: Kabupaten Sumba Barat,

Dalam beberapa tahun ini, Pulau Sumba
yang ada di Nusa Tenggara Timur banyak
dibicarakan dan direkomendasikan sebagai

Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten
Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur.
Secara umum, pantai-pantai di Pulau

salah satu tujuan wisata terbaik di Tanah

Sumba amat jernih, berpasir putih, dan

Air. Pulau Sumba memang istimewa

memiliki keindahan bawah laut memukau

dengan memiliki kondisi tofografi alam yang

dengan terumbu karang yang masih lengkap

didominasi oleh rangkaian pegunungan dan

dan alami. Jadi tak salah jika wisata pantai

perbukitan kapur dan dikelilingi laut yang

juga menjadi andalan Sumba, terutama

jernih. Wisatawan juga dapat menikmati

untuk penggemar selancar. Sumba memiliki

kehidupan alam liar mulai dari kuda liar

beberapa pantai yang cantik, seperti pantai
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Nihiwatu, Pantai Bwanna dengan karang

adalah kampung-kampung adat, situs-situs

tinggi dengan lingkaran seperli lubang cincin,

megalitik, situs Danau Weekuri yang indah,

Pantai Pero, Tarimbang, Mandora dan banyak

Air Terjun Lapoppu dan Tanggedu, serta

pantai alami lainnya.

menikmati hamparan padang savana di Puru

Dan, bidang pariwisata yang paling

Kambera, Sumba Timur.

berkembang itu ada di Sumba Barat. Pasalnya
selain pantainya yang terkenal, Sumba Barat

Festival Pasola

memiliki agenda wisata tahunan yang juga

Festival Pasola ini berlangsung di Sumba

sudah dikenal hingga mancanegara yaitu

Barat, merupakan rangkaian adat yang

tradisi menangkap nyale dan Festival Pasola

berkaitan dengan wujud rasa syukur atas

Pantai Nihiwatu sendiri pernah dinobatkan

panen masyarakatnya. Festival tahunan

Kantor Berita CNN sebagai pantai terindah

tersebut menampilkan adu ketangkasan antar

di Asia dan menjadi tujuan bagi para

kampung dengan menunggang kuda sambil

peselancar dunia. Selain itu, objek wisata

melempar lembing ke lawan sampai lawan

lain yang bisa dinikmati di Sumba antara lain

berdarah.

Akses Menuju Sumba
Dan Waktu Kunjung an Terbaik
Akses menuju Sumba juga sebenarnya tak sulit. Dalam sehari
selalu ada penerbangan untuk ke Sumba dari Bali. Garuda
Indonesia melayani penerbangan dari Bandara Internasional
Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Tambolaka, Sumba
setiap hari dengan jadwal penerbangan pukul 13.00. Selain
Garuda ada pula Wings Air yang melayani rute Denpasar ke
Tambolaka, Sumba setiap hari pukul 11.45. Penerbangan dari
Bali ke Sumba memakan waktu kurang lebih 1,5 jam.
Bulan Juli adalah bulan paling ramai kunjungan wisatawan
mancanegara, terutama pecinta surfing, saat inilah cuaca
amat cerah dan ombak paling bagus.
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Tak jarang kayu tersebut melukai

terjadi malapetaka. Setelah penangkapan

upacara kematian maupun pernikahan. Selain

lawannya, tapi justru ini yang dinantikan.

nyale, barulah pasola boleh dilaksanakan

itu, kain tenun ikat ini juga bisa menandakan

Setiap darah yang keluar dalam tradisi

di lapangan dengan disaksikan masyarakat

sebuah tingkat sosial. Warga akan tahu

ini dipersembahkan kepada Dewa Bumi

umum. Puncak perayaan biasanya

status seseorang saat melihat kain ikat yang

yang memberikan kesuburan bagi panen

dilaksanakan pada hari keenam hingga hari

dikenakannya.

masyarakat selama setahun ke depan.

kedelapan setelah bulan purnama. Dan sudah

Pasola diawali dengan pelaksanaan adat

Kampung Kaburu, Kecamatan Kambera,

sejak lama, Festival Pasola menjadi incaran

Sumba Timur, adalah tempat para pengrajin

nyale pada pagi hari atau tradisi menangkap

turis asing dan turis domestik, terutama para

kain tenun ikat yang masih beroperasi. Para

cacing laut yang muncul juga satu tahun

fotografer dan pecinta wisata budaya.

warga biasanya membuat empat sampai

sekali di daerah tersebut. Nyale pertama yang

lima kain ikat dalam setahun. Sehingga, jika

didapat kemudian dibawa ke majelis para rato

Tenun Ikat yang Mendunia

tertarik dan ingin membeli kain ini, Anda

untuk diteliti bentuk serta warnanya. Nyale

Kain tenun ikat asal Sumba pun kini

harus rela merogoh kocek cukup dalam.

gemuk, sehat, dan berwarna-warni adalah

popularitasnya telah mendunia. Bagi

pertanda kebaikan dan panen yang berhasil.

masyarakat Sumba, kain tenun yang indah

Wisata Kampung Adat

Nyale kurus dan rapuh adalah pertanda akan

ini berfungsi sebagai pakaian adat saat

Sumba juga cocok untuk wisata budaya.
Keunikan kampung adat Sumba juga menarik
untuk dilihat secara langsung. Di Sumba
Barat, Anda bisa mampir ke desa adat
seperti Kampung Tarung, Kampung Waigali,
dan Kampung Ubeli. Lalu, Anda juga bisa
Kabupaten Sumba Barat Daya mengunjungi
Kampung Ratenggaro dengan memiliki
keunikan tersendiri jika dibandingkan
dengan kampung adat lainnya di Pulau
Sumba. Keunikan ini terlihat pada menara
yang tingginya sampai 15 meter. Kampung
Ratenggaro berada persis di dekat Kampung
Wainyapu dan dekat dengan pesisir pantai
dan muara Sungai Waiha. Dengan letak yang
sangat strategis, wisatawan akan disuguhkan
dengan indahnya pemandangan kampung
Ratenggaro dipadu dengan pesisir pantai
dan batu kubur unik menjadikan Ratenggaro
tempat wisata komplit bagi wisatawan yang
menyukai alam, budaya, dan adat istiadat.

Nihiwatu Resort Sumba Island:
Hotel Terbaik Dunia
Menjadi resor yang terbaik di dunia adalah pencapaian luar biasa.
Bagaimana jika prestasi itu diperoleh dua kali berturut-turut
selama dua tahun? Nihiwatu Resort Sumba Island adalah resor
mewah ini terletak di Pantai Nihiwatu, Sumba Barat dan tahun ini
kembali memperoleh penghargaan bergengsi dari majalah wisata ,
Travel+Leisure sebagai hotel terbaik di dunia.
Banyak alasan atas pemberian penghargaan ini, selain lokasi yang
indah, fasilitas kelas dunia, Nihi Sumba Island disukai wisatawan
lantaran ragam proyek yang melibatkan tamu resor untuk dapat
membantu komunitas lokal lewat Sumba Foundation. Seperti
pembuatan sumber air bersih, klinik kesehatan, perbaikan gizi anak, dan
pendidikan anak usia sekolah.
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Terpisah lebih dari 500 km Praha dan Budapest memiliki banyak kesamaan,
memiliki tingkat keindahan yang hampir sama, terbelah oleh dua sungai
terkenal, sama-sama memiliki distrik kastil, jembatan terkenal, dan gerejagereja yang luar biasa indah.

FROM P RA HA TO BUDAP E S T
T EK S D onny H . F O T O dok . spesial
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PRAHA KEINDAHAN YANG TERPUSAT

luas hampir 70.000 m², pernah menjadi
rumah raja Bohemia, sekarang merupakan

Begitu sampai di Kota Praha, Anda akan

kediaman resmi Presiden Republik Ceko

terkesima oleh keindahan kota yang dibelah

dan salah satu tempat wisata paling banyak

oleh Sungai Vitara ini. Kota yang menjadi

dikunjungi di kota ini. Awalnya dibangun

Ibukota dari Republik Ceko ini adalah

sebagai benteng sekitar 970 M, dan dipenuhi

destinasi utama wisata di Eropa dengan

sebagian besar gaya arsitektur terkemuka

sekitar 4 juta pengunjung setiap tahunnya.

dari milenium terakhir. Di dalam kastil,

Praha memiliki banyak sekali pesona

terdapat sejumlah lokasi wisata paling

yang luar biasa untuk dikunjungi. Kota ini

populer di Prague, termasuk Katedral St.

dianggap sebagai salah satu kota paling

Vitus, Basilika St. George, Menara Powder,

indah dan merupakan salah satu kota yang

Istana Kerajaan Lama, dan Golden Lane.

paling banyak dikunjungi di Eropa. Praha

Dengan luasnya, waktu yang dibutuhkan

kental dengan sejarah abad pertengahan

untuk berkelilng di kompleks juga cukup

yang masih melekat dengan dipenuhi

lama, dan yang paling dinikmati di sini

bangunan arsitektur yang amat indah era

adalah pemandangan Sungai Vltava yang

Romawi, Gothic, Baroque, Renaissance,

sangat bagus dengan kota tua dan menara-

dan Art Nouveau. Dan sejak tahun 1992,

menaranya yang tak terhitung jumlahnya

wilayah-wilayah bersejarah di Praha telah

di latar belakang. Pada malam hari, lampu-

dimasukkan dalam daftar UNESCO World

lampu dari kastil ini bersinar dalam berbagai

Heritage Sites. Sebutan untuk kota ini yaitu

warna. Jadinya wisatawan dapat memilih

“kota seratus menara” dan “kota emas.”

menikmati keramaian di sini pada siang atau

Jika diamati, wilayah-wilayah yang

malam.

ramai dikunjungi wisatawan di Praha lebih
terkonsentrasi atau lebih ringkas.

St. Vitus Cathedral
Masih satu dataran dengan Kastil Praha,
Katedral St. Vitus adalah gereja Katolik Roma

Objek Wisata Praha yang Paling

terbesar dan terpenting di Republik Ceko.

Banyak Dikunjungi

Kursi Uskup Agung Praha, juga merupakan
rumah bagi makam banyak orang suci dan

Kastil Praha

tiga raja Bohemia. Didirikan pada tahun 925 M

Kastil Praha merupakan kompleks kastil

dan membutuhkan waktu lebih dari 525 tahun

terbesar dan terluas di dunia dengan

untuk menyelesaikannya, menghasilkan
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perpaduan gaya Gothik Neo-Gothic dan
abad ke-14 yang modern, bersama dengan
pengaruh Baroque dan Renaisans. Biasanya
wisatawan juga akan mendaki menara
setinggi 97 meter yang terkenal itu untuk
pemandangan Praha yang indah.
Charles Bridge
Salah satu jembatan tua yang paling dikenal
di Eropa, Jembatan Charles yang megah
terbentang sepanjang rentang 520 meternya.
Dibangun pada tahun 1357, jembatan ini
terkenal dengan banyak patung tua yang
bagus. Di antara yang paling penting adalah
Kaisar Romawi Suci Charles IV dan Yohanes
dari Nepomuk, orang suci yang paling
dihormati di negeri ini. Di sini juga sebagai
tempat menikmati pemandangan spektakuler
ke Sungai Vltava dan aneka struktur
bangunan bergaya gothic.
Old Town Square
Terletak di antara Wenceslas Square dan
Jembatan Charles, Old Town Square paling
banyak dikunjungi pada musim panas. Sejarah
arsitektur Ceko yang panjang dari gaya
arsitektur Romawi, Baroque, Rococo, Gothic,
dan Renaisans semuanya terwakili dalam
bangunan hebat di sekitar alun-alun ini.
The Church of Our Lady before Týn
Gereja Our Lady mendominasi satu sisi dari

Old Town Square, yang merupakan pusat dari

BUDAPEST KEINDAHAN YANG

Kota Praha. Kedua menara yang terdapat

TERSEBAR

pada gereja ini terlihat sangat kuat (dengan
interior Baroque), selain itu dari ketinggian

Budapest, Ibukota Hungaria, juga merupakan

menara dapat melihat ke seluruh Praha.

salah satu kota tercantik di Eropa dan
rumah dari sejumlah situs warisan dunia

The Lennon Wall

UNESCO. Secara geografis, kota ini terletak

Berdiri sejak tahun 1980-an sebagai

di sepanjang Sungai Danube. Budapest

penghormatan kepada John Lennon. Bermula

merupakan gabungan tiga kota; Buda, Óbuda,

sejak pembunuhan penyanyi tersebut pada

dan Pest; yang masing-masing terletak

tahun 1980, dinding ini menjadi tempat

di tepi Sungai Danube. Dari ketiga kota

bagi para penggemar untuk menunjukkan

tersebut, Buda merupakan yang terbesar

kesedihan, melukis gambar, dan slogan yang

serta merupakan Ibukota Kerajaan Hungaria

dikaitkan dengan John Lennon.

pada masa lampau. Banyak bangunan di

Situs ini menjadi simbol harapan dan
kedamaian bagi penduduk kota. Tradisi
berlanjut hingga hari ini, dan bersamaan

Budapest saat ini berasal dari tahun 1700-an
dan 1800-an.
Budapest juga merupakan satu-satunya

dengan pertemuan pada hari jadi kematian

ibukota di dunia yang memiliki sumber mata

Lennon, wisatawan kerap menambahkan

air panas. Untuk alasan ini, Budapest dikenal

grafiti ke dindingnya.

sebagai ‘kota spa’. Berbeda dengan Praha,
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Seni Rupa dan Monumen Millennium
yang dibangun pada tahun 1896, untuk
memperingati ulang tahun ke-1000 dari
kedatangan Basin Carpathian ke Hungaria.
Pemandian Spa
Tradisi ini berawal dari abad ke-2 Masehi, saat
orang-orang Romawi menikmati sumber mata
air tersebut untuk terapi pengobatan. Di kota
ini, terdapat 15 lokasi pemandian air panas
yang bebas dinikmati oleh kalangan publik.
Jembatan Szechenyi
Jembatan yang dibangun oleh insinyur
Inggris, William Tierney, ini terbuat dari
batu alam permanen yang menghubungkan
wilayah Buda dengan Pest. Membentang
indah di atas Sungai Danube, jembatan
yang dihiasi rantai raksasa ini menawarkan
pemandangan spektakuler Buda Castle dan
seluruh wilayah kota.
Sekarang, tempat ini menjadi lokasi
wisata paling terkenal di Hungaria, dan telah
menjadi icon wisata Hungaria yang wajib
dikunjungi oleh kalangan wisatawan.
pusat wisata Budapest itu lebih tersebar dan

Tempat bersejarah ini merupakan salah

diselingi bangunan lama dan baru.

satu situs Warisan Budaya Dunia UNESCO

Sinagog Dohany Street

yang ditetapkan sejak tahun 1987 yang lalu.

Kawasan Distrik Old Jewish merupakan

Dibangun pada abad 14 dan 15, tempat ini

lokasi Sinagog Dohany Street berada. Tempat

Objek Wisata Budapest yang

merupakan istana pertama yang dibangun

ini merupakan rumah ibadah Yahudi terbesar

Paling Banyak Dikunjungi

dengan gaya Gothic dengan dipengaruhi oleh

di Eropa dan menjadi pusat ajaran Neolog

ornamen arsitektur Baroque.

Yudaisme.

Castle Hill, Matthias Church, Fisherman’s

Heroes Square

pemakaman Yahudi, dan monumen

Bastion, Hungarian Parliament, St. Stephen’s

Turis dapat menemukan alun-alun bersejarah

peringatan Holocaust. Setiap kunjungan

Basilica, Heroes Square,, dan Margaret Island

di dekat pintu masuk ke Taman Kota, diujung

ke Dohany Street, akan memukau Anda

yang terletak di Sungai Danube.

kawasan Andrassy Avenue. Heroes Square

dengan kekayaan sejarah dan keindahan

Kastil Budha

adalah rumah bagi Balai Seni, Museum

arsitekturnya.

Landmark utama di kota ini antara lain Buda

Tempat ini memiliki Museum Yahudi,
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emi mendukung pengembangan

yakni 2,5 km, 5 km, dan 10 km. Total hadiah

Kota Padang. Uniknya, seusai tema lomba,

pariwisata di Kota Padang, PT

yang diperebutkan mencapai Rp35 juta dan

peserta juga disuguhi berbagai sajian kuliner

Hotel Indonesia Natour (Persero)

sebuah sepeda motor.

khas Minang, seperti sate, lontong padang,

atau HIN bersinergi dengan

Acara ini tidak hanya untuk masyarakat

sejumlah BUMN seperti Bank

umum dan keluarga yang dapat ikut kategori

BTN, PT Semen Padang, PT

family run , tapi juga diikuti pelari profesional

bubur kampiun, rendang, dan penganan
lainnya.
Setiap peserta Padang KulineRun 2017

Pegadaian (Persero), dan PT Garuda Indonesia

dari negara lain dan beberapa kota besar.

akan mendapatkan banyak keuntungan—

(Persero) Tbk., dan lainnya menggelar

Ada juga peserta yang berasal dari Penang,

selain menikmati keindahan alam di Padang.

“Padang KulineRun 2017” pada 24 September

Malaysia hingga diikuti oleh Wakil Gubernur

Pertama adalah setiap pelari akan secara

2017 silam di Kota Padang, Sumatera Barat.

baru DKI, Sandiaga Uno.

otomatis memiliki rekening tabungan BTN

Acara ini akan mengambil

Adapun, rute yang diambil yakni kawasan

dengan isi saldo Rp50.000. Kedua, setiap

titik start dan finish di halaman Hotel Grand

wisata utama Kota Padang, mulai dari

pelari akan dilindungi asuransi jiwa gratis

Inna Padang—salah satu properti milik PT

Pantai Padang, Pantai Muaro Lasak, Tugu

FWD selama mengikuti lomba lari ini dengan

Hotel Indonesia Natour. Padang KulineRun

Perdamaian, Museum Adityawarman,

uang pertanggungan mencapai Rp20 juta.

2017 juga melombakan tiga kategori lari,

Kawasan Pondok, hingga Tugu Nol Kilometer

61

62
p o r t rait

TOUR DE BOROBUDUR XVII

6.000 PESERTA RAMAIKAN
BTN TOUR DE BOROBUDUR XVII

P

T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN)
kembali menggelar ajang tahunan BTN Tour de
Borobudur (BTN TDB) pada 11 – 12 November 2017
di Jawa Tengah. Ajang ini memberikan tantangan
bagi para penggemar olahraga menelusuri
jalur Semarang – Magelang sambil menikmati

suasana alam yang asri dan kota-kota di Jawa Tengah yang
unik. Sensasi bersepeda sambil menikmati wisata alam atau
kerap disebut sport tourism ini diikuti hampir 6.000 peserta
termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“BTN ingin terus berkontribusi dalam ajang internasional
ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap pariwisata di
Jawa Tengah secara khusus, namun juga secara nasional
karena acara ini mengharumkan nama bangsa,” kata Direktur
Utama Bank BTN di Magelang, Minggu (12/11).
Adapun Tour de Borobudur yang diselenggarakan kali ini

Untuk itu, perseroan menilai potensi wisata daerah di
Indonesia masih perlu dikembangkan dan disosialisasikan ke
berbagai belahan dunia. “Tour The Borobudur bisa menjadi

merupakan yang ke-XVII dan sudah menjadi agenda rutin

contoh bagi daerah lain untuk menggelar ajang serupa

tahunan yang diikuti oleh peserta dari dalam maupun luar

dengan menonjolkan keunikan daerah masing-masing,”

negeri. Acara olahraga yang dipadu dengan pariwisata terbukti

katanya.

menarik antusiasme dunia internasional dan memberi

Dalam ajang BTN TDB ini, BTN juga berpartisipasi untuk

dampak bergulir ke ekonomi masyarakat yang akhirnya bisa

melestarikan lingkungan dan menggerakkan ekonomi

mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Jawa Tengah. “Sebagai bank milik negara, kami tidak hanya
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Direktur Utama Bank BTN Maryono bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan
CSR di sela acara BTN Tour De Borobudur di Waduk Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Sabtu (11/11).
Bank BTN memberikan bantuan CSR berupa 1.000 bibit pohon buah dan menebar 10 ribu bibit ikan.

menggenjot bisnis, tapi juga berpartisipasi membantu

olahraga sepeda tahunan tersebut juga diikuti 200 atlet

masyarakat dan lingkungan. Melalui ajang BTN Tour de

profesional.

Borodudur ini, Bank BTN tidak sekadar mengajak berolahraga

Rute yang akan dilalui para peserta BTN Tour de

dan berkompetisi sehat, tapi juga melakukan aksi sosial di

Borobudur XVII merupakan titik-titik pariwisata di Jawa

berbagai bidang,” tutur Maryono.

Tengah. Para peserta akan melewati Waduk Serbaguna

Adapun, dari ajang BTN Tour de Borobudur XVII, ada

Jatibarang Semarang, Desa Limbangan, Rindam IV

beberapa aksi sosial yang dilakukan. Misalnya, untuk setiap

Diponegoro, Pendopo Kab. Temanggung, Balkondes

1 kilometer (km) yang ditempuh setiap peserta, akan

Karanganyar Borobudur dan Candi Borobudur. Dari perhelatan

disumbangkan dana senilai Rp1.000. Estimasi dana sosial

ini, juga akan dibagikan berbagai hadiah mulai dari tabungan

yang bisa dirapu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Selain

Bank BTN, handphone, televisi, kulkas, sepeda, motor, hingga

bantuan sosial, Bank BTN juga memberikan kontribusi untuk

satu unit rumah.

lingkungan hidup. Dalam pesta olahraga sepeda ini, Bank BTN

Sementara itu, hingga kuartal III/2017, Bank BTN tetap

menebar 10.000 benih ikan dan menanam 1.000 bibit pohon

mencatatkan kinerja bisnis positif sejalan dengan target bisnis

buah di kawasan Waduk Jatibarang yang juga menjadi salah

perseroan. Pada September 2017, kredit dan pembiayaan

satu objek wisata Semarang tersebut.

Bank BTN naik sebesar 19,95% yoy atau naik dari Rp153,81

“Besar harapan kami, bantuan ini memiliki multiplier

triliun pada kuartal III/2016 menjadi Rp184,5 triliun. Dengan

effect bagi masyarakat Jawa Tengah. Sehingga wujud nyata

kinerja tersebut, Bank BTN pun tercatat sebagai pemimpin

BUMN Hadir Untuk Negeri benar-benar dirasakan masyarakat

pasar dengan pangsa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar

di sini,” ucap Maryono.

35,62% per Juni 2017. Kemudian, di segmen KPR subsidi,

Dalam BTN Tour de Borodudur XVII, terdapat tiga kategori.
Pertama, kategori 100K dengan jarak tempuh 100 kilometer
(km) yang akan diikuti 1.200 peserta. Kedua, kategori 200K

Bank BTN mendominasi pasar dengan pangsa sebesar
96,69% per September 2017.
Untuk terus meningkatkan penggarapan potensi bisnis

dengan jarak tempuh 60 km dengan jumlah peserta sebanyak

di daerah-daerah di seluruh Indonesia, Bank BTN telah

200 orang. Ketiga, kategori dengan jarak tempuh 30 km

memiliki 903 jaringan kantor. Layanan bank berkode saham

dengan 500 peserta. Dalam kesempatan ini, Bank BTN juga

BBTN ini juga didukung oleh 2.954 kantor Pos Indonesia di

mengambil peran dalam event New Armada Open Road

seluruh pelosok negeri. Bank BTN juga memiliki layanan

Race and Fun Bike 2017 yang mengambil rute Semarang-

Digital Solutions untuk memudahkan masyarakat mengakses

Magelang yang akan diikuti 4.000 orang. Adapun, perhelatan

layanan perseroan melalui saluran elektronik.
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Ijen Summer Jazz kembali digelar Kabupaten
Banyuwangi. Seperti tahun sebelumnya, acara bergengsi
ini digelar di amphiteather terbuka Jiwa Jawa Ijen, Desa
Tamansari, Kecamatan Licin, lereng kaki Gunung Ijen.
Acara ini digelar selama dua hari, Jumat dan Sabtu, 6 – 7
Oktober 2017.
Sebagai bagian dari “Banyuwangi Experience”,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberi dukungan
penuh atas penyelenggaraan festival tahunan ini. Selain
telinga dimanjakan dengan alunan musik jazz yang
dibawakan pengisi acara terkenal, wisatawan bisa
menikmati kesegaran hawa dan keindahan Gunung Ijen.

IJEN SUMMER JAZZ 2017

Para penyelenggara juga memberikan kesempatan bagi
penduduk sekitar untuk menjajakan makanannya untuk
memuaskan rasa lapar dan dahaga para penonton.

EXCLUSIVE PREVIEW
BTN-FURLA
Secara reguler para nasabah BTN Prioritas
akan diundang untuk menghadiri event-event ekslusif.
Salah satunya di wilayah Makassar. BTN Prioritas bekerja
sama dengan FURLA menyelangggarakan exclusive
preview bagi nasabah BTN Prioritas pada tanggal 28
Oktober lalu bertepatan dengan Late Night Shopping di
Trans Studio Makassar.
Exclusive Preview ini menampilkan koleksi terbaru
Furla untuk Fall/Winter 2017 bertemakan FURLA BUBBLE
OF TIME di mana memainkan luxury leather dengan
warna berani yang diberi aksen pola grafis yang detail dan
dinamis. Terlihat koleksi Fall/Winter 2017 ini koleksi yang
modern dan elegan.
Para nasabah yang hadir juga dapat menikmati retail
therapy dengan diskon khusus sebesar 25%+15% dari nilai
total pembelanjaan.
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Launching
Kartu Co Branding
BTN Prioritas - REI
Bertepatan pembukaan jadwal Rapat Kerja
Nasional Real Estate Indonesia (REI) 2017 pada
Kamis 14 September 2017 lalu, di Atrium The Breeze BSD,
sebanyak 700 peserta turut menyaksikan peluncuran
Kartu Co Branding BTN Prioritas - REI.
Pada sambutannya, Direktur Utama (Dirut) PT
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono
mengatakan terus berkomitmen membantu Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memenuhi
kebutuhan papan. Dan bersama Real Estate Indonesia
(REI), Maryono berharap dapat bersama membangun
negeri melalui perumahan murah rakyat.

Mahakarya Borobudur:
Hairstyle & Fashion
Usaha peningkatan pariwisata Candi Borobudur
terus dilakukan. Salah satunya dengan penyelenggaraan
acara kebudayaan di sekitar candi. Terbaru, PT Taman Wisata
Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)
sebagai pengelola, mengadakan acara bertajuk Mahakarya
Borobudur: Hairstyle & Fashion. Event ini digelar pada Sabtu,
30 September 2017, silam di Aksobya kompleks Taman Wisata
Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Event yang juga didukung oleh Bank BTN ini merupakan
perpaduan seni dan keterampilan dan dimeriahkan oleh
hair stylist dan disainer kebaya kenamaan Anne Avantie.
Menariknya, yang dipamerkannya adalah karya-karya fashion
maupun tata rias dan mode rambut terbaik, yang terinspirasi
dari kekayaan budaya yang tergambar pada relief-relief di
Candi Borobudur.
Dan suguhan acara menarik lain juga ada seperti tarian
kolosal UniYutta Dance Company, penampilan Maria Calista,
Lucky Octavian, dan Puteri Indonesia 2016 Kezia Warouw.
Pihak TWC berharap Mahakarya Borobudur: Hairstyle &
Fashion bisa menarik banyak wisatawan
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Pr i vat e E ve n t
BT N PRI O RITAS - M i ch a el Kor s

Untuk kedua kalinya, pada 27 September 2017 di Plaza tunjungan Surabaya, BTN
Prioritas bekerjasama dengan Michael Kors mengadakan Private Event bagi nasabah BTN
Prioritas untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Pada acara istimewa ini, Michael Kors secara khusus menampilkan koleksi terbaru
Fall Season 2017 yang bertemakan effortless cool, rock chic, dan tough luxe yang
menyeimbangkan gaya maskulin dan feminin menjadi kreasi yang elegan. Dan tematema tersebut dipadupadankan oleh tiga model profesional yang mampu memberi
inspirasi untuk tampil modis dan update. Dan bagi para nasabah BTN Prioritas yang hadir
pada acara ini, mendapatkan potongan harga sebesar 10% dari total pembelanjaan pada
saat event berlangsung.

