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B EKERJ ASAMA DENGAN

dengan pergi berlibur bersama.
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yakni Good Living. Majalah ini hadir dengan
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perhatian, serta isi yang lebih mendalam. Tak
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hanya mengangkat isu bervariasi dari dunia
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tampilan berbeda, ukuran lebih menarik

beragam ulasan ringan tapi asyik untuk
dibaca berkenaan dengan gaya hidup, mulai

Ala mat

epanjang 2016 ini, telah banyak

dari fashion, kecantikan, tokoh dalam dan luar

Roemah CL ARA

momen dilalui, pengalaman, serta

negeri, kuliner, kesehatan, dan traveling.

Jln. Han g L ekir X No . 7, Kebayo ran Baru.

pencapaian yang telah diraih.

Saya berharap segala informasi yang

Ja karta Selatan 12120

Introspeksi dan mengevaluasi diri perlu

tersaji dalam Majalah Good Living edisi awal

T. + 62 21 723 4478

Anda lakukan agar dapat lebih baik di tahun

2017 ini dapat memberikan manfaat bagi

F. +62 21 723 4483

yang baru. Menutup 2016 untuk menyambut

Anda, menumbuhkan inspirasi dan membuka

datangnya 2017, merupakan momentum

wawasan. Sebagai penutup, tak lupa saya

Em ail:

berharga bagi siapapun. Momen tahun

ucapkan Selamat Tahun Baru 2017.

i nfo @ l iv imb imed ia.co m
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NEW SEASON
NEW REASON
Seperti tahun-tahun sebelumnya, perhelatan pekan
mode tahunan kembali diselenggarakan di Jakarta.
Jakarta Fashion Week yang kembali mengambil
lokasi di Senayan City – Jakarta ini menampilkan 98
presentasi yang melibatkan puluhan desainer tanah
air, mulai dari desainer pakaian hingga aksesoris.
Acara yang dilangsungkan selama satu minggu penuh
ini menampilkan ragam koleksi yang sebagian besar
diperuntukkan bagi wanita, seperti koleksi gaun malam,
kebaya, dan hijab. Selain melibatkan nama-nama besar
dalam industri fashion negeri ini, perhelatan ini juga
menampilkan beberapa desainer luar negeri, salah
satunya adalah Lee Sang-bong dari Korea. (foto: RB)

DUALIS M
Jika mendengar nama Hermès sudah pasti yang terlintas dalam benak adalah
sebuah Birkin bag yang bernilai ratusan juta rupiah. Tentu kekuatan nama
dari rumah mode asal Prancis tersebut telah memberikan Anda kepercayaan
besar atas segala produk yang mereka ciptakan. Tak hanya keindahan secara
visual, keindahan yang melibati indera penciuman turut menjadi produk yang
selalu dinantikan. Beberapa waktu lalu, Hermès kembali meluncurkan parfum
terbaru yang diberi nama Galop d’Hermès. Hermès yang mempercayakan
Christine Nagel sebagai creator dari parfum ini, menawarkan wewangian yang
mencampurkan esensi hewani dan nabati. Wangi kulit dan bunga rose yang
dikawinkan dalam botol tersebut diyakini memberikan esensi feminim dan
maskulin. (foto: Dok. Hermes)

FASHIONOLO GY
Dapat dikatakan industri teknologi adalah satu-satunya industri yang dapat berlari begitu cepat
tanpa batas. Sayangnya, akibat perekonomian dunia yang lesu, penurunan pendapatan pada
industri fashion kian terasa. Namun, rupanya situasi tersebut menjadi peluang emas bagi
desainer kenamaan Michael Kors. Desainer asal Amerika Serikat ini menggadeng industri
teknologi dengan menciptakan Michael Kors Access Smartwatch. Jam tangan yang secara
otomatis compatible dengan iPhone dan Android ini dilengkapi fitur-fitur menarik, seperti built-in
fitness tracking, social media updates, text & email alerts, dan app notifications.
(foto: Dok. Michael Kors)

07

THE
BA ZAR BAG
Pergantian creative director pada sebuah
rumah mode, selalu memberikan spirit
baru. Begitulah kiranya yang terjadi pada
beberapa rumah mode yang pada tahun
ini mengalami pergantian creative director.
Seperti halnya yang terjadi pada rumah
mode Balenciaga dengan kedatangan sosok
Demna Gvasalia. Pada koleksi musim dingin
2016/2017 ini, Demna menggebrak panggung
presentasi tersebut dengan merilis koleksi
aksesoris berupa Bazar Bag. Bentuk tas

ALMOST COUTURE
Bila selama ini desain couture hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, kini

tersebut tentunya sudah tidak asing lagi di

gagasan baru telah muncul dalam untuk industri tersebut. Sebuah situs e-commerce,

mata kita, karena tas berukuran extra large

COUTURiSSIMO, muncul sebagai platform bagi para desainer couture mancanegara untuk

dengan material berupa karung dan phyton

tetap ‘hidup’. Menampilkan karya kolaborasi yang limited, pakaian yang ditampilkan

ini mengingatkan kita akan sebuah tas yang

dipersembahkan dengan titik harga yang accessible. Dikepalai kedua dalang kreatif dari

sering digunakan untuk acara Bazar. Hal ini

On Aura Tout Vu, dalam projek pertamanya ini mereka mengundang salah satu desainer

menunjukkan bahwa inspirasi untuk dunia

kebanggaan Tanah Air, Sebastian Gunawan. (Foto: Dok. Sebastian Gunawan)

fashion tak akan pernah memiliki limitasi.
(foto: Dok. Balenciaga)

CR A Z Y C A RRÉ
Dunia fashion dan art tak akan pernah berjauhan. Untuk membuat
keduanya selalu berjalan beriringan, sebuah exhibition bertajuk
Hèrmes Crazy Carre pun diadakan pada pertengahan Oktober lalu.
Acara yang mengungkap cerita di balik motif scarf karya rumah
mode Hermès, yang berisi cerita fantasi yang diterjemahkan
melalui tenda berukuran raksasa yang terbuat dari ribuan kain
scarf. Acara yang diadakan di Plaza Indonesia ini diadakan selama
dua hari berturut-turut dengan menyuguhkan penampilan can can
dancer sebagai puncak acara. (foto: Dok. Hermès)
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F o t o Mikael A ldo • Penata G aya A n dreas Win frey • Penata Rias & Ra mb ut Yann y
Ha r ta nto • Model Valerie from Amor M odels • Lokasi P T BWI O ffice (Gran d Orchard
Sq uare - Jl. Raya Kela pa H yb rida GOS U n it B. 25, Kela pa Gadin g, Jakarta U tara)
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Grey Suit by TANGAN
Shoes by TOTON
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Blue Shirt by Cédric Charlier,
available at FOU
Pants by TOTON
Shoes by TOTON
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Dress by Rosie Assoulin,
available at FOU
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Black Blazer by Viktor & Rolf,
available at FOU
Pants by TANGAN
Furniture by BWI
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Dress by TOTON
Furniture by BWI
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Ketenang a n h idu p dim u la i da r i
perencana a n k eu a nga n y a ng
ko m prehens if da n fle ks ibel
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Manfaat
Mendengarkan Musik

Mendengarkan musik dapat memberikan berbagai manfaat, salah

banyak. Hormon ini adalah hormon yang dapat membuat seseorang

satunya adalah meningkatkan memori otak. Studi menunjukkan

merasa senang.

bahwa memainkan sebuah suara yang bersinkronisasi dengan ritme
osilasi otak lambat (slow brain oscillations) ketika Anda sedang tidur

Ketika Anda merasa nyaman, maka secara otomatis organ-organ

dapat meningkatkan kemampuan osilasi Anda, yang otomatis juga

tubuh juga akan lebih rileks. Misalnya, organ pencernaan yang

akan meningkatkan kemampuan memori

punya siklus kerja di siang hari dan beristirahat malam hari dengan
lebih optimal. Sama halnya dengan sistem pencernaan kita, musik

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa musik membantu

bisa mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan kita menjadi

mendapatkan tidur yang berkualitas. Musik akan membuat kita tidur

lebih baik.

lebih nyenyak, lebih lama, dan jarang terbangun di tengah malam.
Ketika kita mendengarkan musik atau lagu favorit dengan jenis

Untuk meningkatkan kenyamanan bagi pikiran Anda, Zurich

musik yang menenangkan, ini akan membuat tubuh menjadi lebih

mempersembahkan produk Prestigio. Prestigio merupakan produk

rileks dan cepat terlelap.

asuransi jiwa yang memberikan perlindungan jiwa dengan masa
perlindungan sampai dengan usia 100 tahun. Selain itu, Prestigio

Mendengarkan musik sebelum tidur juga dapat meredam rasa stress

juga memberikan kesempatan berinvestasi kepada nasabahnya.

yang biasanya mengganggu ketika akan tidur malam. Musik yang

Pastikan Anda dan keluarga Anda memiliki perlindungan yang tepat

tenang bisa membuat tubuh kita melepaskan hormon dopamin lebih

dari risiko yang tak terduga.
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Br ight,
W hite , …
S m il e !
“You are never fully dressed without a smile!” - anonymous
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diskolorasi adalah masalah yang kerap
ditemukan di klinik kecantikan spesialis gigi.
Saat gigi mulai berubah warna, senyuman
Anda pun akan berubah. Bahkan, bisa jadi
Anda sungkan untuk terseyum lebar karena
masalah tersebut.
Pada dasarnya perubahan warna
gigi terjadi karena banyak faktor. Selain
pertambahan usia atau penuaan, masalah ini
juga dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang.
Kebiasaan merokok dan mengonsumsi
minuman berwarna pekat seperti kopi

G

adalah beberapa pemicunya. Beruntunglah

Penye b ab Gi gi tak Ce m e r lan g
Ada banyak faktor penyebab gigi mengalami diskolorasi.
Warna gigi yang ditimbulkan juga berbeda-beda, sesuai
faktor yang paling dominan mempengaruhi. Berikut ini
adalah beberapa di antaranya:

bahwa diskolorasi gigi bisa diatasi dengan
igi yang putih terawat, tak

menerapkan prosedur laser teeth whitening

hanya memberi kesan apik, tapi

dan teeth brightening yang makin diminati.

juga membantu meningkatkan

Berikut adalah perbedaan dua prosedur

kepercayaan diri. Pernyataan itu

tersebut:

tak berlebihan. Sebab, deretan
gigi yang rapi dan bersih diyakini

Teeth laser whitening. Meningkatkan level
warna putih pada gigi. Umumnya, setelah

akan membuat pemiliknya jadi lebih percaya

prosedur akan timbul rasa ngilu. Selain itu,

diri dalam memberikan senyuman. Apalagi,

dibutuhkan perawatan ekstra setelahnya.

senyum dianggap sebagai salah satu aset

Teeth brightening. Bertujuan mencerahkan

sosial yang berharga. Terutama di jaman

warna asli gigi dengan cara polishing. Jadi,

milenium ini, menampilkan potret diri dengan

seandainya gigi asli Anda berwarna agak

senyum terbaik di jaringan social media

kuning, maka warna akan tetap sama,

merupakan hal yang lumrah.

tapi lebih cemerlang. Langkah ini biasanya

Selain itu, dunia kecantikan juga sudah
semakin berkembang. Aset diri tak semata

bertahan selama 1 tahun, tergantung
perawatan sehari-harinya.

hanya terletak pada kulit wajah mulus dan
bersih, rambut tebat dan mengilat, atau

Gigi Rapi, Tawa pun Lepas

tubuh yang langsing. Gigi juga menjadi

Masalah gigi lainnya yang cukup mendapat

bagian penting dari kecantikan yang tak bisa

banyak perhatian adalah bentuk gigi yang

dipisahkan dari total look seseorang. Tak

kurang rapi. Ini pun bukan masalah yang tak

heran jika sekarang banyak orang, pria dan

biasa diatasi. Sekarang sudah hadir prosedur

wanita, bersedia melakukan perawatan ekstra

composite veneer, porcelain veneer, dan

dan intensif untuk mendapatkan deretan gigi

lumineer. Tiga prosedur ini pada dasarnya

yang mampu menghadirkan “mega-watt

diaplikasikan untuk memperbaiki kondisi gigi

smile” seperti para selebritas Hollywood.

yang belum terlalu bermasalah.

Beruntung sekarang tersedia berbagai

untuk mengatasi masalah gigi yang patah

cemerlang. Biayanya memang tidak murah

atau berbeda ukuran. Diawali dengan proses

dan membutuhkan komitmen tinggi untuk

pengikisan gigi untuk dipasangkan gigi

mendapatkan dan merawatnya. Namun,

tambahan (restorasi) dari porselen agar

semua akan sepadan dengan hasil yang

bentuk, ukuran, dan warna gigi sesuai dengan

didapat: deretan gigi rapi dan bersih yang

yang lainnya.

penampilan dan karier. Anda tertarik?

Kelabu
Biasanya gigi menjadi kelabu akibat mengonsumsi obat
dalam jangka waktu lama, seperti antibiotik. Warna kelabu
pada gigi tidak mudah dihilangkan karena warna ini meresap
hingga kedalam lapisan gigi. Untuk mengatasinya, prosedur
yang merekomendasikan adalah menggunakan veneer.
Cokelat
Kebiasaan merokok adalah tersangka utama untuk kasus
diskolorasi ini. Bisa diatasi dengan prosedur laser whitening
dan/atau veneer.
Bercak Putih
Secara teknis masalah ini tidak termasuk diskolorasi,
melainkan dekalsifikasi atau kekurangan kalsium.
Problema ini memang tidak membahayakan, tapi
merupakan tanda adanya kekurangan mineral yang bisa
melemahkan enamel gigi. Jika tidak segera dirawat,
bercak putih tersebut akan merubah kecokelatan. Selain
itu, gigi juga jadi mudah rapuh. Untuk mengatasinya, selain
meningkatkan asupan kalsium, gigi perlu di-remineralisasi
menggunakan fluoride. Untuk perubahan warnanya bisa
dikoreksi dengan bonding atau veneer.

Composite veneer. Prosedur ini dilakukan

perawatan eksklusif untuk mendapatkan gigi

mungkin bisa membantu mendongkrak

Kuning
Masalah diskolorasi gigi yang paling banyak dikeluhkan.
Penyebabnya adalah dari makanan dan minuman, serta
penuaan. Disarankan untuk melakukan prosedur laser
whitening, veneer atau bonding.

Porcelain veneer. Bertujuan untuk

Lumineer. Adalah prosedur perawatan gigi
yang menggunakan porcelain sangat tipis tapi
kuat. Metode ini tidak melibatkan anestesi

melapisi gigi yang berbeda warna atau ukuran

lokal karena proses pengasahan giginya yang

dengan menempelkan lapisan tipis porcelain.

sangat minim.

Agar Lebih Putih & Cemerlang

Prosedur ini melibatkan anestesi lokal dan

Masalah perubahan warna gigi atau

dapat bertahan 10-15 tahun.
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T h e “ It ” L ips
Ombre hair sudah menjadi hal yang awam. Kini waktunya menonjolkan
kecantikan effortless yang modern lewat sentuhan ombre pada bibir. Untuk
Anda yang berani tampil berbeda, cobalah produk lipstick terbaru YSL Vinyl
Cream. Hadir dengan tekstur creamy stain yang bisa bertahan selama 10 jam,
lipstick baru ini hadir dalam 12 pilihan warna yang seksi.

Be H y d r ate d
Ingin kulit sehat dan lembap? Tidak mudah memang, karena selain langkah pembersihan yang optimal, Anda
harus memakai produk perawatan kulit menyerap optimal ke dalam kulit wajah. Lancôme Energie De Vie,
hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Terdiri dari tiga produk perawatan yang cepat meresap ke kulit,
yakni The Smoothing & Plumping Pearly Lotion, The Smooting & Glow-Boosting Liquid, dan The Over-night
Recovery Sleeping Mask. Setiap produk memberikan kesegaran prima, yang diperkaya dengan nutrisi dan
kadar pelembap yang dibutuhkan kulit.

19

Healthy & Cool Scalp
Perawatan rambut semestinya seiring dengan perawatan kulit kepala. Karena tak
mungkin rasanya seseorang memiliki rambut indah jika kulit kepalanya bermasalah.
Bagi Anda yang memiliki masalah kulit kepala sensitif, Rene Furteree baru saja merilis
rangkaian produk terbaru, The New Astera Fresh. Rangkaian produk yang terdiri dari
Fluid Formula, shampoo, dan serum yang memberi sensasi sejuk dan segar ini berfungsi
meningkatkan ketahanan kulit kepala secara alami agar tak mudah teriritasi.

Eye… Eye, Brow!
“If you don’t have eyebrows, you don’t really have a face.” –Saoirse
Ronan. Pernyataan aktris muda Hollywood ini tidak berlebihan.
Apalagi, alis memang dianggap sebagai “pembingkai” wajah.
Menyadari akan pentingnya alis, brand kosmetik asal Amerika
Serikat, Benefit, meluncurkan Brow Collection yang telah diperbarui.
Rangkaian kosmetik ini terdiri dari sembilan produk yang siap
membantu Anda menciptakan alis yang sempurna, di antaranya:
Ka-BROW, 3D BROW Tones, goof proof BROW Pencil, BROWVO!
conditioning primer, BROW zings, gimme BROW, dan ready set BROW.

The Essence
of Tradition
Dikenal sebagai nama besar, Louis Vuitton selalu
mampu menghadirkan fashion eksklusif yang melintas
masa dan generasi. Identik dengan koleksi trunk, the
“it” bag, serta koleksi fashion yang menjadi trendsetter,
tak mengurungkan niat rumah mode ini untuk merilis
wewangian, Les Parfums. Meski bukan yang pertama
diluncurkan, wewangian yang diciptakan Maître Parfumeur
Louis Vuitton ini menghadirkan tujuh parfum dalam botol
berdesain minimalis nan cantik. Terdiri dari Rose de Vents,
Turbulences, Apogée, Centre Moi, Maitiére Noire, Dans La
Peau, dan Mille Feux.
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P enyesalan selalu datang terlam b at, tapi sebelum
itu terjadi siapkanlah diri Anda dan jagalah
generasi penerus dengan lebih bai k.

berjalan. Jadi wajar saat usia senja, risiko
mengalami masalah pada tulang dan

U

persendian menjadi lebih besar karena proses
pembetukan sel tulang baru yang melambat.
Membangun tulang yang sehat dan kuat
hingga tua, memang perlu dilakukan sejak
dini karena massa tulang mengalami puncak
mumnya, setiap orang mulai

kekuatan dan kepadatannya pada usia 18

peduli dengan kesehatan

pada anak perempuan dan usia 20 pada anak

tulangnya ketika sudah

laki-laki.

bermasalah, ketika ancaman osteoporosis,
radang persendian, dan sejumlah gangguan

Be tapa Pe n ti n gn ya Kals i u m

tulang lainnya sudah di depan mata. Padahal,

Kalsium adalah mineral yang sangat penting

menjaga kesehatan serta kekuatan tulang

dalam metabolisme dan tubuh manusia

seharusnya dilakukan sejak dini. Mengapa

dewasa mengandung sekitar 1200 g kalsium,

demikian?

jumlah tersebut sekitar 1 – 2% dari berat

Tulang adalah jaringan hidup yang

tubuh. Peranan utama kalsium adalah untuk

selalu mengalami proses perusakan dan

pembentukan dan pemeliharaan tulang dan

pembentukan kembali (regenerasi). Artinya,

gigi, juga memastikan agar otot, sel dan saraf

tulang tumbuh dan berubah sepanjang

Anda berfungsi sebagaimana mestinya.

waktu seperti bagian lain dari tubuh. Jadi,

Orang dewasa memerlukan 1.000 mg

jumlah umur tidak berpengaruh pada usia

kalsium perhari. Jika anda mendapatkan

tulang, karena setiap tahunnya tulang

sumber kalsium dari makanan risiko

akan mengalami regenerasi sekitar 10%.

kelebihan dosis amat jarang terjadi. Sumber

Tapi ketahuilah, saat usia balita hingga

utama kalsium pada makanan umumnya

remaja, proses pembentukan sel tulang

adalah dari susu dan hasil olahannya yang

baru akan lebih cepat dibandingkan proses

mengandung sekitar 1150 mg kalsium

penghancuran sel tulang yang tua. Dengan

per liter. Sumber lain kalsium adalah telur,

demikan, kepadatan tulang tetap terjaga.

sayuran berwarna hijau dan kacang-kacangan

Sementara saat usia senja, pembentukan sel

dan biji- bijian, dan tentunya makanan yang

tulang baru semakin melambat sementara

bersumber dari laut seperti Ikan, udang, ubur-

proses penghancuran sel tulang tua tetap

ubur, atau rumput laut.

Bahaya Ga r a m Pada T ulan g
daN Pentin gnya
Sina r Matahari Pa g i

Kelebihan dalam mengonsumsi garam dapat
mencegah penyerapan kalsium oleh tubuh. Semakin
banyak garam yang Anda makan, lebih banyak
kalsium akan terbuang melalui urin. Akibatnya adalah
menyebabkan terjadinya pengeroposan tulang dalam
jangka waktu lama. Mulailah pola makan rendah
garam, dan tulang Anda akan menjadi lebih sehat.
Tanpa vitamin D, tubuh juga tidak dapat menyerap
kalsium yang ada dalam makanan. Untungnya, sinar
matahari pagi menyediakannya secara cuma-cuma.
Pada waktu berkas sinar ultraviolet disaring di kulit,
sinar tersebut merubah simpanan kolesterol di kulit
menjadi vitamin D. Menerima paparan sinar matahari
selama 5 menit saja cukup untuk memproduksi 400
unit vitamin D pada tubuh Anda.
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SELALU WASPADA
ANCAMAN STROKE
Jumlah penderita stroke dari tahun ke tahun terus
meningkat. bahkan, serangan yang terjadi pada otak ini tak
hanya menyerang kaum lansia, tapi juga kaum muda usia.
TEKS D I AS R Ac H M AN FOTO dok . spesial

S

troke adalah salah satu penyakit

Turunan Hingga Gaya Hidup

Kebanyakan individu dengan riwayat CADASIL

paling menakutkan di masa

Berdasarkan info yang dimuat Yayasan

ini, memiliki risiko 50% untuk mewarisi

kini dengan efek yang berakibat

Stroke Indonesia, diperkirakan setiap tahun

penyakit stroke.

fatal, karena menyebabkan

di Indonesia terdapat 500.000 penduduk

penderitanya lumpuh sebagian

yang terkena serangan stroke. Sekitar 25%

stroke yang terjadi saat ini dalam keluarga

atau seluruh organ tubuh. Bukan

atau 125.000 orang meninggal dan sisanya

lebih banyak disebabkan karena gaya dan

itu saja. Penderita juga wajib melakukan

mengalami cacat ringan atau berat. Saat ini,

pola hidup yang tidak sehat, seperti kurang

rehabilitasi medik secara periodik dan

stroke menempati urutan ketiga di dunia

olahraga, mengonsumsi makanan tidak sehat

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lebih

sebagai penyakit mematikan setelah penyakit

dengan kolesterol tinggi, kebiasaan merokok,

berbahaya lagi, penyakit ini bisa berdampak

jantung dan kanker, sedangkan di Indonesia

diabetes yang tidak diobati, dan obesitas.

pada kematian.

stroke menempati urutan pertama sebagai

Kebiasaan dan penyakit tersebut akan

penyebab kematian di rumah sakit.

mempercepat penyumbatan dan merusak

Stroke adalah penyakit yang disebabkan
oleh terganggunya aliran darah ke otak, bisa

Menurut American Stroke Association,

Namun selain Cadasil, lebih banyak kasus

pembuluh darah.

karena sumbatan atau pecahnya pembuluh

seseorang akan lebih besar memiliki risiko

Stroke kadang menyerang tanpa

darah. Akibat gangguan aliran darah ini,

stroke jika orang tua, kakek-nenek, saudara

peringatan. Meskipun begitu, ada

suplai oksigen ke otak terhambat, sehingga

kandungnya pernah mengalami stroke.

banyak hal yang bisa kita lakukan untuk

menyebabkan kerusakan pada jaringan

Karena beberapa stroke disebabkan oleh

menghindari stroke. Dengan pemeriksaan

otak. Berbeda dengan organ/jaringan tubuh

kelainan genetik seperti CADASIL (Cerebral

kesehatan secara teratur, maka secara

lainnya, kerusakan kecil saja pada jaringan/

Autosomal Dominant Arteriopathy with Sub-

dini akan mengetahui kondisi tubuh untuk

sel otak sudah bisa menimbulkan gangguan

cortical Infarcts and Leukoencephalopathy).

mengantisipasi gejala-gejala pemicu stroke.

fungsi tubuh yang sifatnya permanen.
Ketika terjadi serangan stroke, kecepatan
waktu penanganan sangat berpengaruh
terhadap kondisi penderita kelak. Semakin

5 t a n d a b a h a y a s t r o k e dari A merican S troke A ssociation

cepat penderita ditangani oleh dokter, maka
semakin baik pula kondisi akhir penderitanya.

Segera ke rumah sakit jika mengenali tanda-tanda berikut ini:

3. Mendadak buram penglihatan pada satu atau kedua mata.

Bahkan, pada beberapa kasus dengan

1. Mendadak kebas atau kelemahan di bagian wajah, lengan,
atau kaki.

4. Mendadak tidak bisa berjalan atau lumpuh, atau kehilangan
keseimbangan dan koordinasi tubuh.

2. Mendadak bingung, atau kesulitan bicara atau sulit memahami
ucapan orang lain.

5. Mengalami sakit kepala berat tanpa mengetahui pemicunya.

serangan stroke berat dan terlambat ditangani
membuat penderitanya tak bisa diselamatkan.

24
p r o f i l e

25

“Walaupun tentunya ada hambatan-hambatan juga. Tapi karena
saya suk a sekali dengan dunia ini, hambatan-hambatan tersebut
pun jadi tak terasa,”

Dikarunia paras cantik tentu
kerap menjadi pusat perhatian.
Tapi siapa sangka, Loemongga
Haoemasan, perempuan berdarah
Batak Mandailing ini adalah
otak di balik sebuah perusahaan

Townhouse Teras Cilandak dan komplek Villa

through tough times before. Jadi, supaya

Biu Biu di Pulau Dewata.

enggak terjadi lagi kita harus bisa, istilahnya,

“Segala sesuatu tak akan selamanya

pasang jala yang banyak. Kalau sampai

berjalan mulus, pasti ada jatuh bangunnya.

terjadi krisis lagi kita masih bisa sustain”

That’s how we learn,” ungkapnya membahas

tuturnya.

perjalanan perusahaannya.

Pencapaian Asiana Group pada 2016 juga

Pengalaman juga yang membuat

bagus. Lihat saja Senopati Suites Tower 2

Loemongga dapat mengambil pelajaran

properti ternama, perusahaan

dan 3 telah selesai, sedang dalam proses

yang tersirat di baliknya dan menjadi

handover, dan hampir 100% unit yang tersedia

dengan portfolio yang tak bisa

businesswoman sukses dengan segudang

telah terjual. Berbagai lahan dengan luas

rencana di kepalanya.

yang sangat besar, yang terletak di berbagai

dipandang sebelah mata.

A

Ia pun bercerita lebih lanjut, ketika ia

prime location ibukota pun telah selesai

terjun ke dunia properti, semua berjalan

diakuisisi. Tentunya proyek-proyek yang tak

dan mengalir secara sendirinya seolah

kalah menarik akan segera diluncurkan.

sudah tertulis di garis tangannya. “Walaupun

Di lokasi lain, di kawasan TB Simatupang,

tentunya ada hambatan-hambatan juga. Tapi

Asiana Group juga tengah disibukkan dengan

karena saya suka sekali dengan dunia ini,

proyek besar yang mengusung konsep mixed

hambatan-hambatan tersebut pun jadi tak

use, menggabungkan commercial, residential,

terasa,” bebernya.

dan retail dalam satu bangunan. Istimewanya

Usaha yang ia mulai dari 2005 tersebut

tahun ini, Asiana Group baru saja dinobatkan

pun dimulai dengan membangun proyek-

sebagai “Best Boutique Developer Award”

proyek berskala kecil, seperti townhouse dan

oleh sebuah institusi ternama. Ketika ditanya

rumah-rumah, hingga kini perusahaanya

mengenai rencana Asiana Group selanjutnya

walnya, Loemongga memulai

dikenal sebagai developer apartemen-

pada tahun depan, Loemongga memaparkan

karier sebagai bankir untuk

apartemen super mewah yang terletak di

keinginannya untuk segera menyelesaikan

sebuah bank asal Inggris. Tapi

daerah-daerah strategis di seantero Jakarta.

proyek-proyeknya yang sedang berjalan.

atas dasar rasa penasaran yang besar, ia

Namun, jangan menganggap bahwa bisnis

Meski memiliki karier yang begitu sibuk

mencoba untuk membuka berbagai usaha

properti selalu menjadi bisnis yang paling

bukan berarti perhatiannya pada keluarga

di berbagai bidang yang berbeda. Sebut saja,

menguntungkan. Keadaan ekonomi yang

berkurang. Ia selalu menyempatkan diri

butik, kafe, sekolah, dan garmen, yang telah

seringkali tak kondusif selalu mempengaruhi

untuk menghabiskan waktu bersama ketiga

menjadi segenggam pengalaman masa

industri properti. Industri ini pula yang selalu

anaknya. “Pergi sama anak-anak itu selalu

lalunya dalam berbisnis.

merasakan akibatnya pertama kali. “Pasti

menyenangkan. Karena apa yang ingin

yang pertama kali merasakan imbasnya

mereka lakukan di bulan itu selalu beda total

dunia properti dimulai secara tak sengaja.

adalah properti. Tapi, ketika ekonomi about

dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari.

Atas ajakan seorang kawan, didukung

to bounce back, pasti properti juga yang

Jadi, that in itself, is relaxing. Detached, gitu”

kecintaannya terhadap arsitektur dan desain,

pertama naik,” jelasnya. Lantas, apa yang

ujarnya menutup pembicaraan.

ia pun mendirikan sebuah perusahaan

bisa ia lakukan ketika tren ekonomi sedang

properti yang dikenal dengan nama Asiana

melemah? “Sebagai pengusaha properti,

Group. Kini, telah menjadi perusahaan

ya, harus pandai-pandai membaca situasi

properti besar di balik proyek-proyek nomor

dan pandai-pandai melakukan pengamanan

satu ibukota di antaranya Senopati Suites,

terhadap diri kita. Maksudnya we’ve been

Awal mula Loemongga terjun ke
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movie

L a L a L and

C o l late r al Beau ty

Produksi: Black Label Media Sutradara:

Produksi: PalmStar Media Sutradara: David

Damien Chazelle Pemain: Ryan Gosling, Emma

Frankel Pemain: Will Smith, Keira Knightley, Kate

Stone, Amiée Conn, Terry Walters

Winslet, Edward Norton

Mia (Emma Stone) aktris muda, bertemu Sebastian (Ryan Gosling),

Meraih kesuksesan dalam karier, hidup yang dijalani Howard

musisi jazz. Keduanya saling jatuh cinta dan berambisi mewujudkan

(Will Smith) tidak sebahagia yang dibayangkan. Kejadian tragis di masa

mimpi masing-masing. Saat kesempatan untuk mewujudkan mimpi

lalu terus membayangi. Hingga kemudian, tiga sosok misterius muncul

diraih, tantangan berat yang dihadapi adalah mempertahankan

dan mengajaknya untuk terbebas dari bayang-bayang kelam masa lalu.

hubungan cinta di antara mereka.

S in g
Produksi: Dentsu Sutradara: Garth

A ss assi n’s C r eed

Jennings Pemain: Matthew McConaughey,

Produksi: Regency Enterprises Sutradara:

Reese Witherspoon, Sean MacFarlane, Scarlett

Justin Kurzel Pemain: Michael Fassbender,

Johansson

Marion Cotillard, Ariane Labed, Jeremy Irons

Buster Moon (disuarakan Matthew McConaughey) memiliki

Terbukanya kenangan masa lalu menyadarkan Callum Lynch (Michael

kesempatan terakhir untuk mengembalikan kejayaan teater

Fassbender) akan asal usul keluarganya. Tak disangka, dia merupakan

yang dia miliki – serta sayangi melebihi segala hal di dunia.

keturunan komunitas rahasia yang memiliki kekuatan dan kemampuan

Kesempatan itu adalah ajang pencarian bakat terbesar di dunia.

untuk mengalahkan organisasi yang sedang berkuasa.

book

T he N ix
Penulis: Nathan Hill Penerbit: Knopf

music

Kehidupan yang dijalani

Penyanyi pop alternatif asal

Samuel Andresen-Anderson

Kanada akan meluncurkan

berubah setelah berbagai

album terbarunya pada awal

media memberitakan aksi

2017. Album keenam yang

nekat ibunya sebagai bentuk

berjudul The Ride ini akan

protes kebijakan politik.

diproduseri John Congleton.

Samuel pun lalu terbawa

Proses rekaman album ini

pada penulusuran masa lalu

dilakukan di Dallas, Texas. Awal

sang ibu dan menemukan

September lalu Nelly Furtado

sisi kehidupan sang ibu yang

merilis single berjudul “Islands

selama ini tidak pernah

The Ride

diketahuinya.

Nelly Furtado

of Me” yang menjadi salah satu
lagu dalam album The Ride.
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W ALK IN C LOSET
KIAN M E W AH D AN L UAS KIAN D ISUKAI
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Walk in closet identik dengan gaya
hidup mewah. Pasalnya, untuk
membuatnya dibutuhkan area
khusus berukuran relatif luas.

biasanya terhubung dengan kamar tidur,

Untuk rumah-rumah berukuran

kamar mandi, bahkan ruang kerja. Bahkan,

apartemen, ternyata juga dapat menaikkan

sedang, penyediaan ruang ekstra

bentuknya bisa disejajarkan dengan sebuah

nilainya . “Tentu saja adanya walk in closet ini

butik sehingga tampilannya jauh lebih

dapat menaikkan nilai dari sebuah properti.

mewah. Di dalamnya, semua barang berharga

Karena untuk membuatnya sendiri butuh

Anda bisa disusun rapi pada rak-rak.

ruang khusus, sehingga tidak bisa di semua

sedikit sulit dilakukan.

Meski di Amerika Serikat kebutuhan

P

Adanya walk in closet pada rumah atau

rumah,” ungkap principal Elenbee Design ini.

akan walk in closet ini sudah lama ada. Di

Oleh sebab itu, tidak mengherankan

Indonesia, tren penggunaan walk in closet

jika kini banyak orang yang membuat walk

masih terbilang baru. Hal ini diungkapkan

in closet di rumah mereka. Tidak hanya

oleh Lea Aviliani Aziz, Ketua Umum

kalangan atas, banyak juga masyarakat

Himpunan Desainer Interior Indonesia

dari kelas menengah yang kini sudah

(HDII). “Menurut perkiraan saya, tren walk in

mengaplikasikan lemari “berkelas” ini.

closet masuk Indonesia masih sangat baru.
ada masa kini, memiliki ruangan

Mungkin belum ada sepuluh tahun,” katanya.

walk in closet di rumah atau
apartemen sudah menjadi

Turut Mena ikka n Nila i da ri Pro perti

keharusan. Sesuai namanya, walk in closet

Untuk mendapatkan tampilan mewah pada

dapat membuat pengguna berjalan di

walk in closet diperlukan pertimbangan

dalamnya (walk in). Ruangan khusus multi-

secara matang baik itu tata letaknya,

fungsi ini difungsikan untuk menyimpan

pemilihan dan penataan setiap furniture

semua koleksi pakaian, tas, sepatu, benda-

pengisi, hingga pilihan warna cat yang

benda berharga, termasuk sebagai ruangan

diaplikasikan. Utamakanlah warna senada

untuk berganti pakaian dan berhias.

untuk semua furniture dalam ruangan

Tentu saja ukurannya jauh lebih besar
jika dibandingkan lemari biasa. Walk in closet

4 Hal Dalam Merancang
Walk in Closet

agar membuat nuansa ruangan terlihat
lebih elegan.

1. Tentukan luas walk in closet
Jumlah penghuni serta banyaknya
barang yang harus disimpan menjadi hal
pertama yang harus dipertimbangkan.
2. Organisir Lemari
Sesuai Jenis Barang
Selain pakaian, private items lain yang
ada di walk in closet adalah sepatu, tas,
aksesori dan peralatan make up.
3. Tertutup Atau Terbuka
Agar mudah menemukan barang yang
diinginkan, sebaiknya gunakan lemari
berdesain terbuka.
4. Tata Cahaya
Pencahayaan merupakan elemen penting
yang patut diperhatikan.
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4 Alasan
M engapa A n d a
H a r u s M ulai
I n v e s ta s i
S aat ini J uga

Anda harus berinvestasi sekarang
juga! Tidak peduli berapa usia
Anda saat ini, berapa banyak uang
yang Anda miliki atau seberapa
investasi.

Jika tidak dilakukan sekarang juga, akan banyak kerugian yang akan Anda
dapatkan di kemudian hari.

Regular contributions
often outperform

$52,093
$49,195

The value of the monthly investment plan exceeded
the annual lump sum contributions by $2,900.
$30,155 $31,696

1. Kebebasan Anda bisa dalam bahaya.
Investasi itu bukan hanya urusan menjadi kaya.
Lebih jauh dari itu, berinvestasi adalah cara agar
suatu hari Anda memperoleh kebebasan finansial
untuk mendukung tujuan hidup Anda tanpa
terbebani persoalan uang.
Suatu hari, Anda pasti akan berhenti bekerja
dan pertanyaannya apakah Anda akan terpaksa
berhenti sebelum keuangan siap atau Anda bisa
memilih untuk berhenti? Jika keuangan tidak siap,
sudah pasti kebebasan untuk memilih tidak ada
pada diri Anda.
2. Mulai lebih cepat, untung lebih banyak
Kebanyakan orang tidak pernah memulai untuk
berinvestasi karena mereka khawatir akan
melakukan kesalahan. Padahal, dengan seperti itu,
potensi keuntungan yang akan Anda peroleh akan
semakin berkurang.
Dalam investasi, jika Anda memulai lebih awal,
maka Anda akan memperoleh hasil lebih banyak di
akhir. Ingat kata-kata Benjamin Franklin, pendiri
AmerikaSerikat: “Money makes money. And the
money that money makes, makes more money”.
Jadi, jangan tunda lagi rencana Anda untuk
berinvestasi.
3. Memulai investasi itu murah
Berinvestasi itu tidak rumit dan memakan waktu.
Selain itu, Anda tidak harus menjadi kaya terlebih
dahulu sebelum melakukan investasi.
Banyak sekali cara yang mudah untuk memulai
investasi tanpa memerlukan uang dalam jumlah
banyak. Salah satu caranya adalah melalui
tabungan pensiun. Nilai yang disetor bisa sangat
kecil, yakni Rp100 ribu. Selain itu, Anda juga
bisa berinvestasi di reksadana. Sejumlah produk
bahkan bisa dimulai dengan nilai Rp100 ribu.

$16,580 $17,308

$6,901 $7,159

10 years

menjabarkan 4 alasan mengapa Anda
harus memulai investasi sekarang juga.

dalam pengetahuan Anda tentang

TEKS tim BTN F OTO dok spesial

5 years

Tidak percaya? Berikut ini akan

15 years

20 years

Lump sum annual contribution of $1,200 with 7% compound annual return
$100 invested monthly with 7% compound annual return

© lu strasi Investasi Penanaman U ang atau Mod al –Ilu strasi
Investasi Lu mp su m vs Regu lar ly

4. Tidak ada waktu sebaik sekarang
Sebuah peribahasa Tiongkok mengatakan : waktu
terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun
lalu. Waktu terbaik kedua adalah saat ini juga.Jika
saat ini Anda yang berusia 30 tahun atau 40 tahun
merasa sudah terlalu tua untuk memulai investasi,
jawabannya tidak.
Anda memang tidak bisa mengubah apa yang
sudah terjadi, tapi Anda bisa memulai untuk
melakukan hal yang berbeda mulai dari sekarang.
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P E M E R INTAH R I KE MB ALI M EN G ANU G E R AHKAN
PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI
P UBLIK KEPADA BANK BTN
Peringkat Bank BTN pun naik sejalan dengan semangat bertranformasi dan
komitmen tinggi perseroan menjalankan keterbukaan informasi publik yang
sesuai aturan pemerintah RI.

W

akil Presiden (Wapres)
Jusuf Kalla (JK) mewakili
pemerintah, kembali

menyematkan penghargaan Keterbukaan
Informasi Publik kepada PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk di penghujung 2016 ini.
Direktur Utama Bank BTN Maryono

mengatakan apresiasi yang kembali diraih
perseroan menjadi bukti pihaknya tetap
menjalankan keterbukaan informasi publik
dengan komitmen penuh.
“Sebagai perusahaan terbuka yang
bergerak di bidang keuangan, kami juga

publik. “Hal ini juga menjadi wujud Bank BTN

ada rasa curiga antar komponen bangsa dan

menyadari transparansi menjadi hal utama.

serius menerapkan keterbukaan informasi

menjadi langkah dini mencegah korupsi.

Oleh karena itu, Bank BTN berkomitmen

publik dengan semangat transformasi

tinggi dalam menjalankan keterbukaan

menuju perusahaan berkelas dunia,”

akhir tahun ini, Bank BTN juga menerima

informasi publik,” jelas Maryono, usai

ujar Maryono.

The Asset Corporate Award 2016

Sementara itu, jelang penghujung

Sebagai informasi, pada tahun lalu,

untuk kategori Titanium Excellence

Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, di

perusahaan yang menguasai pangsa kredit

in Governance and Investor Relation

Jakarta, Selasa (20/12).

pemilikan rumah sebesar (KPR) sebesar

Benchmarking. Penghargaan tersebut

32,8% per Juni 2016 ini, pun menjadi satu-

diberikan The Asset, perusahaan multimedia

bakal kian memacu semangat manajemen

satunya entitas bank yang menerima

asal Hongkong di bidang ekonomi dan

untuk menuju penerapan keterbukaan

penghargaan ini.

keuangan.

menerima penghargaan Keterbukaan

Menurut Maryono, penghargaan ini juga

informasi publik yang berstandar global.

Adapun, penganugerahan pemeringkatan

The Asset Corporate Award

Komitmen Bank BTN menjalankan

Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016

merupakan penghargaan terlama di

keterbukaan informasi publik, imbuh

diinisiasi Komisi Informasi Pusat (KIP).

Asia di bidang environmental, social, and

Maryono, juga sesuai dengan arahan

Apresiasi ini diberikan bagi badan publik yang

governance (ESG). Penghargaan ini diberikan

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah

telah menunjukkan partisipasi dan peran aktif

The Asset kepada perusahaan-perusahaan

Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan

dalam melakukan keterbukaan informasi.

terbuka di wilayah Asia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KIP sendiri merupakan lembaga mandiri

Apresiasi ini diberikan atas kinerja

yang dibentuk pemerintah berdasarkan

keuangan perusahaan yang baik. Selain itu,

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008.

perusahaan penerima penghargaan juga

pun kembali menjadi satu-satunya Badan

UU tersebut diterbitkan untuk membangun

dievaluasi berdasarkan kualitas tata kelola,

Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan yang

mental keterbukaan dalam budaya

manajemen tanggung jawab sosial, dan

meraih apresiasi keterbukaan informasi

masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar tak

lingkungan, serta hubungan dengan investor.

Dalam penghargaan tahun ini, Bank BTN
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J e pa ng d an A u stral ia

pemimpin R eal E state
T ransparency I ndex

Jones Lang LaSalle (JLL), sebuah lembaga konsultan properti
internasional, baru-baru ini mengeluarkan hasil penilaian dengan tajuk
“JLL’s Real Estate Environmental Sustainability Transparency Index”,
akhir September silam. Pada laporan yang bertujuan mengetahui
pencapaian transparansi pembangunan yang berkelanjutan di tingkat
regional Asia Pasifik tersebut, Jepang dan Australia menjadi negara
dengan peringkat teratas dalam hal pembangunan berkelanjutan 2016.
Beberapa negara lain di Asia, seperti Malaysia dan Taiwan masuk ke
dalam kategori “Low Transparency”, sedangkan Thailand tergabung ke
dalam kelompok “Semi-Transparent” bersama dengan China dan Korea
Selatan. New Zaeland, Singapura, dan Hong Kong berada pada level di
bawah, yakni masuk ke dalam kelompok “Transparant”.

indeks ini disusun te r di ri
dari 7 hal uta ma, antar a lain:
Pelaporan karbon Perbandingan konsumsi energi Kinerja keuangan
Sertifikasi ‘green building’ Klausul sewa hijau Standar energi minimum
(bangunan yang ada) Standar energi bangunan minimum (gedung baru)

S eq ui s T o w e r
Gedung Perkantoran Pertama
yang Sesuai Standar G lobal
Sequis Tower, sebuah gedung perkantoran berkategori Grade A secara
internasional, dikembangkan oleh Farpoint, developer real estate
Indonesia yang menghadirkan dan mengelola properti dengan standar
dan desain berkualitas tinggi. Farpoint merupakan anak perusahaan
yang dimiliki sepenuhnya oleh Gunung Sewu Group.
Dalam pengukurannya, Farpoint bekerjasama dengan The Royal
Institution of Chartered Surveyors -International Property Measurement
Standar (RICS -IPMS). Dan, inilah gedung pertama di Asia Pasifik yang
sesuai ukuran ketentuan dari RICS –IPMS.
Saat ini, penggunaan standar pengukuran gedung perkantoran yang
tidak konsisten menimbulkan kebingungan bagi pengembang, investor,
dan agen yang ingin menilai gedung perkantoran. International Property
Measurement Standard (IPMS) menciptakan landasan umum untuk
pengukuran tersebut. Dengan memanfaatkan IPMS, mencerminkan
tujuan perusahaan yang lebih luas untuk mengenali praktik terbaik
yang menyediakan metode pengukuran yang seragam, transparan,
dan konsisten untuk mengukur properti komersial di seluruh dunia
sekaligus memberikan keuntungan bagi pelanggan dan penyewa.
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Kredit Pemili k an Apartemen (KPA) B TN
Seiring perkembangan lifestyle dalam memilih jenis hunian dan kebutuhan
investasi Anda di bidang properti, produk KPA BTN merupakan bentuk dukungan
kami dalam memfasilitasi kebutuhan Anda untuk memiliki apartemen.

KPA BTN adalah kredit pemilikan apartemen dari Bank BTN untuk keperluan
pembelian apartemen, baik untuk pembelian baru atau second, pembelian
apartemen belum jadi (indent), maupun take over kredit dari Bank lain.

K e u n g gu l an
• Suku bunga kompetitif.
• Proses cepat dan mudah.
• Jangka waktu sangat flexible s.d. 15 tahun.
• Perlindungan asuransi jiwa kredit, asuransi kebakaran, dan gempa bumi.
• Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di kota-kota besar di
Indonesia disertai program-program promosi yang sangat menarik.

Pe r syar ata n Pe mohon
• WNI dan berdomisili di Indonesia.
• Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
• Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai pegawai tetap/wiraswasta/
profesional dengan masa kerja/usaha minimal 1 tahun.
• Memiliki NPWP Pribadi.

B i aya- b i aya
Provisi, administrasi, premi asuransi (jiwa, kebakaran, dan bencana alam), biaya
taksasi agunan, dan biaya notaris.
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P r o gr a m pr o m o s i
Ga p ura Pr ima Gr o up - B TN In H ar m on i
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang properti baik bertujuan investasi maupun untuk rumah
tinggal, Bank BTN telah melakukan program promosi bersama Gapura Prima Group dengan tajuk
Gapura Prima Group - BTN In Harmoni. Program promosi ini meliputi:

01. 	R i n ci an Pr o g r a m
Nama P r og r am

G a p u r a P r i m a G r o u p - B TN I n Ha r m o n i

Pr o d u k d a n Progra m

K PR /K PA BTN P l atinum

Pr o g r a m S u ku bun ga den ga n S ubsidi Bun ga
Pe n ge m b a n g

K PR S impl e

0% f ixed 1 tahun (dari 8 ,75 % fix ed 1 th)
6,5 % f ixed 3 tahun (dari 9,5 % fix ed 3 th)

B ebas biaya adminis tras i

G i m m c i k M a r ke ti ng
Ma s a b e r l a k u p rogra m

4 ,5 % f ixed 2 tahu n ( d a r i 9% f i x ed 2 th)
7,25 % f ixed 3 tah u n d a r i fix e d 5 t a hu n, ta hu n
ke 4 dan 5 tetap 1 0 ,25 % ( d a r i 1 0 ,25 % fix e d 5 t h)

B ebas biaya pro vis i

Ak ad kredit dari 5 Okto ber s .d 31 Des ember 2016

02. 	Su ku bun g a K PR/ K PA ya ng b e r lak u a d al a h p r o gr a m s uk u b u n ga p r o m o s i y a n g
di subsi di o le h p e ng e mb a ng
Nama Prog r am

B e s a r Sub s i d i Bu n ga d a r i
P e ng e mba n g

S uk u b u n ga s e t e l a h S u b s i d i

8 , 7 5 % f i x e d 1 ta hun

8, 7 5% 1 tahun

0% f ixed 1 tahun

9 , 0 0 % f i x e d 2 ta hun

4, 50% setiap tahun

4 ,5 0% f ixed 2 tahun

9 , 5 0 % f i x e d 3 ta hun

3, 00% setiap tahun

6,5 0% f ixed 3 tahun

1 0 , 2 5 % f i x e d 5 ta hun

3, 00% di 3 tahun pertama

7,25 % f ixed 3 tahun pertama,
10,25 % tahun ke 4 dan 5

Perjanjian kerjasama program subsidi bunga dengan pengembang dilakukan oleh NSLD dengan Gapura Prima Group.

Ket erangan

S u bs i d i bu ng a d a r i p eng em ba ng
ha ny a 3 ta hu n
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03. 	Akti vi tas Eve nt p r o m o s i be r s a m a G a p u r a p r i m a m e n d uk u n g
pr og r am

• Pameran REI Expo 2016 di JCC Senayan yang berlangsung pada 8 - 16 Oktober 2016.
Gapura Prima sebagai peserta dalam pameran.
• Pameran Property Grapura Prima Group di LobbyMenara Bank BTN pada
24 - 28 Oktober 2016
• Pameran Property Gapura Prima Group di Belleza pada 9 - 13 November 2016
• Program Customer Gathering di XXI Plaza Senayan pada 19 November 2016
• Event proyek masing-masing.

Persembahan Bank BTN untuk para pemuda dalam rangka memiliki rumah idaman, dapatkan
bunga spesial persembahan Bank BTN bersama puluhan pengembang prima.

Su ku Bun ga P r o m o K hus us S u bs id i B ung a Pe n ge m b a n g
Developer

Nama Proyek

01

Duta Putera Land

Bukit Dago Pamulang Vila Dago Pamulang Duta Garden Square Tangerang Bintaro Park View
Grand Pondok Ungu Bekasi Taman Puri Cendana Puri Cendana Bekasi Bukit Golf - Cibubur

02

PT. Dwigunatama Rintisprima

Harvest City - Cibubur

Duta Bintaro

Cileungsi

03

Kalindo Land

Grand Nusa Indah

04

Maliawati ( Perorangan )

Orchad Garden - Bekasi

Vila Bogor Indah

05

PT. Citra Indah Persada

Cikeas Residence - Cikeas

06

PT. Prima Bintaro Royal

Bintaro Icon

07

PT. Gapura Kencana Abadi

Bogor Icon

08

SMR Group

Grand Depok City

09

PT. Mutiara Bahagia Abadi

Balikpapan Regency

10

GAN Property

All Project - Bandung

Taman Anyelir Depok

11

Megapolitan Development

All Project - Jabotabek

12

PT. Langgeng Makmur Perkasa

Wismaya Residence - Bekasi

13

PT. Nusantara Almazia

Poris 88

14

PT. Taman Serua Sawangan

Taman Serua

15

PT. Patra Bangun Properti

Padina ‘ Soho & Residence ‘

16

PT. Titanium Property

Titanium Square - Cijantung

Griya Melati Mas Depok

17

Riscon Group

All Project - Jabotabek

18

PT. KSO Merdeka Ronov Indonesia

Intermark Apartment - BSD

19

ISPI Group

Mutiara Gading City Bekasi Villa Mutiara Gading 2 & 3 Mutiara Gading Timur 1 & 2 Grand Mutiara Gading
Villa Mutiara Cikarang 1&2 Cifest Hill Cikarang Villa Grand Tomang 1 & 2 Villa Tomang Baru

20

PT. Purinusa Jayakusuma

Binong 1 Residence - Karawaci

21

Karya Cipta Group

The Nest -

22

Jababeka Residence

Tropikana, Simpang Garden - Cikarang

23

PT. Cowell Development

Oasis - Cikarang

24

PT. Rekacipta

Allure Mansion - Pondok Gede

25

PT. Kuala Jaya

Pejaten Park

26

HK. Realtindo

The Enviro

27

PT. Intan Anugrah Persada

Treepark City - Tangerang

28

PT Relife Property Indonesia

Relife Greenville Darul Istiqamah Cluster Fliziya

D’Mansion
Olympic Residence

Ametys

Felicity Madani
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Ag a r Ta k Me nj a d i P untu n g
TEKS Agung S uharjanto F OTO Dok. S PES I AL

Meningkatnya permintaan terhadap
apartemen membuat sektor properti
menjadi salah satu peluang investasi
menggiurkan. Perhatikan dan pahami risiko

D

serta hal-hal yang diperlukan agar tak
malah membuat investasi Anda merugi.

alam beberapa tahun belakangan ini, terutama di
kota-kota besar, permintaan terhadap apartemen
meningkat. Lokasi serta kelengkapan berbagai

fasilitas yang disediakan, menjadi sebagian alasan tingginya
minat untuk tinggal di apartemen. Tingginya minat tersebut
juga menjadi peluang untuk berinvestasi. Menyewakan unit
apartemen menjadi peluang investasi yang menggiurkan. Tapi,
bukan berarti tanpa risiko. Tidak sekadar lokasi yang strategis,
beberapa hal lain pun perlu dipertimbangkan sebelum mulai
menyewakan unit apartemen Anda.
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P e r t i mb an g k an
harga sewA
Pert im ban g k a n
berbag ai f ak t or
s ebel um m en en t uk a n
harg a s ewa.
Bias an ya harg a s ewa
apart em en berk isar
8-15% dari harga
apart em en

j a n ga n m e mb e li k u cin g d ala m k a r un g
J u g a b e r la k u b a g i p e m i l i k u n i t a p a r t e m e n . L u a n g k a n
w a k t u u n t u k m e n g e n a l i o ra n g y a n g a k a n m e n ye w a u n i t
apartemen Anda.

untuk memastikan pembayaran uang sewa
dilakukan secara lancar sesuai dengan
perjanjian awal dan Anda terhindar dari
masalah-masalah lain yang mungkin terjadi.
TIPS

Usahakan mengganti kunci setiap kali
masa sewa usai. Hal ini dilakukan untuk
menghindari kejadian yang tak diinginkan
di masa depan.

Perjanjian Tertulis dan Deposito
Jangan pernah menyepelekan surat
perjanjian. Meski usaha perseorangan,
adanya surat perjanjian dalam usaha
penyewaan merupakan hal yang wajib. Di
dalamnya, jangan lupa memasukkan segala
hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
antara pemilik dan penyewa, seperti tanggal

Menentukan Harga Sewa

Menetapkan Jangka Waktu

pembayaran uang sewa, denda jika terjadi

Menentukan harga sewa menjadi salah faktor

Hal ini berkaitan dengan tujuan investasi

kerusakan, dan lainnya. Selain itu, Anda

penting yang menentukan keberhasilan

yang ingin Anda capai. Baik jangka waktu

pun harus meminta uang deposito kepada

investasi Anda. Harga sewa yang terlalu

pendek (bulanan) maupun jangka waktu

penyewa. Dana ini semacam jaminan jika

tinggi akan membuat penyewa tidak tertarik,

panjang (tahunan) masing-masing memiliki

ketika di akhir masa sewa terjadi kerusakan.

sementara harga sewa yang terlalu rendah

poin plus. Menyewakan dalam jangka waktu

Anda dapat melakukan perbaikan dengan

akan membuat Anda merugi.

bulanan memungkinkan Anda untuk meraih

menggunakan uang deposito ini. Jika

keuntungan besar. Anda dapat dengan

tidak kerusakan apapun, uang deposito

menentukan harga sewa. Biasanya harga

Pertimbangkan berbagai faktor sebelum

fleksibel menaikkan harga sewa ketika

dikembalikan kepada penyewa.

sewa apartemen berkisar 8-15% dari harga

harga properti sedang naik. Sementara,

apartemen. Walau begitu, perhatikan pula

menyewakan dalam jangka waktu tahunan

Upgrade

faktor lain seperti lokasi, kelengkapan

akan membuat Anda merasa aman secara

Hal lain yang jangan dilupakan adalah

fasilitas, nilai tambah yang dimiliki unit

finansial. Anda tidak perlu repot mencari

melakukan perbaikan pada unit apartemen

apartemen (seperti pemandangan indah),

penyewa di setiap bulan.

Anda. Gunakan sebagian dana yang Anda
dapatkan dari penyewa sebelumnya

dan sebagainya.

Kenali Penyewa

untuk melakukan penambahan fasilitas di

mempertimbangkan biaya-biaya yang harus

Prinsip “jangan membeli kucing dalam

unit apartemen yang ditawarkan. Hal ini

diperlukan terkait dengan unit apartemen.

karung” juga berlaku bagi pemilik unit

tentunya akan menambah daya tarik unit

Termasuk di dalamnya adalah building

apartemen. Luangkan waktu untuk

yang Anda tawarkan. Unit apartemen yang

maintenance (listrik, air, keamanan, pajak,

mengenali orang yang akan menyewa unit

terawatt dengan baik dan dengan fasilitas

renovasi, dll) serta asuransi. Jika unit

apartemen Anda, seperti profesi (menyangkut

yang baik pun dapat ditawarkan dengan

apartemen yang disewakan masih dalam

kondisi keuangan) serta tujuan menyewa

harga yang tinggi.

proses cicilan, besarnya cicilan juga perlu

unit apartemen (sebagai tempat tinggal,

dimasukkan dalam penghitungan harga sewa.

usaha, atau lainnya). Hal ini penting dilakukan

Biaya sewa yang ditentukan juga harus
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Dari sekian banyak pilihan berinvestasi, Daniel
Mananta memilih properti. Berbekal pelajaran
sewaktu di bangku kuliah, yang kemudian dipertajam
dengan insting, pembawa acara ini menikmati hasil
yang diraih dari bisnis properti.
T e ks A gung S uharjanto
F o t o Melody Amadea
PENATA GAYA G ita Paramita

Daniel Mananta

Ag a r U an g T e r a pr esiasi

S

osok pria kelairan Jakarta, 14

didaulat menjadi menjadi pembawa acara

Agustus 1981, ini kerap tampil

pada ajang Miss World 2013. Musik dan akting

di layar kaca. Popularitasnya

pun pernah dijajakinya. Selain itu, pemegang

meningkat usai menjuarai MTV Indonesia

double major dari Edith Cowan University,

VJ Hunt pada 2003. Setelahnya, prestasi

Perth, Australia, ini ternyata menambah

sebagai pembawa acara pun semakin

kesibukannya dengan kegiatan bisnis.

meningkat, salah satunya ketika dirinya

Properti salah satunya.

41

Meski berdasar feeling, bukan berarti
investasi yang dilakukan Daniel tidak memiliki
landasan. Memahami kemampuan serta

Investasi Properti
ala Daniel Mananta

potensi tetap diperhitungkannya. “Di Jakarta,
sulit bagi saya untuk membeli properti di
kawasan Bundaran HI. Tapi, kalau misalnya
properti di ’Bundaran HI’-nya Medan,
mungkin masih affordable,” jelasnya. Sebuah
condominium di Gunung Putri Hijau, Medan,
pun menjadi salah satu aset investasinya,
selain beberapa unit apartemen di Jakarta.
Tidak ada alasan khusus jika investasinya
saat ini berupa unit apartemen. “Kebetulan
saja. Saat itu, yang bagus dapatnya
apartemen,” seraya menambahkan dirinya
juga memiliki keinginan berinvestasi di
rumah dan tanah.
Self-Control
Tidak hanya memberikan keuntungan, Daniel
mengakui bahwa investasi merupakan
‘solusi’ dari kelemahan dirinya yang sulit
menahan godaan. “Ketika melihat uang dalam
jumlah besar di rekening, saya tidak bisa
menahan godaan untuk beli barang-barang
baru.” Karenanya, dia tidak pernah memiliki
saldo lebih dari Rp10 juta di rekening
yang digunakan sehari-hari. “Saya selalu
menargetkan jumlah tertentu di tabungan,
dan ketika mencapai jumlah itu tercapai,
misalnya cukup untuk DP apartemen, saya

Meski memiliki potensi yang cukup baik, bukan
berarti tanpa risiko. Daniel Mananta memiliki
beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
investasi yang dilakukan tidak malah
membuat rugi.
1 . Selalu melihat developer. Developer baru

memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding
dengan developer berpengalaman, karena
kualitas bangunan serta manajemen
pengelolaan yang dilakukan belum terbukti.
2 . Track record. Datangi proyek-proyek yang

pernah dilakukan oleh developer tersebut.
Riset menjadi hal penting.
3 . Tahu tujuan. Ketika membeli properti, harus

menentukan apakah properti tersebut untuk
ditinggali atau investasi. Keduanya memiliki
sudut pandang serta penilaian berbeda.
“Kadang properti yang nyaman untuk
ditinggali tidak bagus untuk investasi, begitu
pula sebaliknya. Saya ada satu apartemen
yang menurut saya sangat ‘tidak’ untuk
ditinggali. Materialnya buruk. Tapi, sekarang
harganya sudah empat kali lipat dari harga
ketika saya beli,” akui Daniel.

alihkan ke properti.”
Mengalihkan tabungan ke properti,
menurut Daniel, membuat uangnya
terapresiasi. Terlebih, properti-properti yang
dimilikinya selama ini mengalami kenaikan
“Mulai dari 2004, sejak mulai punya duit,”

harga yang cukup tinggi. “Makanya, sudah

jawabnya mengenai awal berkecimpung di

10 tahun ini saya enggak pernah ganti mobil,

bisnis properti. Diakui Daniel, dirinya memang

karena mobil itu sangat depresiasi.”

sejak lama memiliki ketertarikan pada dunia
properti. Ketika duduk di bangku kuliah,
Daniel sudah mengincar properti sebagai
jenis investasi yang paling menarik.
Berdasar Feeling
Ditambahkan Daniel, semasa kuliah, dirinya
memang mendapat pelajaran tentang hitunghitungan berinvestasi di properti. Pelajaran
itu pun sempat diterapkannya ketika awal
menekuni investasi di properti. “Cuma
sekarang sudah malas untuk hitung-hitungan
seperti itu. Lebih pakai feeling aja,” paparnya
sambil tertawa.

M e n g a li h k a n ta b u n g a n k e pr o p e r t i .
Menu r u t D anie l, de ng a n m e ng a lih ka n ta b u ng a nnya u ntu k p ro p e rti
memb u at u angnya te ra p re sia si. Te rle b ih , p ro p e rti ya ng dim ilikinya
selam a ini m e ng a la m i ke na ika n h a rg a ya ng c u ku p ting g i.
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Vladislav Doronin

P E R G I LALU KE M B ALI
UNTUK M EN J ADI R A J A
TEKS DI AS R ACH M AN FOTO D ok. SPESIAL
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V l adisl av Do ro ni n
ter ju n ke b i sni s p r op e rti
d engan mend i ri kan Ca p ita l
Gr o u p , d an b er h asi l
meyaki nkan arsi tek - a rsite k
kenamaan d u ni a se p e rti
arsi tek Peranci s Ja c qu e s
Grange d an Zah a Ha did
u ntu k b eker jasama.

Di bawah payung perusahaannnya OKO

Zaha Hadid untuk bekerjasama. Kini

Group, Vladislav Doronin juga sebagai

Capital Group merupakan perusahaan

pemilik dari beragam properti mewah yang

pengembangan properti-properti mewah

ada di Amerika Serika, salah satu yang

paling sukses di Rusia dengan ekspansi

akan diluncurkan pada 2019 mendatang,

berskala internasional.

perumahan super mewah yang didesain
Armani, Fendi, dan Missoni di wilayah

Bertemu Naomi dan Hadiah-Hadiah
Mewah

Miami, Amerika Serikat.

Naomi dan Vladislav mulai berhubungan

oleh desainer fashion ternama, yakni

sejak 2008 lalu. Bertemu pada pembukaan

B

Awal karier dan Menjadi Raja
Properti

Festival Film Cannes. Tak lama setelah

Tak pernah ada ulasan lengkap mengenai

ini membelikan Naomi sebuah penthouse

kehidupan masa kecil konglomerat properti

seharga US$ 18,5 juta di Brasil. Pada 2011

yang kesuksesannya kerap disejajarkan

silam sebagai hadiah ulang tahun Naomi

dengan Donald Trump ini. Tapi, menurut

ke-41. Vladislav, mempersembahkan sebuah

The Wall Street Journal, awal karier

rumah mewah yang memiliki 25 kamar

eberapa tahun silam, Vladislav

Doronin dimulai setelah ia pergi dari

dengan bentuk Mata Dewa Horus (mitologi

Doronin banyak dikenal oleh kalangan

Rusia setelah menyelesaikan kuliah di

Mesir) berlokasi di Pulau Cleopatra di Teluk

pebisnis di bidang properti. Tapi itu

mereka berhubungan, pengusaha kaya raya

Universitas Moskwa M.V. Lomonosov. Ia pun

Gokova, Turki. Perancangnya adalah arsitek

berubah ketika dia berjumpa supermodel

bekerja di bursa komoditas internasional

Spanyol, Luis de Garrido, yang memiliki

Naomi Campbell. Hubungan keduanya kerap

dan mendapat arahan dari Marc Rich,

spesialisasi dalam menciptakan bangunan-

menghiasi pemberitaan media dunia.

pengusaha minyak kontroversial yang

bangunan berkelanjutan.

diampuni Presiden Bill Clinton karena
Pada 2014 , M a j al ah F or bes
pernah menobatkan pria

penggelapan pajak.
Saat bekerja di sinilah ia berhasil

Bahkan sebelum meninggal, arsitek
Zaha Hadid sempat membuatkan sebuah
rumah mewah seluas 2.650 meter di

jangkung 5 3 tahun ini sebagai

membangun reputasi dan kepercayaan

Moskow untuk pacar dari sahabatnya ini.

“ Raja P roperti Rusia ” . G elar ini

dari kalangan investor dunia. Pada 1993, ia

Rumah mewah futuristik ini dibangun

tak lama setelah ia diumumkan

terjun ke bisnis properti dengan mendirikan

seperti bentuk kapal dari film Star Wars.

sebagai pemilik mayoritas dari

Capital Group, dan berhasil meyakinkan

Sayang, hadiah-hadiah mewah bukanlah

Aman G roup, perusahaan induk

arsitek-arsitek kenamaan dunia seperti

segalanya, dan kisah percintaan supermodel

dari A man R esorts .

arsitek Perancis Jacques Grange dan

dan miliuner itu kandas pada 2013 silam.
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BMW Welt

K emegahan
dari Dunia B M W
Keindahan arsitektur futuristik
gedung yang selaras dengan
fungsi dan mewakili kecangihan lini
setiap produk BMW.

B

MW Welt atau dalam bahasa
Inggris BMW World merupakan
gedung yang memiliki seni
arsitektur futuristik paling
banyak dikunjungi di Kota

Munich, Jerman. Letaknya tergabung

TEKS dias rachman FOTO ZU LMAHMU D I

dengan pabrik BMW dan Museum BMW, juga
bersebelahan dengan Olympiapark, kompleks
olahraga yang pernah dipakai untuk
Olimpiade Musim Panas 1972.
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BM W W elt memiliki fungsi multi
guna sebagai tempat pertemuan ,
pameran , promosi , konferensi ,
c u stomer e xperie n ce , dan
s h owroom . Juga sebagai ajang
ekspresi kemajuan teknologi
desain, material , dan teknologi
otomotif dari B MW G roup.
Di sini juga tersedia fasilitas untuk
mencoba mobil BMW atau menerima
mobil baru usai membelinya. Tapi, sebagai
pengunjung juga bisa merasakan experience
langsung dan mengenal lebih dekat mobilmobil BMW setiap seri sampai BMW Classic,
Rolls Royce, Mini Cooper, termasuk motormotor besar BMW.
hingga selesai pada musim panas 2007. Biaya

dan angin tornado. Dari ide ini muncul bentuk

ini dirancang oleh firma arsitektur Austria

pembangunannya sendiri menghabiskan dana

double cone untuk membentuk ide tornado

Coop Himme(l)blau yang sebelumnya

lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat.

yang berfungsi sebagai salah satu penopang

Desain gedung BMW Welt yang unik

telah mengalahkan 26 firma lain yang ikut

Dari luar bentuk bangunannya seperti

utama atap. Bentuk langit-langit pada interior

kompetisi untuk pembangunannya. Gedung

mengambang sudah mengundang orang

yang didominasi banyak kaca, baja ringan

untuk memasukinya. Ide gedung yang

arsitektur ini juga di desain bergelombang.

krom, dan energi surya berkapasitas 800 KW

menawarkan desain arsitektur kontemporer

Ramah Lingkungan

pada atapnya ini dibangun sejak Agustus 2003

yang eye-catching ini terinspirasi bentuk awan

Secara keseluruhan, proyek BMW Welt ini
merupakan desain yang berkelanjutan dari
BMM Museum yang juga sudah direnovasi
terlebih dahulu. BM Welt yang di dalamnya
juga terdapat restoran dan toko-toko yang
bertema BMW juga didesain terhubung
ke Museum BMW melalui jembatan
penyeberangan.
Tujuan utama dalam merancang BMW
Welt ini adalah untuk menghemat energi.
Tujuan ini dicapai dengan meminimalkan
peralatan mekanik sebagai ventilasi alami
untuk pemanas dan pendingin ruang. Semua
fitur yang diperlukan berhasil direalisasikan
sesuai konsep teknologi terkini yang hemat
energi termasuk adanya panel energi surya
di atap dan lampu LED hemat energi. Ruang
aula yang besar di dalamnya dipenuhi cahaya
alami dan dilengkapi dengan teknologi
komunikasi terbaru. Bahkan, penyebaran
asap knalpot dari mobil yang dinyalakan di
dalamnya juga dapat dirancang sedemikian
rupa untuk dikeluarkan secara alami.
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S ap or i D el i
Diper u ntu kkan b agi And a
yang kerap melaku kan
per temu an atau b eker ja
d alam su asana santai .

U RB AN DELI C A C IES

Sapori Deli terbagi menjadi dua
area yang saling berhadapan ,
ya kn i tok o mak anan ( D e l i) dan
restoran.

T e ks A ndreas W F ot o D ok S pesial

J

Area Deli diperuntukkan bagi Anda yang
kerap melakukan pertemuan atau bekerja
auh sebelum dibuka dan pada

dalam suasana santai. Lokasi Fairmont

akhirnya diresmikan pada

Jakarta sendiri yang sangat strategis, tentu

pertengahan 2015 lalu, kehadiran

menjadi poin tambah. Berbagai keperluan

Fairmont Jakarta telah banyak ditunggu

pertemuan, baik untuk urusan bisnis ataupun

oleh para pelakon properti, perhotelan,

sekadar bersua dengan teman-teman

serta kalangan kaum urban kelas atas.

terdekat dapat dilakukan di sini. Hidangan

Sebagai hotel internasional bintang lima,

yang ditawarkanpun turut mendukung. Selain

tentu Fairmont menawarkan pengalaman

beragam pilihan kopi, menu kebanggaan

menginap terbaik, termasuk fasilitas dan

homemade sandwich dapat menemani

tempat santap berkualitas. Benar saja,

waktu Anda. Di antaranya yang dapat Anda

terdapat 10 restoran di dalam hotel ini. Salah

nikmati adalah Confit Chicken, yang terbuat

satunya adalah Sapori Deli, yakni sebuah

dari provolone, bayam, paprika panggang,

urban café yang menawarkan pengalaman

dan caramelized onion pada ciabatta segar

bersantap khas Italia.

berbumbu. Atau pilihan lainnya, Muffaletta,

A good dining spot does not only serve
good foods, but also must provide a good

yaitu focaccia yang telah diolah dengan
tomat dan didalamnya terdapat daging asap,

dining experience. Dan untuk dua hal tersebut,

prosciutto, mortadella, selada, bawang dan

Sapori Deli yang terletak di lantai tiga

buah zaitun.

Fairmont Jakarta tak pantas untuk diragukan.

Pada area restoran, Anda akan langsung

Bahkan dari sisi visualnya saja, suasana

disambut oleh dapur terbuka pada langkah

hangat terpancar dari aksen interior dengan

pertama. Di sinilah para tamu dapat

Sapori Deli, sebuah urban café

dominan kayu. Gaya kontemporer dan nuansa

menyaksikan langsung proses pembuatan

yang menawarkan pengalaman

rustic bersatu apik bersamaan sentuhan

makanan oleh para chef. Lain ceritanya,

lokal, melalui lantai keramik Yogyakarta yang

beragam pilihan dengan makanan berat, dari

dikenal dengan “Tegel Kunci”. Konsep ruang

appetizer, main course, juga tentunya dessert

yang terbuka dan lapang, memberikan kesan

dapat Anda nikmati. Contohnya saja The JKT

nyaman dan casual, tanpa harus kehilangan

Pizza, yang terdiri dari daging rendang rebus,

prestisenya.

tomat, mozzarella, dan ketumbar segar; atau

bersantap khas Italia.
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Spaghetti Nero, yang terbuat dari cumi-cumi,

membuat masakan Italia, Chef Ali sempat

udang, bawang putih panggang, white wine,

juga bekerja di beberapa restoran bintang

dan cabai. Tak sampai di sana saja, hidangan

lima, seperti di Qatar, Dubai, bahkan sempat

penutup khas Italia, yakni Sicilian Cannoli

juga bekerja di dapur sebuah restoran di

dengan sweet ricotta; dan Zeppole khas Sapori

Macau yang telah dianugerahi penghargaan

wajib Anda coba. Tentu semuanya dibuat

kuliner bergengsi, Michelin. Ditambah dengan

dengan bahan-bahan berkualitas premium.

pelayanan yang ramah, Sapori Deli menjadi

Kelezatan hidangan di restoran Sapori
Deli tak jauh dari sosok utama di dapurnya,

salah dining spot berkualitas di Jakarta yang
patut untuk Anda kunjungi.

yakni de Cuisine Ahmad Gojali (Ali). Spesialis

•
•
•
•
•
•
•

P ENAWARAN TERB AIK DARI
Kartu De bit BTN Prioritas
Platinum & Gold

•
•
•
•
•

Berlaku untuk Kartu Debit BTN Prioritas Platinum & Gold.
Berlaku setiap hari.
Batas akhir pemberian diskon yang diakui Pihak Kedua selambat-lambatnya.
adalah pukul 22.00 WIB 28 Februari 2017 sebagaimana tercatat pada sales draft.
Diskon 20% untuk Kartu Debit BTN Prioritas Platinum.
Diskon 10% untuk Kartu Debit BTN Prioritas Gold.
Minimal transaksi Rp200.000 dan maksimal transaksi Rp2.000.000
(sebelum tax & service).
Program berlaku untuk pembelian/pembelanjaan food & beverage
(makanan dan minuman).
Program berlaku untuk dine in only (makan di tempat).
Program tidak berlaku untuk minuman alkohol & rokok.
Tidak dapat digabungkan dengan promo yang sudah berjalan.
Tidak berlaku split bill.
Syarat dan ketentuan berlaku.

S a po r i D e li ( S T ORE )
B u ka se tia p h a ri
P u ku l O6 :3 0 – 2 0 :0 0 W I B .
S a po r i D e li ( r e st o )
B u ka se tia p h a ri
P u ku l 1 2 :0 0 – 2 3 :0 0 W I B .
R e s e rva s i
0 2 1 – 2 9 7 0 3 3 3 3 o r e m a il
dining re se rv a t io ns.j a ka rt a @ fa irm o nt .c o m .
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p la ce

t o

e at

TON G UE
TWISTER
TEKS Andreas W F OTO D ok . SPESIAL

M e s k i h i d an gan hasil pe rc am pu ran d u a
c i t a r a s a b ukan lagi se b uah f eno m ena
b a r u d i dun ia kulin e r , tapi kehebo h annya
ma s i h t e r us te r asa hin gga k i ni .

J

sang pendiri, yakni Chef Akira Watanabe.

ujur saja, tak banyak restoran

Setelah berpetualang di dunia kuliner Jepang

yang berhasil menyatukan

selama bertahun-tahun, Chef Akira kemudian

rasa khas dari dua negara atau

membuka PASTAHOUSE AWKitchen pertama

lebih, tapi jelas PASTAHOUSE

pada 2004 di Nakameguro, Tokyo. Kini,

AWKitchen bukanlah salah satunya. Setelah

ia telah memiliki sekitar 30 restoran, dan

sukses dengan outlet di Plaza Senayan,

PASTAHOUSE AWKitchen di Plaza Senayan

Jakarta, yang dibuka pada 2014 lalu, di awal

merupakan restoran pertamanya yang

2016 ini, restoran yang menyajikan hidangan

berlokasi di luar Jepang.

fusion Italia-Jepang tersebut membuka
outlet keduanya di ibukota, tepatnya

Konsep dari AWKitchen sendiri

di Plaza Indonesia.

sangatlah sederhana, yakni

Membahas AWKitchen, Anda akan dibawa

sebuah restoran yang mengarah

jauh ke asal muasal dari nama restoran

ke family resturant dan dibalut

ini sendiri, yang tak lain adalah inisial dari

dengan suasana casual.
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AWKitchen menawarkan hidangan variasi pasta
khas Italia, dengan aksen Jepang yang akan
mengejutkan indera pengecap Anda.

Namun, yang disajikan di restoran

yakni cold appetizer, hot appetizer, cold pasta,

Selain hidangan makanan, AWKitchen

ini sungguhlah kompleks, tentu dalam

pasta, risotto, pizza, fish main dish, meat

juga menawarkan seleksi wine, cocktail,

makna positif. Terdapat open-kitchen

main dish, dan tentunya dessert.

dan ragam minuman berkualitas lainnya,

yang memungkinkan para pengunjung

Terdapat beberapa signature dish yang

menjadikan restoran ini tak hanya cocok

menyaksikan secara langsung proses

patut untuk Anda coba. Pertama, tak lain

untuk acara keluarga, tetapi juga merupakan

pembuatan hidangan. Tak hanya itu, bahkan

adalah Spaghettini in Garlic Oil with Spicy

tempat sempurna guna menghabiskan

outlet di Plaza Senayan dikemas dengan

Cod Roe Japanese Mushrooms. Hidangan

waktu santai sepulang kerja ataupun acara

desain interior Italia modern dan dilengkapi

ini juga disempurnakan dengan shizou herb

kumpul di akhir pekan bersama teman-

dengan dua private room, berkapasitas 10

yang menambah citarasa Jepang. Adapula

teman terdekat.

orang masing-masing.

hidangan favorit bernama Nero Spaghettini

Untuk makanannya sendiri, AWKitchen

with Asparagus dan Ikura, yang merupakan

menawarkan hidangan variasi pasta khas

menu homemade pasta terbaru, dengan base

Italia, dengan aksen Jepang yang akan

cream sauce pasta dan asparagus, serta

mengejutkan indera pengecap Anda.

Ikura, juga pasta yang dibuat bersama tinta

Semuanya dibagi dalam beberapa kelompok,

cumi yang memberikan rasa gurih.

Let your tongue be surprised with
some fusion twists!
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ad v e n tur es

Pernah mendengar atau mencoba nasi kapau?
Bagi sebagian orang, nasi Kapau identik dengan
nasi Padang, tapi benarkah demikian?

M ENIK M ATI

NASI
KAPAU
TAK J AUH

DARI TEMPAT
ASALNYA
T e ks & F ot o Z UL M AH M UDI

Jika Anda berwisata di Kota Bukittinggi,
tepatnya tak jauh dari Jam Gadang terdapat
Los lambuang, di sinilah pilihan deretan
warung tenda nasi Kapau siap memanjakan
perut Anda.
D an semuanya terlihat sama
namun mempunyai citarasa
tersendiri karena setiap
penjual memiliki takaran
b um b u b er b ed a - b eda  da la m

N

m en g ola h m en u- m en un ya .
asi Kapau berasal dari sebuah

Berbeda dengan penyajian nasi padang

nagari (wilayah) di Sumatera

pada umumnya ragam pilihan lauk pauk nasi

Barat yang juga bernama Kapau.

Kapau ditempatkan dalam baskom ukuran

Letaknya berada di pinggiran Kota

besar dengan disusun rapi dan menarik. Dan

Bukittinggi atau dari landmark kota

para pedagang akan menggunakan sendok

yakni Jam Gadang kurang dari 5 kilometer.

dari tempurung kelapa dengan tangkai kayu

Nagari yang terdiri beberapa jorong atau

panjang untuk mengambil lauk yang dipilih

desa ini memang sudah sejak lama terkenal

oleh pemesannya.

dengan masakan khas yang turun-temurun

Pilihan lauk pauk sendiri amat beragam,

dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan

tapi ciri khas utama dari nasi Kapau adalah

hingga Malaysia.

tidak ditemukan aneka olahan hidangan laut
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seperti yang ada pada nasi Padang. Karena

dengan kentang, serta masih banyak variasi

menu hidangan unggulannya memang dari

menu lainnya.

darek (darat) dan ikan air tawar. Citarasa nasi

Salah satu menu lauk yang paling banyak

Kapau juga lebih terasa kaya akan bumbu

diminati di sini adalah gulai tanbunsu,

dan santan yang lebih kental, dilengkapi

atau gulai usus sapi yang di dalamnya

sayuran utama seperti nangka, rebung, kol,

telah diisi adonan telur ayam. Meski harga

dan kacang panjang.

setiap lauknya pada umumnya lebih mahal

Khusus untuk pelengkap lauk pada nasi

dari nasi padang, pelanggan tidak hanya

Kapau juga berbeda, rendang misalnya

mendapatkan satu menu lauk yang telah

dilengkapi tambahan potongan dadu

dipilih, tetapi diberikan tambahan lauk

singkong goreng, goreng ayam dilengkapi

lain yang dilengkapi bumbu rendang dan

sayur tekokak atau rimbang, gulai ikan

beragam sayur khasnya.

mas dengan kacang panjang, goreng belut
Gu la i TA M B USU
m e nu la u k ya ng p a ling
b a nya k dim ina ti di sini
a da la h g u la i t a m bu nsu ,
te rb u a t da ri u su s sa p i
ya ng te la h diisi a do na n
te lu r a ya m .

Dadiah, Yoghurt dari Minangkabau
Satu di antara warisan tradisi kuliner di
Minangkabau, tepatnya wilayah sekitar Kota
Bukittinggi adalah dadiah, produk fermentasi
susu kerbau. Dadiah difermentasi secara alami di
dalam ruas batang bambu. Biasanya, fermentasi
yang terjadi berlangsung setidaknya selama
satu hari penuh dan pada hari kedua sudah
bisa dinikmati. Di wilayah pinggiran Bukittinggi,
dadiah umum disantap sebagai tambahan lauk
pauk yang dimakan bersama nasi yang ditambah
irisan bawang merah dan daun sirih. Rasanya
sedikit asam tapi amat segar. Dadiah juga bisa
disajikan bersama emping beras lalu dikuahi
cairan gula aren.
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Mena pak i A l a m I ndah M an a d o !
Tak hanya kenamaan dalam khazanah kuliner, Manado sebagai ibukota Provinsi
Sulawesi Utara, juga apik dengan pesona keindahan alam yang menjadikannya
salah satu destinasi wisata kenamaan di Indonesia juga mancanegara.

TEKS Hapis Sulaiman FOTO D ok .SPESIAL
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Y

a selama ini mungkin kita hanya

Pan t ai Malalayan g

mengakrabi Manado lewat sajian

Terletak di bagian selatan dari Kota Manado.

kulinernya yang sudah kenamaaan.

Untuk mencapainya Anda hanya butuh

Sambal Dabu-dabu, Rica-rica,

menempuh perjalanan empat kilometer

Cakalang Fufu, woku, paniki, juga

saja dari pusat kota Manado dengan

tinutuan (bubur manado), menjadi contoh

menggunakan angkutan umum.

kekayaan kuliner tradisi wilayah ini. Namun
demikian, menyoal kunjungan wisata ke kota

Pantai M alalayang

ini, Manado juga punya karunia keindahan

menyuguhkan pemandangan

alam yang tak kalah apik.

yang menakjubkan dan sun set

Bagi penikmat wisata bertema alam,

yang apik untuk dinikmati

Manado menyimpan beragam objek dan

sambil mencicipi camilan di

destinasi wisata alam yang khas dan tak

pinggir pantai khas Manado ini .

kalah indah dari kota-kota lain di negeri ini.
Meski banyak yang terlokasi di kawasan

Ombaknya pun relatif tenang. Beragam

tersembunyi, karunia keindahan alam yang

agenda wisata khas bahari bisa Anda nikmati

disuguh melalui bukit, pulau, dan pantai,

di sini, utamanya menyelam. Tak kalah dari

yang ada di seputaran Manado ini patut

Pulau Bunaken dan Pulau Siladen, Pantai

untuk dikunjung.

Melalayang punya suguhan taman laut yang

Nah, meyakinkan Anda dengan suguhan
pesona alam khas Manado, berikut ini

masih alami dengan berbagai jenis koral

Taman Laut B unake n

warna warni dan spesies ikan berbagai jenis.

Terletak di kawasan Teluk Manado, di

sepilihan destinasi apik di kota yang dijuluk

sebelah utara Sulawesi. Bersama Pulau
Air Terju n Kima At as

Siladen dan Pulau Mantehage, Taman Laut

Terlokasi tak jauh dari Bandara Sam Ratu

Bunaken membentuk Taman Nasional

P ul a u S il a d e n

Langi Manado, tepatnya di wilayah Mapanget,

Bunaken Manado yang namanya sudah

Terletak di sebelah timur laut dari Pulau

objek wisata alam yang satu ini sudah cukup

mendunia. Kekayaan biola laut, ikan, dan

Bunaken, Kecamatan Bunaken, Anda bisa

mashyur di kalangan wisatawan Indonesia.

terumbu karang menjadi keistimewaan

mencapai pulau ini dengan menempuh 8 mil

Suasana alam yang asri dan jauh dari

taman laut ini. Beberapa jenis ikan yang

perjalanan dari pusat Kota Manado. Pulau

keramaian kota menjadikan objek wisata ini

jarang ditemui di tempat lain bahkan hampir

Siladen seluas 31 hektar ini dikelilingi pasir

menjadi destinasi masyarakat lokal untuk

punah seperti dugong dan ikan raja laut

putih di sepanjang bibir pantai. Pulau ini

melepas penat saban waktu. Di air terjun ini

(coelacanth) bisa didapati di sini. Tak hanya

merupakan salah satu pulau dari 5 bagian

terdapat tiga tingkatan air terjun, curah air

menyelam atau snorkling, cara menarik

pulau yang termasuk dalam Taman Laut

yang jatuh mengalami dua kali benturan atau

lainnya yang dapat dilakukan untuk dapat

Nasional Bunaken di Manado. Tak kalah apik

permukaan datar.

menikmati keindahan Bunaken menyewa

“Kota Tinutian” ini:

dengan Taman Laut Bunaken yang lebih dulu
kenamaan, Pulau Siladen juga menyuguhkan
keindahan taman laut yang apik dengan biota
yang beragam. Anda bisa menikmatinya
keindahan pulau dengan ber-snorkling,
diving, atau berkeliling pantai menggunakan
perahu berkaca.

Tak k alah a pik d e ngan
Taman Laut B unak e n yan g
le bih d ulu k e na maa n
Pulau S iladen jug a m en yug uhk an
k ein dahan t am an laut yan g api k
den g an biot a yan g berag am.
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Anda akan menemui sebuah monumen
setinggi sekitar 22 meter. Inilah Tugu
Toleransi. Dinamai Tugu Toleransi, tugu
berbentuk segi lima dan di setiap sisinya
terdapat ukiran gambar dan simbol serta
kutipan ayat kitab suci dari tiap-tiap agama.
Bukit ini dinamai Bukit Kasih karena di
bukit ini orang-orang dari berbagai agama
bisa berkumpul dan berdamai. Dari sini
Anda diajak berjalan-jalan menikmati
cuaca dingin, pemandangan alam hijau
permai, dan panorama pahatan wajah
nenek moyang masyarakat Minahasa
(Toar dan Lumimuut) berukuran besar di
dinding tebing, sambil menaiki anak tangga
satu-persatu menuju puncak. Di puncak
Bukit Kasih ini Anda akan menemukan
lima tempat ibadah dari lima agama yang
diakui di Indonesia. Tempat-tempat ibadah
yang saling terhubung ini, mewakili simbol
bahwa penganut agama apapun bisa hidup
berdampingan dalam kerukunan. Selagi di
sini, Anda bisa menikmati wisata kawah
belerang di sisi kanan monumen. Berupa
kolam-kolam air panas untuk berendam
sambil menikmati keindahan lansekap bukit
ini dan pemandangan Danau Tondano yang
biru dari kejauhan.
Dan au Tonda no
Tracking dan menikmati kecantikan alam
menjadi suguhan utama hadir di danau yang
memang berada di areal perbukitan ini. Selain
berjalan kaki, Anda juga bisa menikmati
kataraman, kapal semi selam yang

Uniknya, Pulau Tumbak ini memiliki

panorama apik seputaran Tondano dengan

disewakan di lepas pantai Pulau Bunaken,

sebuah bukit. Dari atas bukit ini Anda bisa

menaiki delman yang banyak disewakan di

Manado. Kapal ini dilengkapi dinding-dinding

menyaksikan hamparan laut biru dengan

sini. Sebagai pemanis, arsitektur khas Eropa

kaca untuk Anda menikmati keindahan

gugusan pulau yang berjajar indah di

dari sebuah bangunan yang berdiri di dekat

bawah laut Bunaken tanpa berbasah-

perairan tenggara Sulawesi Utara. Selain

danau menjadi pelengkap pandangan Anda.

basah. Berjalan kaki mengelilingi pantai di

bukit, Pulau tumbak juga memiliki padang

Memancing ikan air tawar sambil sambil

sekeliling pulau ini juga menjadi agenda

savanna yang perawan.

ditemani pemandangan Gunung Kaweng

yang tak kalah seru.

Manado juga menjadi agenda menarik
Bu k it Kasih

yang ditawarkan. Lebih seru lagi, Anda bisa

T idak hanya B unaken , M anado

Sebuah bukit di kaki Gunung Soputan,

menyeberang ke Pulau Likri yang berdiri di

memiliki destinasi lain yang

yang menjelma destinasi wisata rohani

tengah danau. Anda juga bisa berkunjung ke

memamerkan sejuta keindahan

kenamaan. Lokasinya ada di wilayah Desa

sebuah kawasan wisata keluarga ‘Sumaro

alam bawah laut, yaitu Taman

Kanonang, Kecamatan Kawangkoan Barat.

Endo’ juga menjadi bagian dari keberadaan

L aut T umbak .

Di dekat pintu masuk kompleks wisata ini,

Danau Tondano.
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K etika S e g alanya
Ada di Sana
TEKS zulmahmudi F OTO D ok. S PES I AL

Dari semua kota di dunia, New York
City adalah kota paling ternama.

S

Madison Avenue, museum artistik di Upper
East Side, gedung pencakar langit ikonik,
teater Broadway di Times Square, taman
kota terbesar di dunia di Central Park hingga
ekali, dua kali, atau berkalikali dikunjungi pun, dijamin
New York City tak akan pernah

perayaan akhir tahun tak terlupakan.
Kota yang memiliki julukan “Big Apple” ini
adalah kota terluas atau menempati separuh

membuat Anda kecewa. Kotanya begitu

wilayah di negara bagian New York. Dengan

modern, elegan, sekaligus sophisticated.

luas tersebut, kotanya masih terbagi menjadi

Segalanya ada disana, mulai dari deretan

lima wilayah yaitu: Brooklyn, Manhattan,

pusat perbelanjaan bergengsi di Fifth dan

Staten Island, Queens, dan The Bronx.
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Uniknya, dari lima wilayah ini, Manhattan yang
juga sebuah pulau kerap dijadikan “ibukota”
atau pusat segala wisata New York City.
Di wilayah Manhattan banyak dijumpai
lokasi wisata popular dan deretan bangunan
ikonik seperti Empire State Building setinggi
443,2 m yang terletak di persimpangan jalan
Fifth Avenue dan West 34th Street, Brooklyn
Bridge, Times Square sebagai kawasan
komersial yang ramai dengan nyala lampu
papan iklan warna-warni, Chinatown yang
> M anhat tan S k y line

menjadi daerah kantung etnik Cina tertua di
luar Asia, dan tentu saja keberadaan Patung
Liberty. Patung wanita raksasa dengan

Grand Penthouse TERMAHAL DUNIA

mahkota berduri dan obor di tangannya yang
menjadi ikon negara Amerika Serikat.
K ota N ew York telah
memberikan pengaruh besar
terhadap perdagangan ,
keuangan , media , budaya ,
seni , mode , riset, dan wisata
hiburan dunia .
Bahkan, bagi yang pertama
mengunjunginya akan membuat seperti
pernah mengunjunginya, karena kerap
dijadikan lokasi cerita dari banyak film
terkenal atau serial televisi ternama.
Tradisi Perayaan Tah u n Baru
di New Yo rk Cit y
Perayaan Tahun Baru selalu identik dengan
pesta kembang api dan tradisi lain yang
menyertainya. New York City adalah kota
paling banyak dikunjungi di dunia saat

Pernahkah Anda bertanya-tanya di manakah
hotel suites dengan tarif paling mahal di dunia?
Ternyata tarif termahal itu kini dipegang oleh
Grand Penthouse at The Mark Hotel. Sejak dibuka
pada Bulan Oktober 2015, Grand Penthouse at The
Mark Hotel di Manhattan ini langsung mencuri
perhatian dunia. Tarifnya adalah paling mahal di
dunia, mencapai 100 ribu dollar AS per malam.
Grand Penthouse ini dirancang seperti
kediaman pribadi yang terdiri dari dua lantai
memiliki lima kamar tidur, enam kamar mandi,
ruang makan yang bisa menjamu tamu hingga
memuat 24 orang, dan teras rooftop dengan
pemandangan kota. Pelayanannya sendiri
dilayani koki khusus yaitu Chef Jean-Georges
Vongerichten, yang merupakan koki berpredikat
Michelin. Dan khusus untuk interiornya,
merupakan karya Jacques Grange, seorang
desainer interior asal Prancis.
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> r e s ta u r a nt “ Pe r S e ”
T im e Wa rn er C e n t er
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> Manhattan B rid ge

> TR IB E C C A , KAWASAN PALIN G ELIT
DI NE W YOR K C ITY
Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan dan
penyewaan properti khususnya di kawasan Tribeca
meningkat tajam bila dibandingkan pemukiman elit
lain di Amerika Serikat. Dalam kuartal ke-3 2016
ini, Tribeca menempati peringkat tertinggi di New
York. Hasil ini menurut riset dari Property Shark,
perusahaan yang menyediakan data mendalam dari
90 juta properti di kota-kota besar utama di
Amerika Serikat.
Harga jual rata-rata properti di lingkungan
Tribecca berkisar 4,5 juta dolar AS dan harga sewa
per bulan untuk apartemen dengan satu kamar tidur
rata-rata mencapai 4 ribu dolar AS.
Nama Tribeca adalah singkatan dari Triangle
Below Canal Street” (segitiga sebelah bawah Canal
Street). Uniknya pada masa lalu, Tribecca merupakan
pusat industri, tapi kini menjelma pemukiman
bagi puluhan selebritas ternama seperti Jay Z dan
Beyonce, Taylor Swift, Gwyneth Paltrow, Meryl Streep,
Scarlett Johansson, Alexander Wang, dan lainnya.
Sejak 2002 silam, kawasan dengan banyak bangunan
bersejarah ini menjadi tempat penyelenggaraan
Tribeca Film Festival.

perayaan tahun baru. Kemeriahan tahun baru

nama ball drop, ini dimulai pada 1908.

tahunan di New York untuk menyambut tahun

amat terasa karena banyaknya event dan

Bola kristal raksasa dijatuhkan dari atap

baru. Bola ini juga terus diperbarui setiap

pesta yang diselenggarakan. Bar dan deretan

One Times Square satu menit menjelang

beberapa tahun. Untuk memperingati 100

klub malam ternama “memainkan” peran

pergantian tahun dari ketinggian 43 meter.

tahun ball drop, pada malam tahun baru 2008

masing-masing untuk menjamu pengunjung.

Penjatuhan bola ini berawal dari Adolph Ochs,

bola baru lain diluncurkan dengan bobot 550

pemilik The New York Times ingin merayakan

kilogram, diameter 1,8 meter, dan dilengkapi

dilakukan lebih dari 100 tahun tetap menjadi

malam pergantian tahun dengan cara baru

lampu LED. Bola itu hanya sekali digunakan,

atraksi utama pada malam pergantian

sekaligus perayaan kantor baru mereka. Bola

setelahnya dipajang di Times Square Visitor

tahun. Adanya tradisi menjatuhkan bola

pertama dibuat dari kayu dan besi dilengkapi

Center. Usai 2008, tema bola tersebut berganti

“Times Square Ball” selalu ditunggu-tunggu

lampu neon. Bobotnya mencapai 320

tiap tahunnya.

jutaan orang yang memadati Times Square.

kilogram dengan dengan diameter 1,5 meter.

Penjatuhan bola, atau yang dikenal dengan

Sejak itu, ball drop pun menjadi acara

Namun, sebuah tradisi yang telah
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Sebagai Bank Negara yang terus mengutamakan
kesejahteraan para nasabahnya, Bank BTN bekerja
sama dengan CLARA Magazine, mengajak para nasabah
prioritasnya untuk ikut serta dalam sebuah
perjalanan menarik selama 3 hari 2 malam ke Pulau
Dewata, Bali, dari 18 hingga 20 Oktober 2016 lalu. Hal
ini tentu menjadi segelintir simbol apresiasi Bank BTN
terhadap loyalitas yang terus diberikan.

A

TRIP

TO

REMEM BER

TEKS Andreas W. FOTO A ndreas W. & Sy ifa Fachrunissa

P

tiga hari ke depan bersama Bank BTN.
Di hari pertama, para nasabah prioritas
langsung mengikuti aktivitas menarik di
hotel ini, yakni workshop pembuatan parfum
bersama L’Atelier Parfums et Creations. Kali
ini, para nasabah prioritas berkesempatan
erjalanan bertajuk “PRIVATE

menciptakan aroma sendiri yang paling

ESCAPADE” ini dimulai dengan

cocok dengan kepribadian masing-masing.

penjemputan kedelapan

Antusiasme yang begitu tinggi membuat

belas nasabah prioritas Bank BTN dengan
menggunakan kendaraan prestise Hyundai
H1 di rumah masing-masing peserta, menuju
Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Mengerti betul betapa spesialnya setiap
individu nasabah, Bank BTN juga memilih
Garuda Indonesia, yang telah meraih berbagai
predikat terbaik bertaraf internasional,
sebagai jasa penerbangan ke Bali.
Sesampainya di Bali, para nasabah
kembali diantar menggunakan Hyundai
menuju restoran legendaris, Bebek Tepi
Sawah, untuk menikmati santap siang. Di
sini, Handayani, selaku Director of Consumer
Banking Bank BTN, telah siap menyambut
para tamu istimewa. Santap siang terasa
begitu hangat berselimutkan obrolan antara
pihak Bank BTN dan para nasabah.
Sebuah hotel baru dan ternama di Bali,
yakni Katamama Hotel, menjadi “rumah
singgah” para nasabah prioritas selama
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workshop selama satu setengah jam tak
terasa bergulir.
Masih terdapat beragam aktivitas
eksklusif menarik lainnya yang menunggu
untuk dinikmati para nasabah Bank BTN
dalam perjalanan ini. Salah satunya adalah
sajian makan malam off-menu di Teatro
Gastroteque, Seminyak, oleh Chef Maxie
Millian yang secara khusus diciptakan untuk
kedelapan belas nasabah. Tak hanya sampai
di sana, keesokan harinya, para nasabah
juga diajak untuk mencicipi dan bahkan
juga mempelajari proses pembuatan wine
langsung dari distillery sebuah produsen wine
lokal, Sababay Winery. Tentu kesempatan
eksklusif ini tidak dapat dialami oleh setiap
orang, tapi para nasabah prioritas Bank BTN
dalam perjalanan ini merupakan individu
terpilih yang berhak menikmatinya. Dari sana,
mereka juga menikmati makan siang dengan
wine pairing karya Chef Avanda Hanafiah dari
Als Catering, yang diterbangkan langsung
dari Jakarta. Di hari yang sama, terdapat pula
sesi melukis pada piring keramik di Jenggala,
di mana para nasabah prioritas dapat
mencurahkan sisi artistik mereka. Hasil lukis
ini kemudian akan disempurnakan, kemudian
dikirim ke rumah tiap-tiap nasabah. Di hari
terakhir, para nasabah priotas juga sempat
dimanjakan dengan sesi spa di Spa En
Provence By L’occitane, Seminyak, sebelum
kemudian beranjak ke Bandara Internasional

namun juga sebuah bukti nyata akan

Ngurah Rai untuk kembali ke Jakarta.

tingginya kualitas relasi antar bank dan

“PRIVATE ESCAPADE” tak hanya menjadi
persembahan spesial dan eksklusif dari
Bank BTN kepada para nasabah prioritasnya,

nasabah yang begitu kuat dan dekat.
It definitely is a trip to remember,
a journey to keep in mind and heart.

64
p o r t rai t
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K

ehadiran ibu-ibu nasabah BTN Prioritas di GAIA Tea & Cakes di Kemang, Jakarta
Selatan menghangatkan suasana Kamis sore tanggal 20 Oktober 2016. Untuk
mengapresiasi para tamu undangan, Ibu Handayani, Director of Consumer Banking

Bank BTN, sendiri yang membuka “Shawl Demonstration from Alleira batik and Tea Introduction
by Ratna Somantri.” Agenda pertama adalah fashion show koleksi terbaru Alleira Batik, dan
dilanjutkan dengan peragaan dua cara menjadikan wastra tradisional sebagai bawahan dan dua
cara sebagai atasan oleh Creative Director Alleira Batik, Ibu Anita Asmaya Sanin. Setelahnya,
hadir Ibu Ratna Somantri, pendiri Komunitas Pencinta Teh, yang berbagi pengetahuan mengenai
berbagai jenis teh, seperti teh putih, teh hijau, genmaicha, dan teh hitam dan cara menyeduh tiaptiap jenis teh tersebut. Acara ditutup dengan sesi belanja di butik Alleira Batik di lantai 2, di mana
para nasabah mendapatkan keuntungan khusus sore itu saja berupa potongan harga spesial
dengan menggunakan Kartu Kredit BTN Prioritas.
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D

ua produk terbaru Manulife
Pendapatan Bulanan II dan
Manulife Syariah Sektoral

Amanah secara resmi diluncurkan dan
bergabung dengan sell product Bank BTN.
Kerjasama yang terjalin ini disambut hangat
oleh Ibu Handayani, Director of Consumer
Banking Bank BTN.
”Saya sangat mengapresiasi kerjasama
yang terjadi, pada kuartal 4 ini kami masih
bisa meluncurkan dua produk baru,”
ungkapnya, di tengah-tengah tim BTN
Wealth Management dan tim Manulife yang
tengah bersiap melakukan trainning setelah
peresmian ini.
Pemotongan tumpeng menjadi simbol
peresmian kerjasama ini, yang dilakukan
Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden
Direktur Manulife Aset Manajemen dan
diserahkan kepada Ibu Handayani.
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B TN INVEST M ENT
W EEK 2 0 1 6
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B

Investment Management, dan PT Trimegah

dengan pendebetan otomatis rekening

Asset Management Indonesia.

setiap bulannya. Program ini memberikan

Acara tersebut dilaksanakan di Lobby

keuntungan kepada nasabah khususnya bagi

Menara BTN pada 21 - 23 November 2016

karyawan karena dengan mengikuti program

ank BTN telah melaksanakan

dengan diawali talkshow yang menghadirkan

Regular Subcription Plan nasabah dapat

BTN Investment Week 2016

pembicara yakni Ibu Handayani selaku

berinvestasi hanya mulai dari Rp100 ribu

dalam rangka meningkatkan

Managing Director Consumer Banking, yang

per bulan.

penjualan reksa dana melalui program

didampingi Bapak Putut Andro sebagai

Regular Subscription Plan (monthly

Direktur Business Development dari PT

karyawan BTN membeli produk reksadana

installment), adapun dalam penyelenggaraan

Manulife Aset Manajemen Indonesia.

dengan cara Regular Subscription Plan

BTN Investment Week sukses mengajak

event tersebut Bank BTN bekerjasama

Tujuan diadakannya BTN Investment

dengan tiga mitra perusahaan manajer

Week 2016 adalah memberikan edukasi

berlangsung terdapat 210 aplikasi baru

investasi yang sebelumnya telah melakukan

kepada karyawan Bank BTN terkait produk

pembelian reksadana dengan nominal

kerjasama, di antaranya PT Manulife Aset

reksadana, sekaligus sosialisasi terkait

installment perbulan mencapai Rp294 juta

Manajemen Indonesia, PT Bahana TCW

pembelian reksadana secara periodik

Acara tersebut juga mendapat apresiasi dari

(monthly installment). Selama acara

para direksi, yang turut melakukan pembelian
produk reksadana.
Untuk selanjutnya, Bank BTN akan
mengadakan acara BTN Investment Week
secara regular setiap tahunnya, bukan hanya
di kantor pusat tapi juga akan dilaksanakan
pada setiap kantor perwakilan wilayah Bank
BTN di seluruh Indonesia. Selain itu, Bank
BTN juga akan mengadakan BTN Investment
Goes to Campus, Goes to BUMN, dan Goes
to Kementerian dalam rangka memasarkan
penjualan produk reksadana melalui program
Regular Subscription Plan.
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