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fashion note

Tren Fashion 2019

SUMMER FEVER
Penampilan adalah sesuatu yang amat penting
untuk diperhatikan. banyak hal positif yang
ada di sana. Dan, banyak pula di kehidupan ini
membutuhkan kesan pertama.
Musim dingin akan segera berakhir dan musim semi akan segera datang.
Tetapi, tren musim panas juga selalu ditunggu pemerhati fashion. Tentu pada
saat musim panas nanti, bukan hanya pakaian yang nyaman saja yang Anda
butuhkan, tapi pilihan itu dapat membuat Anda stunning dalam kondisi dan
aktivitas apapun.
T E K S R E Z A B U S T A M I F O T O dok . spesia l

Go Big Or Go
Home
Sepertinya, musim
panas 2019 menjadi awal
kembalinya tren pakaian
maksimalis, setelah
sebelumnya semua
lini berlomba-lomba
untuk menciptakan
koleksi bernuansa
streetwear. Marc Jacobs,
Valentino, serta Rodarte
tampaknya cukup
berhasil menciptakan
tren tersebut.

HER

One For All
Setelah sebelumnya
hampir semua lini
menciptakan bum bag
untuk melengkapi total
look suatu koleksi, pada
musim panas 2019 nanti
para lini ternama dunia
pun mulai menciptakan
konsep baru. Yakni
dengan menciptakan
tas yang bermotif dan
berwarna sama dengan
pakainnya. Beberapa
brand tersebut adalah
Kate Spade, Mansur
Gavriel, dan Tory Burch.

(T)hat 70’S Show
Kehadiran satu elemen
aksesori pelengkap
ternyata dapat
mengembalikan sedikit
nostalgia terhadap era
tahun 70-an. Dan musim
ini menjadi momentum
yang tepat untuk kembali
menampilkan printed
scarf sebagai ikat kepala.

Tye Dye Effect

Color Block

Motif percampuran
gradasi warna ini
memang menjadi
suatu motif yang harus
ada di setiap musim
panas. Entah mengapa
asosiasinya sangat
kuat dengan spring
summer collection. Dan
untuk musim semi dan
panas 2019 nanti, R13,
Prabal Gurung, dan
Eckhaus Latta sudah
mempersiapkannya
untuk Anda.

Warna-warna
monokromatis memang
tidak pernah akan
tersingkir sampai kapan
pun, tapi bukan berarti
warna-warna tersebut
tidak akan diistirahatkan
sejenak dari pandangan
mata. Karena pada
musim panas 2019 ini,
warna-warna sekunder
akan mewarnai
penglihatan Anda selama
dua musim.
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HIM

Mr. Handbag
Rupanya tak hanya kaum
wanita saja yang wajib
membawa handbag, tapi
juga kaum pria. Bukan
hanya sebagai tren mode
semata, mengingat saat
ini setiap pria memiliki
banyak barang bawaan
ketika berpergian, seperti
smartphone, powerbank,
dompet, kunci mobil,
dan cable charger. Maka
itulah, Louis Vuitton
dan Dior Homme
memasukan aksesori
tersebut ke dalam must
have items list.

Double (not)
Trouble

The Shorter The
Better

Musim panas 2019 nanti
para desainer papan atas
telah mempersiapkan
double breasted blazer
untuk menjadi tren
lagi. Sekalipun musim
panas bukanlah waktu
yang tepat untuk
mengenakannya, tapi
siapa yang peduli
jika fashion sudah
mengukuhkannya
untuk menjadi style
terkini di musim panas
mendatang.

Musim panas memang
saatnya untuk
mengenakan pakaian
yang tipis dan ringan, di
samping itu juga saatnya
untuk memamerkan
kulit dan otot betis bagi
kaum pria. Karenanya,
beberapa rumah mode
seperti Dior Homme,
Dries Van Noten,
dan Louis Vuitton
menawarkan konsep
bawahan yang sama,
yakni short pants.

Skin Free

Pattern Clash

Item yang satu ini
tentu menjadi favorit
setiap kaum pria, yang
lebih mengutamakan
kenyamanan daripada
wujudnya. Beberapa
rumah mode di London,
New York, Milan, dan
Paris pada musim
panas 2019 ini telah
mempersiapkan ragam
sandal yang stylish untuk
dipadupadankan dengan
ragam pakaian casual
dan formal.

Jika selama ini pattern
jarang sekali ditemui
dalam koleksi pria, untuk
musim panas 2019 nanti,
tampaknya para desainer
dari empat kota mode
dunia coba mendobrak
kebiasaan sebelumnya
dan menjadikan pattern
sebagai salah satu
tren. Nyatanya, apa
pun bentuknya, fabric
bermotif tersebut tetap
berhasil diaplikasikan
menjadi apapun.
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fashion spread
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P

ernahkah Anda merasa terpenjara? Maksud pertanyaannya tidak se
cara harafiah terbelenggu jeruji besi, tapi merasa tidak benar-benar
bebas. Bagaimana dengan tanggung jawab? Bagaimana dengan waktu

yang terus berjalan? Bagaimana dengan perasaan?
Hanya satu pinta. Hanya satu doa. Izinkan raga ini bebas selepas burung di
udara. Sebentar saja, tidak perlu selamanya. Izinkan raga ini mengutarakan apa
yang ada di dalam rasa, di dalam asa. Izinkan raga yang selama ini terkurung
merasakan kebebasan, keteduhan. Meski hanya sesaat saja. Izinkan. Nanti akan
tiba waktunya burung yang terbang itu pun kembali menapak di tanah.
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T echno

T EK S : D O N N Y H . F O T O : D O K . S P E S I A L

D E R E TA N PO N S E L
T E R B A I K A K H I R TA H U N

B

anyak peristiwa penting di bidang teknologi
hadir sepanjang tahun 2018, salah satunya
adalah kehadiran sejumlah ponsel terbaik
menjelang akhir tahun. Apa saja?

IPHONE XS/XS Max
Ponsel ini banyak mendapat sorotan karena harganya yang dinilai terlalu
tinggi, tapi ketika Anda menyukai Apple, Anda tetap saja akan bersedia
membayar lebih mahal.
iPhone memang tidak bisa diremehkan untuk urusan riset dan
pengembangan meski dua ponsel terbaru ini tidak signifikan perubahan
nya dari iPhone X, tetapi dilengkapi sisi kamera yang lebih baik, baterai
lebih baik, layar lebih awet, hingga adanya fitur dual SIM.
iPhone XS dan XS Max dilengkapi chip terbaru A12 Bionic dengan
k inerja lebih cepat dan tersedia dalam opsi storage 64 GB, 256 GB, dan
512 GB. Tak lupa, baik iPhone XS dan XS Max juga dilengkapi fitur tahan
air bersertifikasi IP68 yang telah diuji ketahanannya.

Google Pixel 3
dan Google Pixel 3 XL
Sebagai pemilik Android, tentu ponsel ter
baru Google, yakni Pixel 3, bisa dibilang
adalah flagship Android yang sesungguh
nya karena dibekali Android murni besutan
Google dan jaminan performa yang tak per
nah m engecewakan.
Sisi kamera kedua ponsel telah dilengkapi
kecerdasan buatan yang jadi primadona di lini
Pixel 3 ini. Kedua smartphone didukung de
ngan chipset Snapdragon 845 dan RAM 4 GB.
Google juga menyertakan speaker stereo di
bagian depan dan bluetooth 5.0.
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Huawei Mate P20 Pro
Banyak media ternama, termasuk Forbes, menyebut jika Huawei

mendorong kreativitas fotografi.

P20 Pro adalah ponsel terbaik di tahun 2018. Ponsel yang diluncurkan

Selain itu, Mate 20 Pro, yang baterainya 4.200 mAh, bisa diisi ulang

p ertengahan Oktober ini dinilai sebagai ponsel dengan spesifikasi dan

dengan sangat cepat menggunakan teknologi SuperCharge 40W.

k amera yang paling canggih saat ini.

Tekn ologi ini diklaim bisa mengisi baterai dari 0% sampai 70% dalam
waktu 30 menit. Bahkan Anda pun bisa mengisi baterai ponsel lain

Wajar saja, Huawei Mate P20 Pro ini menggunakan triple camera

s ecara nirkabel!

dari Leica dan diperkuat dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk

Samsung Galaxy Note 9
Sebagai produsen ponsel terbesar di dunia dan terkenal den gan
kualitas lini kelas atas ponselnya, kehadiran Samsung Galaxy
Note 9 juga banyak ditunggu. Memiliki layar 6,4 inci, Galaxy
Note 9 menjadi model smartphone Infinity Display terbesar
dari Samsung. Note 9 menghadirkan dua pilihan memori, yakni
dengan RAM 6 GB dengan memori internal 128 GB dan RAM 8
GB dengan memori internal 512 GB.
Perangkat Galaxy Note identik dengan stylus pen atau S-Pen
yang kali ini ditingkatkan berkat dukungan Bluetooth Low-
Energy (BLE). Teknologi ini menghadirkan cara baru menggu
nakan Note 9 untuk beragam keperluan, mulai sebagai shutter
kamera untuk selfie, alat kontrol presentasi PowerPoint, atau
remote pemutar media.
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beaut y

T ren R iasan 2 0 1 9

M enjadi S i S ederhana yan g
M enarik P erhatian
“Who cares about pretty? I’m going for
noticeable.”
―Veronica Roth from Divergent
T eks : h ann y iswari F oto : s y i f a f ac h runissa & dok . spesia l
P e n a t a r i a s : abie l a amanda B us a n a : ik y k L ok a s i : studio b y s

P

ekan mode merupakan salah satu ajang yang selalu

menciptakan tampilan utuh sebuah koleksi. Dari hal itu pula

dinantikan oleh para pelaku dan penikmat mode.

Anda mendapatkan bocoran mengenai riasan yang akan men

Tak heran jika orang berbondong-bondong untuk

jadi tren di musim atau tahun mendatang.

hadir dan melirik koleksi mode teranyar yang dipamerkan di

Jika 2018 tren riasan masih mengedepankan contouring,

perhelatan tersebut. Tetapi tak melulu soal busana, panggung

lain hal dengan 2019. Selain kembalinya riasan warna-warni

runway menyajikan lebih dari itu! Salah satunya ialah riasan.

layaknya era 60-an, tahun yang akan datang didominasi dengan

Setiap digelarnya pekan mode, banyak penata rias atau bahkan

riasan sederhana tapi tetap menampilkan detail yang menarik

lini kosmetik yang berkolaborasi bersama sang desainer untuk

perhatian. Penasaran? Simak beberapa prediksi tren berikut ini!

Natural Complexion

Eyeliner Game Strong

Pada akhirnya, tampilan kulit yang sehat nan alami semakin

Bagi para perempuan, mungkin eyeliner adalah segalanya.

diminati, apalagi pada 2019. Embrace your flaws! Silakan ucap

Ialah penyelamat yang dengan sekejap dapat menyulap mata

kan selamat tinggal pada alas bedak dan concealer dengan

sayu Anda menjadi lebih besar dan tajam. Tenang, teknik cat

tingkat coverage yang penuh untuk menutupi kekurangan

eye yang telah menjadi andalan akan tetap di urutan pertama

di wajah Anda. Tinggalkan pula contouring tebal yang mem

yang bisa Anda gunakan. Tetapi jika ingin sedikit bereksperi

buat kontur wajah Anda terlihat ‘sempurna’. Ini saatnya Anda

men, Anda bisa mencoba untuk menggunakan teknik tightline

menampilkan ciri khas diri!

pada waterline atas dan bawah mata, atau buat garis tegas ber
bentuk V di ujung dalam mata? Silakan dicoba!

Safe Colors
Selain warna-warni seperti biru, hijau, fuschia, dan ungu guna

Lippies Power

memberi sentuhan era 60-an, 2019 mempersilakan Anda

Ini adalah tahun Anda untuk berekspresi tanpa ada batasan.

untuk menggunakan warna yang berada di zona aman se

Anda dapat mencoba tampilan ‘pucat’ era 60-an dengan meng

tiap perempuan. Soft pink, nude, bronze, champagne, hingga

gunakan lipstik berwarna nude, pink, dan oranye, atau tampilan

terracota bisa Anda coba. Simple is the key! Sentuhan eye-

‘berani’ bermain dengan menggunakan warna lipstik gelap.

shadow satu warna pun dapat menjadi pilihan, lho.

Selain itu, Anda pun dapat menggunakan lipstik lebih dari satu
tekstur, tak melulu hanya matte, satin, atau glossy.
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From runway to realway, is it hard to apply? Tentu tidak! Dari beberapa tren riasan
2019, berikut adalah dua tampilan yang bisa Anda gunakan sehari-hari untuk menjadi
‘si sederhana yang menarik perhatian’.

Dari pertama melihatnya, tentu Anda sudah terpaku de

Kali ini, jangan ragu untuk menggunakan warna yang terbi

ngan keberanian pilihan warna pada bibir, bukan? Ya, itulah

lang aman. Coba bubuhkan eyeshadow warna pink di seluruh

kuncinya. Gunakan alas bedak secara tipis, kemudian bubuh

kelopak mata dan tambahkan gores eyeliner untuk menam

kan e yeshadow berwarna champagne dengan sedikit shimmer

bah gimmick pada mata. Selanjutnya, beri sedikit highlight

yang mampu membuat mata bersinar. Terakhir, pilih lipstik

demi memperlihatkan wajah yang sehat, dan lengkapi riasan

berwarna gelap untuk tampilan berani seutuhnya.

d en gan menggunakan lipstik nude yang menawan.

Coba

Coba
Shiseido ModernMatte Powder
Lipstick in Nocturnal

Too Faced Sketch
Marker Liquid Liner

Urban Decay Naked Cherry Eyeshadow
Palette in Bang Bang

Bobbi Brown Skin
Long-Wear Weightless
Foundation SPF15

Chanel Rouge
Coco in Adrienne
Urban Decay
Moondust Eyeshadow
in Space Cowboy

Laura Mercier Face
Illuminator
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beauty news

T EK S : H A N N Y I S W A R I F O T O : D O K . S P E S I A L

The Feminin Scent

S

alah satu parfum yang memiliki aroma feminin adalah Oh! The Origin dari Tous.
Dengan komposisi yang didominasi flora seperti mawar dan iris, ditambah
esens musk dan vanila. Perkawinan masing-masing aromanya menghasilkan

wangi yang manis tapi tidak berlebihan dan justru menyegarkan. Tak lupa, parfum ini
juga dikemas dalam botol cantik yang akan menghiasi sudut meja rias Anda. Selain
menjadi pemanis diri, juga menjadi pemanis dekorasi. Apa lagi yang kurang dari sosok
parfum ini? Hanya dengan beberapa semprotan saja, Anda mampu menyempurnakan
diri seutuhnya.

Aging Gracefully

Delicious Body

S

hasil yang maksimal. Kali ini, Sisley merilis Sisleÿa L’Intégral

S

A nti-Âge Firming Concentrated Serum dengan ekstrak marjoram

yang membantu menghidrasi kulit, dan Deodorant Spray yang

yang diyakini dapat memperbaiki kerja produksi elastin di dalam

memberi sensasi menyegarkan sepanjang hari. Psst, semuanya

tubuh. Dengan demikian, kulit pun akan terjaga fleksibilitas dan

memiliki aroma seperti parfum Gabrielle Chanel yang kaya akan

kekencangannya. Tak lupa, gunakan serum sambil melakukan

jasmine, ylang-ylang, dan orange blossom yang segar dikawinkan

p ijatan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan tentunya men

dengan sedikit tuberose. Kesegarannya sungguh juara!

isley merupakan salah satu lini kosmetik yang selalu ter

urprise, surprise! Kini Chanel menyediakan tiga produk baru

depan akan perawatan anti-aging. Segala bentuk penelitian

dari aroma Gabrielle Chanel yang dapat Anda gunakan pada

dan pengembangan dilakukan guna memberi konsumen

tubuh. Terdiri dari tiga produk, yakni Foaming Shower Gel

yang membersihkan dan melembapkan, Moisturizing Body L
 otion

cegah penuaan dini.

T eks : h ann y iswari F oto : dok spesia l
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Cheer Eyes Up

B

ekerja hingga larut malam dan gaya hidup tak sehat dapat
menimbulkan kantung mata dan lingkaran yang sulit dihi
langk an. Untuk mengatasinya, serum terbaru keluaran Dior,

Le Micro-Sérum de Rose Yeux, dipercaya dapat membantu mem
berikan energi pada area mata. Diformulasikan dengan buah rose
de g ranville, serum ini dapat mengurangi kantung mata, lingkaran
h itam tanda-tanda kelelahan di sekitar mata, sehingga memperli
hatkan mata yang cerah dan sehat. Gunakan setiap hari dengan ge
rakan m elingkar sebanyak tiga kali dapat mempercepat hasil yang
diinginkan. Tertarik mencoba?

The Awaited One

It Got You Covered

B

patnya di Plaza Indonesia. Jadi, tak perlu lagi berburu parfum

J

ini di berbagai b andar udara negara tetangga, ya? Di butik ini,

bercahaya. Dilengkapi kandungan SPF 50, cushion ini membuat

Anda bisa mencium dan mencoba langsung seluruh wewangi

Anda tidak khawatir ketika terpapar sinar matahari. Coverage yang

an dalam koleksi lengkap dan menemukan aroma yang sesuai

ditawarkan pun sungguh mencengangkan, mulai dari medium

erbahagialah Anda penggemar lini wewangian asal

ika selama ini produk cushion berasal dari lini kosmetik Ko

Inggris, Jo Malone! Setelah penantian panjang, akhirnya

rea Selatan, kini MAC Cosmetics pun tidak ingin ketinggalan

Jo Malone membuka butik pertamanya di Indonesia, te

tren dan meluncurkan Studio Perfect Hydrating C
ushion

dengan hasil yang membuat kulit terlihat kenyal, lembap, dan

karakter dengan bantuan f ragrance stylist. Tak lupa, aroma best-

hingga full coverage sehingga pori-pori wajah Anda akan terlihat

selling seperti Wild B
 luebell, English Pear & Freesia, Peony and

hampir sempurna tersamarkan. Bagaimana dengan warnanya?

Blush suede, dan Nectarine Blossom & Honey pun tersedia!

Tenang, sembilan pilihan warna ditawarkan sehingga memudah

Sangat m enyenangkan, bukan? Maka, apakah sudah siap untuk

kan Anda mendapatkan warna yang sesuai dengan kulit.

melengkapi koleksi parfum Jo Malone Anda?
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fit & fresh

Tuai Sehat Dengan Sepeda
T e k s zu l ma h mudi F o t o dok . spesia l

Bersepeda termasuk olahraga kardiovaskular yang dapat
memaksimalkan kinerja organ jantung dan paru-paru. Tetapi
tidak hanya itu, olahraga sepeda juga memiliki segudang
manfaat yang baik untuk tubuh.
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B

agi masyarakat Eropa, sepeda adalah alat trans

Dan selain hal-hal tersebut, berikut manfaat dari olahraga

portasi yang sangat digemari sejak lama dan terus

b ersepeda:

hingga saat ini. Pengguna sepeda di sana juga tak

• Meningkatkan
k eseimbangan

mengenal usia dan latar belakang ekonomi. Faktor lingkung

kekuatan

otot

dan

melatih

an Eropa terutama budaya dan cuaca yang bersahabat, terus

Jika dilakukan secara rutin, otot yang kuat dan fleksibel

mendukung langgengnya peggunaan sepeda.

menjadi salah satu hasilnya. Selain itu, koordinasi dan

Dan seperti penelitian yang penah dipublikasikan BBC, yang

keseimbangan tubuh juga ikut terlatih.

telah meneliti pengguna sepeda sebanyak 30.640 orang di Kota
Copenhagen, Denmark, selama 15 tahun, menunjukkan bahwa

• Merawat kondisi sendi

mereka yang hobi bersepeda terbukti memiliki umur lebih

Sikut, lutut, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan

panjang dari yang tidak menekuni olahraga ini.

merupakan beberapa sendi yang akan otomatis bekerja

Meski fungsi dan kegunaan sepeda di negara kita tidak
seperti di Eropa, tapi penggunaan sepeda di sini lebih kepada

saat bersepeda. Pergerakan yang baik pada persendian
saat bersepeda akan membuat sendi menjadi fleksibel.

tujuan olahraga dan rekreasi. Biasanya bersepeda di sini di
sawahannya, lokasi wisata, atau wilayah pegunungan yang

• Mengurangi risiko diabetes dan menjaga berat
badan ideal

sejuk. Jadinya, selain membuat tumbuh tambah fit, aktivitas ini

Selain pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik

juga kian mendekatkan penggunanya dengan alam.

merupakan salah satu penyebab diabetes. Bersepeda

lakukan di pinggiran kota, pedesaan dengan hamparan pe

m er upakan salah satu cara yang dapat Anda lakukan un

Manfaat Olahraga Sepeda

tuk mengurangi risiko diabetes. Sebuah studi menunjukkan

Bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan. Bagi Anda

bahwa orang yang bersepeda lebih dari 30 menit per hari

yang amat sibuk dan jarang berolahraga, sepeda bisa m enjadi

memiliki risiko lebih rendah untuk terkena diabetes. Salah

pilihan apalagi berkategori olahraga low impact–h entakan

satu keuntungan lain adalah meningkatnya metabolisme

rendah–menjadi pilihan tepat untuk mereka yang baru


tubuh dan pembakaran kalori sehingga dapat 
m enjaga

b erolahraga.

berat badan tetap ideal.
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O B E S I TA S D A N A N C A M A N N YA
B AG I K E H I D U PA N
Teks diaZ rachman Foto dok. spesial

Olahraga bisa menjadi cara untuk menjaga kebugaran

Tingkat kemakmuran seseorang menjadi salah
satu pemicu obesitas, selain faktor genetis
yang sulit dihindari. Men urut WHO, lebih 2,8
juta orang dewasa meninggal setiap tahunnya
karena obesitas yang menyebabkan munculnya
penyakit kronis lain seperti jantung dan
diabetes mellitus.

fisik dan memaksimalkan fungsi tubuh, seperti apapun ben
tuk tubuh kita. Tetapi, orang yang mengalami obesitas perlu
memilih jenis olahraga yang tepat agar bisa membantu meraih
berat tubuh yang ideal.

Berikut panduannya:
1.

P

Olahraga secara teratur minimal 5 kali seminggu selama
30 hingga 60 menit agar badan tetap bugar.

2.

ada masa lalu, memiliki badan subur memang men

Olahraga sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan
s etelah berkonsultasi dengan dokter.

jadi impian bagi sebagian orang, bahkan terk adang

3.

kelebihan berat dianggap sebagai simbol dari ke

Tingkatkan kegiatan fisik sehari-hari serta atur diet
yang sesuai.

makmuran. Sayangnya, memilki berat badan yang di luar batas

4.

Jalan kaki adalah salah satu olahraga terbaik dan termu

normal juga sangat berbahaya. Sebab, banyak sekali ancaman

dah yang tak membutuhkan peralatan apapun serta bisa

yang mengintai bagi orang yang memiliki berat badan berlebih

dilakukan di mana saja. Jalan kaki adalah olahraga low

atau obesitas.

impact moderat atau olahraga yang gerakan kedua kaki

Pada dasarnya, obesitas diidap oleh orang-orang yang

nya masih menempel di lantai sepanjang sesi olahraga.

tidak begitu peduli dengan kesehatan tubuhnya, c enderung

5.

Senam aerobik low impact.

m emiliki gaya hidup yang pragmatis. Mereka akan m akan

6.

Bersepeda adalah jenis olahraga lainnya yang cocok bagi

tanpa memikirkan jumlah asupan yang diperlukan juga

mereka yang mengalami obesitas dan ingin membakar

mereka tak memiliki kegiatan fisik yang memadai. Akibatnya,

kalori dengan dampak minim pada persendian.

terjadi pengumpulan lemak tubuh yang berasal dari k el ebihan

7.

Berenang dengan jarak agak jauh.

a sup

a n. Asupan m
 akanan yang berlebihan ini disimpan
m enjadi c adangan dalam bentuk sel lemak yang tidak ter
batas. K elebihan asupan disimpan menjadi cadangan gula di
hati dan otot dalam kapasitas yang terbatas. Penambahan ini

Beberapa penyakit yang terpicu
dari obesitas di antaranya

akan mengakibatkan sel lemak membesar dan bertambah
jumlahnya.

Penyakit Jantung Koroner (PKH) / Coroner Heart Disease (CHD)
Stroke Penyakit Kantung Empedu Osteoarthritis (OA) Kanker
Diabetes Kelainan (gangguan) lain

Obesitas sendiri sebagian besar dapat dicegah dengan
p erubahan gaya hidup seperti mengadopsi pola makan yang
sehat, aktivitas fisik yang sedang, dan menjaga berat badan
tetap terkendali.

Obesitas dan kanker

Cara dan Olahraga Efektif bagi Penderita Obesitas

Dilansir dari BBC, Trinity College Dublin di Irlandia, berhasil
memecahkan alasan obesitas bisa menyebabkan kanker. Ternyata
di dalam tubuh ada tipe sel khusus yang digunakan tubuh untuk
melawan kanker, Sayangnya bagi pengidap obesitas, sel tersebut akan
tersumbat oleh lemak dan imbasnya tidak berfungsi, sehingga sel
kanker bisa berkembang bebas.

a taupun untuk Menghindarinya
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah
kita masuk ke dalam kategori obesitas. Misalnya, mengukur
indeks masa tubuh (BMI). Mereka yang memiliki BMI di atas 30
dianggap sudah masuk kategori obesitas.
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HIMBARA
BOROBUDUR
SYMPHONY 2018
MARIAH CAREY
LIVE IN CONCERT

C

andi Borobudur tidak hanya milik masyarakat
Indonesia, tapi juga bagi seluruh masyarakat du
nia. Maka dari itu, Candi Borobudur selalu terbuka

untuk siapapun yang ingin menyaksikan secara langsung
bagaimana situs yang juga telah ditetapkan sebagai salah
satu keajaiban dunia ini–menunjukan bahwa peradaban yang
s angat luar b iasa pernah terjadi di Nusantara.
Dan baru-baru ini, salah satu perusahaan BUMN yaitu
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
(TWC) mencetuskan sebuah ide spektakuler yang diharap
kan sebagai sebuah pemantik akan lebih banyak lagi wisata
wan yang berkunjung ke Indonesia, yaitu melalui Borobudur
S ymphony. Borobudur Symphony merupakan sebuah helatan
musik bertaraf internasional yang pertama kali diperkenalkan
di tahun 2018, dimana proses kolaborasi dari dua mahakarya,
yakni mahakarya Candi Borobudur sebagai World Heritage di
sandingkan mahakarya musik dari para pesohor dunia secara
bersamaan dalam satu gelaran.
Himbara Borobudur Symphony 2018 – Mariah Carey Live In
Concert terselenggara atas kerjasama Antara PT TWC d engan
Himbara yaitu perhimpunan bank-bank milik pemerintah
(Bank BTN, Mandiri, BRI, & BNI). Acara ini diselengarakan di
Taman Lumbini Candi Borobudur pada hari Selasa tanggal 06
November 2018.
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T our de B orobudur 2 0 1 8 ,
BT N B idik Nasabah M ilenial

S

EMARANG - PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk.

(BTN)

bersama

Pemerintah

Provinsi

( Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali me


nyelenggarakan BTN Tour de Borobudur XVIII 2018. Kali ini,
BTN mengajak generasi milenial untuk ikut meramaikan event

olahraga bersepeda tersebut.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, lebih dari 2.000
peserta ikut memeriahkan ajang yang menempuh jarak lebih
dari 200 km tersebut, termasuk para generasi milenial. Per
tumbuhan nasabah pun diharapkan dapat terdongkrak karena
BTN mensyaratkan seluruh peserta yang ikut untuk mem
buka rekening tabungan BTN terlebih dahulu atau mempunyai
p roduk-produk BTN.
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Dengan demikian, selain mengajak para
milenial hidup sehat dengan bersepeda, BTN

penanaman 10.000 pohon trembesi yang di
lakukan oleh para peserta,” kata dia.

sesama,” jelas dia.
Lebih lanjut Maryono mengatakan, par

pun berharap dapat mendongkrak pertum

Adapun rute BTN Tour de Borobudur 2018

tisipasi perseroan dalam ajang BTN Tour de

buhan rekening sekaligus untuk menam

yang dilalui yakni Kota Semarang, kemudian

Borobudur XVIII 2018 karena BTN sangat con-

bah awareness generasi milenial terhadap

melewati Klenteng Sampokong, Goa Kreo,

cern dengan pariwisata. Pasalnya, pariwisata

p roduk-produk BTN.

Plantera Kendal, Perkebunan Ngobo, Rawa

sangat erat dengan perumahan, dimana peru

“BTN mengajak milenial jadi peserta Tour

Pening, dan Kawasan Kopeng. Rute jalan di

mahan itu sangat dekat dengan keluarga.

de Borobudur. Generasi milenial yang kami

lereng Gunung Merapi juga bakal dilalui di

ajak juga kami berikan kesempatan untuk

ajang BTN Tour de Borobudur XVIII tahun ini.

mengabadikan tempat-tempat yang sangat

Sebelum finish di candi Borobudur para

“Pariwisata tidak jauh dengan keluarga,
apalagi saat ini dengan adanya rute tol itu
sangat berpengaruh terhadap pertumbuh

indah sepanjang rute Tour de Borobudur kali

p eserta


ini dengan kameranya,” kata Maryono usai

Ekonomi Desa (Balkondes) yang dibangun

menyelesaikan etape ke-dua BTN Tour de

BTN sebagai bentuk dukungan kepada pe

Borobudur 2018 di pelataran Candi Borobudur,

merintah dalam pengembangan industri rak

Dongkrak Wisata Jateng

Magelang, Jawa Tengah, Minggu (4/11).

yat di bawah koordinasi Kementrian BUMN.

Sementara

gowes

sempat

melintasi

Balai

an wilayah khususnya pemukiman,” ujar
M aryono.

itu,

Gubernur

Jateng

Ganjar

Dia menjelaskan, gelaran acara yang

Balkondes tersebut merupakan pitstop ter

P ranowo mengatakan, event tahun ini telah

diselenggarakan ini merupakan yang ke-XVIII

akhir untuk kemudian peserta gowes meng

membuat sektor pariwisata di wilayahnya

dan sudah menjadi agenda rutin tahunan yang

akhiri di halaman Candi Borobudur sebagai

terdongkrak dengan banyaknya kunjungan

diikuti oleh berbagai peserta baik dari dalam

puncak dari seluruh etape yang disiapkan

wisatawan ke Borobudur. Untuk itu, pihak

maupun luar negeri. BTN sendiri sebelumnya

dalam rangka BTN Tour de Borobudur 2018.

nya akan terus menggelar kegiatan serupa

telah tiga kali menjadi seponsor utama acara
tersebut.

Maryono menambahkan, pada event kali
ini, perseroan mengajak para penggowes

yang bisa menarik banyak orang untuk datang
ke Jateng.

pe

u ntuk memberikan bantuan tiap kilometer


“Kami memang targetnya tinggi untuk

serta tersebut terdiri dari beberapa kategori.

jarak yang ditempuh sebagai bagian para pe

pariwisata. Penguatan Dollar terhadap R upiah

Di a ntaranya, kategori A untuk 200 KM, kate

serta BTN Tour de Borobudur XVIII berbagi

saat ini saya nilai justru merupakan kesem

gori B sepanjang 100 KM, dan kategori VVIP

dengan sesama. Di akhir acara, para pese

patan untuk jualan pariwisata dan jualan

yang akan menempuh jarak antara 35 sampai

peda berhasil mengumpulkan dana sebesar

p roduk lokal,” kata Ganjar.

Maryono

mengungkapkan,

ribuan

d en gan 40 KM. Dalam event ini, para p engayuh

Rp229.370.500 sebagai sumbangan yang dise

Selain itu, menurut dia, dengan banyak

sepeda berkesempatan menjajal jalur tol baru

rahkan untuk korban musibah gempa di Palu,

nya peserta BTN Tour de Borobudur kali ini

sepanjang kurang lebih 75 kilometer yang

Donggala, dan Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng).

juga berdampak pada meningkatnya penda

m enghubungkan Batang-Semarang, terma


“Para penggowes senang ikut BTN Tour

patan daerah setempat khususnya Jateng

de Borobudur karena punya berbagai keunik

dan 
Yogyakarta. “Akomodasi yang ada di

“Pada jalur tol sepanjang 75 kilometer

an. Di samping suguhan keindahan alam di

Yogyakarta dan sekitar Magelang akan tum

yang menghubungkan Kabupaten Batang den

sepanjang etape, para pengayuh sepeda pun

buh, great event ini memang untuk mengun

gan Kabupaten Kendal itu dilakukan seremoni

terlibat dalam kegiatan sosial berbagi dengan

dang pariwisata,” ujar Ganjar.

suk m
 elalui Jembatan Kalikuto.

29

portrait

30

M A R I ME MA SA K DENGAN
R A S A SE NA N G
T e k s Z u l ma h mudi

M

emasak itu tidak mudah

glamor dan menarik minat berbagai kalangan

memberikan

untuk belajar, dari anak-anak hingga orang

m engembangkan


dewasa, wanita juga pria. Apalagi berbagai ta

dari para pesertanya.

yangan di televisi sering menampilkan kiprah
kesuksesan seorang chef.

pengalaman

belajar

keterampilan

dengan

memasak

Acara ini berlangsung selama empat jam
dimulai dari pukul 09.30 - 14.00 dan diisi de

tapi juga tidak sulit. Ba

Dan pada Kamis 18 Oktober lalu, BTN

ngan beragam kegiatan menarik dari mulai

nyak hal yang berperan

Prioritas mengadakan event Priority Cooking

p engenalan alat-alat, demo, hingga belajar


mulai dari pengetahuan akan tekniknya,

Class di Bali yang diikuti sebanyak lebih dari

membuat kue-kue. Dan benar, memasak itu

pengetahuan akan bumbu-bumbu, dan yang

20 nasabah BTN Prioritas. Acara yang berlo

bisa saja menjadi hobi seseorang, tapi jika

lebih penting lagi adalah insting.

kasi di Bali Culinary Pastry School ini berlang

dipelajari dengan tekun dapat pula menjadi

sung secara menyenangkan sekaligus dapat

p rofesi yang menjanjikan.

Kini, dunia masak-memasak memang lebih
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ENTERTAINMENT

POPU L AR NEW M O V IES

Aquam an
Sutradara: James Wan
Pemeran: Amber Heard, Jason Momoa,
Nicole Kidman

Film ini tentunya juga ditunggu-tunggu penggemar
dari DC Comics di akhir tahun ini. DC Comics kembali
ke layar lebar dengan film Aquaman, dibintangi oleh
Jason Mamoa sebagai Aquaman dan perempuan
c antik Amber Heard sebagai Mera, putri seorang

raja bawah laut. Film Aquaman bakal berpusat pada
konflik antara Arthur Curry sang Aquaman d engan
adiknya yang jahat, Orm (Patrick Wilson).

Holm es
and Watson
Sutradara: Etan Cohen
Pemeran: Will Ferrell, John C. Reilly,
Ralph Fiennes

Bumblebee
Sutradara: Travis Knight
Pemeran: Justin Theroux, Hailee Steinfeld, Angela Bassett, John Cena

Penyuka film komedi? Bagaimana jika Sherlock

P

memang kerap diangkat ke layar lebar. Nah, ini men

kisahkan, Bumblebee menemukan tempat perlindungan di

saja. Meskipun begitu, kasus tersebut cukup besar dan

penampunga n barang rongsokan kota pantai kecil di California.

melibatkan tokoh-tokoh besar di dunia.

H olmes dibuat versi komedi? Kisah Sherlock Holmes

enggemar Tranformers tentu amat menantikan ke

jadi sebuah hal yang cukup baru, karena dunia detektif

hadiran film ini meski tidak lagi disutradarai oleh

tentunya lebih identik dengan hal-hal berbau misterius

M ichael Bay. Film ini mengambil latar 20 tahun se

daripada humor. Dalam film Holmes and Watson (2018),

belum film Transformers terjadi, tepatnya di tahun 1987. Di

detektif kondang tersebut dihadapkan pada satu kasus

Charlie (Hailee Steinfeld), gadis berusia 18 tahun, menemukan
Bumblebee yang rusak dalam mode mobil.

T e k s Z u l ma h mudi F o t o D ok . S pesia l
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T

ahun Babi Bumi dalam kalender Tionghoa segera
tiba tepatnya pada 5 Februari 2019. Menurut ke
percayaan masyarakat Tionghoa, Shio Babi me

rupakan lambang yang berkaitan dengan keberuntungan dan
kemakmuran. Pada dasarnya, Tahun Babi Bumi dikenal dekat
dengan aspek ketenangan, kenyamanan, jauh dari segala
macam perselisihan, memberikan gairah dan kehidupan yang
harmonis sepanjang tahun.
Terlepas dari percaya atau tidaknya Anda terhadap
keberuntungan apa saja yang bisa diraih di tahun 2019, tak
ada salahnya Anda melakukan kegiatan seperti mendekorasi

Keberuntungan di Tahun Babi Bumi

u lang interior rumah Anda seperti menggunakan warna-warna

Menurut horoskop Tiongkok, Tahun Babi Bumi
merupakan tahun keberuntungan, tahun yang baik
bagi semua Shio karena Babi membawa kesuksesan
di semua bidang kehidupan. Tahun 2019 bagus untuk
menghasilkan uang, dan tahun yang baik untuk
berinvestasi.

keberuntungan yang menginsipirasinya.
Menurut horoskop Tiongkok (thechinesezodiac.org), warna
keberuntungan di tahun Babi Bumi adalah putih, oranye,
merah, merah muda, putih, biru, dan abu-abu. Juga, warna
tertentu dari Bumi yakni cokelat dan kuning. Warna-warna ini
dapat Anda terapkan pada pemilihan warna bagi eksterior atau
interior rumah, atau juga dalam pemilihan warna perabot atau

klasik yang berasal dari wilayah Mediterania meliputi tiga

aksesori lainnya.

benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika yang mengelilingi Laut
Tengah. Warna-warni yang ditonjolkan dalam desain rumah

Menerapkan Gaya Desain Interior Mediterania

tersebut mengadopsi warna alam. Lantas seperti apa desain

Gaya desain interior Mediterania merupakan salah satu ru

rumah bergaya Mediterania? Berikut beberapa karakter khas

jukan yang tepat diaplikasikan pada tahun Tahun Babi Bumi

yang dijumpai dalam desain rumah bergaya Mediterania.

2019. Hal ini karena desainnya yang penuh warna sehingga

Gaya desain interior Mediterania yang menampilkan citra

memberi kesan santai juga menyenangkan.

visual ruangan yang kaya akan warna. Memadukan warna

Rumah bergaya Mediterania ini merupakan desain hunian

seperti merah, merah muda, dan biru pada interior adalah
m erupakan tantangan saat mendekorasi rumah. Apalagi,

w arna-warna tersebut menawarkan kontras yang menarik.
Selama Tahun Babi Bumi 2019, warna favorit adalah merah,
yang melambangkan elemen Api. Dan, pemakaian warna
merah juga dapat ditempatkan di mana saja, baik di kamar
mandi, kamar tidur, atau dapur. Atau, variasi warna romantis
juga dapat jadi pilihan, bisa diterapkan pada kamar tidur, mulai
dari putih bersih dan polos hingga merah muda yang memberi
kesan feminin.
Anda pun bisa memadukan warna kuning pada dinding
r uang, kemudian dikolaborasikan dengan warna biru, pu

tih, dan oranye atau cokelat pada pilihan furnitur. Atau, Anda
menggunakan jenis warna turunan yang tidak terlalu terang
agar tidak mencolok mata.
Untuk ruang tamu, warna dinding, langit-langit, dan lantai
bisa didominasi warna putih, serta diramaikan dengan pilihan
furnitur yang mengandalkan warna kayu yang natural yang
mewakili warna cokelat.
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PRODUCT INFO

K artu S uka- suka B ank B TN
Bank BTN telah menerbitkan Kartu Suka Suka,
yaitu kartu Debit Visa Bank BTN yang dapat di-customize menggunakan
desain/foto sesuai dengan keinginan nasabah.

Jenis Kartu yang bisa dibuatkan Kartu Suka-suka yaitu:
•

Kartu Batara, biaya pergantian kartu Rp75.000

•

Kartu eBatarapos, biaya pergantian kartu Rp50.000

•

Kartu Juara, biaya pergantian kartu Rp35.000

•

Kartu Batara Syariah, biaya pergantian kartu Rp75.000

Nasabah dapat langsung membuat desain Kartu Suka Suka
secara online dengan prosedur yang sangat mudah,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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01

02

Pilih Bank BTN Konvensional atau BTN Syariah
sesuai dengan jenis tabungan

Ajukan pengajuan pembuatan kartu suka-suka melalui alamat web
https://www.kartusukasuka.btn.co.id/

03

04

Pilih Individu untuk nasabah perorangan atau komunitas untuk
komunitas yang ingin memproses kartu suka-suka.

Klik tombol “Selanjutnya”

05

06

Pilih design template kartu, warna tulisan yang ada pada
kartu dan isi nama yang ingin ditampilkan pada kartu.

Isi Data Nama lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, No Handphone, No Identitas, Alamat,
Email. Pilih jenis tabungan (Batara/e’Batara Pos/BTN Juara). Lalu Klik Registrasi.

07

08

Setelah muncul foto yang sudah diupload,
klik “Proses design Kartu”

Klik tombol “Browse” lalu cari foto yang ingin digunakan pada kartu suka-suka.
Ukuran file foto tidak boleh lebih dari 3MB dan format foto jpeg/png/gif.

09

10

Muncul kode unik untuk diserahkan kepada
customer service di kantor cabang Bank BTN terdekat.

Klik “OK” jika sudah yakin dengan design kartu yang diupload.
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tips & tricks

Menata Rumah Sambut
Natal & Tahun Baru

D

Dekorasi interior ruangan perlu
dipersiapkan secara matang agar perayaan
Natal dan pe rayaan malam pergantian tahun
menjadi istimewa dan pantas dikenang.

i manakah Anda saat akhir tahun ini? Apakah
pergi liburan seperti kebanyakan banyak orang?
Atau, memilih berada di rumah atau apartemen
untuk melewatkan momen perayaan Natal dan
pergantian tahun dengan keluarga, karib kerabat,

dan sahabat terdekat. Tak ada yang salah jika itu keputusan Anda
tapi untuk mendapatkan mood yang lebih spesial dan berkesan,

T e k s M O H . R I S K I R U S D I F o t o D ok . S pesia l

Anda perlu mendekorasi rumah atau apartemen Anda.
Perayaan Natal dan Tahun baru memang identik d engan
pesta. Dan untuk ini, Anda perlu menyiapkan ruang di rumah
Anda menjadi lebih nyaman dan tentunya sedikit luas dari
b iasanya. Ini bisa dilakukan dengan memindahkan sejumlah
perabotan. Dan setelah acara usai, dapat diletakkan kembali
ke tempat semula.
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Merah, Hijau, Putih, dan Emas

Merayakan tahun baru di rumah tentu identik dengan ma

Penggunaan warna merah dan hijau adalah warna umum yang

kan dan minum bersama. Dalam rangka mendukung dekorasi

dapat dijumpai ketika Natal. Nah, kedua warna inilah yang se

yang satu ini, sebaiknya buat penataan meja makan dengan

harusnya Anda tampilkan di dalam rumah. Cara mudah meng

sebaik mungkin dan dilengkapi dengan berbagai makanan

hadirkan warna-warna ini adalah dengan mengganti sarung

serta minuman. Bukan hanya itu, Anda juga bisa menambah

bantal atau karpet yang ada di ruang tamu. Bisa juga dengan

kan beberapa unsur tambahan, seperti gelas atau piring yang

menambahkan sejumlah pajangan warna-warni yang sesuai.

memiliki bentuk unik.

Atau, selain dua warna tersebut, Anda bisa memilih

Pesta tahun baru rasanya kurang lengkap jika 
t idak

dekorasi dominan warna putih, mungkin pilihan warna karpet,

m enggunakan


throw pillow, sofa, ataupun tirai. Warna putih identik dengan

m enyentuh ke plafon ruangan. Anda bisa menggantungkan

salju yang selalu menjadi pemanis dari hari Natal. Selain itu,

b alon-balon tersebut dengan beragam pilihan warna yang


warna putih memberikan kesan bersih dan membuat ruang

s esuai dengan tema pesta.

terasa lebih lapang.

Betapa Pentingnya Aksesori
Ada banyak aksesori Natal yang bisa digunakan untuk menam
bah kesan elegan ruangan. Nah, inilah waktunya Anda mulai
berburu barang koleksi perlengkapan Natal tapi Anda harus
memilih yang cocok dengan dekorasi ruangan. Jadi, jika ak
sesori yang lama masih tersimpan baik, tak ada salahnya
digunakan kembali. Untuk aksesori yang baru, Anda dapat
menambahkan beberapa aksen meriah untuk semua kamar,
pintu masuk, dan dekorasi pintu depan.

Dekorasi Pesta Tahun Baru
Sedikit berbeda dengan suasana Natal yang lebih intim,
perayaan Tahun baru sifatnya lebih kepada bersenang-s enang.
Ketika merencanakan ingin menggelar sebuah pesta, hal per
tama yang harus dipikirkan adalah menentukan tema dan
konsep dari pesta tersebut. Apakah ingin dibuat dalam kon
sep yang formal ataupun digelar secara kasual. Karena, hal itu
akan mempengaruhi gaya dekorasi ruangan.
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KPR GAEESSS!
KPR-nya Generasi Milenial
Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division
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Pada tanggal 3 Oktober 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meluncurkan program baru khusus untuk
kalangan generasi Y atau generasi Milenial, yaitu KPR GAEESSS! Generasi ini dipilih menjadi sasaran Bank BTN
karena kebutuhan akan properti tampaknya belum menjadi prioritas bagi generasi milenial. Generasi milenial
cenderung menghabiskan pendapatan dan tabungannya untuk keperluan konsumtif, seperti travelling, shopping,
dan rutinitas harian milenial sekarang adalah ngopi-ngopi. Inilah yang kemudian ditangkap menjadi peluang oleh
Bank BTN untuk menginformasikan kepada generasi milenial yang berusia 21 hingga 30 tahun dan telah bekerja
selama 1 (satu) tahun serta memiliki pendapatan yang tetap agar menginvestasikan pendapatannya pada properti
yang akan berguna untuk masa depannya melalui KPR GAEESSS!
KPR GAEESSS! ini banyak sekali memberikan kemudahan bagi para generasi milenial yang ingin mengajukan
KPR. Pertama, generasi milenial tidak perlu khawatir untuk mengumpulan uang muka pembayaran properti
karena dengan uang muka ringan mulai dari 1% generasi milenial sudah bisa mengajukan KPR di Bank BTN.
Kedua, suku bunga KPR murah yaitu 8,25% fix rate selama 2 tahun. Ketiga, Bank BTN memberikan discount
biaya administrasi dan biaya provisi sebesar 50%. Keempat, biaya proses yang bisa dimasukkan dalam plafond
kredit dan tidak ada pengendapan dana. Kelima, program KPR GAEESSS! ini dapat di-bundling dengan program
KPR Zero, dimana selama 2 tahun pertama debitur diperbolehkan membayar angsuran bunganya saja. Keenam,
jangka waktu KPR dengan tenor yang panjang sampai dengan 30 tahun. Ketujuh, Bank BTN yang memahami
generasi milenial yang seringkali menggunakan online shopping, maka Bank BTN pun menawarkan kemudahan
untuk generasi milenial dalam mengajukan aplikasi KPR melalui website BTN properti www.btnproperti.co.id dan
langsung mendapatkan izin prinsip seketika.
Dengan adanya program KPR GAEESSS! ini, Bank BTN optimis pada generasi milenial akan memiliki properti
idamannya tanpa perlu menunggu uang tabungan terkumpul, karena semudah itu untuk memiliki hunian yang layak.
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Soekeno dan BTN Prioritas
Meski belum terlalu lama jadi Nasabah BTN Prioritas, Soekeno merasa
jika dirinya dan BTN memiliki banyak kesamaan. “Saya bangga menjadi
nasabah BTN Prioritas, banyak kemudahan yang saya dapatkan. Dan
juga, pelayanannya amat baik,” akunya.

analisis, bahkan juga amat peduli dengan lingkungan dan
orang-orang di sekitarnya.
“Bagi saya, yang penting adalah kerja keras, membangun
reputasi dan menjaganya. Dengan reputasi yang baik, akan
membuat orang percaya dengan kemampuan kita, termasuk
tidak susah mencari pinjaman untuk modal usaha, juga tidak
susah menjual usaha fotokopi saya lalu membuka yang lebih
banyak lagi,” ungkap pengusaha yang juga memiliki usaha
f otokopi hampir di seluruh kota di Indonesia ini.
Bahkan, ia mengakui jadi importir mesin fotokopi pun

H

awalnya cuma nekat saja. Segala perizinan baru diurus
k etika barang sudah sampai di Jakarta. “Itulah karena kurang
ari telah sore ketika redaksi Good Living bisa

p engetahuan, dibeli murah di luar negeri ternyata barangnya

diterima oleh Soekeno, CEO Muncul Grup, di

t idak bisa diambil. Segala usaha sudah saya coba bahkan


bilangan kantornya yang berlokasi di Ban

hingga 4 bulan lamanya. Begitu saya nyerah, di situlah Tuhan

tul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tampak ia

datang membantu. Jadi, saya amat yakin berusalah sekeras-

amat sibuk hari itu, dimana paginya ia harus

kerasnya jika sudah maksimal maka itu bukan urusan kita lagi,

ke S
 emarang dan balik lagi ke Yogyakarta pada sore harinya.

tapi Tuhan,” tegasnya.

Dan sore itu, ia juga masih menerima beberapa tamu. Ketika

Kini, dengan beragam lini bisnis yang kini dikelolanya, ia

masuk ke ruangannya yang luas, tampak terpajang lukisan-

hanya berharap jika orang-orang di sekitarnya juga bisa men

lukisan dari Anthony David Lee, di dalam ruangan juga ada

jadi pengusaha seperti dirinya. “Saya ingin banyak pengusaha

beberapa miniatur motor Harley Davidson.

di Indonesia. Jika saya bisa, kenapa yang lain tidak. Semua

“Saya memang senang motor besar dari usia remaja. Ti

harus punya mental jadi pengusaha. Negara kita ini luas dan

dak hanya Harley, bahkan untuk mengendarainya dulu harus

pengusahanya kurang dari 2 persen. Makin banyak pengusaha

ke Bali karena cuma ada di sana penyewaannya,” beber pria

maka kesenjangan sosial ekonomi akan sedikit. Akan menda

kelahiran Malang yang juga dikenal sebagai raja bisnis m esin

tangkan keadilan buat semua, juga rasa aman,” harapnya.

fotokopi ini.
Memang usaha fotokopi dan berjualan mesin fotokopi
menjadi tonggak sejarah dalam implementasi bisnis Soekeno,
yang kini telah berekspansi dengan beragam lini bisnis terma
suk properti. Bahkan bangunan properti terkenal di Jogyakarta
di antaranya The Rich Jogja Hotel, Jogja City Mall, dan Sleman
City Hall adalah bisnis yang dikelolanya.
“Saya cuma lulusan SMA, kuliah juga cuma setahun. Bisa
dibilang saya memulai semuanya dari nol, dari sales fotokopi
biasa di Bandung hingga akhirnya jadi sales manager. Lalu
berhenti bikin usaha fotokopi kecil-kecilan di Purwokerto,
lalu d itawari jadi sales mesin fotokopi, berhenti lagi. Bikin lagi
u saha fotokopi kecil-kecilan di lingkungan kampus di Yogya.
Ya, begitu awalnya,” paparnya mengenang perjuangan awal
m embangun bisnis.
Percakapan dengan pria yang ramah senyum ini begitu
mengalir hingga tak terasa hampir dua jam lamanya kami
berbincang. Dirangkum dari ceritanya, ia merupakan sosok
yang berani mengambil keputusan, cerdas dalam meng

43

celeb

Izabel Jahja

A ntara B isnis R estoran dan
K epeduliann y a A kan H idup S ehat
44

Pencapaiannya sebagai model papan atas pada era 80-an
dan 90-an tak bisa dipandang sebelah mata. Ia telah
mencicipi pengalaman berkarya di dunia internasional
selama bertahun-tahun dari Asia sampai New York. Lalu
pada pertengahan tahun 2000-an dan 2010-an, publik lebih
mengenal nya sebagai pembawa acara, menekuni dunia
jurnalistik, dan menjadi pemimpin redaksi dari dua majalah
mode ternama. Lalu, apa kabarnya saat ini?

T e k s R E Z A B U S T A M I F o t o A LL E N T A N

“

Saya kembali ke Tanah Air tiga tahun lalu. Dan tiba-

datnya kesibukan, aktivitas tersebut malah terabaikan. Hal ini

tiba saja saat itu, saya ditawari untuk megang bisnis

tampaknya amat disadari betul oleh Izabel Yahya. Lalu masih

food & beverage. Saya pun serius mempelajari bis

kah ia melakukan hobi lamanya yakni hiking dan trekking?

nis ini, tapi sempat break dulu, istirahat, mengambil

“Dulu memang ada satu dasawarsa, setiap tahun saya trav-

yoga teacher training, malah sempat juga mengajar

eling itu untuk hiking dan trekking terutama ke tempat eksotik

yoga sebentar. Dan sejak Mei 2018 lalu, baru sebagai Head

seperti Madagaskar, Sepa di Vietnam, Mentawai, menjelajahi

M arketing dan Operations di Lume Restaurant dan Lounge,”

gunung-gunung Limestone di Thailand, tapi tiga tahun terakhir

bebernya ketika ditemui di restoran yang dikelolanya yang

ini saya bekerja, sama halnya di tahun ini. Mungkin nanti jika

berlokasi di J alan Suryo No.30 Senopati, Jakarta Selatan.

ada waktu kosong, saya akan kembali ke hobi itu,” akunya.

Ternyata, setelah bertahun-tahun malang-melingtang di
dunia mode dan entertainment juga jurnalistik, Izabel Jahja
kini sibuk berbisnis kuliner. “Ditawarinnya ada lima, at least
sekarang baru pegang satu outlet saja dulu, karena ternyata
capek wara-wiri terus, ha ha ha. F&B sama seperti h
 ospitality
lainnya, tidak kenal kata libur, justru di hari libur malah
b ekerja,” sambungnya.
Selain kini sibuk dengan bisnis restoran, perhatiannya
pada keluarga justru tak berkurang dimana ia pagi-pagi
masih bisa mengantar anaknya ke sekolah, membantu
mengerjakan tugas sekolah mereka, bahkan juga memasak
sendiri m
 akanan untuk keluarganya. Satu lagi yang tak
berubah darinya adalah bentuk fisik dan kecantikan. Lalu, apa
rahasianya?
“Yang penting sebelum memulai semua kesibukan itu,
saya harus menyempatkan diri untuk meditasi dan yoga dulu
minimal selama 30 menit. Hal ini berguna sekali dan amat
membantu saya dalam menjalani rutinitas,” ungkapnya
Sebagian besar orang cenderung menyadari tentang man
faat melakukan olahraga secara rutin, apalagi banyak studi
menyebutkan bahwa mereka yang berolahraga secara teratur
kondisinya 10 persen lebih baik (lebih produktif) di tempat kerja
daripada mereka yang tidak berolahraga. Sayang, dengan pa
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A dit y a F e bria n S u h arsa

PERANG DAGANG
AMERIKA VS CHINA DAN TURKI
DA N M E N Y I K A P I PA S A R 2 0 1 9

F

enomena kinerja pasar keuangan domestik pada tahun

China berisiko menjadikan dunia lebih miskin dan berbahaya. Kebijak

2018, tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi pada pasar

an perd agangan mencerminkan peta politik yang tidak tenang di bebe

global, tentunya terdapat sentimen negatif maupun positif

rapa negara, menimbulkan risiko lebih lanjut. IMF telah menurunkan

yang terjadi. Tetapi, menarik bila kita membahas m engenai

ramalannya untuk pertumbuhan global tahun ini dan tahun depan

apa yang terjadi dengan perang dagang Amerika VS China

pertumbuhan ekonomi global sekarang diperkirakan mencapai 3,7%

dan Turki, serta bagaimana menyikapi pasar pada tahun 2019 dan

pada 2018 dan 2019 turun dari prediksi IMF sebelumnya sebesar 3,9%.

m emanfaatkan peluang yang ada.

Turunnya pertumbuhan global juga mencerminkan prediksi ekspansi
yang lebih lambat di zona Euro, serta turbulensi di sejumlah negara

Perang Dagang Amerika VS China

berkembang. Venezuela yang dilanda krisis diperkirakan akan mema

Pajak AS baru-baru ini berlaku untuk hampir 6.000 jenis barang dari

suki tahun keenam resesi pada 2019, dengan inflasi diprediksi mencapai

China, menjadikan hal ini sebagai penerapan pajak terbesar yang per

10 juta persen tahun depan. A rgentina, yang baru-baru ini menyetujui

nah diberlakukan Washington. Beberapa produk yang dikenakan cukai

dana talangan (bailout) IMF, juga diprediksi akan mengalami penyusutan

ini a ntara lain tas tangan, beras, dan tekstil. Perusahaan-perusahaan AS

ekonomi pada 2018 dan 2019.

yang mengimpor produk-produk China tersebut harus membayar tam
bahan 10% pajak. Sementara itu, pajak tersebut akan naik menjadi 25%,

Ada Apa dengan Turki?

kecuali kedua negara mencapai kesepakatan. Sebaliknya, China mem

Krisis Turki mengemuka pada pekan kedua bulan Agustus 2018, ditandai

berlakukan 5% bea masuk tambahan pada produk AS seperti p esawat

dengan anjloknya nilai tukar Lira Turki, melesatnya inflasi di dalam ne

kecil, komputer, dan tekstil, juga tambahan 10% bagi produk kimia,

geri, dan meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya gagal bayar utang

d aging, gandum, dan anggur.

(default). Dampak krisis Turki ini dikhawatirkan akan meluas ke Zona
Euro dan negara-negara berkembang, Apa penyebab krisis Turki ini?

Secara total, tahun ini AS telah memberlakukan tiga putaran tarif
baru pada produk-produk China, dengan total barang senilai US$250

Krisis Turki terpacu setelah Presiden AS Donald Trump menggan

juta. Mereka mengenakan tarif 25% pada impor senilai US$50 miliar

dakan tarif impor atas baja dan aluminium Turki sebagai upaya untuk

dari China dalam dua putaran. Putaran pertama pada Juli, Gedung Putih

menekan Ankara agar membebaskan Pendeta Kristiani Andrew Brunson

memberlakukan tambahan cukai atas produk China senilai US$34 miliar.

dari tuduhan terorisme. Tetapi, sebenarnya benih-benih krisis Turki su

Kemudian di putaran kedua bulan lalu, perang dagang makin panas ke

dah ada sejak lama, karena kegagalan pemerintah mengendalikan inflasi

tika AS menerapkan pajak sebesar 25% bagi berbagai produk China se

dan tindakan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengintervensi bank sen

nilai US$16 miliar. Beijing pun langsung melancarkan serangan balasan.

tral, meskipun memang tindakan AS memperburuk situasi. Akibatnya,

Sebagai reaksi terhadap dua putaran pengenaan cukai baru AS, China

akumulasi berbagai hal menimbulkan krisis Turki yang terjadi saat ini.

memberlakukan bea atas produk AS yang seluruhnya bernilai US$50
•

miliar, menyasar sektor-sektor kunci seperti produk pertanian. Adapun

Inflasi tinggi. Inflasi tahunan mencapai 15,85% pada bulan Juli;
tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

putaran ketiga yaitu penerapan bea masuk terhadap produk impor China
•

senilai US$267 miliar atau hampir Rp4.000 triliun.

Kurs Lira melemah. Nilai tukar Lira Turki sudah merosot sekitar
45% dalam tahun 2018 ini.

Presiden AS, Donald Trump, mengatakan penerapan bea masuk ini
•

merupakan tanggapan dari aksi China yang melakukan “praktik dagang

Terlambat menaikan suku bunga. Ketika bank sentral akhirnya

tidak adil, termasuk subsidi dan aturan yang mensyaratkan peru sahaan-

dapat menaikkan suku bunga ke 17,75% pada bulan Juni, situasi

perusahaan asing di sektor tertentu menghadirkan mitra lokal”. Tetapi

sudah telanjur parah.

selain itu ada juga anggapan bahwa AS cemburu dengan kebangkit
an China dan menggunakan perang dagang untuk mengha
d angnya.

Presiden Erdogan secara terbuka membantah kalau kelemahan

Pada kenyataannya sejak awal tahun ini, AS dan China terlibat ‘perang’

fundamental ekonomi merupakan penyebab kejatuhan Lira. Ia meng

yang sengit, yaitu saling balas pengenaan bea masuk. Total bea masuk

anggap Turki menjadi sasaran perang ekonomi. Oleh karenanya,

yang dikenakan AS untuk impor produk-produk China sudah mencapai

mengimbau agar warganya menjual Dollar dan Euro guna menopang

US$250 miliar. Sementara total bea masuk yang diterapkan China untuk

Lira, serta mengumumkan boikot atas produk elektronik AS.
Secara fundamental, pengelolaan ekonomi Turki saat ini boleh di

produk-produk made in USA adalah US$ 110 miliar.
Apa dampaknya terhadap perekonomian global? Dalam p enilaia n

bilang kurang sehat dengan mencermati memburuknya defisit tahun ini

terakhirnya terhadap ekonomi global, Dana Moneter Internasional

sekitar 9% GDP, berarti negeri ini membutuhkan dana asing untuk mem

(IMF) telah memperingatkan bahwa perang dagang antara AS dan

biayai defisit tersebut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sekitar
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4,1% memang terbilang rendah dibandingkan tahun 2017 lalu yang se

Berdasarkan rapat FOMC di bulan September, The Fed memper

besar 7,4%. Lingkungan eksternal yang kurang bersahabat bagi negara

kirakan kenaikan Fed Rate sebanyak 3 kali sementara konsensus pasar

berkembang (strong dollar, higher interest rate, dan higher oil price)

memperkirakan kenaikan Fed Rate sebanyak 2 kali di tahun 2019.

memicu pelemahan kurs dan inflasi sekitar 13%. Tetapi, bank sentral

K enaikan Fed Rate diperkirakan tidak akan seagresif tahun 2018 karena

ditengarai mendapat tekanan dari pemerintah untuk tidak melakukan

suku bunga saat ini semakin mendekati ‘suku bunga netral’ 3%, yang

pengetatan, termasuk menaikkan bunga.

diyakini sebagai posisi dimana suku bunga tidak menstimulasi maupun

Krisis ekonomi dan gagal bayar obligasi Turki berisiko menekan

menekan perekonomian.

ekonomi Eropa mengingat banyak lembaga keuangannya memiliki

Tingginya valuasi pasar saham Indonesia di awal tahun menye

surat utang Turki. Sumber Bank for International Settlement per 1Q18

babkan pasar saham rentan terhadap ‘ketidakpastian’ domestik serta

m engungkap Spanyol memiliki eksposur sekitar 36% surat berharga

global. Koreksi yang terjadi pada pasar saham Indonesia di tahun ini

Turki disusul Prancis 16%, Italia-UK-US masing-masing 8%, dan J erman

bukan semata-mata karena faktor fundamental domestik, melainkan

6%. Itu sebabnya, kita menyaksikan pelemahan Euro yang terbaca

lebih disebabkan oleh sentimen global. ‘Penyesuaian’ ekspektasi inves

s ebagai penguatan Dollar. Euro sendiri cenderung melemah terhadap

tor terhadap pasar saham Indonesia membawa valuasi pasar saham

R upiah. Krisis ekonomi Turki pada hakikatnya memperpanjang siklus

ke level yang lebih atraktif dimana saat ini valuasi menyentuh standar

strong dollar yang hanya bisa diredakan apabila ekonomi kawasan Eropa

deviasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan awal tahun. Rendahnya

bisa menguat seperti terjadi selama tahun 2017.

kepemilikan asing serta pertumbuhan pasar saham yang tidak sejalan
dengan proyeksi pertumbuhan laba korporasi di tahun ini membuat

Dampak terhadap Indonesia

p eluang pasar saham Indonesia semakin atraktif di tahun depan.

Dengan asumsi perbankan Indonesia boleh dibilang tidak memiliki

Sektor yang menarik untuk dicermati di tahun depan adalah sektor

e ksposur terhadap surat berharga Turki, maka dampak langsung kri

yang selama ini karena alasan kompetisi mengalami tekanan pada profit

sis ekonomi Turki relatif terbatas. Tetapi, pasar modal Indonesia secara

margin. Tetapi dikarenakan konsolidasi atau para pemain sudah men

umum turut terkena dampak currency risk yang terkait penguatan Dollar

jadi lebih rasional, menunjukkan perbaikan pada profit margin, beberapa

dan memburuknya sentiment terhadap negara berkembang.

d iantaranya adalah sebagai berikut.
•

Belajar dari pengalaman Indonesia 1998, penyembuhan defisit

Semen. Selama beberapa tahun terakhir sektor semen meng

m engharuskan perlambatan ekonomi yang memicu krisis politik. K
 onflik

alami perang harga yang disebabkan oleh banyaknya pemain baru

p olitik dengan AS bisa terus berlanjut bila para pimpinan negara tidak

menjual harga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemain

dapat berkompromi, sehingga situasi terbilang memanas.

besar. Tetapi di tahun ini, pemain besar mulai mampu menaikkan

Secara ekonomi, kondisi sekarang berbeda dengan kondisi yang

harga jual karena pemain kecil mengalami tekanan biaya batu

m elatari krisis 1998 dan 2008 dimana perekonomian global tidak meng

bara yang semakin tinggi sehingga tidak dapat lagi melakukan

alami kekurangan likuiditas. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah

perang harga, bahkan beberapa telah berhenti beroperasi.
•

m elakukan kebijakan diferensiasi termasuk menaikkan suku bunga.


Telekomunikasi. Perang tarif yang irasional selama beberapa

Tinggal menunggu apakah investor asing melakukan diskriminasi antar

tahun terakhir menyebabkan profitabilitas sektor telekomuni

negara berkembang.

kasi di Indonesia menjadi sangat rendah dibandingkan dengan
negara lain. Seperti layaknya sektor semen, telekomunikasi saat

Prediksi Pasar Keuangan di 2019

ini m ulai dapat menaikkan harga dan mengurangi tekanan pada

Peninjauan pertumbuhan ekonomi AS akan memiliki dampak yang

profit margin. Ke depannya, kami tetap memonitor apa yang di

positif bagi pasar finansial maupun mata uang kawasan Asia karena

lakukan para pemain ini, tapi untuk saat ini situasi sudah jauh

diperkirakan The Fed akan lebih berhati-hati dan tidak terlalu agresif

lebih kondusif.
•

dalam memutuskan arah kebijakan moneter agar tidak ‘mengerem’

Saham-saham blue chip yang sudah memiliki valuasi yang

perekonomian secara berlebihan. Kondisi ini dapat mengurangi tekan

cukup menarik setelah mengalami penurunan harga yang

an bagi bank sentral dan mata uang kawasan Asia. Di samping itu,

cukup dalam selama beberapa bulan terakhir. Di samping itu,

p eninjauan pada pertumbuhan ekonomi AS tentunya juga akan ber

efek p elemahan Rupiah sebenarnya membuat pasar saham

dampak pada kinerja keuangan emiten AS. Itulah sebabnya, di tahun

Indonesia menjadi lebih atraktif bagi investor asing dan aliran

depan kinerja keuangan emiten Asia diperkirakan akan mengungguli

dana asing diharapkan akan kembali berinvestasi bila Rupiah

kinerja keuangan emiten AS.

bergerak stabil.

UNGKAPAN & SANGGAHAN: Ringkasan info produk merupakan dokumen penawaran sebagaimana diwajibkan oleh peraturan dan tidak menggantikan prospektus. Reksadana
adalah produk pasar modal yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif yang ditandatangani oleh manajer investasi dan Bank Kustodian, dan bukan merupakan produk
yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksadana yang dilakukan oleh
manajer investasi. Investasi melalui reksadana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui
reksadana. Kinerja Masa Lalu tidak mencerminkan Kinerja Masa Datang.
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Dway n e J o h nso n Dan
Caran ya M eng harg ai Uan g
“The Rock” adalah julukan yang akan terus melekat pada diri
Dwayne Johnson, meski kini ia tidak bergulat lagi. Kesuksesan
karier Th e Rock di dunia layar lebar ternyata melebihi kesuksesannya di World Wresling Federation (WWF).
Teks DIAz RACHMAN Foto DOK. SPESIAL

S

ejak pindah karier ke layar lebar pada
tahun 2001 dengan memerankan Scorpion
King, nama Dwayne Johnson seakan men

jadi ja
m inan sebuah film untuk mendapatkan kesuksesan.

Masa kecil saya lebih sulit
lagi. Rumah dan mobil
keluarga kami pernah
disita. Saat itu, ibu saya
yang banting tulang demi
menghidupi keluarga.

Bayangkan, para pembuat film tak segan membayarnya amat
tinggi bahkan pada tahun 2017 lalu Forbes menempatkannya
sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di dunia dan di tahun
2018 menempati peringkat ke-2.
Dwayne Douglas Johnson lahir di Hayward, California,
pada 2 Mei 1972. Dia adalah cucu dari pegulat profesional,
Peter “High Chief” Fanene Maivia. Ayah Dwayne sendiri juga
pegulat. Tetapi, di benak Dwayne muda tak ada pikiran untuk
mengikuti karier gulat keluarganya. Kecintaannya justru hanya

Paling banyak properti yang dimilikinya berada di negara

pada dunia football. Alhasil, Pada tahun 1990, Dwayne Johnson

bagian California–yang mencakup beberapa apartemen dan

b erhasil diterima di University of Miami dan masuk ke tim foot-

sebuah vila. Dan ternyata, 10 dari banyak properti itu telah

ball. Sayang, kariernya di situ tidak mulus dan malah diberhen

ia jual lagi tanpa perantara. Sebut saja sebuah perumahan

tikan oleh klub yang ia perkuat.

m ewah Hidden Hills, tepatnya di daerah Southwest Ranches,

Kondisi ekonomi Dwayne dan keluarganya yang susah

Florida, Amerika Serikat. Mansion tersebut dibelinya pada 2012

setelah itu membuat ia tertarik untuk meneruskan tradisi

seharga US$3,45 juta dan dijualnya setahun kemudian senilai

keluarganya dengan mengikuti kompetisi gulat di ajang World

US$4 juta.
Selain investasi di properti, pada tahun 2016, The Rock

Wrestling Entertainment (WWE) dan ternyata di sinilah kesuk

menjalin kerjasama dengan Under Armour, merek apparel

sesan mulai datang padanya.
“Masa kecil saya lebih sulit lagi. Rumah dan mobil keluarga

terkenal yang memberinya keistimewaan dalam mendesain

kami pernah disita. Saat itu, ibu saya yang banting tulang demi

sepatu dan pakaian. Lalu sejak 2012 silam, ia dan mantan

menghidupi keluarga,” ujarnya seperti dilansir The Hollywood

istrinya juga membuat rumah produksi sendiri Seven Bucks

Reporter.

Productions yang menghadirkan serial televisi drama komedi
Ballers dan hingga kini masih tayang di HBO.
Bagi The Rock, banyaknya kegagalan yang ia alami saat

Investasi pada Beragam Sektor

masih meniti karier tak lantas membuatnya patah semangat.

Tak banyak yang mengetahui aktivitas pria setinggi 193 cm

Justru kegagalan semakin memacu dirinya untuk bekerja lebih

ini di luar bidang keartisannya. Ia ternyata amat piawai dalam

keras dalam melalui setiap proses untuk menuju keberhasilan.

melakukan bisnis properti. The Rock ternyata rajin survei ke

“Pikirkan kembali 5 tahun yang lalu. Pikirkan bagaimana

sejumlah properti potensial di berbagai negara bagian Amerika

Anda hari ini. Lalu pikiran 5 tahun lagi apa yang ingin Anda

selama pembuatan film dan proses produksi filmnya.

capai,” pesannya.
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a - z btn prioritas

L O U N G E B T N P R I O R I TA S
M E L A Y A N I D A R I U J U N G B A R A T H I N GG A
TIMUR INDONESIA

T

ahukah Anda jika BTN Prioritas menghadirkan

Layanan Lounge BTN Prioritas tersebar dari ujung barat

layanan Lounge BTN Prioritas yang tersebar di

hingga ujung timur Indonesia, yaitu berada di Banda Aceh,

beberapa ibukota provinsi dengan konsep yang

Jambi, Purwokerto, Kediri, Surabaya Bukit Darmo, Ternate,

sama dengan Outlet BTN Prioritas. Lounge BTN Prioritas me

Ambon, dan Jayapura. Dengan tersebarnya dibanyak kota,

rupakan transformasi dari Outlet BTN Prioritas dengan meng

adanya Lounge BTN Prioritas akan dapat melengkapi, men

hadirkan ruang layanan Priority Banking Officer.

jangkau, dan melayani nasabah BTN Prioritas di seluruh

Untuk lebih jelasnya, ada tiga tipe ukuran Lounge BTN

ibukota di I ndonesia.

P rioritas, yaitu tipe small dengan ukuran 20 - 25 m , tipe

Kemudahan akses dan layanan kepada nasabah BTN

m edium dengan ukuran 25 - 35 m 2, dan tipe large dengan

P rioritas adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap loy alitas

ukuran 35 - 45 m 2. Adanya tiga ukuran tersebut adalah untuk

nasabah. Hadirnya Lounge BTN Prioritas diharapkan dapat

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah prioritas yang

meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah BTN Prioritas

mengunjungi Lounge BTN Prioritas.

dalam melakukan aktivitas di luar kota.

2
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place to eat

BEACH
CLUB
TERBARU
DI BALI
Salah satu beach club terbaik bagi semua
pengunjung untuk bersantai dan menikmati
waktu sepanjang hari ketika berlibur di Bali.
T e k s zu l ma h mudi F o t o ka h f y y ud h a

P

Dominan Warna Cerah

ses mengepalai dapur di Mexicola, Da Maria,

Jika Anda pernah berkunjung ke Motel

dan Luigi’s Hot Pizza akan memanjakan fan

M exicola atau Resto Da Maria yang juga bagian

tasi kuliner seluruh pengunjung. Pengunjung

ulau Bali memang terkenal

dari Mexicola Group atau yang lainnya tentu

juga bisa melihat proses pembuatan ma

dengan pilihan beach club

tak heran dengan padu padan warna cerah in

kanan s eperti pizza, burger, steak sapi, dan

yang tersebar untuk dikun

teriornya yang amat bagus untuk diabadikan

m akanan-makanan penutup. Uniknya, proses

jungi. Tak hanya menawarkan keindahan pe

dan diunggah ke media sosial. Demikian juga

pengolahan bahan baku makanan ini terutama

sona pantai, sebuah beach club merupakan

Tropicola, kental dengan warna-warna cerah

yang dari laut dan sayur segar pun akan di

tempat sempurna untuk party, berenang, me

seperti biru, merah, putih, dan kuning, yang

lakukan menggunakan pembakaran alami,

nyaksikan matahari terbenam, hingga menik

mampu menghadirkan suasana ceria dan

yakni dengan kayu.

mati aneka sajian dari makanan segar dan

berkesan. Berada di sini, Anda serasa dibawa

Pengalaman

minuman yang tersedia.

untuk mengenal nuansa liburan layaknya se

Tropicola kepada pengunjung cukup lengkap.

perti berada di Miami, Palm Springs, Acapulco,

Tak hanya memanjakan dengan ragam fasilitas

Tulum, dan Playa del Carmen.

yang tersedia dan suasana yang menarik tapi

Dan pada tanggal 11 Agustus lalu, s ebuah
pilihan beach club baru hadir di Bali yakni
Tropicola


Beach

Club,

yang

yang

ditawarkan

oleh

merupakan

Selain itu, area dapur Tropicola-Beach

juga dapat memenuhi ragam kebutuhan media

persembahan terbaru di Mexicola Group yang

Club juga didesain secara terbuka. Berbagai

sosial Anda dengan banyaknya sudut-sudut


berlokasi di Pantai Seminyak, Bali.

hidangan karya Chef Steven Skelly yang suk

menarik yang sayang jika tak diabadikan.
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H a g ia S ophia ,
S imbol K e j a y aan B y z antium
Museum yang paling banyak dikunjungi di dunia
dan monumen paling terkemuka di dunia dalam
bidang seni dan sejarah arsitektur.

T e k s Y U D I E RWA N T O F o t o D O K . S P E S I A L

M

useum

Hagia

(Tralles) dan Isidoros (Miletus). Pembangunan

Sophia

dibangun

ini di bawah perintah Kaisar Justinianos.

antara tahun 527

Kedua arsitek terkenal ini, juga memiliki atau

hingga 565 Masehi. Dulunya, pada masa ke
jayaan

Konstantinopel,

Hagia Sophia buka setiap hari.
Jam berkunjung musim dingin
pukul 09.00 hingga 17.00,
dengan terakhir adalah pukul 16.00.
Selama musim panas,
jam berkunjung pukul 09.00
dan 19.00, dengan terakhir adalah
pukul 18.00.

membawahi 100 arsitek tambahan.

pembangunannya

Bangunan ini memiliki dimensi panjang

d itujukan sebagai katedral ortodoks. Lalu,


82 meter dan lebar 73 meter. Sementara,

pernah juga menjadi katedral bagi penganut

kubahnya memiliki diameter 33 meter dengan

Katolik Roma. Ketika di bawah kekuasaan

tinggi konstruksi mencapai 55 meter dari per

Kesultanan Usmaniyah, Hagia Sophia diubah

mukaan tanah. Agar memudahkan sirkulasi

dinding Hagia Sophia terdapat banyak potret

menjadi masjid dari tahun 1453 hingga 1931.

udara, 40 jendela dibangun. Jendela-jendela

kekaisaran, gambar keluarga kaisar yang

Jadi, sebelum jadi museum, total selama

ini juga sengaja dibuat agar sinar matahari

b erbeda, hingga gambar Bunda Maria dengan

916 tahun Hagia Sophia digunakan sebagai

masuk dan menyinari mosaik emas yang ada

Yesus.

k atedral dan selama selama 482 tahun di


pada dinding-dinding bangunan.

Sejak

berakhirnya

kekuasaan

Osmani

Uniknya, mosaik yang ada pada Hagia

dan berganti menjadi Republik Turki pada

Hagia Sophia dibangun dengan gaya arsi

Sofya selalu ditambah selama berabad-abad

tahun 1923, penguasa Turki saat itu, Mustafa

tektur khas Byzantium yang indah oleh dua

oleh masing-masing kaisar yang memimpin

K emal Atatürk, mengubah fungsinya menjadi

arsitek terpenting pada masa itu Anthemios

pasca Kaisar Justinian I. Tak heran jika pada

s ebuah museum yang terbuka untuk umum.

jadikan sebagai masjid.

M ozaik-mozaik


lambang

agama


K risten

yang tadinya ditutup dan dipindahkan pun
dikembalikan seperti semula. Jadilah Hagia
Sophia seperti masjid dan gereja dalam satu
b angunan dan ruangan.
Saat ini, Hagia Sophia menjadi salah satu
atraksi wisata paling populer yang 
b anyak
dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia
terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Hagia Sophia jadi lambang kerukunan umat
beragama di Turki. Tidak sah rasanya jika
b erkunjung ke Turki tanpa berkunjung ke

H agia Sophia.
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Semarang

A N TA R A N O S TAL GI A DAN
B E R P ETUAL ANG RASA
T e k s D onn y H . F o t o D O K . S P E S I A L

Menawarkan ragam wisata pengalaman unik yang mungkin
tidak bisa dijumpai di kota-kota besar lain di Indonesia.

56

Kejayaan Semarang Tempo Dulu
Pada masa kolonial, Semarang menjadi salah
satu kota yang penting bagi perekonomian. Mulai
dari aspek pertanian, ladang, dan tentu saja
perdagangan. Berbagai fasilitas penunjang pun
banyak yang dibangun, seperti pelabuhan, jalan,
transportasi kereta api, pasar, rumah, perkantoran,
dan masih banyak lainnya. Rancangan arsitektur
kota pun dibagi dua, dimana fungsi pelabuhan dan
perdagangan dibangun di wilayah bagian utara.
Sedangkan, wilayah selatan yang merupakan
daerah berbukit-bukit dirancang sebagai kawasan
hunian dan peristirahatan.

I

bu kota Jawa Tengah ini memang

foto-foto. Rute yang dilewati bus adalah dari

menjadi salah satu kota tujuan fa

Jln. Jenderal Sudirman, kemudian mele

vorit wisata di Indonesia. Tidak hanya

wati Tugu Muda ke Jln. Imam Bondjol, ke

memiliki tempat-tempat wisata yang

Jln. Empu Tantular melewati Stasiun Tawang.

iconic, seperti Lawang Sewu, Klenteng

Kemudian di Jln. L
etjen Suprapto, melewati

Sam Poo Kong, dan Alun-alun Simpang Lima,

Jln. Pemuda, melewati Jln. Pandana
ran dan

Semarang kini juga kian lengkap dengan mun

memutari Simpang Lima, kembali masuk ke

culnya sejumlah spot wisata baru kekinian di

Jln. P
 andanaran, b erbelok ke Jln. Dr. Sutomo,

kota maupun kabupatennya.

masuk ke Jln. Kaligarang, melewati Sam Poo

Namun, sebelum mendatangi objek-objek

Kong, ke Jln. P
amularsih, kemudian kem

wisata Semarang dan sekitarnya, tidak ada

bali lagi ke Museum Rangga Warsita. Dan bus

salahnya Anda untuk melihat kondisi Kota

wisata tingkat yang diberi nama Si Kenang ini

S emarang secara keseluruhan. Kegiatan ini


beroperasi setiap hari.

dapat dilakukan dengan naik bus pariwisata

Saat berkeliling kota, terlihat kawasan Kota

tingkat. Anda bisa berkeliling Kota Semarang

Lama Semarang masih menjadi kunjung

dengan cuma-cuma. Menariknya, setiap des

an utama wisatawan. Kawasan ini memang

tinasi wisata yang dilewati akan diberi waktu

saksi sejarah betapa jayanya Semarang pada

pemberhentian

zaman kolonial ketika masih menjadi pusat

selama
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menit

untuk
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perdagangan dan pemerintahan di abad 19 - 20.

kawasan ini memiliki citra etnis pada arsi

Selain Kota Lama, Semarang juga memiliki

tektural rumah yang khas namun toleransi

kawasan permukiman bersejarah lain seperti

dalam kehidupan masyarakatnya dapat men

Kauman, Kampung Melayu, dan Pecinan.

jadi c ontoh yang baik.

Saat berkunjung ke Kota Lama, Anda juga

Dan jika Anda memiliki waktu yang

bisa menyempatkan waktu untuk mampir

cukup, atau bosan dengan padatnya s uasana

ke Kampung Batik Semarang yang tak jauh

kota dan ingin mencari udara segar, coba

dari kawasan Kota Lama. Sesuai namanya,

lah 
m engunjungi objek wisata yang ada di

K ampung Batik Semarang ini merupakan


K abupaten S emarang seperti wilayah U ngaran

tempat wisata belanja yang menjadi pusat

dan Bandungan. Di sini, lebih menawarkan

kerajinan batik asal Semarang. Anda bisa

k awasan wisata alam dengan hawa sejuknya.

menjumpai deretan toko yang menawarkan

Curug Benowo atau Curug Lawe misaln ya,

berbagai jenis batik khas Semarang. Untuk

adalah dua objek wisata air terjun di K abupaten

diketahui, batik Semarang memang tak seter

Semarang yang menawarkan keindahan alam

kenal batik Pekalongan dan Solo. Tapi ternyata

yang masih asri dan alami. Kedua air ter

dari sisi sejarahnya, batik Semarang lebih dulu

jun ini berlokasi di Lereng G unung U ngaran.

ada dibanding batik Solo dan Pekalongan. M
 otif

S elanjutnya, wilayah yang dapat dikunjungi


batik Semarang yang banyak dikenal hingga

adal ah Bandungan, salah satu kawasan wisata

saat ini adalah Tugu Muda, Lawang Sewu,

populer di Semarang. Dari wisata kuliner,

Asam, dan yang lainnya.

peman
c ingan, kolam re
n ang, spa, tempat

Lalu, jika Anda ingin menikmati perkam

karaoke, dan wisata sejarah seperti Candi

pungan yang multi-etnis, seperti Tionghoa,

G edongsongo bisa ditemukan di sini. Ungaran

Banjar, dan Arab, di Semarang, kunjungilah

dan 
B andungan ini memiliki 
b anyak desti

Kampung Melayu. Berbagai budaya berbaur

nasi wisata dimulai dari wisata alam, sejarah,

dalam kehidupan sosial masyarakat yang

t empat rekreasi, hingga wahana kolam renang

b eragam. Setiap kampung kecil yang ada di

dengan mata air alami.
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Kuliner Kota Semarang
Dari sejarah kota yang panjang
dari perpaduan ragam budaya yang
mendiaminya, telah memberi kekayaan
variasi kulinernya. Secara umum, pilihan
kuliner Semarang memang didominasi
oleh berbagai masakan khas Jawa tapi
kuliner khas Tionghoa, Arab, dan Belanda
juga tak bisa diabaikan.
Alhasil, setiap wilayah di Semarang
memiliki tempat-tempat makan khas dan
lawas. Dan, memang banyak wisatawan
yang menjadikan wisata kuliner
legendaris sebagai aktivitas yang wajib
dilakukan saat berlibur di Semarang. Di
antara kuliner legendaris yang banyak
di sini sebut saja ada Toko Oen, Lumpia
Gang Lombok, Mie Siang Kie, Leker
Paimo, Nasi Pindang, Es Cong Lik,
Mangut Ikan Manyung Bu Fat dan masih
banyak lagi yang bisa Anda jumpai pada
siang dan malam hari.

AROUND THE WOR L D
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Copenhagen

KOTA MAJU
NAN MENENANG KAN
Dianggap sebagai salah satu kota paling menenteramkan,
Copenhagen juga memiliki da ya tarik sejarah, keindahan alam
dan kaya keragaman budaya.
T e k s Yudi erwanto F o t o dok . spesia l

J

ika Anda mendapat pilihan untuk mengunjungi atau

Banyak hal yang membuat warga Denmark konsisten

berlibur di kota-kota Skandinavia, kota manakah

b erada di jajaran atas warga negara paling bahagia di dunia.

yang akan Anda kunjungi? Bisa jadi pilihan Anda

Sebut saja negara ini sudah lama bebas dari korupsi , lalu ada

adalah Copenhagen, ibukota dari negara Denmark.

kebijakan anti-polusi dan penerapan konsep bangunan ramah

Ya, Copenhagen adalah salah satu destinasi liburan

lingkungan yang diterapkan pemerintahnya. Mereka meya

favorit di Semenanjung Skandinavia yang terletak di ujung

kini kesehatan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang tak bisa

utara Benua Eropa. Kota yang tepat kota untuk relaksasi atau

dipisahkan.

bersantai sekaligus menikmati kehidupan kota.

Semua itu, bisa dilihat kebiasaan warga kotanya, dari anak

Perasaan damai dan kagum akan Anda alami begitu

kecil sampai lansia semuanya memilih sepeda sebagai sarana

menginjakkan kaki di kota ini, apalagi kotanya termasuk kota

transportasi utama apalagi di sini pajak kendaraan bermotor

paling aman di dunia. Satu fakta lagi, Denmark sendiri adalah

amat tinggi. Dan jika diamati lebih dekat, jalan jalan yang ada

negara jajaran atas yang secara konsisten terpilih menjadi

di kota ini memang dirancang untuk sepeda, bukan untuk mo

negara dengan penduduk paling bahagia di dunia.

bil. Bahkan pada 2017 lalu, Lonely Planet (buku panduan perja
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lanan dan penerbit media digital terbesar di dunia) menobatkan
Copenhagen sebagai kota terbaik untuk bersepeda di dunia dan
disusul oleh Kota Utrecht (Belanda), Amsterdam (Belanda),
Strasbourg (Prancis), dan Malmö (Swedia). Tidak heran jika
kota ini juga berpredikat sebagai kota yang memiliki tingkat
emisi karbon dioksida yang sangat rendah.
Lalu jika Anda berkeliling kotanya, dapat terlihat adanya
terjalin perpaduan yang harmonis antara gaya arsitektur per
kotaan modern dan gaya dari abad pertengahan. Jaringan ja
lan dalam kota dan kanal-kanalnya juga tetap mengikuti gaya
abad pertengahan. Secara jelasnya peninggalan arsitektur
b ersejarah yang indah di Copenhagen kian bertambah indah
ketika dipadukan dengan arsitektur kontemporer berkualitas
tinggi di sekitarnya.
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Mengenal Filosofi Hygee
Hygge adalah sebuah filosofi dari negara-negara Skandinavia. Filosofi
ini susah untuk dijabarkan secara umum, namun bisa diartikan suatu
konsep dalam mengupayakan energi positif dan rasa aman dalam
hidup.
Hygge sudah jadi bagian hidup orang-orang di Denmark sejak ratusan
tahun lalu. Belakangan karena berhubungan dengan kebahagiaan yang
tinggi khusunya di negara-negara Skandinavia, banyak yang menulis
buku seperti The Book of Hygge, dan The Little Book of Hygge. Semua
mengupas apa itu hygge dan bagaimana mewujudkannya dalam
keseharian hidup.
Penerapan filosofi ini bisa menjadi penangkal terhadap stres kehidupan
modern dan membuat penganutnya lebih bahagia. Tren hygge bisa
diwujudkan dengan rutin berkumpul dengan keluarga dan temanteman dekat, makan bersama, dan gemar membantu sesama.

C openhagen yang dapat dinikmati melalui transportasi air ini.
Perahu membawa Anda melalui kanal-kanal di bagian kota
lama dan melewati banyak tempat wisata yang paling terkenal
seperti Little Mermaid, Gedung Parlemen, Opera House, The
Royal Palace, Amalienborg, dan lain-lain.

Amalienborg Palace
Tak jauh dari Nyhavn, ada salah satu tujuan wisata di
K openhagen yakni Amalienborg Palace. Di sinilah keluarga
kerajaan Denmark tinggal. Istana ini terdiri dari empat ba
ngunan megah dan artistik yang tersusun secara oktagonal.
Sebuah patung monumen equestrian King Frederik V berdiri
tepat di tengah Amalienborg Palace.

Tivoli
Tivoli adalah tempat hiburan favorit keluarga di Copenhagen.
Di tempat seluas 8 hektare ini berbagai atraksi dan wahana
hiburan dapat dinikmati. Tivoli juga menjadi tempat yang co
cok untuk bersantai. Taman-tamannya sejuk, ada danau-
danau k ecil lengkap dengan perahu yang bisa disewa. Ada pula
Berikut adalah beberapa objek wisata menarik dan patut

tempat konser orkestra, panggung musik, gedung teater, dan

d ikunjungi bila Anda mengunjungi Copenhagen.

kafe-kafe kecil.

Nyhavn

Strøget

Kanal dan pusat hiburan favorit untuk bersantai di Copenhagen.

Kawasan sepanjang 1,1 kilometer ini adalah pusat perbelan

Kawasan yang berdekatan dengan laut ini merupakan dermaga

jaan pejalan kaki paling panjang di Copenhagen yang terletak

yang sudah ada sejak abad 17. Dermaga yang awalnya ber

di tengah kota. Jalan ini dipenuhi pertokoan dan butik-butik,

nama Den Nye Havn ini sangat terkenal dengan bangunan hi

mulai dari merk paling terkenal dan mahal hingga toko-toko

buran untuk pelaut, mulai dari restoran dan barnya yang cantik

biasa.

memikat wisatawan untuk datang berkunjung.

Sebutan Stroget sendiri berasal dari abad ke-18 yang

Di sepanjang kanal, berdiri rumah-rumah penuh warna

mencakup jalan Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet,

warni. Ada juga kapal hilir-mudik di kanal ini untuk melayani

O stergade,


wisatawan berkeliling kota dengan mengikuti wisata ka

Square. Setelah tahun 1962, wilayah ini dikonversi menjadi

nal (Canal Tour). Cukup banyak pemandangan dan atraksi di

k awasan khusus pejalan kaki.
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Nytorv, Gammeltorv Square, dan Amagertorv

HERITAGE

M ARI ME NGE NAL
K A I N LU RI K DARI K L AT EN
T e k s Z u l ma h mudi F o t o ra h mad gunawan
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Sejarah tenun lurik
dari masa ke masa
Tidak ada yang tahu pasti kapan tenun
lurik mulai ada di Pulau Jawa, tapi
yang pasti sudah muncul pada relief
Candi Borobudur. Pada relief candi ini,
tergambar seseorang yang sedang
menenun dengan alat tenun gendong.

Kabupaten Klaten selama ini dikenal sebagai
pusat kerajinan tenun lurik. Di daerah
inilah sejarah dan pembuatan tenun lurik
dapat diketahui.

H

anya kurang lebih satu jam perjalanan dengan mobil dari Kota Y ogyakarta,
Anda akan sampai di sentra kerajinan lurik di Kecamatan Pedang yang
masuk ke wilayah Kabupaten Klaten. Letaknya cukup strategis yaitu di
antara Kota Solo dan Kota Yogya. Selama ini, K
 abupaten Klaten yang
ada di Provinsi Jawa Tengah ini memang yang terkenal dengan indus

tri kecilnya atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan, di sinilah Anda dapat
m enjumpai sentra kerajinan lurik beserta pembuatannya.
Lurik merupakan salah satu wastra tradisional khas Indonesia. Wastra ini dibuat
d engan teknik tenun dari kapas pintal tangan, menggunakan sebuah alat bernama
g edogan. Kata lurik sendiri berasal dari bahasa Jawa, lorek yang berarti “garis-garis”,
yang merupakan lambang kesederhanaan. Sederhana dalam penampilan maupun
dalam pembuatan tapi sarat dengan makna.
Keistimewaan kain lurik memang terdapat pada motifnya yang berupa garis-garis
yang sangat khas dan proses pembuatannya yang cukup rumit, mulai dari pencelupan
dan pewarnaan benang sampai penenunan kain. Dulu, kain lurik didominasi warna
hitam putih yang hanya digunakan oleh supir andong, prajurit, dan abdi dalem k eraton.

Seiring dengan berjalannya waktu, kain lurik tidak hanya didominasi warna hitam dan
putih lagi, tapi mulai dibuat berwarna-warni dengan menggunakan pewarna tekstil
atau pewarna alam juga dimodifikasi secara modern demi menyesuaikan dengan
z aman.
Dari sedikit usaha tenun lurik yang masih bertahan, dapat ditemui di Desa Wisata
Tenun Tlingsing di Kecamatan Cawas dan Lurik Prasojo di Kecamatan Pedan. Ada
pun Lurik P rasodjo sendiri didirikan oleh Sumo Hartono sejak tahun 1950. Nama itu
kemudian disingkat menjadi SH dan dijadikan logo merek. Berbeda dengan sentra tenun
lurik Tlingsing yang masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), Lurik Prasojo
ini sudah menggunakan Alat Tenun Mesin (ATM)
Lurik Prasojo ini cukup ramai dikunjungi wisatawan dan juga pembeli. Di sini, dapat
dilihat langsung proses pembuatannya dari jendela-jendela bangunannya yang besar.
Dan di sini juga ada ruangan untuk pembelian dimana beragam motif dan warna yang
bisa dipilih. Selain kain, ada juga sandal lurik, tas lurik, pakaian jadi, sarung bantal, taplak
meja, dan sebagainya.
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T enun Doyo, P esona K ain Terkenal
dari K utai Barat
Menawarkan ragam wisata pengalaman unik yang mungkin
tidak bisa dijumpai di kota-kota besar lain di Indonesia.
T e k s diaz rac h man F o t o Honda T ranggono

N

egeri ini memiliki beragam kain-kain tradi
sional yang khas serta kaya akan motif yang
beragam di setiap daerah, termasuk tenun

doyo, kain kebanggaan masyarakat Suku Dayak Benuaq.
Dayak Benuaq adalah salah satu anak suku Dayak di K
 utai

Barat, Kalimantan Timur. Suku ini terkenal dengan tenun
khasnya yang disebut tenun doyo. Tenun ini juga sekaligus
identitas suku Dayak Benuaq, dan dikenal berkualitas dan
ramah lingkungan. Layaknya tenun yang ada di Indonesia,
pembuatan tenun doyo pun tak sembarangan.
Tenun doyo diperkirakan telah ada sebelum abad ke-17,
dan terkenal sejak masa Kerajaan Kutai. Doyo sendiri diam
bil dari nama tanaman yang jadi bahan pembuatnya yakni ta
naman liar serupa pandan dengan daun lebih lebar bernama
doyo. Doyo umumnya tumbuh di lahan pinggiran hutan dan
ladang. Serat daunnya diketahui sangat kuat untuk dijadikan
benang. Dan kemudian, ditenun untuk dijadikan bahan pakaian
sehari-hari maupun upacara dan tarian adat.
Dan pada awal Oktober lalu, demi memeperkenalkan
lebih luas tentang keindahan kain tenun ini, Dewan Kerajinan
N asional (Dekranasda) Kutai Barat dan Lia Candrasari (peng
usaha dan pecinta seni) secara resmi menggelar acara ber
tajuk The Beauty of West Kutai di Pelataran Ramayana, Hotel
Indonesia Kempinski Jakarta.
Acara ini bertujuan untuk mengangkat warisan budaya dan
mengembangkan karya perajin lokal. Pada acara tersebut, juga
turut digelar pemeran busana karya desainer Billy Tjong yang
menggunakan tenun doyo dan sulam tumpar. Seluruh busana
yang dipamerkan tersebut juga bisa dibeli langsung melalui
s itus belanja online Madeind.
Untuk mengenal sejarah dan melihat secara langsung
pembuatan tenun doyo, Anda bisa mengunjungi Jempang, se
buah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi K
 alimantan
Timur, Indonesia. Jempang terkenal sebagai sentra kerajinan
tenun doyo.
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