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fAShION NOTE

D

engan harus berberat hati, musim panas pun akan
berakhir dan musim pun akan kembali memasuki mu-

BABY,
IT’S colD oUTSIDe

sim gugur dan dingin. Bagi kita yang tinggal di negara

tropis, perubahan cuaca tentu tidak signifikan. Tetapi apabila
kita akan melakukan business trip atau traveling untuk beberapa waktu di negara yang mempunyai empat musim, tentu
penampilan harus diperhatikan. Tak hanya untuk menstabilkan
suhu tubuh dari cuaca yang dingin, juga menarik untuk dijadikan materi posting di media sosial. Why not?

TEKS REzA BUSTAMI FOTO DOK. SPESIAL

Warna hitam memang tak pernah absen dari musim gugur dan
dingin tiap tahunnya. Tetapi, bukan berarti warna tersebut hanya
dapat teraplikasi pada look yang kaku dan membosankan.
Pada total look penampilan berikut ini, Maxmara coba
mengaplikasinya menjadi suatu look yang kasual tapi tetap
terlihat stylish dan attractive. Padu padan T-shirt dan maxi
skirt menjadikan sang pemakainya terlihat effortless tapi tetap
anggun.

Le skinny cat-eye acetate
sunglasses – POPPY LISSIMAN

Triangle duffle printed
textured-leather tote BALENCIAGA

HER
Button-embellished
printed cotton-jersey
T-shirt - BALMAIN

Leather-fringed
cashmere wrap BABJADES

Lonny leather belt –
ISABEL MARANT

Button-detailed pleated
crinkled silk-satin maxi
skirt - BALMAIN
Saint Honore
suede sock boots AQUAZZURA

Quilted leather
gloves- GUCCI
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hiM

Tren sportswear di panggung mode memang masih belum usai
hingga saat ini. Untuk itulah, koleksi pria di musim gugur dan dingin
mendatang masih membawa banyak elemen dari total look yang
ditampilkan. Hal tersebut terlihat pada drawstring trouser yang
mengambil inspirasi dari jogging pants. Kendati padu padan tersebut
dikenakan bersamaan dengan long coat tapi tidak menjadikan sang
pemakainya terlihat salah kostum, melainkan menjadikan ia terlihat
unik dan stylish.

Turtleneck with zipper sweater –
LORO PIANA

Leather-trimmed canvas belt
bag – OFF WHITE

Drawstring trousers GUCCI

Match race panelled rubber,
mesh and leather sneakers PRADA

Houndstooth wool coat –
MAISON MARGIELA
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f as h ion s p read

W U J U D N YATA S E B UA H K E B E B A S A N

K e m e rd e kaan t i dak se se de r hana be bas dar i p e nj aj ahan .
T e t a p i, b e t u l , ke me r de kaan me mang be r bi car a t e nt ang ke be ba sa n.
P o s it if at au ne g at i f, se mua ke mbali ke p ada se t i ap p e me r an.
K e m e r d e k aan se j at i nya di i si de ng an ke be basan be r i nov asi.
K e b e b asan k re at i v i t as. K e be basan unt uk me ng hasi lkan kar ya ya ng
m e n g h ar u m k a n nama bang sa. Maka dar i i t u, IK AT INDONESIA by Didiet
M a u l an a , S e jauh Mat a Me mandang , dan TOTON me r up akan wujud
nyat a hasi l se buah ke me r de kaan.

F O T O A ndreas W in f re y P E N A T A G A Y A M eta L imesa P E N A T A R I A S & R A M B U T I ntan Fat h i y a h
M O D E L A y u Fia f rom 2 icons M anagement L O K A S I J W M arriott S uite at J W M arriott J akarta
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Tanktop, skirt, & outer by Sejauh Mata Memandang
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f as h ion s p read

Dress & outer by IKAT Indonesia by Didiet Maulana

10

Tanktop, skirt, & scarf by Sejauh Mata Memandang
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f as h ion s p read

Vest & skirt by TOTON

12

Dress & vest by IKAT Indonesia by Didiet Maulana
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T ec h no

M ac B ook Pro 2 0 1 8

Terkencang
dan Paling Bertenaga
T E K S Y U D I E R W A N T O F O T O dok . spesial

A

pple baru saja memperkenalkan dua lini laptop MacBook Pro model 13 inci dan 15 inci
dengan spesifikasi terbaru. Kedua produk terbaik Apple ini dilengkapi hardware yang

lebih bertenaga.
Untuk versi 15 inci, tersemat prosesor enam inti Intel Core i7 dan i9 berkecepatan 2,9 GHz dan
mampu mencapai 4,8 GHz dengan Turbo Boost. Selain itu, ada RAM 32 GB dan penyimpanan SSD
4 TB.
Model 13 inci dengan Touch Bar memiliki konfigurasi Intel Core i5 dan i7 berkecepatan 2,7 GHz
dan mampu mencapai 4,5 GHz dengan Turbo Boost. Apple memberikan dukungan eDRAM ganda,
maksimal RAM 16 GB dan SSD 2 TB.
Kinerja laptop ini diklaim Apple, 100 persen lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Soal
harga, MacBook Pro 13 inci dibanderol USD1.799 atau hampir Rp26 juta. Sementara, model 15 inci
dibanderol seharga USD2.399 atau hampir Rp35 juta.
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Taksi Terbang
dari
Rolls-Royce

Setelah sejumlah perusahaan penerbangan

juga punya sayap yang dapat berputar 90 dera-

dan teknologi ternama seperti Airbus, Uber,

jat dan diklaim Rolls-Royce mampu menem-

dan Kitty Hawk milik pendiri Google Larry

puh jarak sampai 500 mil di kecepatan puncak

Page sedang mengembangkan layanan taksi

250 mil per jam. Baling-baling sayapnya juga

terbang, Rolls-Royce (perusahaan pembuat

akan melipat saat berada di ketinggian untuk

mesin pesawat) juga menyatakan tengah

menghindari gangguan.

mengembangkan layanan ini.
Taksi

terbang

ini

berkonsep

Taksi terbang Rolls-Royce bisa digunakan
EVTOL

untuk kepentingan komersil maupun kenda

atau Electric Vertical Take Off and Land-

raan pribadi bagi orang-orang kaya. Kemung

ing yang dapat membawa empat hingga lima

kinan, kendaraan canggih itu akan beroperasi

penumpang dan juga sanggup melakukan

setelah 2020 mendatang.

pendaratan ke hampir semua tempat. EVTOL

Saat ini, smartphone gaming memang tengah
menjadi tren di sejumlah vendor ponsel p intar.
Sejauh ini, baru ada tiga vendor besar yang
merilis smartphone khusus pecinta game.
K etiga vendor tersebut adalah Razer yang

memang tak asing di dunia game, lalu muncul
Xiaomi lewat anak perusahaannya yakni Black
Shark dan kini yang terbaru dari Asus yakni
ROG Phone.
Black Shark dan ROG Phone memiliki dapur
pacu yang lebih bertenaga yakni S napdragon
845 sedangkan Razer Phone masih menggunakan Snapdragon 835. Ketiga smartphone
ini dilengkapi dengan RAM besar, desain yang
menawan, layar paling bagus, suara yang apik
hingga daya tahan baterai yang mendukung

Mengenal 3
Smartphone Gaming Terdepan

dalam bermain game.
Dengan spesifikasi yang canggih dan kemampuan dalam memainkan game-game
kualitas tinggi, maka harganya pun juga tidak
murah berkisar Rp7 jutaan ke atas.

beauty

Peremajaan Kul it Waja h U ntuk
Penamp ilan Yan g Lebih Prima
M e ma su ki u s ia yang s em aki n be rtambah dan ki an
ma t a n g , kekh aw at ir an di be n ak kaum pe re mpuan
p u n se makin m enjadi- jadi dan te rus me n ghan tui .
T E K S Hann y I swari F O T O dok . spesial

S

alah satunya mengenai permasalah

sendiri merupakan pengobatan dan tindakan

Skin rejuvenation memiliki banyak cara

an kulit yang semakin membandel.

prosedural yang bertujuan untuk meremaja

yang bisa Anda pilih, hal itu dikarenakan

Apalagi jika garis halus di sekitar

kan kulit serta memperbaiki tanda-tanda

kondisi kesehatan dan kebutuhan yang ber-

mata dan dahi mulai terlihat ketika bercermin,

p e

n uaan se
p erti garis halus, kerutan, kulit

beda-beda pada tiap orang. Perawatan ke-

sontak Anda pun akan mulai mencari cara

k er ing, pembesaran pori-pori hingga kelainan

cantikan ini pun tersedia mulai dari yang

untuk mendapatkan wajah yang terlihat awet

pigmentasi dan yang paling penting untuk

ringan tanpa resiko, sampai prosedur ke-

muda, kencang, dan segar.

merangsang regenerasi kolagen. Meski b an yak

cantikan dengan akibat perlukaan dan resiko

yang menyarankan untuk mulai m enc egahnya

besar. Temukan p erawatan peremajaan kulit

Anda dapat coba melakukan perawat
an
peremajaan kulit atau yang biasa dikenal de

sejak dini, tapi tidak ada kata terlambat untuk

yang sesuai 
d engan masalah Anda melalui

ngan skin rejuvenation. Skin rejuvenation

m engobatinya, kan?

p enjelasan berikut!
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Krim anti-aging

setiap enam bulan. Tidak perlu khawatir, jika

yang diinginkan dan kelebihan kulit akan di

Langkah ini merupakan perawatan perema-

perawatan dilakukan dengan dosis yang te-

buang. Beberapa efek samping yang mungkin

jaan kulit harian. Tetapi, sebelum memilih krim

pat dan dalam penanganan dokter berpeng

saja terjadi ialah memar, pendarahan, pene-

wajah yang cocok, alangkah baiknya jika Anda

alaman, tentu prosedur ini aman dilakukan.

balan bekas luka, dan penurunan fungsi otot

mengetahui kondisi kulit untuk mendapat ha-

sementara. Tetapi, satu hal yang perlu diingat

sil yang maksimal. Untuk mengurangi tanda-

Facelift

bahwa proses pemulihan setelah facelift bisa

tanda penuaan demi mendapatkan kembali

Facelift umumnya dilakukan pada orang yang

berbeda pada tiap-tiap orang.

wajah yang terlihat muda, Anda harus memilih

ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat dan

Sekiranya, empat jenis perawatan inilah

krim wajah yang mempunyai fungsi anti-

ringkas. Termasuk prosedur ablatif yaitu tin-

yang kerap kali dilakukan oleh perempuan

aging. Pilihlah krim wajah yang mengandung

dakan yang akan memberi efek samping per-

yang ingin melakukan skin rejuvenation.

kolagen, hyaluronic acid, elastin, retinol, cera-

lukaan, operasi kecantikan ini dimulai dengan

Manakah yang sekiranya akan Anda pilih? Ke

mide, dan asam amino. Selain itu, Anda bisa

melakukan beberapa sayatan. Kemudian, kulit

tahui kebutuhan dan kemampuan Anda, serta

menambahkan serum Vitamin C ke dalam

yang kendur akan dipisahkan dari jaringan

cari tahu terlebih dahulu mengenai dokter dan

rutinitas kecantikan harian. Fungsinya untuk

wajah yang lebih dalam, dan setelahnya, kulit

klinik kecantikan yang Anda tuju. Best of luck

mendapatkan antioksidan dan bisa mencegah

akan ditarik ke arah belakang hingga posisi

to all of you!

kulit mengalami penuaan dini.
Peeling dan microdermabrasi
Perawatan peremajaan kulit dengan metode
ini bertujuan mengangkat lapisan kulit paling
luar sehingga merangsang pertumbuhan kulit
baru dan terlihat lebih halus, muda, dan cerah.
Peeling dapat dilakukan di klinik kecantikan
secara kimiawi atau yang lebih dikenal de
ngan chemical peeling yaitu prosedur kecantikan yang mengaplikasikan bahan kimia pada
wajah. Lain hal dengan microdermabrasi yang
merupakan teknik pengelupasan kulit dengan
memakai alat khusus. Keduanya termasuk
perawatan yang berlangsung dengan cepat
dan memiliki downtime yang ringan seperti
kemerahan dan kulit yang lebih sensitif. Tak
perlu khawatir, efek samping tersebut akan
hilang dalam waktu yang singkat.
Injeksi botox dan filler
Botox (botulinum toxin) dan filler adalah jenis
injeksi yang sudah dikenal luas di dunia kecantikan. Keduanya dapat membantu Anda
untuk mendapatkan kulit wajah yang tampak
terlihat lebih muda. Tetapi, Anda harus tahu
betul area-area yang perlu dilakukan perawat
an ini. Botox biasanya diinjeksikan ke otot-o tot
wajah yang menyebabkan keriput dan membuatnya lemah, begitu pula dengan filler. Injeksi ini dilakukan ke area yang kosong akibat
penuaan karena memang sifatnya mengisi
kekosongan wajah dengan cairan hyaluronic
acid. Anda dapat melakukannya di area bawah
mata, smile line, dan dagu. Keduanya memiliki proses pengerjaan yang cepat dan terlihat
sangat alami, meski begitu sifatnya hanyalah
sementara dan Anda perlu mengulanginya

17

BEAUTY NEWS

f O R EVER YOU N g
Kurangnya waktu tidur menimbulkan beberapa masalah pada kulit wajah seperti wajah kusam, jerawat, mata
panda, hingga penuaan dini. Estée Lauder percaya bahwa menggunakan serum di malam hari ditambah tidur
yang cukup dapat membantu kulit beregenerasi sehingga menghasilkan kulit bercaya dan tampak lebih muda.
Cobalah menggunakan Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II. Produk andalan Estée Lauder
ini memiliki beberapa keunggunalan, yakni memperbaiki dan memperbaharui sel kulit serta menghidrasi kulit
dengan baik sehingga dapat membantu Anda memiliki kulit yang lebih halus, lembut, kenyal, dan terlihat lebih
muda dengan garis halus yang memudar. Gunakan satu sampai dua tetes Advanced Night Repair saat malam
atau pagi hari ke seluruh wajah untuk melindungi kulit dari polusi, dan rasakan sendiri manfaatnya.

lOOKIN g g OOD
EVERYDAY
Le Cushion Encre De Peau telah dirilis kembali dengan beberapa
per ubahan. Salah satu yang menarik ialah tampilan monogram pada
kemasan yang membuatnya terlihat lebih mewah. Logonya yang berwarna emas berpadu dengan keseluruhan cushion compact berwarna
hitam elegan. Tak hanya itu, cushion ini kembali dengan teknologi baru
yakni ink-in cushion yang dipercaya dapat membantu Anda mendapatkan wajah flawless dalam satu kali aplikasi. Pigmen matte dan rolling
ink gel system yang terkandung di dalamnya juga mampu menyejukkan kulit ketika Anda mengaplikasikannya pada wajah. it’s matte, shinefree, fresh in just one touch, and fancy!

D ETOXIf Y YO UR S K I N
Kulit dehidrasi dan kusam adalah masalah umum para wanita yang kerap terkena polusi udara. Lini kosmetik asal Korea Selatan yang terkenal akan anti-polluaging, Blithe, telah hadir di Indonesia dengan produk-produknya yang didesain untuk menanggulangi anti-aging sekaligus melindungi dari polusi. Dari
sekian banyak produk, terdapat tiga yang sangat terkenal di negaranya. Patting Splash Mask digunakan
sebagai cleanser dengan cara yang unik yaitu mencampurkan konsentrat Patting Splash Mask dengan air
lalu tepuk wajah Anda dengan ‘holy water’ tersebut. Vital Treatment Essence, produk pengganti toner yang
dapat digunakan juga sebagai essence. Terakhir, Pressed Serum yang penuh dengan kelembapan dan dipercaya dapat menggantikan serum dan moisturizer. Sekarang, Anda tak perlu lagi membeli puluhan produk
perawatan wajah karena Blithe merangkumnya menjadi jauh lebih simpel!

T E K S h A N N y I S WA R I F O T O D O K . S P E S I A L
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plU MpE D IT Al l
Dior Addict Lacquer Plump adalah produk bibir keluaran
Dior yang seketika akan mengubah tampilan Anda
menjadi sempurna. Disebut sebagai lip ink pertama di
dunia, produk ini memiliki tekstur glossy dan lamakelamaan akan berubah menjadi sedikit kental layaknya
lipbalm dan akan memberi Anda tampilan bibir yang
ekstra. Plumped! Formulanya diperkaya dengan ekstrak
alami bunga hibiscus membuat lip ink ini mudah merata,

l EgE ND D E TE C T ED!

memberikan efek bibir yang bervolume serta hyaluronic
acid yang terkandung di dalamnya akan melembapkan
hingga 24 jam pemakaian. Meski tersedia dalam 16 pilihan

Diptyque dikenal sebagai lini wewangian yang sudah

warna, tapi yang menjadi warna favorit di Asia adalah

berkecimpung selama 50 tahun. Dalam perayaan ulang

J’Adior, brigt red, dan mauve. Tertarik mencoba?

tahunnya kali ini, Diptyque mengeluarkan dua parfum
yang bernama bernama Tempo dan Fleur de Peau, untuk
membawa penggemarnya ke masa Diptyque memulai
nama mereka pada tahun 1961. Meski tergolong uniseks,
wangi Tempo terasa lebih maskulin dengan aroma
Patchouli yang mereka ambil dari Sulawesi. Lain hal dengan
Fleur de Peau yang mempunyai aroma bunga Iris dan
terbilang lebih halus dibandingkan Tempo. Apalagi ditambah
sentuhan aroma powdery dan musky sehingga terkadang
parfum ini dapat dikelirukan layaknya wangi seorang bayi.
Manakah yang menjadi favorit Anda?

D E E p hYDR AT I ON ?
SO U N DS g OOD
Jika kulit Anda dehidrasi, L’Occitane akan membantu Anda memecahkan
masalah tersebut dengan koleksi Aqua Reotier yang dapat membantu
Anda menghidrasi kulit sehingga wajah senantiasa lembap dan kenyal
hingga 24 jam. Dengan kandungan kalsium tinggi untuk memperkuat
lapisan kulit terluar, produk ini turut diformulasikan dengan hyaluronic
acid guna mempertahankan kelembapan kulit dan glycerin yang
melembapkan dan membuatnya lebih kenyal. Dari lima produk yang
dirilis, dua produk andalannya adalah pelembap Ultra Thirst-Quenching
Gel dan Ultra Thirst-Quenching Cream. Ultra Thirst-Quenching Gel adalah
pelembap bertekstur gel yang cocok dengan jenis kulit berminyak karena
teksturnya yang lebih ringan. Sedangkan, Ultra Thirst-Quenching Cream
cocok untuk semua jenis kulit. Teksturnya sangat lembut dan ringan
sehingga ketika diaplikasikan pada kulit akan mudah menyerap.
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f it & f res h

P I L I HAN LATIHAN
K E BU GARAN D E NG A N

SLEDGEHAMMER
T E K S dia z rac h man F O T O dok . spesial

S

ledgehammer adalah palu yang
biasa kita sebut dengan palu
godam berbentuk kotak lonjong
dengan lubang di bagian tengah
yang digunakan sebagai tempat

gagang palu. Palu jenis ini memiliki ukuran
besar, beratnya bisa mencapai 6 kg atau lebih.
Biasanya palu jenis ini umumnya digunakan
pada industri pertambangan sebagai pe-

Palu merupakan
sebuah benda yang
mudah kita temui
dalam kehidupan
sehari-hari,
khususnya dalam
bidang pertukangan.
Lalu, apa itu latihan
kebugara n dengan
sledgehammer?

mukul/pemecah batu yang besar, menempa
besi, dan lain-lain.
Sejak lama, latihan dengan palu godam ini
banyak dipilih oleh para petinju profesional dan
kemudian juga diterapkan oleh atlet petarung
MMA. Untuk para tentara di dunia, 
l atihan
sledgehammer juga digunakan dari waktu ke
waktu, apakah itu termasuk dalam program
pelatihan rutin atau sebagai alat pelengkap
tambahan olahraga untuk melatih tangan dan
lengan, punggung, leher, perut, dan bahu.
Siapa mengira jika kini pelatihan ekstrim

Manfaat Utama Latihan Dengan
Sledgehammer
Membakar lemak
Latihan dengan sledgehammer adalah latihan
utama bagi Chris Hemsworth pemeran Thor
untuk mengikis lemak tubuh dan menguatkan
massa ototnya.
Menyehatkan Jantung
Saat kita berolahraga, semua anggota tubuh
bergerak, mulai dari kepala, lengan, sampai kaki.
Hal ini membuat saluran peredaran darah kita
terbuka lebih besar, terutama ke arah jantung.
Menguatkan otot inti
Banyak otot yang bisa dilatih dengan ini, dari otot
tangan, lengan, bahu, hingga punggung.
Membentuk perut samping
atau oblique
Saat Anda memutar atau mengayun palu, otot
perut bagian samping Anda akan terbentuk
secara otomatis.
Menyehatkan mental
Dengan memukul palu pada ban, emosi yang
ditahan di dalam diri kita akan keluar.

kebugaran dengan palu godam menjadi tren
bahkan beberapa pusat kebugaran pun turut menyediakannya. Atau, jika halaman
atau ruangan rumah Anda cukup luas, Anda
bisa m
 elakukan latihan sledgehammer ini di
r umah saja.
Latihan dengan palu ini bahkan tak hanya
menjadi pilihan kaum pria, kaum perempuan
pun juga banyak menyukainya karena cukup
efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan, memperkuat dan
menambah massa otot, membakar lemak,
serta memperlancar peredaran darah.
Saat berlatih dengan sledgehammer, melibatkan banyak gerakan dari mengayun, memukul, menahan, menggunakan jangkauan
penuh, gerakan multi-sendi yang berfokus
pada

akselerasi,

kelincahan,

k ecepatan, dan mental.
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koordinasi,

Tips Olahraga Dengan
Sledgehammer bagi Pemula
Pilihlah ukuran palu yang tidak terlalu berat
karena jika berlebihan malah akan menimbulkan
cedera dan gerakan Anda juga tidak maksimal.
Jika latihan ayunan mulailah dari sisi tangan
dominan Anda, akan terasa alami untuk memulai
palu godam dari sisi dominan Anda. Misalnya,
Anda kanan mulai mengayunkan dari kanan ke
kiri. Namun usahakan nantinya untuk meratakan
pelatihan juga bagi sisi kiri.
Jika Anda ingin memasukkan variasi berayun
lainnya, Anda dapat melakukan ayunan vertikal.
Untuk variasi ini, kedua tangan akan tetap diam
di bagian bawah pegangan. Variasi ini jauh lebih
sulit dengan palu besar.
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p ro f i l e

Gusti Ng ura h Anom

BERKARYA DEMI KEMAJUAN BERSAMA
T E K S Zulma h mudi F O T O K a h f y Yud h a

B

agi yang pernah ke Bali, tidak lengkap rasanya
kalau belum ke Krisna Oleh-Oleh Khas Bali. Gusti
Ngurah Anom atau yang biasa disapa Ajik Cok

adalah pendiri sekaligus pemilik Krisna Oleh-Oleh Khas Bali
yang kini telah berkembang menjadi Krisna Holding Company
(KHC) dengan sejumlah lini bisnis lainnya seperti bisnis kuliner,
butik pakaian adat Bali, wahana permainan, watersport, adventure, hingga spa therapy.
Baru – baru ini Krisna Holding Company telah meresmikan
dua destinasi wisata baru di Kabupaten Buleleng, yaitu Krisna
Waterpark di daerah Lovina dan Krisna Eco Village serta peresmian Krisna Bali Souvenir Center yang juga baru dibuka di
Desa Wisata Blangsinga, Gianyar.
Lalu apa rahasia Ajik Cok dalam membangun usahanya
hingga sebesar ini? “Saya membangunnya benar-benar dari
nol, semua saya kerjakan sepenuh hati. Mungkin tidak ada yang
percaya, jika saya tidak pernah tidur siang kecuali saya sakit
dan tidak ada hari libur,” tegas pria kelahiran Buleleng, 5 Maret
1971 ini saat berbincang di mobil pribadinya menuju kawasan
Desa Wisata Blangsinga, Gianyar yang turut dikembangkannya.
Di sela-sela perjalanan kami, ia juga bercerita tentang keinginannya yang kuat untuk meningkatkan ekonomi penduduk di
Bali secara keseluruhan. Menurutnya pertumbuhan ekonomi
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masyarakat di Bali itu belum merata, ada yang sudah maju dan
ada pula yang masih tergolong biasa saja. “Salah satu faktor
penyebabnya adalah infrastruktur, namun jika ada yang tergerak untuk terjun, saya yakin semua daerah di Bali bisa maju
karena semua punya potensi, itu juga yang jadi alasan saya
berani untuk mengembangkan bisnis di Bali Utara karena saya
yakin hal itu dapat mengangkat taraf hidup masyarakat seki-

aJik COk dan Btn PRiORitaS

tarnya menjadi lebih baik,” beber pria yang gemar mengoleksi
mobil mewah ini.

Banyak hal yang diungkap oleh Ajik Cok tentang hubungan dia
dengan Bank BTN, termasuk soal betapa sudah lamanya ia
menjadi nasabah BTN, “Saya sudah lama sekali jadi nasabah
BTN dari sejak saya susah. Ketika saya menjadi nasabah
Prioritas pun demikian, banyak hal yang dipermudah oleh BTN.
Pelayanannya juga bagus dan cepat, dan yang nomor satu itu,
kan, pelayanan juga komunikasinya. Itu juga sudah dilakukan
oleh BTN,” ungkapnya.

Memang bisnis oleh-oleh masih menjadi sumber utama
pendapatan KHC dan bisnis oleh-oleh Krisna sendiri bermula
dari perusahaan konfeksi dengan nama Cok Konfeksi miliknya.
Krisna Oleh-Oleh juga telah melebarkan sayap keluar Bali dengan membuka Krisna Resto dengan mini outlet oleh-olehnya di
Surabaya dan Krisna Oleh-Oleh Kota Tua di Jakarta.
Masih Rajin Berkeliling
Meski dengan kesibukan yang sangat padat dan sebagian bisnisnya kini dijalankan oleh anak sulungnya, namun Ajik masih

secara langsung bahkan tidak jarang saya turun tangan untuk

tetap aktif melibatkan diri. Setiap hari ia rajin memantau se-

mengatur display di outlet Krisna, produk mana yang diletak-

luruh outletnya mulai pagi hingga malam hari. Ia juga banyak

kan paling depan, mana yang harus digeser ke blakang dan

berbaur dengan masyarakat di desa-desa tempat bisnisnya be-

macam-macamlah,” ujarnya.

rada. Hal tersebut penting baginya untuk menjalin hubungan

“Kedepan saya ingin membuka gerai Krisna di berbagai

yang baik dan kekeluargaan. “Karyawan saya sekarang total-

provinsi bahkan di seluruh Indonesia, membangun penunjang

nya hampir 3000 orang. Saya sering mengunjungi mereka, ber-

pariwisata seperti hotel dan mall di tahun depan, mohon doa

interaksi dengan karyawan, memberikan saran dan masukan

saja,” ucapnya memaparkan target selanjutnya.
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CELEB

K E LLY TA N D I O N O :

INDONESIA’S NOW TOP MODEL
(AND ENTREPRENEUR)
Nama Kelly Tandiono kini kian
tergaung lantang. Tidak hanya
di Tanah Air, bahkan di ranah
mancanegara, khususnya
Asia. Jika ada banyak puteraputeri Indonesia yang berhasil
mengharumkan nama bangsa
akhir-akhir ini, Kelly menjadi
salah satunya.
T E K S A ndreas W . F O T O M elod y A madea

P

“Saya kembali ke Jakarta pada umur 25

nya dalam hal modeling. Supermodels P roject

tahun. Awalnya untuk perpanjang visa kerja

adalah sekolah modeling yang didirikan oleh

di London. Tetapi ketika di Jakarta, saya

empat supermodel Indonesia, yaitu Kelly

mendapat tawaran bermain film. Akhirnya

Tandiono, Dominique Diyose, Laura Muljadi,


saya pertimbangkan, seraya modeling juga

dan Paula Verhoeven.

saat itu. Hingga akhirnya saya ditawari men-

“Awalnya, memang saya ingin membuka

jadi salah satu model mentor di acara Asia’s

sebuah sekolah modeling. Lalu ketika Jakarta

Next Top Model season 4. Syukurnya, karier

Fashion Week tahun lalu, secara tidak sengaja

saya semakin berjalan baik sampai sekarang,”

Paula [Verhoven –Red.] cerita bahwa dia juga

jelas perempuan dengan tinggi badan 1,76 m

ingin membuka sekolah modeling bersama

tersebut.

Dominique dan Laura. Saya berpikir, kenapa

Selain aktif di atas panggung busana dan di

kami tidak bergabung saja. Saya pikir empat

depan kamera foto, Kelly juga sudah beberapa

lebih kuat dari satu orang. Bukan hanya itu,

kali berlakon di dunia layar lebar. Beberapa

visi dan misi kami ternyata sama dan pada

judul film yang pernah dibintanginya, seperti

akhirnya kami memutuskan bekerja sama. 21

Street Society (2014), The Night Comes For

April 2018 lalu kami secara resmi membuka

Us (2015), juga dua film lainnya yang disutra-

Supermodels Project.”

darai oleh Lola Amalia, berjudul Negeri Tanpa

Lalu, apa kelebihan Supermodels P roject

Telinga (2014) dan Labuan Hati (2017). Tentu

dari sekolah modeling lainnya? Kelly men-

kepiawaian

keikutsertaan Kelly dalam industri perfilman

jelaskan bahwa di sekolahnya ini para mu-

sebagai peraga busana kemudian

bukan sekadar aji mumpung. Ia semakin

rid tidak hanya dapat mempelajari teknik

menghantarkan

fokus berakting dan kini tengah sibuk mem-

m odeling, tapi juga diberikan pendidikan


persiapkan tiga film yang akan dirillis segera.

m engenai public speaking, akting, olahraga,

rofesionalisme

dan

dirinya

menjadi

salah satu juri yang dianggap kompeten pada
ajang televisi bergengsi Asia’s Next Top Model

nutrisi,

dan

sebagainya.

Secara

singkat,

musim keempat pada tahun 2016 lalu. Karier

Berbisnis

S upermodels


Kelly terus menanjak. Selain terus menja-

Beberapa tahun lalu, Kelly memulai bisnis di

lulusan model yang memang mengerti se-

lani keseharian sebagai seorang supermodel,

bidang mode, dengan meluncurkan koleksi

cara keseluruhan mengenai modeling. Kelly

peng
u saha, dan aktris, ia kini juga berbagi

bikini dengan nama Cover Me Not. Uniknya,

menambahkan, “Harapan kami untuk murid-

ilmu dan pengalaman mengenai modeling

produk dari label tersebut tak hanya berfungs i

murid yang s ekolah di Supermodels Project

melalui bisnis yang dirintisnya.

sebagai pakaian renang, tapi juga cocok se-

dapat menerapkan ilmu-ilmu tersebut di ke-


P roject

ingin

menghasilkan

Karier modeling Kelly sebenarnya bisa

bagai bralette. Salah satu pertimbangan Kelly

hidupan 
s ehari-hari dan di manapun, tidak

saja dimulai saat dirinya berumur 14 tahun,

terhadap produk Cover Me Not adalah agar

hanya di dunia entertainment.” Supermodels

karena sempat ditawari menjadi model oleh

setiap perempuan, baik yang memiliki payu-

Project dianggap Kelly sebagai sebuah inves-

salah satu agen. Tetapi, pada saat itu, orang

dara ukuran besar maupun kecil, dapat tetap

tasi yang menjanjikan, mengingat generasi

tuanya belum mengizinkan karena Kelly

terlihat cantik mengenakan bikini, sehingga

sekarang sungguh membutuhkan edukasi

masih terlalu muda. Barulah ketika berumur

dapat meningkatkan rasa percaya diri setiap

dan informasi di dunia tersebut. Tak hanya itu,

18 tahun, Kelly akhirnya memulai sepak ter-

p erempuan. Meski demikian, produk yang


m inat generasi s ekarang terhadap modeling

jangnya di S
 ingapura, negara tempat ia sem-

ditawarkan Kelly tetap wajib nyaman. Untuk

memang sangat tinggi.

pat m enekuni pendidikan. Dari situ, berbagai

bisnis ini, Kelly bekerja sama dengan seorang

tawaran m
 odeling dari mancanegara meng-

kawan, yaitu Simona Travnickova.

hampiri, mulai dari Hongkong, Taiwan, L ondon,
Milan, hingga Paris.

Selain Cover Me Not, kini Kelly Tandiono
juga berkecimpung di dunia pendidikan, tepat-
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Ke depan, Kelly dan ketiga partner-nya
di

Supermodels

Project

berharap

dapat

m emperluas bisnis tersebut ke beberapa kota
selain Jakarta.
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BTN LUNCURKAN TABUNGAN BTN FELAS
DEMI INCAR POTENSI DANA ASING
BTN membidik dapat menggaet hampir 50.000
nasabah baru dalam lima tahun pertama.

Direk t ur PT Bank Tab u ngan Negara Tb k. Bu d i Satri a (tengah ) b ersama Kepala D i vi si Nasri l (ki ri ) d an Ad i
S an t os o m e nu nju kan r ep li ka b u ku Tab u ngan Felas, d i sela-sela pelu ncu rannya, d i Jakar ta, Seni n (4/6).

Jakarta, 4 Juni 2018.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. resmi meluncurkan

kebutuhan masyarakat dalam menabung, bertransaksi, dan

produk tabungan valas dalam dua mata uang asing sebagai

berinvestasi dalam mata uang asing. Dalam lima tahun per-

langkah strategis menggarap potensi dana asing dan menam-

tama, kami membidik hampir 50.000 nasabah baru Tabungan

bah v ariasi produk serta layanan bagi nasabah perseroan.

BTN Felas,” jelas Budi.

Adapun produk terbaru yang diluncurkan di Jakarta, 4 Juni

Tabungan BTN Felas tersebut akan mengincar baik

2018 ini bertajuk Tabungan BTN Felas. Produk ini memung

n asabah Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara

kinkan nasabah menabung dalam mata uang dolar Amerika

A sing (WNA). Masyarakat kelas menengah ke atas di wilayah

(USD) dan dolar Singapura (SGD).

p erkotaan dengan usia 20 - 60 tahun pun menjadi sasaran dari

Direktur Bank BTN Budi Satria mengatakan, populasi

produk anyar ini. Bank BTN pun mengincar para profesional

m asyarakat kelas menengah di Indonesia terus menunjukkan

muda, wirausaha terutama di bidang ekspor impor, investor,

pergerakan positif. Kalangan tersebut, lanjutnya, memiliki gaya

nasabah prioritas, hingga kalangan keluarga.

hidup yang semakin akrab menggunakan mata uang asing

Melalui

produk

Tabungan

BTN

Felas,

Bank

BTN

seperti travelling, bisnis, sekolah di luar negeri, investasi, dan

m emberikan keuntungan berupa kurs dan bunga bersaing.

berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, era M asyarakat Ekonomi

Produk dana ini juga akan dilengkapi kartu ATM u ntuk dapat

Asean (MEA) pun kian dekat sehingga menjadi 
p otensi

melakukan p enarikan di Indonesia hingga di m
 ancanegara.

m asuknya mata uang asing ke Indonesia.

Produk t ersebut juga akan dilengkapi fitur e lectronic channel

Menurut Budi, melalui produk Tabungan BTN Felas

untuk kemudahan bertransaksi. S elain m eluncurkan Tabun-

t ersebut, Bank BTN berupaya menggarap peluang aliran mata

gan Felas, emiten b ersandi saham BBTN ini juga menambah

uang asing tersebut sekaligus melengkapi kebutuhan para

satu jenis mata uang dalam produk D
 eposito Valas perseroan

nasabahnya. “Dengan produk ini, kami berupaya memenuhi

yakni SGD.
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Direk t ur Con s um er Ban k in g PT Ban k Tabungan Negara (Perser o) Tb k., Bu d i Satri a, menyerah kan secara si mb oli k b u ku Tab u ngan BTN Felas ke p a da K e tu a A so sia si
Pedag an g Valas I n don es ia, Dat ok Am at S antoso, (kanan) d an Wali ko ta Batam, Mu h ammad Ru d i , (tengah ) d i saksi kan oleh Kepala D i vi si Ri tel F u nding & S e rv ic e s B a nk
BTN, Nasri l, saat acara r o ad sh o w Tab u ngan BTN Felas d i Batam, Ju mat (6/7).

Roadshow Felas
di Batam
Perkenalkan tabungan baru yang
cocok bagi pengusaha di bidang ekspor
dan impor.

Setelah meluncurkan tabungan valuta asing (valas) bertajuk

buka rekening Tabungan BTN Felas,” kata Direktur Consumer

Tabungan BTN Felas, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

B anking Bank BTN, Budi Satria di saat acara aktivasi tabungan

gencar melakukan promosi untuk mengejar target DPK ritel

Felas di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Batam, K
 epulauan

dalam bentuk mata uang asing. Promo tersebut disosialisasi-

Riau, Jumat (6/7).

kan salah satunya lewat acara roadshow yang dikemas den-

Dengan tambahan produk ini, posisi DPK ritel di Provinsi

gan acara hiburan. Kota pertama yang didatangi adalah Batam.

Kepri diharapkan terus melejit. Data per Mei 2018 DPK ritel

Maklum, pulau yang berbatasan dengan Singapura ini memiliki

sebesar Rp 1,62 triliun atau melompat 188,81% dibandingkan

potensi yang cukup besar.

periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 562,3

“Kami membidik nasabah dari kalangan asosiasi peda-

miliar. “Peluang Tabungan Felas di Batam sangat besar, karena

gang valas, perusahaan swasta, para pengembang properti,

produk ini sangat cocok bagi pengusaha di bidang ekspor impor

notaris, dan perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata

yang membutuhkan dana valas yang cukup besar,” kata Budi.

seperti p erhotelan, selain nasabah ritel tentunya untuk mem-

27

pRODUCT INfO

28

BTn moBIle BAnkIng
memberiKan Kemudahan dalam jangKauan

Mobile Banking BTN hadir untuk memberikan kemudahan layanan bagi nasabah setianya. Anda dapat melakukan
berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada pada ponsel pintar (smartphone).
Mobile Banking BTN adalah solusi perbankan yang praktis aman dan nyaman. Dengan menggunakan gadget, Anda
dapat dengan mudah melakukan berbagai layanan perbankan, sehingga tidak perlu datang langsung ke Bank BTN.

• Dapat mengetahui berbagai informasi bagi nasabah perseorangan.
• Kemudahan dalam menggunakan layanan perbankan.
• Kemudahan melakukan pembayaran dan pembelian.

KEUNggUlAN
pRODUK

• Kemudahan cek saldo dan transfer antar Bank BTN dan bank lain.
• Aplikasi Mobile Banking BTN dapat diunduh melalui Play Store/ App Store dan diinstall pada Android/iPhone.
• Pendaftaran dan penghapusan Mobile Banking dapat dilakukan melalui mesin ATM
Bank BTN.

SYARAT DAN
KETENTUAN

• Nasabah rekening tabungan/giro perorangan Bank BTN yang memiliki Kartu ATM.
• Memiliki smartphone yang compatible dan support untuk menjalankan aplikasi
BTN Mobile Banking.
• Nomor HP yang digunakan nasabah terdaftar di CIF resmi BTN.

• Nasabah terlebih dahulu melakukan pendaftaran nomor ponsel yang akan
digunakan untuk BTN Mobile Banking melalui Customer Service Bank BTN di outlet

CARA
pENDAfTARAN

Bank BTN.
• Nasabah melakukan registrasi melalui Customer Service atau ATM Bank BTN.
• Nasabah harus mengunduh aplikasi BTN Mobile Banking melalui Play Store atau
Apple Store.
• Nasabah melakukan aktivasi BTN Mobile Banking melalui smartphone yang telah
diunduh aplikasi BTN Mobile Banking.
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BTn InTeRneT BAnkIng
intern et banKing banK btn adalah solusi untuK
transaKsi dan Kemudahan hidup anda.
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keunGGulan
Btn inteRnet BankinG
• Dapat memantau saldo dan mutasi rekening dan cetak
rekening koran.
• Pemindah bukuan sesama rekening Bank BTN dan antar
bank (online, RTGS, SKN).
• Kemudahan pembelian dan pembayaran tagihan.
• Blokir sendiri kartu ATM.
• Informasi suku bunga dan nilai kurs.
• Laporan rekening gabungan atau konsolidasi.
• Informasi lokasi kantor cabang dan ATM Bank BTN.

SyaRat dan ketentuan
• Nasabah rekening Tabungan/Giro Perorangan Bank BTN
yang memiliki kartu ATM.
• Memiliki smartphone yang digunakan sebagai Mobile
Token.
• Memiliki alamat email yang aktif sebagai sarana informasi
maupun notifikasi transaksi.

CaRa PendaFtaRan
• Nasabah terlebih dahulu melakukan pendaftaran email
yang akan digunakan untuk BTN Internet Banking melalui
Costumer Service Bank BTN di outlet Bank BTN.
• Jika ingin menggunakan BTN Internet Banking versi Mobile
Apps, nasabah harus mengunduh aplikasi BTN Internet
Banking melalui Play Store atau Apple Store.
• Nasabah melakukan aktivasi Mobile Token BTN Internet
Banking melalui Customer Service Bank BTN.

hiMBauan
• Berhati-hatilah terhadap pihak-pihak yang memberikan
informasi mengenai hadiah, permintaan transfer, dan
memandu nasabah untuk melakukan transaksi pada mesin
ATM, CDM, EDC, atau Kiosk BTN.

B

• Demi keamanan bertransaksi, hindari penyalahgunaan
kartu ATM BTN, abaikan pesan SMS mengenai hadiah atau

TN Internet Banking hadir demi memberikan ke-

permintaan transfer dari sumber yang tidak jelas, jaga

mudahan bagi segala kebutuhan Anda, mendapat-

kerahasiaan PIN dan tidak menggunakan telepon seluler

kan layanan dan kenyamanan dalam memperoleh

(HP) ketika sedang bertransaksi pada mesin ATM sehingga

informasi keuangan serta melakukan swakelola transaksi

konsentrasi tetap terjaga.

perbankan melalui media internet.
Untuk mendapatkannya, Anda bisa mengunjungi alamat
situs https://internetbanking.btn.co.id dan mendaftarkan diri

Hubungi Contact Center Bank BTn 1500286
untuk informasi resmi dan pengaduan

melalui mesin ATM BTN atau menghubungi Customer Service
kantor cabang Bank BTN bagi nasabah perseorangan.
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O B L I G A S I N E G A R A R IT E L (O R I )

P

emerintah saat ini sedang mengejar ketertinggalan penyediaan infrastuktur melalui peningkatan
belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan infrastruktur perlu
diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam memenuhi p embangunan
infrastruktur, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pada
lain sisi, penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan
P enerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan sebagai konsekuensi masih lesunya perekonomian domestik dan global. Kebijakan belanja tersebut harus dibiayai
dengan p engadaan utang.
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Salah satu instrumen Pemerintah yang mempunyai peran

pasar berupa capital loss akibat harga jual yang lebih rendah

strategis dalam pembiayaan defisit APBN adalah Obligasi

dibandingkan harga beli. Risiko tersebut dapat dihindari den gan

Negara Ritel (ORI). Penerbitan ORI, selain berfungsi sebagai

tidak m enjual obligasi negara yang dimiliki sampai dengan

salah satu sumber pembiayaan defisit APBN, juga menjadi

jatuh tempo.

alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya investor ri-

Pada Bank BTN, ORI dijual melalui seluruh jaringan bank,

tel. Selain itu, penerbitan ORI merupakan salah satu strategi

baik kepada nasabah regular maupun nasabah P
 rioritas. Bank

P emerintah untuk melakukan pendalaman pasar Surat


BTN telah melakukan penjualan ORI sejak tahun 2013 dan

B erharga Negara, dengan memanfaatkan potensi besarnya


s ecara rutin ditunjuk sebagai Agen Penjual oleh K ementerian

jumlah penduduk Indonesia.

Keuangan. Pada setiap penerbitannya, ORI selalu mendapatkan

Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah obligasi negara yang

respon yang positif dari nasabah Bank BTN. Hal ini tidak terle-

dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara

pas karena ORI merupakan instrumen investasi yang mudah

Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum

dipahami serta aman–memberikan kepastian pengembalian

yang telah ditentukan. Adapun dasar hukum penerbitan ORI

pokok dan besaran kupon (imbal hasil) yang tetap dibayar-

adalah berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang

kan setiap bulan. Pada tahun ini, Bank BTN kembali akan ikut

Surat Utang Negara.

berpartisipasi dalam pemasaran ORI 015 yang akan mulai ditawarkan pada periode September s/d Oktober 2018 dengan

Obligasi termasuk investasi yang menguntungkan. Adapun

minimum pembelian Rp5 juta dan maksimal pemesanan Rp3

beberapa keuntungannya antara lain:

miliar. Nasabah sudah dapat melakukan pemesanan ORI 15
melalui Bank BTN.

•	Aman

Beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah

Pembayaran kupon/imbalan dan pokok sampai dengan

adalah sebagai berikut:

jatuh tempo dijamin oleh UU No.24 Tahun 2002 / UU No.19
Tahun 2008 dengan dana yang disediakan APBN setiap

•	Membuka rekening tabungan di BANK BTN dan rekening

tahunnya.

surat berharga di salah satu sub-registry.
•	Mengisi formulir pemesanan dengan melampirkan foto

• Kupon/Imbalan Kompetitif

kopi KTP/SIM.

Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon/imbalan

•	Menyetor dana sesuai nominal pemesanan.

d itawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat


•	Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah sesuai keten-

bunga deposito dari bank-bank BUMN.

tuan yang berlaku.
•	Menerima bukti kepemilikan surat berharga.

• Kupon/Imbalan Tetap
Kupon/imbalan dengan tingkat bunga tetap sampai pada

Selain pembelian ORI melalui pasar perdana (periode

waktu jatuh tempo dibayarkan secara berkala.

penawaran), nasabah Bank BTN juga telah dapat melakukan
pembelian Surat Berharga Negara melalui mekanisme Pasar

•	Mudah & Likuid
Dapat

diperdagangkan

Sekunder (setiap hari) sesuai dengan harga pasar yang didi

Pasar

Sekunder

dengan

sepakati. Beberapa SBN yang dijual Bank BTN melalui me-

m ekanisme Bursa Efek atau Transaksi di Luar Bursa (over

kanisme pasar sekunder adalah seri Obilgasi Negara (ORI),

the counter).

Sukuk Negara (SR), Fixed Rate (FR), Variable Rate (VR), serta
Seri O bligasi USD Negara Indonesia (Indon). Keuntungan yang

• Potensi Keuntungan (Capital Gain)

didapat nasabah ketika melakukan pembelian Sura Berharga

Berpotensi memperoleh capital gain bila obligasi dijual

Negara melalui pasar sekunder di Bank BTN adalah harga

pada harga yang lebih tinggi dibanding harga beli setelah

pembelian yang dapat dinegosiasikan, kepastian ketersediaan

memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.

SBN yang diinginkan, serta Bank BTN bersedia melakukan
pembelian kembali dengan tingkat harga yang kompetitif.

Namun, selain itu terdapat risiko Investasi pada ORI. Pada
p rinsipnya investasi pada ORI adalah investasi yang bebas

terhadap risiko gagal bayar yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada Investor. Tetapi pada
t ransaksi di Pasar Sekunder, dimungkinkan adanya risiko
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yang terjadi juga membuat imbal hasil Obligasi sudah naik
185 bps menjadi 7,85% dari level 6% (di awal tahun 2018).
Dampak: Positif - USDIDR, Obligasi

• Tanggal 14 Juni 2018, Bank Sentral Amerika Serikat (The
Fed) menaikkan suku bunga acuan menjadi 1,75% - 2%. The
Fed pun memberi sinyal bahwa kemungkinan ada dua kali

• BI mengumumkan relaksasi Loan to Value (LTV) p roperti,

lagi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun ini s ehingga

d imana rasio LTV kredit rumah pertama bisa melebihi


sepanjang 2018 ada empat kali kenaikan (sebelumnya tiga

batasan yang sebelumnya ada yaitu 85%. Sedangkan u ntuk

kali kenaikan).

rumah kedua dan ketiga, kecuali rumah dengan ukuran di
bawah 21 meter persegi, rasio ditetapkan di kisaran 80%

• Presiden AS Donald Trump memberlakukan putaran per-

- 90%. Semakin besar rasio, semakin kecil beban DP yang

tama tarif impor sebesar 25% terhadap barang-barang

harus disiapakan oleh konsumen sehingga diharapkan dapat

China senilai US$24 miliar yang mencakup 818 produk.

meningkatkan daya beli, berlaku efektif 1 Agustus 2018.
Dampak: Positif - JAKPROP

• China langsung membalas, dengan pemberlakuan 25% tarif
impor produk AS yang sebagian besar produk pertanian.

• Neraca perdagangan Mei 2018 mengalami defisit sebesar US$1,5 miliar (Apr 2018 : -US$1,6 miliar) didorong

• AS merencanakan gelombang serangan baru, yakni tarif

oleh defisit pada sektor migas dan non-migas yang

kedua mencakup 284 barang China senilai sekitar US$16

m asing-masing mencapai US$1,2 miliar & US$0,3 miliar.

miliar. Trump mengindikasikan total tarif final bisa men-

Dampak: Negatif – USDIDR

capai US$500 miliar, hampir sama dengan nilai impor AS
tahun 2017.

Result:
• Pada saat terjadi gejolak pasar finansial seperti yang ter-

Domestic Market

jadi belakangan ini, investor akan lebih memilih instrumen

• Pelemahan nilai tukar rupiah membuat Bank Indonesia

safe haven (US Dollar). Hal ini membuat investor ramai-

(BI) melakukan penyesuaian. Tercatat dalam kurun waktu

ramai menjual dan melakukan profit taking pada semua

dua bulan (Mei – Juni 2018), BI sudah melakukan tiga kali

instrumen finansialnya (saham dan surat hutang/obligasi)

kenaikan suku bunga acuan (7DRR) dengan total 100 bps,

di seluruh dunia, terutama negara berkembang/emerging

dari 4,25% menjadi 5,25%. Hal ini menunjukan komitmen

market (termasuk Indonesia).

BI untuk melakukan usaha pre-emptive, front loading, and
ahead of the curve dalam mengantisipasi sentimen e ksternal,

• Karena hal tersebut, nilai tukar rupiah mengalami tekanan

d iantaranya seperti kebijakan The Fed, ECB, Bank Central

akibat dana asing yang keluar (capital outflow) dan R upiah

China, serta tensi perang dagang US. Gejolak pasar finansial

terdepresiasi (melemah) sebesar 5,85% (year to date).
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Thailand 1,1%

Malaysia 1,8%

Tiongkok 2%

Rupiah Dibandingkan Kurs Negara Lain
( 29 Desember 2017 - 21 Mei 2018 )

i n d o ne si a

4,4%
Sumber: Bank Indonesia, IMF, BPS, Trading Economics.com, Thomson
Reuters. Nasdaq.com, Treasury.gov, Bloomberg

Argentina 23,7%

Turki 15,8%

Brasil 11,5%

Rusia 7,6%

India 6,2%

Filipina 4,8%

Afrika Selatan 3,1%

Meksiko 1,3%

Persen

Penyebab Rupiah Melemah
Internal

Eksternal

Defisit Neraca Pembayaran
• US$974 juta (Desember 2017)
• - US$3,9 miliar (Maret 2018)

496%

Inflasi AS Meningkat
• 2,1% (Januari 2018)
• 2,5% (April 2018)

19%

Defisit Neraca Perdagangan
• US$5,4 miliar (Jan-Apr 2017)
• - US$1,3 miliar (Jan-Apr 2018)

124%

Kenaikan Bunga The Fed
• 0,75% - 1% juta (Maret 2017)
• -1,5% - 1,75% (Maret 2018)

75%

Defisit Neraca Investasi Portofolio Turun
• US$2,0 miliar (Desember 2017)
160%
• - US$1,2 miliar (Maret 2018)

Harga Minyak Dunia Naik
• US$60,4/barel (Januari 2018)
• - US$72,5/barel (Mei 2018)

20%

Sumber: Bank Indonesia, IMF, BPS, Trading Economics.com, Thomson
Reuters. Nasdaq.com, Treasury.gov, Bloomberg

b.	Resiko

Tetapi, yang perlu dicatat adalah hal ini tidak hanya dialami
oleh Indonesia tapi juga dialami oleh mata uang di seluruh

•	Harga minyak – yang jika terus naik – akan memper-

dunia (perhatikan grafik di atas).

besar defisit fiskal dan inflasi.
•	Pengetatan moneter global yang agresif.

• Ada beberapa katalis dan risiko sebagai berikut.

•	Kebijakan

a. Katalis

fiskal

dan

perdagangan

AS

dapat

m eningkatkan risk averse dari Asia dan emerging

•	Perbaikan PDB dan laba korporasi di semester kedua

market.

2018 ditopang pulihnya konsumsi.

•	Tensi politik domestik menjelang pemilu dapat

•	Berkurangnya tekanan arus jual investor asing s eiring

m enurunkan minat investasi dan belanja.

valuasi yang atraktif di tengah fundamental yang
t erjaga.

• Mencermati hal tersebut maka kami menilai bahwa

•	Persepsi risiko yang membaik, tercermin dari

R eksadana Saham yang memiliki core strategy dalam


kenaikan sovereign rating.

p engelolaannya akan lebih berpotensi mengalami r ecovery

•	Stabilitas Rupiah seiring berkurangnya kebutuhan

apabila market (Indeks Harga Saham G
 abungan) dalam p osisi

musiman valuta asing.

bullish (uptrend). Core strategy adalah strategi p engelolaan
reksadana yang lebih berfokus pada s aham-saham dengan
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kapitalisasi besar (di atas Rp50 triliun) atau lebih dikenal

Prestasi Plus (SDPP), Manulife Dana Saham (MDS), Dana

dengan istilah blue chip di kalangan pelaku pasar.

Ekuitas Prima (DEP), dan Danareksa Mawar Konsumer 10
(DMK10). Berikut kami lampirkan kinerja dari reksadana

• Reksadana Saham eksisting di BTN yang memiliki core

tersebut.

strategy dalam pengelolaannya adalah Schroder Dana

no

nama

tertinggi (%)

terendah
(%)

akhir
Periode (%)

annualized
risk (%)

Dana Kelolaan

1.

Indeks Harga Saham Gabungan

14.355
(19-Feb-2018)

-3.686
(03-Jul-2018)

-2.644
(06-Jul-2018)

13.11

0

2.

Danareksa Mawar Konsumer 10

11.798
(19-Feb-2018)

-3.093
(03-Jul-2018)

-2.929
(06-Jul-2018)

14.60

563,529,334,254

3.

Schroder Dana prestasi Plus

11.188
(23-Jan-2018)

-5.294
(03-Jul-2018)

-3.927
(06-Jul-2018)

14.05

17,048,230,902,534

4.

Manulife Dana Saham

13.794
(29-Jan-2018)

-8.021
(03-Jul-2018)

-7.030
(06-Jul-2018)

15.50

1,553,553,417,445

5.

LQ45

15.178
(23-Jan-2018)

-10.374
(28-Jun-2018)

-8.913
(06-Jul-2018)

17.19

0

6.

Indeks IDX30

15.483
(23-Jan-2018)

-11.042
(28-Jun-2018)

-9.532
(06-Jul-2018)

17.78

0

7.

Dana Ekuitas Prima

10.507
(23-Jan-2018)

-13.474
(28-Jun-2018)

-11.941
(06-Jul-2018)

16.56

614,390,872,117

*Dirangkum dari berbagai sumber.

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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ENTERTAINMENT

POPULAR NEW MOVIES

MI LE 2 2
Sutradara Peter Berg
Pemeran Mark Wahlberg, Lauren
Cohan, Ronda Rousey, Iko Uwais

Film yang ditunggu-tunggu penayangannya. Pasalnya,
aktor laga kebanggan Tanah Air, Iko Uwais, akan unjuk
kebolehan bersama aktor Hollywood Mark Wahlberg.
Film ini menghadirkan Ronda Rousey (Fast & Furious 7)
dan Lauren Cohan (The Walking Dead), CL eks “2NE1”,
serta John Malkovich. Film arahan sutradara Peter
Berg ini akan tayang perdana pada 17 Agustus 2018.

Replicas
Sutradara Jeffrey Nachmanoff
Pemeran Keanu Reeves, Alice Eve, Emily

Predator

Alyn Lind

Sutradara Shane Black
pemeran Olivia Munn, Yvonne Strahovski, Boyd Holbrook

Film bertemakan crime, mystery, sci-fi, thriller ini

F

mengisahkan kesedihan dan obsesi seorang ilmuwan

sukses menciptakan sosok pemburu manusia yang

ingin membawa pertanyaan tentang moral dan etika .

terus diingat. Film terbaru ini mengisahakan Predator yang

Apalagi, eksperimen yang dilakukan ini dilaksanakan

jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Sebab, sang pemburu

secara diam-diam karena melanggar hukum dan

paling berbahaya di alam semesta kini menjadi lebih kuat,

p rinsip di dunia.

ilm Predator produksi tahun 1987 silam yang dibintangi

yang berusaha mengembalikan kehidupan keluarga

Arnold Schwarzenegger memang amat popular dan

nya yang terkena kecelakaan. Film Replicas tampaknya

cerdas, dan mematikan setelah mereka memperkuat genetik
mereka dengan DNA milik spesies lain.

T e k s Zulma h mudi F o t o D ok . S pesial
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Desain Kamar Tidur
A l a S kandinavia
T E K S M . R iski R usdi F O T O dok . spesial

IDENTIK WARNA PUTIH
Gaya Skandinavia juga identik dengan warna

M e n u r u t s u r at
kabar The
W a s h in g to n P o s t,
d e s a i n m o der n
Sk a n d inav ia
p e r t a m a kali
d i p e r k e n alkan ke
d un i a p ada p am er an
d e s a i n di Am er ika
d a n Ka n ada pada
t a h un 1 950 - an.
H i n g g a kini, des ain
y a n g b e r as al dar i
w i l a y a h No r dikS w e d i a , Denm ar k,
F i n l a n d ia, Is landia,
d a n N o rwegia ini
t e r u s d i gem ar i
k a r e n a b anyak
k e l e b i h annya.

G

putih sebagai warna utama yang mendomi
nasi seisi ruangan, juga bisa abu-abu muda
atau cokelat muda. Warna-warna terseaya Skandinavia mengacu pada

but jika diterapkan pada dinding atau lantai

penggunaan bahan alami, warna-

akan 
m embuat seisi ruangan kamar tidur

warna pucat, dan bentuk minimalis

menjadi lebih terang dan bersih, memberi

pada interiornya. Desain bergaya S kandinavia

kesan 
m odern, luas, dan lapang. Warna ini

ini juga dapat memberi kesan simpel dan

juga sangat cocok dikombinasikan dengan

sederhana. Meski demikian, desain ini tetap

w arna-warna untuk furniturnya.

membuat ruangan lebih cantik dan 
b anyak
peminat karena berbagai kesan mampu

FURNITUR ALAMI

diciptakan dan cukup mudah untuk diterapkan.

Jika Anda ingin mendesain kamar tidur den-

Gaya Skandinava dapat diaplikasikan di semua

gan gaya Skandinavia, pilihlah furnitur ber-

bagian ruangan dalam rumah Anda. Salah satu

bahan kayu karena desain ini memang dekat

ruangan tersebut adalah ruang kamar tidur.

dengan alam. Pada desain interior kamar tidur
bergaya Skandinavia, pemilihan furnitur lebih

TIGA ELEMEN PENTING DESAIN KAMAR

memprioritaskan fungsi daripada dekorasi.

TIDUR SKANDINAVIA 

Harapannya, ruangan tetap terasa lapang dan
tidak ramai. Alhasil, furnitur yang biasa dipakai

SINAR MATAHARI

baik untuk tempat tidur, lemari atau kursi tidak

Kunci dalam desain Skandinavia ini adalah

memiliki bentuk dan ukiran rumit.

memanfaatkan sinar alami matahari agar
b enar-benar diterima di area di dalam rumah.

Selain itu, material kayu digunakan juga

Ini juga sebagai bentuk penerapan konsep

sebagai pelapis lantai. Material kayu ini bisa

natural dan hemat energi. Agar sinar matahari

d icat dengan warna putih atau dibiarkan


bisa leluasa menyinari kamar, diperlukan

s eperti aslinya. Dengan demikian, interior


j endela berukuran besar.

Skandinavia akan terasa semakin natural.
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K E TIKA PUTIH
SE L A LU D O M INAN
T eks m . riski rusdi F oto dok . spesial

d i p e r l u kan per h at ian yang khusus agar se buah
r u ma h t er lihat nyam an dan i n dah. Tak se kadar
me n g is inya dengan m at eri al-mate ri al khusus atau
o r n a m e n - o r nam en t er t entu, warn a c at rumah j uga
h a r us secar a jeli dan cermat.

Dapur
Menurut riset yang dilakukan kepada lebih
dari 50 ribu rumah di Amerika, rumah yang
memiliki dapur berwarna putih dijual dengan
harga lebih rendah. Sedangkan, rumah yang
memiliki dinding dengan nuansa warna lain
ternyata lebih diminati dan bisa dijual lebih
mahal dari harga di pasaran. Alasannya, pembeli rumah yang mempunyai gaya hidup yang

B

sibuk, kurang berkenan untuk memiliki dapur
dengan warna putih.
egitu banyak pilihan warna yang

Kamar mandi

bisa diaplikasikan pada hunian

Cukup banyak orang memilih warna putih

Anda, tapi sejak lama hingga kini

untuk kamar mandi karena berpikiran akan

penggunaan dan pemilihan warna cat pu-

membuat ruangan kecil terlihat lebih besar.

tih selalu lebih dominan. Bukan tanpa alasan

Tetapi, itu adalah kesalahan. Menurut desainer

warna putih selalu pilihan utama. Warna pu-

Emily Henderson, dinding putih pada ka-

tih dianggap lebih elegan menambah kesan

mar mandi dapat membuat ruangan tampak

rapi, bersih, dan sering juga dinilai sebuah

“mati” dan “datar,” terutama jika ruang kurang

kesucian. Bahkan tak jarang kita lihat pengap-

pencahayaan alami yakni sinar matahari.

likasian warna putih ini tak hanya pada tem-

Seperti yang kita tahu, warna putih juga

bok luar dan dalam rumah saja tapi juga di-

terdiri dari tone warna yang berbeda-beda.

aplikasikan pada kusen, jendela, hingga pintu

Setiap merek cat juga biasanya akan memi-

rumah. Lalu, jika Anda menyukai mebel kayu,

liki warna putih yang berbeda. Karenanya, hal

penggunaan warna dinding putih juga akan

pertama yang harus dilakukan adalah memilih

membuat mebel Anda tampak berkelas.

warna putih yang sesuai. Sebisa mungkin hin-

Dalam dunia desain interior, warna putih

dari pemilihan warna putih yang agak kebiru-

memang sering digunakan untuk membuat

biruan karena ini akan memberikan kesan

ruangan yang kecil terlihat lebih besar. Tetapi,

yang terlalu dingin di setiap sudut ruangan.

tidak semua warna putih itu tepat digunakan

Satu hal lagi yang jangan lupa Anda perhati-

untuk semua bagian rumah. Berikut beberapa

kan adalah memilih warna cat tembok yang

bagian rumah yang sebaiknya menghindari

sama. Jangan sampai membeli cat warna pu-

pengaplikasian warna putih:

tih, tapi ternyata tone warnanya berbeda-beda.
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arc h itecture & desi g n

Habitat 67

Eksperimen Arsitektur
Paling Fantastik
42

Habitat 67 adalah salah satu icon dari Kota Montreal, Quebec,
Kanada, sebuah hunian apartemen berbentuk seperti tumpukan
kubus mainan yang disusun secara acak.
T e k s dia z rac h man F o t o dok . spesial

memperkirakan biaya pembangunan akan
lebih hemat karena prefabrikasi di lokasi
s eharusnya mengurangi biaya produksi.
Habitat 67 terdiri dari 354 bentuk kubus beton prefabrikasi, yang disusun dalam berbagai
kombinasi sehingga mencapai ketinggian 12
tingkat. Bersama-sama, susunan kubus ini

A

menciptakan 146 unit tempat tinggal dengan

walnya, desain apartemen ter-

berbagai ukuran. Masing-masing terbentuk

letak di 2600 Avenue Pierre-

dari satu sampai delapan unit yang saling

Dupuy,

Quay

terkait dengan baja. Meski terlihat seperti

persis di sebelah Sungai Saint

Marc-Drouin

rangkaian kubus yang ditata tak beraturan,

Lawrence ini merupakan tesis

bangunan tersebut sangat stabil dan nyaman

master sang arsitek bernama Moshe Safdie

untuk ditinggali.

di bidang arsitektur di McGill University. Te-

Hebatnya, semua ide desain pembanguan

sisnya itu berjudul A Case for City Living dan

itu dapat terwujud. Sayangnya, ternyata biaya

digambarkan

Bangunan

yang harus dikeluarkan jauh lebih tinggi dari

M odular Tiga Dimensi.” Kemudian, karena


sebagai

“Sistem

perkiraan. Tetapi, meskipun Habitat ini b anyak

banyak mendapat pujian, desain pria 23 tahun

dibilang gagal mempengaruhi ciri desain

ini diwujudkan dengan dibantu Pemerintah,

hunian baru, tapi di sisi lain berhasil mencipta-

demi meramaikan pameran dunia Expo 67

kan tipologi perumahan baru yang efektif un-

yang diselenggarakan dari bulan April sampai

tuk mengintegrasikan manfaat rumah-rumah

O ktober pada tahun 1967.

di pinggiran kota. Sehingga, meski berada

Moshe Safdie membuatnya sebagai per-

di pusat kota, para penghuni tetap memiliki

cobaan untuk perumahan berkualitas tinggi

kebun, mendapat udara segar, serta, privasi

di lingkungan perkotaan yang padat. Ia pun

dan lingkungan yang ideal untuk tinggal.
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A s h ton K utc h er

Gemar Menabung Sejak Remaja
T e k s D O N N Y H . F o t o dok . spesial
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Dua tahun lalu, bintang
papan atas Hollywood, Ashton
Kutcher membeli sebuah
rumah pantai seharga US$10
juta. Rumah dua lantai seluas
288 meter persegi tersebut
memiliki enam kamar tidur dan
enam kamar mandi. Interiornya
hadir dalam gaya coastal khas
California dengan eleman
kayu yang mendominasi. Tampak
seisi rumah tampil dengan
warna serba putih yang
menawan.

A

shton memilih sebuah rumah
pantai di kawasan Carpinteria,
dekat dengan Santa Barbara,
C alifornia, AS. Bila ditempuh de

ngan mobil, jaraknya hanya beberapa jam
dari rumah Ashton di Beverly Hiills sehingga
dia dan istrinya, aktris Mila Kunis, beserta dua
buah hati mereka, Wyatt dan Dimitri, tak perlu
berpergian terlalu jauh untuk berlibur.
Christopher Ashton Kutcher atau yang
akrab disapa Ashton Kutcher merupakan
p utra pasangan pekerja pabrik Larry Kutcher
dan Diane Finnegan. Kesuksesan karier di bidang modeling pada masa remaja membuat-

pekan selama satu setengah tahun, dan me-

nya juga merambah dunia akting dan juga

masukkan semua uangnya ke dalam r ekening

cukup sukses.

tabungan,” ungkap aktor kelahiran lahir 7

Ketenaran Ashton sebagai aktor tentu

F ebruari 1978 ini.

saja juga didukung dengan berita seputar ke-

Kini, tak hanya sukses di dunia hiburan,

hidupan pribadinya. Aktor yang kini berusia

Ashton Kutcher juga telah membangun por-

40 tahun ini dikenal sebagai pria playboy. Dia

tofolio yang mengesankan dengan berinves-

pernah menjalin kasih dengan beberapa aktris

tasi di perusahaan teknologi. Melalui A-Grade

seperti January Jones (1998 - 2001), mendi-

Investments

ang Brittany Murphy (2002 - 2003), dan Amy

Guy Oseary dan Ron Burkle, mereka telah

Smart (2003). Tak lama setelah putus dari

mananam uang di lebih dari 20 perusahaan

Amy, A shton menjalin kasih dengan mantan

seperti Skype, Spotify, Airbnb, Uber, dan Four-

istri Bruce Willis, Demi Moore.

square. Pada tahun 2011, New York Times

yang

didirikannya

bersama

memperkirakan dia telah menginvestasikan
Gemar Menabung

dana sekitar US$100 ribu per satu perusahaan.

Sebelum menjadi model, banyak pekerjaan

Pada 2012 silam, ia juga membeli sebuah

serabutan yang ditekuninya dari memotong

rumah besar di Hollywood yang disewakan

rumput, mengecat, dan membetulkan atap

s eharga US$50.000 per bulan. Dia membeli


rumah. “Ketika saya berusia 13 tahun, saya

r umah dengan lima kamar tidur yang memiliki

s udah memiliki tabungan US$1.400. Saya


kolam renang tanpa batas tersebut seharga

b ekerja saat pulang sekolah dan pada akhir

US$3,64 juta.

45

TREND

BTn PRIoRITAS concIeRge SeRVIce
btn prioritas menghadirKan benefit Khusus untuK nasabah
btn prioritas platinum yang terpilih berupa fasilitas
btn priority concierge service.

A

dalah layanan terbaru dari BTN Prioritas, khusus
untuk nasabah yang meginginkan permintaan
yang berhubungan dengan kebutuhan Nasabah

di Luar Nageri. Nasabah cukup menghubungi: +62 21 7655 949
dan BTN Prioritas Concierge akan menyambut Anda.

46

BTN pRIORITAS CONCIERgE SERVICE
MEMIlIKI CAKUpAN lAYANAN SEBAgAI BERIKUT:

Wellness Concierge
Nasabah terpilih dapat melakukan reservasi yang berhubungan dengan
kesehatan seperti:
• Rujukan ke dokter spesialis/dokter umum untuk rawat jalan.
• Rujukan dan dukungan jaringan rumah sakit ternama untuk
pendaftaran rawat inap.
• Dukungan akses dan perencanaan kunjungan ke rumah oleh dokter
umum yang berkualitas/penyedia perawatan di rumah.
• Rujukan transportasi medis.
• Rujukan dan perencanaan untuk pemulangan jenazah.

Lifestyle Concierge
Nasabah dapat melakukan reservasi tempat atau pembelian barang
yang berhubungan dengan lifestyle yang ada di luar negeri seperti:
• Bantuan reservasi tiket konser atau acara khusus di luar negeri.
• Rujukan dan bantuan pemesanan tempat makan.
• Bantuan pengiriman bunga dan hadiah di luar negeri.
• Rujukan dan bantuan pemesanan lapangan golf.

Travel Concierge
Nasabah dapat melakukan reservasi yang berhubungan dengan travel,
baik untuk reservasi hotel maupun tiket penerbangan.
• Rujukan hotel dan layanan reservasi.
• Perencanaan dan bantuan perjalanan.
• Bantuan informasi lokasi tempat pembelanjaan.

Dalam layanan Travel Concierge, terdapat juga benefit layanan Airport Transfer. BTN Prioritas
memberikan benefit Airport Transfer yang berlaku di dua kota, yaitu Paris dan Amsterdam.
Airport Transfer berlaku untuk transportasi dari bandara menuju city center dengan pemilihan
mobil sedan (limo) ataupun van.
Konfirmasi penggunaan layanan Airport Transfer dapat dilakukan di H-3 melalui Priority
Banking Manager/Priority Banking Officer.
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DININg

BRANChE
BISTRO & ROOfTOp
fUlfIllINg ThE URBAN
NEEDS
T e k S A N D R E A S W. F o T o D O K . S P E S I A L

S

ederet tawaran kuliner di sepanjang

Jalan

Selatan,

Senopati,

bisa

menjadi

Tidak perlu banyak persiapan ketika Anda

Jakarta

hendak bersantap di Branche. Meski berlokasi

bukti

dekat dengan pusat kawasan bisnis, restoran

nyata akan tingginya kebutuhan

ini justru memiliki konsep kasual dan san-

masyarakat urban Ibukota yang

tai. Berbagai sajian kuliner, baik untuk bruch,

begitu dinamis. Dari banyaknya restoran di

makan siang, makan malam, juga beragam

kawasan tersebut, sepertinya sah untuk me-

minuman unggulan siap disajikan.

nyatakan bahwa Branche Bistro & Rooftop

Hidangan yang ada di Branche terbagi ke

menjadi salah satu yang paling melekat di

dalam kategori “Hors d’oeuvre” atau appetizer,

pikiran. Tak heran, restoran yang telah berdiri

salad, soup, sandwich, main course, asian,

sejak 2014 ini menjadi destinasi pilihan bagi

pizza, pasta, dan dessert. Silakan mencicipi

mereka yang ingin memuaskan hasrat kuliner

sajian signature, seperti Fillet Mignon Steak

dengan sisipan gaya hidup masa kini.

180gr atau Honey Glazed Salmon yang gurih.
Bagi Anda yang tengah menginginkan masakan lokal, tidak perlu khawatir, terdapat pula
Branche Autthentic Nasi Goreng. Sedangkan
untuk dessert, pastikan Anda mencoba Choco
Peanut Butter Smores, yang dapat dipesan
dalam porsi personal atau sharing untuk dinikmati bersama. Tentu minuman yang dihadirkan juga tidak kalah menggugahnya. Mulai
dari pilihan wine berkualitas, vodka, rum, beer
& cider, gin, whisky, cocktails, coffee, mocktails, smoothies, dan sebagainya juga tersedia.
Sesuai dengan namanya, Branche memiliki area pada rooftop, yang pasti akan memaksimakan waktu berkualitas Anda dan
sahabat atau orang terkasih, apalagi setiap
Jumat dan Sabtu, suasana di dalam restoran
semakin dihidupkan berkat penampilan live
music. Dan yang lebih menarik lagi, Branche
Bistro & Rooftop menawarkan program ‘Bottomless Cocktails Free Flow’, Anda dapat
menikmati cocktails sepuasnya selama 2 jam,
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dengan membayar Rp200.000++. Program ini
hanya ada pada hari Rabu, mulai pukul 20:00
WIB. Satu lagi, juga ada program “Tropical
Friday Free Flow Wine (Red/White)” seharga
Rp225.000++ sepuasnya sepanjang malam,
setiap Jumat, mulai pukul 20:00 WIB.

BranCHE BiStrO & rOOFtOP
(021) 5734448
Jalan Senopati No.33, RT.6/RW.3,
Kebayoran Baru, DKI Jakarta 12190
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• Diskon 15% Kartu BTN Prioritas Gold & Platinum
• Periode s/d mei 2019

p l ace to eat

Pearl Chinese Restaurant
Untuk reservasi dan informasi
Lt 2, JW Marriott Hotel
Jakarta - (021) 5798 8888

Pearl Ch inese R estaurant

NEW FACE, NEW TASTE
T e k s A ndreas W . F o t o D ok . spesial

Bagi Anda yang gemar berpetualang rasa, salah satu restoran
yang terletak di lantai dua JW Marriott Hotel Jakarta, kawasan
Mega Kuningan, Jakarta Selatan, siap menjadi pilihan menarik
untuk bersantap.
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A

dalah Pearl Chinese 
R estaurant
yang

baru-baru

ini

selesai

direno
v asi dan kembali dibuka.
Sentuh
a n baru tersebut nyata

nya tak hanya terasa pada interior restoran
semata, tapi juga pada beragam hidangan
yang disajikan. Bersama Executive Chinese
Chef, Ken Choy asli asal Tiongkok, restoran ini
m enawarkan citarasa yang sunguh jauh dari
kesan biasa.
Tak seperti menu khas Tiongkok pada
umumnya, sajian di restoran ini terbilang cukup
berani dalam racikan, seperti C
aramelized
Wild Salmon, yang merupakan seared salmon
gurih, tapi bumbunya terasa manis dan buah
Jeruk Bali di atasnya. Meski demikian, Anda
tidak perlu khawatir, karena rasanya menyatu
dengan baik di mulut. Aroma khas hidangan
laut dari salmon justru sedikit tertutupi berkat
rasa manis tersebut.
Selain itu, juga ada Mango Prawn Ball, yaitu
bola udang goreng dengan isi buah mangga.
Meski terdengar asing, tapi rasanya ternyata
juga tak kalah harmonis di lidah. Bagi Anda
yang lebih memilih citarasa aman, terdapat
Peking Duck with Pearl Rice and Foie Gras
yang juga tak kalah lezat. Jangan lewatkan
pula kenikmatan rasa dari Water King Prawn
with Egg Noodles, Singaporean Wok Fried
King Prawn, Oven Roasted Crispy B eijing Duck
dengan kulit bebek garing gurih, dan masih
banyak lainnya. Hidangan penutup yang menjadi rekomendasi adalah Avocado Cream with
Chocolate Mousse.
Selain menu a la carte, Pearl Chinese
Restaurant juga menawarkan Sunday Brunch
dari pukul 10:30 – 14:30 WIB, berupa all you
can eat Dimsum yang terdiri lebih dari 40
jenis hidangan, mulai dari sup, appetizer, dimsum, hidangan utama hingga penutup. Setiap
menu baru dimasak ketika dipesan, sehingga
kualitas dan kesegaran bahan tetap terjaga.
Untuk program all you can eat ini, harganya
Rp280.000,00++ per orang.

h erita g e

Pacu Jawi

Perayaan Musim Panen yang
Penuh Keceriaan
T e k s da n f o t o z ulma h mudi

Jika ada yang harus dirayakan dan selalu disukuri oleh
masyarakat Indonesia adalah persatuan dan kesatuan yang bisa
terjadi di negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki
suku bangsa terbanyak di dunia.

D

engan banyaknya suku bangsa yang mendiami negeri ini juga diikuti
d engan berlimpahnya tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakatnya dari zaman ke zaman. Beberapa tradisi yang masih bisa dijumpai
saat ini merupakan tradisi perayaan khas berupa permainan tradisional

yang diselenggarakan secara meriah.
Pacu jawi, misalnya. Tiap tahun, lomba balapan sapi atau pacu jawi dalam b ahasa
Minang ini diselenggarakan secara bergiliran dan meriah di empat kecamatan di
K abupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yaitu Kecamatan Pariangan, Kecamatan
Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Sungai Tarab.
Ajang pacu jawi ini kini sudah menjadi salah satu agenda wisata utama di S
 umatera
Barat. Selain diramaikan oleh masyarakat sekitar, acara ini juga banyak dikunjungi
oleh para fotografer seluruh dunia karena begitu seringnya foto-foto dari perlombaan
pacu jawi memenangkan penghargaan dunia.
Pacu jawi ini diyakini oleh masyarakat setempat sudah ada sejak ratusan tahun
lalu. Pacu jawi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para petani, untuk merayakan
usainya musim panen dan menyambut datangnya musim tanam.
Arena yang digunakan untuk perlombaan adalah di sawah-sawah milik m asyarakat
usai musim panen. Sepasang jawi diapit dengan bajak sawah. Di atas bajaknya, berdiri
joki yang memegang tali dan terkadang menggigit ekor sapi agar berlari lurus dan
kencang. Kenapa harus demikian? Karena pemenang pacu jawi ini bukanlah peserta
yang pertama mencapai garis finish melainkan yang mampu berlari paling lurus ke
garis finish.
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ARCHIPELAGO

HATI YANG BERLABUH
DI LABUAN BAJO

L

Wisata Labuan Bajo,
Nusa Tenggara Timur
menyajikan wahana
wisata alam dan
petualangan yang
luar biasa. Lanskap
panorama alam yang
menarik, pantai dan
laut yang memesona
hingga keberadaan
hewan Komodo yang
tiada duanya.

abuan Bajo hanyalah kota kecil yang menjadi I bukota
Kabupaten Manggarai Barat, dan terletak di ujung
barat Pulau Flores. Meski hanya kota kecil, nama

Labuan Bajo telah lama mendunia karena menjadi lokasi awal
atau pintu gerbang ketika akan berkunjung ke Taman Nasional
Komodo.
Wilayah Taman Nasional Komodo meliputi lima pulau
utama yakni Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, Gili
Motang, Nusa Kode, juga pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan
tersebut dinyatakan sebagai Taman Nasional demi melindungi
Komodo yang terancam punah habitatnya serta juga melin
dungi keanekaragaman hayati di dalam wilayah tersebut termasuk melindungi biota laut yang sangat beragam yang terdapat disekitar kepulauan tersebut.
Labuan Bajo, yang dulunya hanyalah kampung nelayan dan

T e k s y udi erwanto
F o t o D ok . S P E S I A L

kini lebih terkenal akan panorama pelabuhannya yang indah,
juga dihiasi oleh ramainya kapal-kapal nelayan. Sementara, di
pinggir pelabuhan berderet rumah-rumah nelayan yang bagian
depannya dijadikan tempat untuk mengeringkan ikan yang kemudian akan dijual. Tidak hanya ikan kering, ikan-ikan segar
pun dijual di dermaganya. Sebagian penduduk Labuan Bajo
memang bekerja sebagai nelayan dan sisanya bercocok tanam
di daerah dataran tinggi.
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Keberadaan hewan Komodo bisa dibilang
membawa berkah tersendiri bagi kemajuan
warga dan bidang pariwisata khususnya di
Labuan Bajo. Karena memang, tujuan utama
Wisata Adat Kampung Melo
Ingin mengetahui kehidupan adat
dan penduduk Labuan Bajo dari
dekat? Datanglah ke Kampung Adat
Melo yang berada tidak jauh dari
Labuan Bajo, dibutuhkan waktu
sekitar 40 menit untuk mencapai
sini dari pusat Kota Labuan Bajo.
Kampungnya berada di ketinggian
624 meter di atas permukaan laut.
Suhu di daerah ini hanya berkisar
10 - 20 derajat Celcius. Masyarakat
yang mendiami kampung ini
adalah dari suku asli penduduk
Manggarai. Kondisi kampung
yang sunyi jauh dari keramaian,
membuat masyarakat Kampung
Melo hidup dalam kedamaian dan
keramahtamahan.
Di sini, wisatawan biasanya dapat
menyaksikan tradisi, adat, dan
budaya serta kesenian khas seperti
pertunjukkan Tarian Caci. Tarian
ini adalah tari tradisional dari
Manggarai yang digelar sebagai
ungkapan rasa syukur kepada Sang
Pencipta.

wisatawan yang datang adalah untuk melihat

Gili Laba

hewan purba yang sudah hidup bersama-

Pulau ini dikenal dengan sebutan Gili Laba atau

sama dengan dinosaurus ini.

Gili Lawa Darat, masih terletak di kawasan

Namun, potensi wisata lain di sekitar

Taman Nasional Komodo. Gili Laba menawar-

keberadaan Komodo juga patut dibanggakan.

kan panorama alam yang sungguh menawan.

Misalnya pada 2015 silam, perairan di sekitar

Selain pantai dan bawah lautnya yang indah,

Labuan Bajo hingga Taman Nasional Pulau

puncak bukit yang ada di pulaunya adalah tu-

Komodo dinobatkan sebagai destinasi menye-

juan utama wisatawan untuk menyaksikan

lam terbaik kedua dunia setelah Raja Ampat

keindahan panorama alam sekitar.

di Papua atau World’s Best Snorkeling Destination berdasarkan survei CNN dan sejumlah

Pantai Pink

media asing lain. Gugusan kepulauan di sekitar

Di sisi lain Pulau Komodo, ada Pantai Pink.

Labuan Bajo juga amat indah. Maka dari itu, tu-

Pantai ini terbilang unik lantaran pasir pantai

juan lain dari wisatawan menyambangi Labuan

yang berwarna kemerahan. Warna tersebut

Bajo adalah berlayar mengunjungi pulau demi

berasal dari karang berwarna merah yang

pulau. Jika tidak bisa diving, wisatawan bisa

banyak bertebaran di sekitar kawasan pantai.

bermain di pantai yang airnya jernih. Seperti

Butiran-butiran karang di laut kemudian ter-

Pink Beach, Pulau Kanawa, Taka Makassar.

hempas dibawa arus hingga ke bibir pantai

Wisatawan juga bisa tracking di Pulau Padar,

dan pasir pantainya berwarna merah muda.

Gili Lawa, hingga melihat K
 omodo dihabitatnya.
Selain melihat Komodo, tiga destinasi

Goa Batu Cermin

wisata di Labuan Bajo berikut ini juga layak

Terletak di Wae Sambi atau sekitar 20 menit

untuk dikunjungi.

dari Bandara Komodo. Disebut Goa Batu
C ermin karena ada sebuah lubang di bagian
atas yang menjadi tempat masuknya sinar
matahari dalam goa. Sinar matahari yang masuk dalam goa kemudian mengenai permukaan air yang memantul di dinding batu dan
merefleksikan bayangan air layaknya cermin.
Goa Batu Cermin memiliki ketinggian sekitar
75 meter.
Pulau Padar
Pulau Padar sendiri masih termasuk ke dalam
Taman Nasional Komodo. Dari pelabuhan di
Labuan Bajo, perjalanan dengan kapal akan
memakan waktu kurang lebih 4 jam dengan
disuguhkan pemandangan gugusan pulau-
pulau cantik nan memukau. Anda juga bisa
mendaki bukit-bukit. Begitu tiba di puncak
bukit Pulau Padar, Anda akan disuguhkan
pemandangan laut, pasir pantai, dan perbukit
an secara 360 derajat yang menakjubkan.
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GREAT ESCAPE
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KOTA
CANTIK
YANG
BERNAMA
KOTOR
Kotor merupakan
sebuah kota teluk
yang indah di negara
Montenegro. Dan
pada malam harinya,
kota pelabuhan
yang dikelilingi
pegunungan ini kian
indah ketika cahaya
lampu-lampu di
kotanya dipantulkan
oleh air laut.
T e k s donn y h . F o t o dok . spesial
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GREAT ESCAPE

Tentang Negara
Montenegro
Podgorica adalah ibukota negara
dan negara ini terletak di Eropa
Selatan. Tepatnya berada di negara
Balkan dan berbatasan dengan
Laut Adriatik di selatan, Kroasia
di barat, Bosnia, Herzegovina, dan
Serbia di utara, serta Albania di
selatan.

T

erletak di salah satu teluk
terindah
ini

di

dunia,

seakan

kota

membawa

pengunjungnya jauh kembali ke masa
lalu, tepatnya ketika para pelaut dan
pedagang terkenal menguasai lautan.
Kota ini banyak menyimpan kisah yang
menarik untuk diceritakan.
Kota tuanya dibangun antara abad
12 dan 14 dengan dipenuhi ciri arsitektur bangunan abad pertengahan.
Pada masa inilah, Kotor mengalami
zaman keemasan di bawah kekuasaa n
Venesia yang memerintah Kotor selama hampir 400 tahun. Kota tua juga
dikelilingi oleh benteng tebal terinteg
rasi yang bertujuan melindungi kota
dari berbagai ancaman dan s erangan
musuh. Apalagi jauh sebelumnya wila
yah Kotor selalu diperebutkan dan ke
rap berganti penguasa dari Bangsa
R omawi,


Bizantium,

Kekaisaran

B ulgaria, hingga Nemanjic dari Serbia.
Dalam beberapa tahun 
t erakhir,
kunjungan wisatawan ke Kotor me
ning
k at pesat. Banyak dari mereka
datang dengan kapal pesiar. Dan pada
2016 silam, situs Lonely Planet juga
menobatkannya sebagai kota terbaik di
dunia untuk dikunjungi.
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KOTA TUA DAN KOTA PERAST

baik dan menjadi harta berharga Kota

karam di dekat pulau itu, nelayan me

Pada tahun 1979, Unesco telah mene-

Kotor.

nemukan icon Bunda Maria dengan

tapkan bagian kota tua Kotor sebagai

Dari kota tua, bisa melanjutkan ke

Kristus di atas batu laut, sehingga me

‘Situs Peninggalan Sejarah dan Budaya

Kota Perast–sebuah kota kecil yang

reka bersumpah untuk memba
ngun

Dunia’. Seluruh bagian kota tua dike-

berjarak 12 kilometer dari Kotor. Letak-

sebuah gereja di atasnya. Lalu, para


lilingi benteng sepanjang 4,5 km. De

nya tepat di depan selat sempit di an-

pelaut kemudian bertahun-tahun mem-

ngan ketinggian tembok sekitar 20 me-

tara dua gunung. Di zaman dulu, Perast

bawa batu besar ke lokasi itu dengan

ter. Sebuah istana atau kastil megah

adalah salah satu tempat pengintai

perahu-perahunnya. Mereka kemudian

berdiri di atas bukit bernama Kotor’s

musuh yang datang dari laut. Meski

membangun gereja pada tahun 1630.

Castle of San Giovanni. Pengunjung

kecil, Perast juga adalah kota tua yang

Karena pulau itu harus dipertahankan,

harus mendaki terlebih dahulu un-

penuh dengan arsitektur indah.

pelaut terus membawa batu sehingga

tuk menuju ke sini dan bisa melihat

Pusat Kota Perast tampak sepi.

pemandangan bawah kota yang sangat

Tembok rumah di Perast hampir

indah termasuk hilir mudiknya kapal

semuanya dari batu alam dan bergen-

pesiar mewah dan yacht ukuran kecil.

teng merah. Sebagian temboknya di-

Terdapat beberapa bangunan pen

tumbuhi tanaman menjalar. Tapi, spot

ting lain di kota tuanya. Yang pertama

yang paling banyak menarik perhatian

gereja St. Tryphon Cathedral, lalu

adalah pulau kecil yang berjarak sete

St. Nicholas yang tidak pernah sepi

ngah kilometer dari pantai bernama

p engunjung, Gereja Saint Luke dari


Pulau Gospa od Skrpjela (Our Lady

abad ke-13, Gereja Saint Ana dari abad

of the Rock) tempat berdirinya gereja

ke-12, Gereja Saint Mary dari abad ke-

yang amat indah di atasnya.

13, Istana Pangeran dari abad ke-17

Pulau Gospa od Skrpjela adalah

hingga Theater Napoleon dari abad ke-

sebuah pulau buatan, dibuat oleh pe-

19. Semuanya merupakan bangunan

laut dari Perast dan Kotor. Menurut

bersejarah yang masih terjaga dengan

cerita nelayan dari Perast, setelah kapal
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tradisi itu masih dilakukan bahkan
sampai hari ini.

Akses Menuju Kotor
Banyak wisatawan yang memilih
mendarat di Bandara Dubrovnik,
Kroasia, yang hanya berjarak 73
km dari Kota Kotor. Bagi banyak
wisatawan, Kotor adalah tujuan ke
dua setelah puas di Dubrovnik. Dan
meski kedua kota kental dengan
ciri abad pertengahannya, Kota
Kotor lebih tenang dan tak seramai
Dubrovnik.

PORTRAIT

LA
SPLENDEUR

P

T e k s & F o t o A ndreas W .

ada 9 Mei 2018 lalu, Bank BTN
Prioritas kembali bekerja sama
dengan Alleira Batik dalam meng

adakan acara peragaan busana koleksi terbaru dari Alleira Batik, dalam tema “La Splendeur”. Acara yang bertempat di La Moda, Plaza
Indonesia, ini turut dimeriahkan pula d engan
keikutsertaan para Duta Besar dan istri Duta
Besar

Negara

sahabat,

seperti

Belanda,

K hazakhstan, Korea Selatan, Myanmar, Brazil,
Jepang, Peru, Panama, Azerbayan, Thailand,
dan Malaysia.
Kali ini, Alleira Batik menekankan peng
gunaan batik yang sarat akan sentuhan romansa. Motif yang mendominasi koleksi ini
sendiri adalah art nouveau, berpadu dengan
bahan berkualitas tinggi, seperti satin silk,
handwoven silk, handwoven cotton, dan cotton jacquard. Potongan siluet yang dibuat juga
sangat beragam, sehingga cocok dikenakan
untuk berbagai tipe badan. Tak hanya itu,
koleksi La Splendeur hadir untuk dewasa (pria
dan perempuan) dan juga anak-anak.
Sebagai bentuk apresiasi Bank BTN terhadap perkembangan mode Tanah Air, khususnya batik Indonesia, BTN Prioritas memberikan dukungan untuk kedua kalinya dalam
acara peragaan mode Alleira, serta potongan
harga spesial bagi para pecinta mode. “Kami
akan memanjakan nasabah pemegang kartu
BTN Prioritas dengan promosi diskon 50%
u ntuk membeli batik berkualitas Alleira,” ujar
Sri R.M. Sudarsari selaku Wealth Management
Division Head Bank BTN.
Koleksi yang khusus dipersembahkan
dalam rangka menyambut Ramadhan ini juga
melambangkan kebahagiaan dan semangat
pada momen spesial.
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PORTRAIT

Fashion
Show
Kartini
Masa Kini
T e k s z ulma h mudi F o t o dok . spesial

P

ada 17 April 2018 lalu, bertempat di Ceria Room, Shangri-La Hotel Jakarta, berlangsung event fashion show Kartini Masa Kini. Di tahun keempat penyelanggaraannya,
desainer yang terlibat yakni Amy Atmanto dan Poppy Dharsono menafsirkan kebaya

dalam konteks lebih luas dan modern yang dikemas dengan konsep trunk show–para model akan
berjalan di area audience tanpa menggunakan stage.
Terselenggaranya Kartini Masa Kini turut didukung pula oleh para sponsor yaitu BTN Prioritas
dan Samkim, serta Shangri-La Hotel Jakarta sebagai partner venue.
Acara ini juga diramaikan talkshow yang mengangkat tema perempuan bersama Ibu Liliana
Tanoesoedibjo bersama para wanita penerima penghargaan Kartini Masa Kini. Acara ini dihadiri 120
tamu undangan ekslusif yang terdiri dari sosialita dan wanita pengusaha serta publik figur.
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A-Z BTN pRIORITAS

nIk mATI k emU DA hA n
D e n g A n l AYA nA n A IR P o R T TR A nS FeR
btn prioritas menghadirKan benefit Khusus untuK nasabah
btn prioritas platinum yang terpilih berupa fasilitas
btn priority concierge service.

U

ntuk memberikan layanan yang
maksimal

L AYA NA N I NI B ER LA K U
D I K OTA KOTA B ESA R
Ja K a r ta , S Ur a B aYa , Da n B a L i

kepada

para

dengan menggunakan Golden Bird.

nasa-

Reservasi Layanan Airport Transfer di-

bah, BTN Prioritas menghadirkan

lakukan melalui Priority Banking Manager/

Layanan Airport Transfer khu-

Priority Banking Officer H-1.

sus untuk nasabah BTN Prioritas Platinum–

Layanan Airport Transfer ini diharapkan

sebuah layanan istimewa yang memberikan

dapat memberikan benefit bagi pemegang

kenyamaan untuk Nasabah dalam melakukan

kartu

perjalanan dari Bandara menuju Kota tujuan

nasabah semakin loyal dengan Bank BTN.

BTN

Prioritas

Platinum,

sehingga

berikut ini coverage untuk layanan airport transfer tersebut:
KOTA

Z O NA 1

ZONA 2

ZONA 3

Jak arta

K ota / P l ui t / Gr og ol / K emayora n /
Ja ti n eg ara / Men ten g / A n col / S un ter /
K ela p a Ga di n g / Ta n j un g Pri ok / K ema n g
/ B l ok M / Cl i a n d ak B arat / Pon dok I n d a h
/ Ta n g eran g / B S D / K a raw a ci / A la m
S utera / Ga di n g S erp on g / K r eo K un ci ra n
/ S udi rma ra / L a ran g a n / B i n tar o

D u re n Sa w i t / P u l o G a d u n g
/ Pulo Mas / Halim /
C i m a n g g i s / C i b u b u r / Le b a k
B u l u s / C i p u t a t / C i n e re
/ D e p o k / Po n d o k G e d e /
B e k a si B a ra t

B o g o r / C i b i n o n g / C i k a ra n g
/ C i b i t u n g / Ta m b u n / B e k a si
Ti m u r / Sa w a n g a n

S urabaya

B r ebek I n dus tri / Pon d ok Chan d ra
/ B un g ura s i h / A l oha / Del ta S a ri /
Geda n g a n / S ed ati / Wa r u / Ta ma n /
S ep an j an g / S er un i / B udura n

D a la m K o t a Su ra b a y a

Bali

Tuba n

K u t a / J i m b a ra n / Nu sa
D u a / Le g i a n / Se m i n y a k /
D e n p a sa r / Sa n u r

Pe c a t u / Pe t i t e n g e t / C a n g g u
/ D e n p a sa r U t a ra
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ZONA 4

ZO N A 5

U b u d / Ta n a h L o t / Me n gw i
/ G i a n y ar

Pad an gBai / Ki n t am an i /
Be saki h / Be gud ul / Can d i
Dasa
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