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T eks R e z a B u s t a m i

F oto d o k . s p e s i a l

LO V E AT THE FI RST SI GHT
Jika Anda mempertanyakan apakah hal sebenarnya yang paling menarik dari industri fashion?
Dan apa yang membuat para pecintanya menjadi begitu mudah untuk jatuh cinta pada suatu
penampilan di musim panas dan berpindah lagi ke lain penampilan di musim dingin?
Jawabannya adalah karena industri mode sangatlah dinamis. Semua hanya serba visualisasi yang indah dan
rupawan. Berikut adalah beberapa highlight pakaian untuk musim gugur dan dingin yang disuguhkan oleh

ABOUT WOMEN

panggung presentasi fashion dari empat kota mode dunia.

Flower in the Dark
Pada musim gugur dan dingin kali ini, tampak nuansa romansa menjadi inspirasi bagi rumah
mode asal Milan, Prada yang menawarkan motif floral dalam suasana yang gelap. Jika selama
ini motif bunga hanya ditemui pada musim semi dan panas, pada season ini Richard Quin, Marc
Jacobs, Louis Vuitton, dan Erdem, juga menerjemahkan inspirasi yang serupa.

Neon Signs
Kendati beberapa rumah mode masih menerjemahkan pakaian musim gugur dengan palet
warna yang kelam, tapi di sisi lain lini asal Prancis seperti Balenciaga dan Saint Laurent justru
menerjemahkan penampilan musim ini dengan palet warna neon. Seperti ingin melepas pakem
yang selama ini ada, musim dingin dan gugur tahun ini akan lebih berwarna.

Pleats Skirt
Kendati konsep berpakaian genderless saat ini menjadi aliran baru dalam tren mode beberapa
musim terakhir, musim ini tampaknya menjadi awal untuk mengembalikan arti pakaian yang
sesungguhnya. Diawali dengan mengembalikan lagi cara berpakaian lady like yang menjadi tren
di tahun 70-an, Celine dan beberapa rumah mode lainnya menawarkan kembali pleats skirt yang
menjadi key item terkini untuk musim gugur tahun ini.

All About Suit
Item yang satu ini tampaknya salah satu item investasi yang jangan pernah Anda singkirkan
dari lemari, terkecuali ukuran tubuh Anda yang berubah. Suit atau blazer menjadi salah satu
item c lassic yang akan selalu ada dan kembali lagi di setiap musimnya. Pilihan blazer dalam
w arna-warna basic pun wajib untuk Anda miliki. Berikut adalah beberapa look yang ditawarkan
oleh Givenchy, Alexander Mcqueen, dan Thom Browne untuk musim gugur 2019/2020 ini.

Rest in Lace
Material lace yang seringkali diaplikasikan menjadi cocktail dress nyatanya tidak begitu pada
m usim dingin dan gugur tahun ini. Pasalnya, brand kenamaan seperti Prada, Gucci, Saint Laurent,
dan Loewe justru menjadikannya sebagai pakaian casual dan streetwear, yang dapat dikenakan
bersamaan dengan boots atau sneakers. Kini, apabila Anda memiliki beberapa agenda dalam
satu hari, artinya Anda hanya perlu menukar sepatu atau tas tangan, karena material lace kini tak
hanya dapat dikenakan untuk acara malam tapi juga siang hari.
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Jika berbicara mengenai pakaian pria memang terlihat sedikit tricky. Kendati pakaian pria tak terlihat
kasat mata menggunakan berbagai teknik dan apikasi, tapi pada eksekusinya justru pakaian pria lebih
detail dan harus sesuai komposisi. Artinya, jika terlalu banyak mengaplikasikan detail belum tentu akan
dapat digunakan oleh kaum pria, karena pria pada umumnya lebih fokus kepada fungsinya.

Salah satu highlight pada pakaian pria di musim dingin dan gugur ini adalah fokus pada
k esederhanaan desain yang ditawarkan pola garis yang lurus tegas tersebut teraplikasikan pada
blazer satu warna yang dipadukan dengan celana berpotongan lebar dan lurus dalam material
slouchy, begitu pula dengan atasan berbahan ringan dengan ukuran oversized–seperti yang
d itawarkan oleh AMI, Dries Van Noten, Louis Vuitton, dan Hermes.

MILLENIUM
Jika Anda termasuk generasi yang sempat merasakan masa remaja di tahun 2000-an, mungkin
Anda akan merasa nostalgia dengan koleksi-koleksi berikut. Pasalnya, pakaian bermaterial
synthetic dengan nuansa futuristic look ini sempat booming di era millennium dulu. Setelah sukses
dipresentasikan oleh Prada tahun lalu, pada musim dingin dan gugur tahun ini Ambush, JW
Andreson, Kenzo, dan MSGM menerjemahkan kembali dalam versi mereka masing-masing.

COZY & COMFY
Berbicara mengenai musim dingin tentunya tidak akan lengkap jika tidak menampilkan elemen
knitwear. Tak hanya fungsinya yang memberikan kehangatan dan rasa nyaman dari udara yang
sejuk. Material ini juga diaplikasikan dalam berbagai jenis sweater, mulai dari oversized sweater,
shawl, dan track pants dalam nuansa warna yang senada.

I BAG YOU PLEASE
Tren waist bag rupanya menjadi inspirasi para desainer rumah mode dari keempat kota fashion
dunia. Pasalnya, beberapa lini menciptakan outfit yang mengawinkan tas dan pakaian dalam satu
kesatuan, sehingga menjadi tepat guna bagi kaum urban yang memiliki banyak aktivitas. Berikut
beberapa look yang ditawarkan Ambush, Louis Vuitton, Fendi, Loewe, dan Rick Owens.

MODERN MEN
Gender lines are not just blurred, but erased, allowing for men to accept what ladies have known
all along…. Dan bawahan dalam bentuk rok tampak semakin menjamur mewarnai panggung
mode untuk koleksi musim dingin kali ini. Setidaknya kini kaum pria menjadi lebih memiliki
opsi dalam berpakaian. Memakai bawahan tidak dalam bentuk celana tidak menjadikan s eorang
pria k ehilangan sisi maskulinnya. Pemikiran tersebut haruslah disingkirkan, karena tingkat
k emaskulinan seorang pria tidak diukur dari pakaian yang ia kenakan, melainkan cara mereka
berpikir dan bertingkah laku.
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A t a s a n d a n b awaha n T A N G A N St u d i o
Se p a t u C h r i s t i n W u O f f i c i a l
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Away From...
Fo t o An d r e a s W i n f r e y Pe n a t a G a y a d a n Bu s a n a G a br i e l l a N a nc y
Pe n a t a Ria s Ang e l i k a S a m a r a Pe n a t a Ram b u t C l a u d y a C h r i s t i a n i P u rb a
M o d el Ir i n a f r o m W y nn M o d e l

Sebuah visualisasi mengenai waktu untuk refleksi diri,
jauh dari rutinitas , jauh dari kejenuhan,
dan hanya fokus kepada diri sendiri.
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A t a s a n d a n b awaha n T A N G A N St u d i o
Se p a t u C h r i s t i n W u O f f i c i a l
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D r e s s d a n s y al Fb u d i
Se p a t u C h r i s t i n W u O f f i c i a l
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d r e s s T A N G A N St u d i o
Se p a t u C h r i s t i n W u O f f i c i a l
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Dress Wilsen Willim
Se p a t u C h r i s t i n W u O f f i c i a l
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Tren Warna Rambut Terkini
C o c o k Unt u k K u l i t A s i a !

U

Untuk mengawali tahun yang baru, kebanyakan orang ingin mencoba sesuatu yang baru atau sekadar tampil
berbeda. Meski kini kita sudah berada di pertengahan tahun, tapi tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang
belum pernah dilakukan, bukan? Justru, Anda semakin punya banyak waktu untuk memilah mana yang
harus diikuti!
Salah satu yang paling mudah untuk dikerjakan ialah mengubah gaya rambut, terlebih yang belum p ernah
dicoba pada tahun sebelumnya. Jika ingin tampil berbeda dari biasanya, Anda dapat mengubah warna rambut
sesuai tren musim gugur! Jangan panik, karena tren tahun ini sangat menguntungkan bagi kita, perempuan
Asia. Menarik, bukan? Selain warna amber, auburn, brunette, dan espresso, simak beberapa warna rambut
yang bisa Anda coba di bawah ini!

Ash Brown
Warna ini adalah pilihan yang tepat jika Anda ingin mencoba warna abu yang tren
dalam beberapa tahun terakhir namun belum berani untuk mewujudkannya. Ash
brown memiliki sedikit sentuhan warna biru dan abu yang membuat warnanya
menjadi pucat. Untuk menyiasati agar tidak terlalu terlihat ekstrim, Anda dapat
meminta sang penata rambut untuk menambahkan warna cokelat di akar
sehingga hasil akhirnya akan terlihat seperti balayage abu! Warna ini akan sangat
cocok untuk Anda yang memiliki warna kulit dengan cool undertone, atau warm
undertone yang masih termasuk kategori terang seperti putih gading.

Bronde (Brown-Blonde)
Masih ragu untuk merombak warna rambut secara utuh? Coba
dulu untuk menambahkan highlight keemasan pada rambut
hitam Anda. Jika ingin mengubah gaya secara perlahan, Anda
dapat mengaplikasikan highlight berwarna cokelat terlebih
dahulu sebelum mencoba warna emas. Efeknya akan sama.
Selain menambah kesan mewah, rambut Anda akan terlihat lebih
memiliki ‘tekstur’. Dan tenang saja, gaya ini cocok untuk warna
kulit apa pun!
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Chestnut Brown
Kastanye adalah warna yang sempurna dan mudah untuk
mencerahkan tampilan apa pun. Namun untuk menambah
ragam warna yang akan membuat rambut Anda lebih indah,
cobalah kombinasikan dengan warna mocha yang lebih gelap.
Kemudian, setelah mengawinkan kedua warna tersebut, minta
penata rambut Anda untuk menambahkan sedikit efek ombré
dengan highlight yang akan membingkai wajah dengan indah.
All skin tones is perfect, bahkan untuk sawo matang sekalipun!

Hitam? Ya betul. Namun tenang saja, warna ini tidak akan membuat Anda memiliki kepribadian yang kejam maupun
‘gothic’. It’s one of the best black! Jika dilihat dengan seksama, Anda dapat melihat sedikit warna biru. Ya hal itu untuk
membuat warna hitam rambut Anda semakin berkilau. Meski warna rambut ini akan cocok pada warna kulit apa saja,
namun akan lebih menarik jika Anda termasuk orang yang memiliki cool undertones!

Inky Black
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F oto d o k . s p e s i a l

So Fresh, So Clean
Memiliki rambut dengan kulit kepala yang sensitif terkadang membuat sulit untuk
mendapatkan produk yang cocok. Namun tak perlu khawatir lagi, koleksi L’Occitane
Aromachology Gentle & Balance bisa membantu Anda mengatasi segala permasalahan.
Kombinasi micellar water dan minyak esensial yang terdapat di formulanya menjadi solusi
bagi Anda yang memiliki stres, perubahan hormon, shampoo yang tidak cocok, paparan
suhu panas hairdryer, polusi udara, dan efek produk kimia. Terdapat tiga produk yang
dapat Anda coba yakni Gentle & Balance Quintessence Micellar Shampoo yang tidak hanya
membersihkan, tetapi juga mengangkat minyak berlebih di rambut dan memperkuat
lapisan pelindung kulit kepala. Kemudian kondisioner yang membuat rambut terasa
sangat lembut. Dan L’Occitane Intensive Repair Enriched Infused Oil, minyak rambut yang
dipercaya mampu memperbaiki kondisi rambut sebagai finishing oil maupun masker.
Seluruh produk di dalam rangkaian ini pun menyenangkan! Anda dapat mencium aroma
jeruk segar, lavender, geranium, cedar, dan vanila! (Foto: Dok. L’Occitane)

Australian Invasion
Ucapkan selamat datang kepada Alpha-H, lini ternama asal Australia yang kini sudah hadir di Indonesia!
Percayalah, Alpha-H memiliki komitmen untuk memberikan hasil seperti melakukan treatment di klinik
kecantikan, dengan minimal effort dan zero downtime. Formula yang diciptakan pada setiap rangkaian
produknya pun berdasarkan penelitian dan pengembangan ilmiah disertai dengan integritas demi menciptakan
hasil yang optimal. Kemudian, Alpha-H menggunakan konsentrat dan kombinasi yang seimbang dari bahan
poten serta natural ingredients. Salah satu produk best seller yang bisa Anda coba ialah Liquid Gold, sangat
efektif untuk mengobati jerawat, pigmentation, dan sun damage. Kandungan glycolic acid yang ada di dalamnya
merupakan salah satu kandungan paling efektif untuk melawan tanda-tanda penuaan, pemutih wajah alami, dan
dapat mengatasi dehidrasi wajah. It’s like an instant facial. Aromanya? Tak perlu diragukan, it smells so good and
so fresh! (Foto: Dok. Alpha-H)

Pollute Fighter!
Kondisi udara Ibukota yang tidak sehat dengan polusi dan radikal bebas dapat membuat
kulit lebih mudah iritasi. Salah satu cara mudah untuk mengatasinya ialah membawa face
mist. Cobalah produk Sensatia Botanicals Aloe & Cucumber Facial Mist. Ekstrak lidah buaya
bersifat anti-inflammation akan membantu menenangkan iritasi pada kulit, sedangkan
biji mentimun akan membantu menyeimbangkan kadar minyak dan memberikan sensasi
dingin pada wajah. Face mist ini dipercaya dapat digunakan untuk segala jenis kulit, bahkan
kulit sensitif sekalipun. Satu hal yang sudah pasti bisa Anda rasakan sejak semprotan
pertama ialah, SEGAR! (Foto: Dok. Sensatia Botanicals)
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Petals in the Air
Parfum merupakan produk kecantikan yang spesial karena aroma yang menempel
pada tubuh seakan dapat bercerita mengenai kepribadian diri. Dior baru saja merilis
Miss Dior Blooming Bouquet 2019 dengan menghadirkan komposisi menarik yang
dirancang layaknya sebuah gaun bersematkan ribuan kelopak bunga peony, mawar
damascus, dan calabrian bergamot. Sejak semprotan pertama, Anda dapat menemukan
kesan romantis dengan wewangian white musk. Selain kemasan botol kaca pada
umumnya, Miss Dior Roller Pearl Blooming Bouqet juga hadir melengkapi koleksi ini
dengan desain botol elegan dengan aplikator roller yang membuat parfum ini lebih
praktis digunakan sebagai touch-ups. (Foto: Dok. Dior Beauty)

Scent of Positivity
Bunga peony sering dikaitkan dengan simbol kepositifan dalam hidup.
Mungkin hal itu yang membuat Dolce & Gabbana Beauty meluncurkan Dolce
Peony Eau de Parfum pada musim ini dengan aroma yang segar dan sangat
feminin, menyiratkan kebebasan dan keceriaan. Selain peony, parfum ini juga
memiliki aroma transparansi buah pir nashi, dan dikombinasikan dengan
patchouli dan mawar Bulgaria. Tidak hanya itu, jika dihirup lebih dalam, Anda
dapat mencium aroma lembut dari nektar prem kuning yang melambangkan
keberanian dan keindahan. Semua aroma yang ‘nyaman’ dan menenangkan
ini dapat Anda cium sejak semprotan pertama. Love it! (Foto: Dok. Dolce &
Gabbana Beauty)

Quickly Hydrated!
Hidrasi mendalam sangatlah penting dalam menjaga keremajaan kulit. Untuk
mewujudkannya, Laneige menghadirkan Laneige Cream Skin Refiner yang mengikuti
tren gaya hidup praktis dengan menggabungkan fungsi pelembap dan toner dalam
satu kemasan. Dengan hadirnya produk terbaru ini, rutinitas skincare akan jauh lebih
cepat dari biasanya! Hadir menawarkan formula ringan untuk hidrasi maksimal, produk
ini dapat secara efektif melembapkan kulit. Tak hanya itu, produk ini juga dilengkapi
dengan teknik cream blending yang merupakan teknologi eksklusif dari Laneige
yang membuat krim melebur dalam satu botol toner untuk menghidrasi kulit sejak
pemakaian pertama. Cream Skin Refiner diperkaya dengan ekstrak daun teh putih yang
memiliki tingkat asam amino tinggi yang mampu memperkuat lapisan terluar kulit.
Demi menjaga kualitas, daun teh putih diekstrak dengan teknologi ekstraksi single
drop. (Foto: Dok. Laneige)
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fit and fresh

J

Mengenal
Olahraga
Interval
Berintensitas
Tinggi (HIIT)

enis olahraga ini menjadi populer bagi kaum
muda sejak banyak riset menyatakan jika konsep
olahraga High Intensity Interval Training (HIIT)
adalah satu metode yang manjur bagi mereka
yang ingin menurunkan berat badan. Sejumlah

manfaat dari olahraga HIIT ini di antaranya menurunkan lemak
di tubuh dengan cepat, meningkatkan kesehatan kardiovas
kular, naiknya daya tahan tubuh, minim peralatan, dan jauh
dari rasa bosan
Namun, tidak itu saja. Konsep jenis ini atau lebih tepatnya
aerobik berintensitas tinggi juga adalah cara terbaik untuk
orang di atas usia 65 tahun. Pasalnya, dengan konsep demikian
mampu membalikkan beberapa aspek seluler penuaan di
mana menunjukkan bahwa intensitas tinggi cardio seperti
berjalan dan berlari, meningkatkan kadar protein otot. Hal itu

Latihan olahraga berintensitas tinggi
dapat secara signifikan meningkatkan
sel-sel yang bertanggungjawab
untuk membuat protein baru, juga
membalikkan efek sampi ng utama dari
penuaan.

kemudian mampu meningkatkan fungsi energik dan menyebabkan pembesaran otot, terutama pada orang tua.
Sebenarnya, HIIT termasuk dalam kelompok olahraga
k ardio yang memanfaatkan kombinasi gerakan intensitas

tinggi dan intensitas rendah yang dilakukan secara b ergantian
dalam satu waktu. Secara umum, HIIT menekankan pada
intensitas tinggi dan durasi waktu tertentu dan tidak lama
u ntuk memaksimalkan metabolisme di dalam tubuh.

T eks D o nn y h .

F oto d o k . s p e s i a l
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Seluruh latihan dalam HIIT terdiri dari ragam olahraga
m isalnya plank, squat, lari, bahkan bersepeda dalam satu
waktu latihan diyakini bisa meningkatkan denyut jantung,
serta m embakar lebih banyak karbohidrat dan lemak selama
olahraga dan saat istirahat. Dalam artian, semakin tinggi
i ntensitas dan durasi maka akan membakar lebih banyak

lemak dan kalori. Dan berlaku juga tidak hanya saat olahraga
berlangsung, tapi juga 24 jam setelah selesai berolahraga.
Sesi latihan HIIT umumnya terdiri dari periode pemanasan,
kemudian beberapa latihan intensitas tinggi yang dipisahkan
oleh latihan intensitas sedang untuk pemulihan, kemudian
p eriode pendinginan. Seluruh sesi HIIT dapat berlangsung

MANFAAT MENDENGARKAN MUSIK
SAAT MELAKUKAN HIIT

antara empat dan tiga puluh menit, artinya sesi ini dianggap
sebagai cara terbaik untuk memaksimalkan latihan yang dibatasi oleh batasan waktu. Adakalanya, penggunaan jam atau

Menurut penelitian, mendengarkan musik saat melakukan
HIIT akan mengubah pandangan pelaku olahraga ini
yang berpikir jika olahraga sangat berat untuk dilakukan,
termasuk mendorong mereka untuk melakukan latihan yang
sama untuk seterusnya.
Secara umum, mendengarkan musik sambil berolahraga
sudah terbukti mampu meringankan latihan yang dilakukan,
tetapi ini baru sebatas berlaku pada olahraga berintensitas
sedang seperti bersepeda dan jogging.

timer amat disarankan untuk menjaga keakuratan waktu
berolahraga. Dan penting diperhatikan, idealnya olahraga ini
dilakukan 2 – 3 kali per minggu dan jangan memaksakan diri
untuk berlatih hampir setiap hari karena itu tidak akan efektif.
Kini, konsep olahraga HIIT cukup banyak menjadi pilihan
bagi mereka yang memiliki jadwal padat dan tidak punya
cukup waktu untuk berolahraga, tapi ingin tetap mendapatkan m anfaat baik dari olahraga. Ditambah, durasi olahraga
ini sangat pendek tetapi memiliki manfaat besar. Bahkan,
olahraga jenis ini bisa dilakukan secara aktif bagi mereka yang
sedang dalam masa pemulihan.
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trend

Grup band asal Irlandia ini telah berdiri sejak 1976. Sepanjan g kariernya,
U2 sukses merilis 14 album. sederet penghargaan juga telah diraih oleh Bono Cs.
Bahkan, U2 sukses membawa pulang 22 Grammy Awards sepanjang kariernya.
T eks z u l m a h m u d i

F oto d o k . s p e s i a l

Ni k ma t i K emudahan
K onser U 2 d i Si n ga p u r a
B ersama B T N P rioritas
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B

and yang sudah berusia 43 tahun ini memiliki

Bagi para penggemar di Indonesia yang ingin menyaksikan

empat personel yang sama sejak mereka ter-

aksi band yang digawangi Bono (vokal), The Edge (gitar), Adam

bentuk alias tidak pernah gonta-ganti personel.

Clayton (bas), dan Larry Mullen Jr (drum) dapat menikmatinya

Hebatnya lagi, mereka juga tidak pernah vakum

melalui konser bertajuk “The Joshua Tree Tour 2019”.

dalam bermusik. Pencapaian ini tentu tidak akan

Tur ini akan dimulai pada 8 November 2019 di Selandia

bisa disamai oleh band besar lainnya di dunia. Bahkan, pada

Baru. Selain Selandia Baru, U2 juga akan keliling ke berbagai

tahun 2005, U2 mendapatkan penghargaan di Rock and Roll

negara seperti Australia dan Jepang. Dan untuk pertama ka-

Hall of Fame dengan menduduki peringkat 22 dalam daftar

linya, mereka akan manggung di Singapura dan Korea Selatan.

“100 Artis Terbesar Sepanjang Masa”.

  Khusus di Singapura, konser THE JOSHUA TREE TOUR

Jika dilihat dari awal berdiri hingga saat ini, perjalanan

2019 akan diadakan di National Stadium pada tanggal 30

band ini seperti dongeng. Empat pemuda dari Kota D
 ublin

N ovember dan 1 Desember 2019.

yang 
s ejak empat puluh tiga tahun lalu bersama-sama

Dan untuk kemudahan Anda menikmati konsernya, BTN

m erajut mimpi dan kini sudah bertransformasi menjadi


Prioritas* menghadirkan benefit khusus untuk 
n asabah

m usisi l egendaris dunia, dengan lebih dari 170 juta kopi a lbum

P latinum dengan kemudahan pemesanan tiket konser


terjual, puluhan hits yang merajai berbagai tangga lagu,

band U2, hotel, dan kebutuhan lainnya selama di Singapura.

s ebagai band peraih Grammy terbanyak sepanjang masa, tur

Layanan ini bisa dinikmati hanya dengan menghubungi

konser pencetak rekor, jutaan penggemar setia, dan tentunya

Layanan Concierge Service di 021-7655949.

kekayaan yang melimpah.
Sepanjang karier mereka, sebagai sebuah band dan sebagai individu, para personel U2 juga telah ikut terlibat dalam
kampanye-kampanye untuk memperjuangkan hak-hak asasi
manusia dan keadilan sosial, termasuk Amnesty International,
Jubilee 2000, kampanye ONE / DATA, Product Red, War Child,
dan Music Rising.

(* Syarat dan ketentuan berlaku)
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CO M M UNITY

Jalan Su tr a Kin i , Memadukan

Teknologi M elan jutka n Lega s i
T eks d i a z r a c h m a n

F oto d o k . s p e s i a l

P

erpaduan

kuliner

dan

teknologi

dikombinasikan untuk m
 emopulerkan
khazanah kuliner Nusantara. Ini yang
dilakukan Jalan Sutra, komunitas
kuliner

terbesar

Nusantara,

yang

melahirkan berbagai kegiatan dan

buku berbasis teknologi. Harry Nazarudin, moderator Jalan
Sutra dan penggiat kuliner nusantara, menyebutkan Jalan
Sutra pada Mei 2018 menerbitkan buku berjudul 100 Mak Nyus
Jalur Mudik. “Buku ini ditulis oleh mendiang Bondan, namun
beliau sudah wafat sebelum buku ini diterbitkan,” ujar Harry.
Untuk menyempurnakan konten buku ini, Harry bersama
Lidia Tanod, moderator Jalan Sutra, menelusuri beragam titik
kuliner tradisional yang terbentang di jalur mudik itu, yaitu
dari Serang, Banten, hingga Banyuwangi di Jawa Timur. ”Pak
Bondan menelusuri kordinat GPS, tapi sekarang ada Quick

R esponse Code (QR Code) yang terkoneksi ke Google Map,” ujar
Harry. Buku ini merupakan buku panduan kuliner satu-satunya
yang dilengkapi dengan QR Code. Pembaca memindai kode itu
dan terhubung dengan Google Map untuk menelusuri lokasi
warung atau restoran yang diulas di buku tersebut.
Penerbitan buku ini menegaskan eksistensi Jalan Sutra
yang digagas oleh mendiang Bondan Winarno. Mantan jurnalis
yang wafat pada 29 November 2017 ini meninggalkan legasi
yang dilanjutkan oleh para penggiat kuliner nusantara. Jalan
Sutra berdiri di tahun 2003 dan membentuk milis (mailing
list). Nama Jalan Sutra itu terinspirasi dari kolom kuliner yang
d itulis oleh Bondan di salah satu surat kabar pada masa itu.
Rencananya, menurut Harry, Jalan Sutra akan menggelar
acara kuliner untuk merayakan ulang tahun Jalan Sutra pada
29 September 2019. Acara bakal digelar di Jakarta. “Tema
acara ulang tahun ini bertajuk Disrupsi Kuliner Indonesia di
Era Teknologi dan Milenial, target peserta sekitar 150 orang,”
ungkap Harry. Pembahasan kuliner tradisional yang dikombinasikan dengan teknologi akan dibahas di acara itu. “Kami ingin
menggunakan teknologi dan memonetisasinya untuk memo
pulerkan kuliner Nusantara,” ia menambahkan.
Sebelumnya, Jalan Sutra pada April 2019 mengadakan
k egaitan menapak tilas wisata kuliner yang berdasarkan
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Dulu Pak B ondan mengangkat warung makanan
tradisional ke televisi , kini kami berkomitmen
melanjutkan legacy- n ya un tuk m em pr om os ika n
war ung tradisional di kanal digital, seperti Instagram,
Facebook , YouTube dan lainnya, kami juga akan fok us
memberikan pendampingan dan pengembangan kepada
pemilik usaha kuliner tradisional.

buku 100 Mak Nyus Joglo Semar yang ditulis Bondan bersama Harry dan Lidia. Peserta tur ini sebanyak 22 orang.
Mereka mencicipi aneka kuliner tradisional di Jogja, Solo, dan
S emarang (Joglo Semar).
Lebih lanjut, Harry menekankan visi Jalan Sutra adalah
sebagai komunitas yang mengangkat kuliner Nusantara dan
meningkatkan daya saing pelaku usaha kuliner tersebut.
Caranya, lanjut Harry, Jalan Sutra mengoptipmalkan teknologi
untuk mempromosikan kuliner Nusantara. “Dulu Pak B ondan
mengangkat warung makanan tradisional ke televisi, kini kami
berkomitmen melanjutkan legacy-nya untuk memp romosikan
warung tradisional di kanal digital, seperti I nstagram, Facebook,
YouTube dan lainnya, kami juga akan fokus memberikan
p endampingan dan pengembangan kepada pemilik usaha

kuliner tradisional,” Harry merincikan.
Sekadar informasi, Jalan Sutra mengelola akun di berbagai
media sosial. Sebut saja, grup WhatsApp yang beranggotakan
142 orang, milis beranggotakan 11 ribu orang, Facebook 1.000
followers, dan Instagram @komunitasjalansutra yang jumlah
followers-nya sebanyak 990 pengikut per 19 Agustus 2019.
“Jalan Sutra memiliki tiga visi melaksanakan kegiatan, yaitu
writing, travel, dan food,” sebut Harry.
Dia merincikan kegiatan writing adalah memproduksi buku
seputar kuliner. Saat ini, Jalan Sutra telah menghasilkan tujuh buku kuliner. Dua buku dari jumlah total itu ditulis oleh
B ondan. “Kami ingin buku-buku ini diterjemahkan ke bahasa
asing dan berharap bisa berdampak terhadap minat wisatawan
mancanegara berwisata ke Indonesia,” imbuhnya. Kemudian,
kegiatan travel itu mengadakan beragam acara tur kuliner di
Jakarta dan daerah lainnya. Jalan Sutra menggandeng Badan
Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mengadakan beragam acara
wisata kuliner ini.
“Tur kuliner selanjutnya akan digelar di Kudus, Jawa
Tengah pada Oktober atau November 2019, targetnya 22 – 25
warung kecil dijangkau oleh peserta tur,” ia menjabarkan.
Adapun, food review ingin menerapkan standarisasi review
makanan t radisional agar standar ini menjadi konsesus atau
p anduan bagi penikmat kuliner dalam melakukan review

kuliner Nusantara. (*)
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TECHNO

Era Kendaraan
Penggerak listrik?
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken
Peraturan Presiden tentang rencana pengembangan
kendaraan bermotor listrik (mobil listrik). Sebenarnya
bagaimana perkembangannya di luar negeri? Melansir
laporan dari ev-volumes.com, ternyata penjualan mobil
listrik di dunia mencapai 1,22 juta unit di tahun 2017,
tumbuh 58% dari tahun 2016.
T eks d o nn y h .

F oto d o k . s p e s i a l

Dan baru-baru ini, salah satu pabrikan
sportcar asal Jerman, Porsche juga
meluncurkan mobil listrik pertama yakni
Porsche Taycan. Mobil ini memiliki 600
daya kuda yang mampu ngebut dari
0 – 100 km/jam dalam 3,5 detik. Mobil
terbaru dari Porsche ini juga dilengkapi
dengan fitur fast charging. Hanya dengan
me-charge baterai selama 15 menit
saja, Porsche mengklaim mobil ini dapat
dijalankan sejauh 400 kilometer.

Porsche
Taycan
24

Kolaborasi Bretiling
dengan Norton Motorcycles
Kolaborasi dua brand besar yang pernah
menghiasi film James Bond tersebut menghasilkan dua buah produk limited edition yang
terdiri dari jam tangan dan sepeda motor. Untuk edisi jam tangan bertajuk Breitling Premier
B01 Chronograph 42 Norton Edition, terdapat
paduan elemen DNA dari kedua brand mempertahankan ciri khas lini Breitling Premier
yang diluncurkan pertama kali pada 1940 juga
dilengkapi dengan logo Norton.
Dan untuk kerjasama kedua adalah meluncurkan motor Norton ekslusif: The Norton
Commando 961 Café MKII Breitling Limited
Edition Motorcycle. Motor dengan penampilan
klasik ini menawarkan komponen dan teknik
modern yang canggih dengan ditopang mesin 961 cc. Sepeda motor ini ini hanya dibuat
dalam seri terbatas untuk 77 sepeda motor.

AUDI Q 8

Pilihan SUV Terbaik
Produk terbaru Audi ini melengkapi jajaran

Meski menjadi pelengkap jajaran produk

produk-produk premium terbaik pabrikan

full-size Audi, namun dari sisi dimensi, dengan

asal Ingolstadt Jerman di Tanah Air. Audi

panjang 4,99 meter, lebar 2,00 meter, dan tinggi

Q8

dan

1,71 meter, Q8 memang lebih lebar, lebih pan-

k e

ergonomisan sebuah SUV dengan garis

jang dan lebih pendek jika dibandingkan Audi Q7.

d esain yang elegan dari sebuah SUV coupe.

New Audi Q8 dipasarkan di Indonesia de

D ijejali berbagai kelengkapan, sistem konek-

ngan harga Rp2,455 miliar (on-the-road) dan

tivitas yang canggih dan ketangguhan di

tersedia dalam 8 pilihan warna, yaitu deep

medan off-road, mobil ini menjadi rekan

black, carrara white, samuray grey, florest silver,

yang tepat untuk berlibur maupun berbisnis

dragon orange, argus brown, galaxy blue, dan

s ekalipun.

cobra beige.

m engombinasikan


keleluasaan
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entertainment

J O K ER
•
•

S u t r a d a r a :  T o d d P h i l l i ps
P e m e r a n :   R o b e r t  D e  N i r o , J o a q u i n P h o e n i x ,  M a r c  M a r o n ,
Zazie Beetz

Film ini adalah salah satu film yang paling ditunggu tahun ini. Cerita fokus pada kehidupan Joker,
sebelum menjadi kriminal, Joker hanyalah seorang manusia yang tidak dianggap dalam masyarakat
dan masyarakat juga memperlakukannya dengan tidak baik. Film Joker ini dibuat dengan tone yang
lebih gelap, tone khas yang biasa diterapkan dalam film-film karakter DC Comics. Fokusnya pun akan
lebih mendalam pada karakter Joker, bukan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya untuk mencuri

M

O

V
IE

perhatian seorang Batman. Pastinya cerita ini akan sangat menarik untuk disaksikan.

T e r m i nat o r
Da r k Fat e
•
•

S u t r a d a r a :  T i m  M i l l e r
P e m e r a n :  A r n o l d S c h w a r z e n e g g e r ,  M a c k e n z i e  D a v i s ,
E d w a r d F u r l o n g ,  L i n d a  H a m i l t o n

Arnold Schwarzenegger dikenal sebagai bintangnya film seri Terminator sejak 1984. Dan kini, ia
kembali hadir bersama Linda Hamilton, pemeran Sarah Connor. Tak hanya reuni bagi Hamilton
dan Schwarzenegger, James Cameron pun dipercaya kembali ikut menggarap installment keenam
Terminator tersebut. Dia didapuk menjadi produser. Sementara, kursi sutradara diserahkan pada
kreator Deadpool, Tim Miller. Penasaran seperti apa film aksi yang biasanya dipenuhi dengan adegan

M

O

V

IE

mendebarkan ini?

Charlie’s Angels
•
•

S u t r a d a r a :  E l i z a b e t h  B a n k s
p e m e r a n :  N a o m i S c o t t ,  K r i s t e n S t e w a r t ,  E l i z a b e t h  B a n k s ,
Sam Claflin

Film yang cukup populer di tahun 2000-an ini kembali dibuat ulang di layar lebar. Film yang bercerita
mengenai aksi para agen cantik yang sering disebut sebagai ‘Angels’ ini rupanya disutradarai langsung
oleh seorang aktris Elizabeth Banks yang juga seorang penulis dan produser. Bukan hanya menampilkan
aksi para wanita cantik saja dalam mengungkap sebuah kasus, rupanya film Charlie’s Angels juga tetap

M
us
ic

menampilkan sentuhan komedi untuk menghibur para penonton.

KONSER U 2 DI SINGAPURA
Konser U2 kali ini adalah bagian dari tur memeringati 30 tahun album Joshua
Tree yang merupakan album kelima band asal Irlandia ini. Konser U2 di Singapura
akan berlangsung pada 30 November 2019 di National Stadium.
T eks  XXXXXXXXXXX   F oto d o k . s p e s i a l
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HO M E

HADIRKAN
KECANGGIHAN
TEKNOLOGI DI
DALAM RUMAH

net. Di rumah pintar, para penghuni hanya
butuh pesan suara untuk melakukan sesuatu,
atau memanfaatkan ponsel di genggaman untuk mengendalikan sejumlah perangkat yang
sudah terhubung.
Munculnya Kecerdasan Artifisial (AI) juga
telah membuat segala sesuatu yang tidak
mungkin menjadi nyata. Kini, AI juga b anyak
dikembangkan pada perangkat rumah, baik
itu televisi, lampu, kamera CCTV, kulkas,

Te k s M . R i s k i Fo t o d o k . s p e s i a l

p enyedot debu, kompor, mesin cuci, hingga

Diyakini rumah pada masa depan akan
berlomba -lomba mengedepankan teknologi
yang memiliki kepintaran masing-masing
di tiap-tiap bagian rumah.

furnitur 
s eperti lemari pakaian. Sebagian
b esar perangkat rumah pintar yang ada saat
ini sudah kompatibel dengan Google Assistant
dan Amazon Alexa.
Isi Rumah yang Serba Canggih
Awal tahun ini, banyak brand besar dunia

“Hey, Google! Nyalakan AC. Hey, Google!

berlomba menghadirkan produk tercanggih

N yalakan TV. Hey, Google! Nyalakan Mesin

untuk mempermudah kehidupan masyarakat

Cuci.”

dulunya

modern. Samsung, misalnya, meluncurkan

hanya ada di film-film bertema masa depan,

pencapaian tercanggih mereka untuk sebuah

tapi kini semua nyata adanya.

TV dengan menghadirkan TV Samsung QLED

Perintah-perintah

tersebut

Kini, istilah smart home atau rumah pin-

8K berukuran 98 inci. TV Samsung QLED 8K

tar sudah makin populer. Smart home sendiri

98, senilai Rp1,5 miliar ini juga dilengkapi

adalah rumah yang mengandalkan kecanggih

d engan


an teknologi dan berkolaborasi dengan inter-

AI Sound 
u ntuk optimalisasi output audio,
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berbagai

fitur

tambahan

seperti

Selanjutnya, LG juga meluncurkan robot
mesin penyedot debu (vacuum cleaner) Cord
Zero A9 ThinQ yang juga dioperasikan lewat
suara. Hebatnya, robot pembersih Cord Zero
R9 ThinQ akan langsung menyedot debu di
area yang belum dibersihkan. Robot pembersih ini dilengkapi kamera, sehingga bisa mendeteksi di mana sudut-sudut yang masih kotor.
Selain yang sudah disebutkan, yang sudah
ada juga adalah oven pintar yang dilengkapi
dengan kamera dan termometer digital, bisa
membantu memantau makanan Anda saat
d ipanggang. Ada juga kehadiran lemari es

pintar akan membantu mengurangi limbah
d engan memberi tahu ketika sayuran di lemari
es Anda akan membusuk.
Selaras dengan kemajuan teknologi saat
ini, produsen furnitur juga telah menciptakan
beragam model furnitur yang multi ganda
atau disebut smart furniture seperti sofa yang
dapat dijadikan tempat tidur atau tempat tidur
yang bisa berubah menjadi meja kerja dan
s ebagainya.
Memiliki rumah pintar dengan gaya futuristik serta semua perangkat di dalamnya
terintegrasi, tentu akan memberi Anda b anyak
kemudahan dan pengalaman menikmati hu
nian idaman. Tetapi, semua kembali kepada
Anda, apakah Anda cocok dengan tren ini?

A mbient Mode untuk mengubah TV menjadi
sebuah pigura digital karya seni ketika tidak
digunakan, dan kecerdasan buatan Bixby.
Sedang, LG menghadirkan inovasi lemari
pakaian pintar yakni LG Styler Black Tinted
M irror Glass Door. Tak hanya untuk menyim
pan, lemari pakaian ini dirancang dapat melakukan perawatan berbagai jenis bahan
pakaian dengan teknologi True Steam. Memanfaatkan aliran uap panas, teknologi ini
mampu mengeliminasi 99.9 persen kuman
dan bakteri yang melekat pada pakaian.
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celeb

I r w a n s y a h

Tak Mau
Se te ngah
H ati
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Jika diperhatikan sudah cukup lama Irwansyah meninggalkan
ind ustri hiburan di Indonesia. Padahal pada masanya, ia
berada di jajaran selebritas paling laris atau dominan
menghiasi dunia perfilman, sinetron, juga sebagai penyanyi.
Lalu, apa saja aktivitasnya sejak meninggalkan bisnis hiburan
dan juga saat ini?
Te k s D i a z R a c h m a n Fo t o d o k . s p e s i a l

U

sai menikahi Zaskia Sungkar pada tahun

an properti lainnya. Ia pun kini lebih banyak menghabiskan

2011 lalu, waktunya mulai difokuskan untuk

waktunya untuk serius menangani bisnis ini.

menggeluti bisnis. Dan ternyata, tidak sedikit

Irwansyah memang cukup lihai dalam menggandakan

produk dari bisnis yang kini ia tekuni. Semua

asetnya. Selain rumah produksi dan properti, dia bersama

berawal dari kegemarannya menabung dan

Zaskia mengelola toko daring bernama wokuwoku.com. Si-

ketidaksukaannya untuk menghabur-hamburkan uang.

tus wokuwoku, menurut Irwansyah, dirancang sebagai media

Dari tabungan dan dari aset yang dimiliki, dia kemudian

promosi dan pemasaran bagi produk fashion dan aneka pro-

membuka bisnis rumah produksi (PH) pada 2011 silam sebagai

duk kreatif karya para pesohor. Di samping itu, mereka juga

salah satu taktik memutar asetnya. Rumah produksi yang

menggeluti bisnis kuliner.

diberi nama R1 Pictures ini difokuskan untuk memproduksi
film televisi, reality show, dan film.
Ia pun mengungkapkan alasannya terjun ke bisnis ini
karena sudah mengenal serta memahami pemain dan karakter di bisnis ini. Modal mendirikan rumah produksi itu, menurut
Irwansyah, memang padat modal. Salah satu sumber modal
R1 Pictures adalah hasil penjualan rumahnya yang terjual lebih
dari Rp1 miliar.
“ Ji ka d i p i k i r -p i k i r r i si k onya jug a lum aya n
tinggi saat itu, nam u n jika itu yang
d i p er soa lka n ma ka t i d a k a ka n ja di- ja di, ”
kenang I rwansyah .
Ternyata keuntungan dari bisnis rumah produksi ini tak
lekas membuatnya puas. Ia pun serius bisnis yang lain termasuk menjajal peruntungannya di properti. Ia pun mengung
kapkan jika pada awalnya ia mencoba peruntungan berbisnis
properti dalam skala tidak besar yakni hanya membangun
town house yang berisi 10 unit rumah. Dan ternyata, rumah-
rumah itu cepat laku karena banyak peminatnya. ”Saya jalani
bisnis properti ini dulu di tengah-tengah kesibukan jadi a rtis.
Yang penting serius. Dan untuk promosi, selain saya p romosiin
sendiri juga banyak yang bantuin, makanya cepat laku,”
bebernya. Keberhasilan pertama berlanjut dengan keberhasil
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t i p s & TRICKS

Tren
Interior
yang Ramah
Lingkungan
Te k s M . R i s k i Fo t o d o k . s p e s i a l

Kepedulian soal isu-isu lingkungan
hidup kini sudah sangat tinggi
dan mewabah ke sejumlah sektor
tak terkecuali konsep interior
perumahan.

T

Selain itu, penekanan konsep sustainable design ini tidak
hanya diterapkan desain rumah saja tetapi juga terhadap
furnitur dan material yang digunakan itu ramah lingkungan.
Dan perlu diketahui, mendekorasi rumah secara berkelanj utan
ujuan utama dari interior berkelanjutan

itu tidak mudah apalagi dengan banyaknya produk interior

(sustainable design) adalah menghilang

yang diproduksi massal yang sangat terjangkau dan tersedia

kan sepenuhnya dampak negatif terhadap

di mana-mana.

lingkungan melalui pendekatan desain yang meminimalisir
dampak terhadap lingkungan, serta berupaya menyatukan
Mewujudkan Desain Interior Ramah Lingkungan

kembali manusia dengan lingkungan alaminya.
Telah banyak arsitek dan desainer interior mengembangkan
rumah modern dengan konsep sustainable design, konsepnya

Efisiensi penggunaan energi

melekat dengan nuansa alam yang rapi dan enak dipandang.

Jika berhasrat memiliki rumah dengan desain interior

Selain itu, tema ramah lingkungan juga dibuat sedemikian rupa

yang berkelanjutan, maka poin pertama adalah efisiensi

khususnya bagi mereka yang mencintai dan peduli lingkungan.

e nergi. Anda dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai

Alhasil, tempat tinggal pun menjadi hal yang bukan saja demi

pencahayaan alami. Konsep ini juga dapat menciptakan

kenyamanan semata namun juga demi kebersihan dan kesa-

sirkulasi udara yang bagus sehingga rumah terasa lebih

daran dalam menjaga lingkungan.

s ejuk meskipun tanpa AC.
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Perhatikan penggunaan material
Kini saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal pada bahan
sintetis seperti plastik atau PVC. Sebagai gantinya, gunakan
b ahan alami seperti kayu, batu, dan bambu yang dapat

m embuat suasana interior terlihat hangat dan nyaman.
Pentingnya tanaman
Banyak alasan yang menjadikan tanaman sangat penting
diikutsertakan dalam desain interior berkelanjutan. Hijaunya
tanaman memberi kenyamanan dan kesegaran pikiran. Cerahnya warna-warni bunga menceriakan suasana. Oksigen yang
dihasilkan pastilah menyehatkan. Pilihlah tanaman yang sesuai. Tanaman hijau membuat rumah Anda terlihat lebih alami
dan hangat, menciptakan suasana menyenangkan.
Penggunaan cat ramah lingkungan
Memilih cat tembok bukan hanya perkara memilih warna.
S elain memilih paduan warna yang tepat, Anda juga harus
memastikan bahwa cat tembok yang Anda gunakan aman dan
bebas dari zat-zat berbahaya untuk keluarga Anda.
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R u d i

Hartono

&

A n a st a si a

CARA MEREK A K I N I
MENIKMATI K E H I D UP AN
Pasangan ini menyambut kami dengan amat ramah di rumah
peristirahatan mereka yang amat luas di Kota Palembang pada
pertengahan Agustus lalu. Dan memang, kini aktivitas pasangan
pengusaha Rudi Hartono dan Anastasia yang berkecimpung di
bisnis peti kemas ini lebih banyak dihabiskan di rumah mereka
yang berdiri di atas tanah lebih dari 6.000 meter persegi.
Te k s & Fo t o Z u l m a h m u d i

“Anak-anak sudah pada besar, cucu juga su-

dikagumi pasangan ini adalah Kabupaten

dah ada. Kadang anak-anak tidak mau ke sini

Garut

karena sedikit jauh dari pusat kota. Jadi, kami

kondisi alamnya amat indah, suhu udara

berdua saja yang kerap di sini. Kegiatan saya

juga sejuk karena sebagian besar didominasi

kini tidak banyak, lebih jadi ibu rumah tangga

p egunungan, k ecuali di bagian selatan yang

saja paling ke gym untuk olahraga atau se

merupakan kawasan pantai. “Banyak kele

sekali ikut arisan bersama teman-teman, dan

bihan dari Garut dan saya yakin jika terus di

sisanya traveling,” beber Anastasia.

kembangkan maka bidang pariwisatanya akan

Lebih jauh, Rudi Hartono juga menjelas-

di

Jawa

Barat.

Menurut

mereka,

makin maju,” puji Rudi Hartono.

kan mengenai usaha mereka yang kini lebih
banyak dijalankan oleh orang kepercayaan.
“Sebenarnya pada awalnya apa saja kami
kerjakan, serabutan gitu. Dan setelah banyak
mencoba, paling cocok dengan bisnis peti ke-

BTN PRIORITAS DI MATA MEREKA

mas,” u
 ngk apnya saat ditanyakan mengenai

Ketika berbicara mengenai BTN Prioritas, kedua pasangan ini amat antusias mengemukakan opini

awal perjalanan bisnis mereka.

mereka masing-masing. “Saya lebih duluan dari istri menjadi nasabah BTN Prioritas. Ya, sudah

Mengenai aktivitas yang cukup sering
mereka

lakukan

akhir-akhir

ini

adalah

cukup lama. Menurut saya, selama ini BTN amat membantu dalam segala keperluan saya,” ungkap
Rudi Hartono.

t raveling. uniknya mereka berdua lebih me-

“Iya, dan untuk sisi layanan juga sangat memuaskan. Hubungan antara nasabah dan bank

nyukai traveling dalam negeri. “Kini traveling

juga terjalin dengan baik. Pelayanan selalu baik. Apa-apa yang kami butuhkan juga cepat,” tutup

kerap berdua saja, namun banyak hal yang

A nastasia.

membuat suami saya tidak suka traveling
jauh-jauh ke luar negeri. Pertama dia itu tidak
suka lama-lama di dalam pesawat terbang, tidak mau ribet. Yang ke dua saya juga menilai
negeri kita ini amat indah dan jelas tidak kalah
dari luar negeri asal harus pandai mencaricari lokasi saja,” kata ibu dari tiga anak ini.
“Itu benar. Berbeda dengan anak-anak
kami yang lebih suka traveling ke luar negeri,
kami malah memilih domestik saja, atau jika
pun ke luar negeri yang yang penerbangannya
tidak lebih dari 6 jam,“ tambah Rudi hartono.
Salah satu wilayah di Indonesia yang
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product info

Kemilau Prima

Bank BTN mengerti benar kebutuhan nasabah dan masyarakat. Dengan ini, Bank BTN mengeluarkan program
“Kemilau Prima” untuk menjawab keinginan nasabah yang berkeinginan mendapatkan benefit dalam bentuk Logam
Mulia.
Calon nasabah atau nasabah exsisting hanya cukup mengunjungi BTN Prioritas terdekat dan mengisi permohonan
keikutsertaan Kemilau Prima kemudian melakukan penempatan dana fresh fund di Batara Prima minimal sebesar
Rp2 miliar dan Tabungan Batara minimum Rp100 juta dengan jangka waktu penempatan selama 3 atau 5 bulan untuk
mendapatkan return yang menarik dan hadiah langsung logam mulia hingga 100 gram. Syarat dan ketentuan berlaku.
Program ini sangat terbatas. Segera ikuti BTN Kemilau Prima dan dapatkan Logam Mulia
Kunjungi BTN Priorutas terdekat atau hubungi BTN Contact Center 1500286.
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*Syarat dan ketentuan berlaku
(Hanya berlaku di Outlet BTN Prioritas tertentu)
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public figure
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Ke anu

Re e v e s

KETIKA KA R I E R & H O B I
SEIRING S E JAL A N
Bukan hanya memiliki wajah tampan dan pandai berakting,
aktor yang mulai dikenal luas sejak menjadi tokoh utama dalam
film aksi Speed (1994) ini juga memiliki cerita menarik lain yang
akan membuat Anda terkesima .
Te k s y u d i e rw a nt o & Fo t o d o k . s p e s i a l

Reeves juga menjelaskan jika mereka mendesain motor
besar dengan gaya unik dan kesan berkendara yang asyik de
ngan menggunakan teknologi virtual reality. Setelah desain
s elesai, motor diproduksi dengan tangan.
“Saya sangat senang mengendarai sepeda motor. Awalnya
itu saat saya berusia 22 tahun. Saat itu, tengah syuting film di
Munich, Jerman, terkesima melihat seorang gadis yang menunggangi Kawasaki Enduro. Ada semacam kebebasan ketika mengendarainya. Saya suka bentuknya, aromanya, dan

B

rasanya. Saya suka semuanya,” tutur aktor keturunan Inggris,
China, Irlandia, Hawai, dan Portugal ini dalam sebuah wawancara dengan CBS Sunday Morning.
Selain pabrik, markas Arch Motorcycle yang berada di
H awthorne, California Amerika Serikat ini juga memajang

semua koleksi motor dirinya. Selain motor gede, ternyata ia
elum lama ini, sosok Keanu Reeves

juga mengoleksi beragam jenis mobil dari Porsche 911, Ford

m enjadi perbincangan hangat di media


Mustang, Volvo 122, dan sejumlah merek lain.

s osial. Bukan karena film terbaru yang


Satu hal lain yang jarang diketahui publik dari pria yang

d ibintanginya seperti Always Be My Maybe atau John Wick 3

disebut memiliki kekayaan lebih dari Rp5 triliun ini adalah ke

melainkan lebih karena sikap sopan pria 54 tahun ini ter

rapnya ia menyumbangkan uang untuk aksi sosial dan untuk

hadap penggemar. Ya, terlihat saat berfoto dengan banyak fans

hal yang membuat orang akan geleng-geleng kepala. Tercatat

perempuan, ia sama sekali tak menyentuh tubuh mereka. Hal

dia pernah membayar sendiri aktor lain agar bisa satu film

ini membuat Keanu Reeves terus dielu-elukan di internet, dan

bersamanya seperti Al Pacino dan Gene Hackman. A
 lasannya,

mendapatkan julukan “internet boyfriend”.

selain mengidolai keduanya, anggaran dari film tersebut

Di balik kesibukan sebagai aktor, ternyata Keanu juga

juga terbatas. Lalu, seperti dikutip dari laman The Wall Street

memiliki cara lain untuk menghasilkan uang yakni dengan

J ournal, ia juga menyerahkan sebagian pendapatannya dalam

mendirikan perusahaan film sendiri serta berbisnis modifikasi

dua sekuel Matrix, Matrix Reloaded dan Matrix Revolutions,

motor gede, selaras dengan hobinya.

untuk membiayai film tersebut. Ia juga pernah m
 enghadiahi

Keanu Reeves sendiri sudah cukup lama hobi riding dan

m otor Harley Davidson untuk para pemeran pengganti di


juga mengoleksi motor gede (moge). Alhasil, setelah bertemu

filmnya. Selain itu, Reeves juga amat peduli dengan masalah

dengan Gard Hollinger mereka mantap mendirikan Arch

kanker. Ia memiliki yayasan pribadi untuk penelitian kanker

M otorcycle, merupakan merek motor buatan Keanu Reeves.

dan sebuah rumah sakit anak-anak.
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investment clinic

Kinerja Reksadana di tengah kondisi pasar finansial
akibat memanasnya (lagi) perang dagang.
Teks: Dicky S. Hadi

Global update

jadi 2%-2,25%, menjadikan suku bunga

kan bahwa Amerika Serikat akan menge

•	Pada 31 Juli 2019, rapat komite pengam-

acuan turun untuk kali pertama sejak

nakan (lagi) tarif sebesar 10% untuk p roduk

bil kebijakan Bank Sentral AS (The Fed),

impor dari China senilai US$ 300 miliar per

Federal Open Market Committee (FOMC),

1 September. What Next?

Jerome Powell selaku pemimpin ra-

•	Trump menebar ancaman dan mengata-

•

China

sengaja

mendevaluasi

mata

u angnya?

D esember 2008
•	Kebijakan Moneter Dunia semakin meng
arah pada pelonggaran:

pat mengumumkan pemangkasan suku
bunga sebanyak 25 basis poin (bps) men-

americas

EUROPE

Next
6 mo’s

Last
6 mo’s

	Dovish

US

Canada

Neutral

Mexico

	Dovish

Brazil

Next
6 mo’s

Last
6 mo’s

(forecast)

asia pacific
Last
6 mo’s

(forecast)

Europe

	Dovish

UK

	Dovish

(forecast)

Japan

Dovish

New Zealand

Dovish

Australia

Neutral

Next
6 mo’s

China
India

Indonesia
Malaysia

Philippines

Dovish
Dovish
Dovish
Dovish
Dovish
Dovish

AFRICAS
Last
6 mo’s

South Africa

Next
6 mo’s

(forecast)

	Dovish
Rate Hike

No Change

Rate Cut

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald

(devaluasi) Yuan hingga 1% dalam satu hari

global, di bulan Juli, BI mulai melakukan

Trump berjanji akan mengenakan tarif bea

dan ditutup pada level CNY 7,03/US$ yang

pelonggaran moneter – pertama kalinya

masuk 10% terhadap tambahan impor asal

merupakan posisi paling lemah sejak Maret

dalam 2 tahun – dengan memangkas suku

China senilai USS300 miliar bulan depan.

2008. Hal ini dilakukan untuk menjaga per-

bunga sebesar 25 basis poin.

Trump mengambil tindakan ini karena merasa

tumbuhan negara China yang sangat bergan-

frustasi akibat proses negosiasi dengan China

tung pada ekspor

bunga masih terbuka sejalan dengan ting

yang tak membuahkan hasil.
Senin (05/08), Bank Sentral China (People
Bank of China/PBOC) sengaja melemahkan

•	Ke depannya, ruang pemangkasan suku
kat inflasi rendah dan kebutuhan untuk

Domestik Update:
•	Sejalan dengan arah kebijakan bank sentral
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mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap (periode 1 tahun)
Top of Form
No

Nama

1

Trim Dana Tetap 2

2

Infovesta Fixed Income Fund
Index

Tertinggi (%)

Terendah (%)

Akhir
Periode (%)

9.808

-1.669

8.903

(18-Jul-2019)

(12-Sep-2018)

(31-Jul-2019)

8.374

-2.402

7.587

(18-Jul-2019)

(16-Oct-2018)

(31-Jul-2019)

Annualized
Risk (%)

Dana Kelolaan
(Rp)

2.56

332,201,727,801

3.2

0

Data Per Tanggal : 31-Jul-2019

Kinerja Reksadana Campuran (periode 1 tahun)
Top of Form
No Bottom of
Form

Nama

1

Schroder Dana Kombinasi

2

Manulife Dana Campuran II

3

Trim Kombinasi 2

4

Bahana Dana Infrastruktur

Tertinggi (%)

Terendah (%)

Akhir
Periode (%)

7.711

-0.470

7.453

(18-Jul-2019)

(07-Sep-2018)

(31-Jul-2019)

6.322

-5.402

5.472

(19-Jul-2019)

(15-Oct-2018)

(31-Jul-2019)

5.642

-6.546

5.353

(19-Jul-2019)

(05-Sep-2018)

(31-Jul-2019)

5.277

-7.485

0.287

(06-Feb-2019)

(17-May-2019)

(31-Jul-2019)

Tertinggi (%)

Terendah (%)

Akhir
Periode (%)

10.300

-4.261

7.649

(06-Feb-2019)

(05-Sep-2018)

(31-Jul-2019)

9.703

-5.584

5.768

(01-Feb-2019)

(17-May-2019)

(31-Jul-2019)

6.509

-5.713

5.617

(26-Feb-2019)

(11-Oct-2018)

(31-Jul-2019)

5.928

-5.344

4.183

(19-Jun-2019)

(05-Sep-2018)

(31-Jul-2019)

4.691

-5.651

2.863

(19-Jun-2019)

(11-Oct-2018)

(31-Jul-2019)

5.209

-9.560

2.502

(06-Feb-2019)

(17-May-2019)

(31-Jul-2019)

4.721

-10.654

1.589

(01-Feb-2019)

(17-May-2019)

(31-Jul-2019)

2.826

-10.690

-0.699

(08-Aug-2018)

(17-May-2019)

(31-Jul-2019)

6.150

-11.640

-1.110

(01-Feb-2019)

(17-May-2019)

(31-Jul-2019)

Annualized
Risk (%)

Dana Kelolaan (Rp)

1.46

1,961,527,662,559

9.06

877,394,094,409
Data Per Tanggal : 31-Jul-2019

12.74

40,873,927,945

12.69

26,507,682,687

Annualized
Risk (%)

Dana Kelolaan (Rp)

13.86

0

18.34

562,717,388,250

14.98

4,563,297,191,534

14.88

14,526,030,240,046

15.11

2,059,867,669,613

16.15

305,660,816,378

17.67

1,527,925,571,895

15.01

123,013,127,804

17.16

484,025,654,153

Data Per Tanggal : 31-Jul-2019

Kinerja Reksadana Saham (periode 1 tahun)
Top of Form
No Bottom of
Form

Nama

1

Indeks Harga Saham Gabungan

2

Dana Ekuitas Prima

3

Schroder Dana Prestasi

4

Schroder Dana Prestasi Plus

5

Schroder 90 Plus Equity Fund

6

Manulife Syariah Sektoral
Amanah

7

Manulife Dana Saham

8

Trim Kapital Plus

9

Danareksa Mawar Konsumer 10

Data Per Tanggal : 31-Jul-2019
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Relak sa s i k a n Di r i di
T - Family M a ss age
Pada 25 Juli 2019, BTN Prioritas mengadakan kerjasama dengan T - Family Massage yang berlokasi di lantai 2 Apartemen T-Plaza,
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sejumlah nasabah BTN Prioritas yang turut hadir dalam acara ini berkesempatan mencicipi
sejumlah perawatan yang ditawarkan oleh T - Family Massage.
T - Family Massage sendiri baru dibuka sekitar tiga bulan lalu dengan mengusung perawatan dan fasilitas eksklusif dan modern
yang mencakup area 1.200 meter persegi dan memiliki 26 ruangan khusus. Dengan mendapatkan pijatan dari seorang profesional
di bidangnya, tentunya tidak hanya membuat tubuh rileks tapi juga membuat pikiran lebih santai.
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PORTRAIT

L

ebih dari 8.000 penggemar Westlife sontak
histeris ketika vokal grup asal Irlandia ini
muncul di atas panggung Lapangan Lumbini

yang berada persis di depan Candi Borobudur.
Shane Filan, Kian Egan, Nicky Bryne, dan Mark Feehily

membuka penampilan mereka di Candi Borobudur dengan

Menikmati
Kebersamaan
Bersama Westlife
di Konser

membawakan lagu “Hello My Love”, “Swear It Again”, “What
About Now”, dan “My Love”.
Dan kesempatan untuk menikmati konser 20 tahun
p erjalanan Westlife yang berlangsung pada 31 Agustus lalu
ini juga tak disia-siakan oleh nasabah BTN Prioritas. Nasabah
yang hadir di konser ini telah memiliki Free Ticket Platinum

“The Twenty
Tour Borobudur
Symphony.”

dan paket trip serta penginapan selama 3D2N bersama BTN
Prioritas.
Semua penonton yang hadir pada malam itu tentu tak
akan lupa saat salah satu dari mereka berkata: “We love you
Indonesia, we love you Borobudur,” ucap Mark Feehily sesaat
sebelum turun panggung.
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PORTRAIT

Program BTN
Great Singapore Sale 2019
Demi meningkatkan good relationship dan loyalty nasabah, BTN Prioritas mengadakan Program BTN Great Singapore Sale
2019. Acara ini bertepatan dengan ajang Great Singapore Sale yang diselenggarakan setiap tahunnya dan menjadi ajang paling
ditunggu-tunggu bagi wisatawan yang suka berbelanja dengan adanya diskon besar-besaran.
Nasabah yang mengikuti program ini berkesempatan menemukan berbagai penawaran menarik untuk hampir semua barang,
mulai dari busana, perhiasan, peralatan elektronik, mainan, hingga perawatan spa, menginap di hotel, F&B, dan tur ke tujuan
wisata setempat untuk menikmati gaya hidup secara menyeluruh.
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• p l ac e t o e at • a r c h i t e c t u r e & d e s i g n • a r c h i p e l ag o •
a r o u n d t h e wo r l d • h e r i tag e •

f o o d & t r av e l

• pa g e 4 8 - 4 9
• 	P L A C E TO EAT
• SEIA RESTAURANT
	R a s a I n d o n e s i a
dalam Nuansa
Kontemporer
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PLACE TO EAT

SE I A

RESTAURANT

Rasa In done s ia
dalam Nua ns a
Kontempor e r
Berdiri di salah satu gedung perkantoran terbaru di Jakarta,
restoran dengan kapasitas 130 seats ini selalu ramai dengan
pengunjung berpakaian formal terutama di hari kerja
saat jam makan siang.

B

Te k s m e t a l i m e s a Fo t o a n d r e a s w i n f r e y

ertempat di Menara Astra, Sudirman, Seia
Restaurant hadir menawarkan hidangan khas
Indonesia bagi masyarakat urban Ibukota. Direpresentasikan dengan gambar semut, Seia
berusaha untuk menggambarkan nilai gotong

royong yang selama ini dipegang oleh masyarakat Indonesia.
Perpaduan warna merah muda dan hijau pada logonya juga
menandakan keinginan Seia untuk dapat menggaet lebih
b anyak generasi muda agar dapat menikmati hidangan lokal
khas Nusantara.
Dari segi hidangan, Seia yang berada di bawah naungan
Pakis Culinary Group tentu mempertahankan standar kualitas
sajian yang sama. Beberapa nama hidangan terdengar familiar,
tapi ada juga yang seolah memberikan pengetahuan baru tentang kuliner Nusantara kepada para tamu yang berdatangan.
Mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup, hingga minuman mocktail dan cocktail disuguhkan untuk memanjakan lidah mereka yang rindu akan hidangan khas
Indonesia, tapi tentu dalam balutan yang modern. Porsi yang
dibuat cukup besar seolah bertujuan untuk membuat setiap
hidangan dapat disantap secara bersama-sama dan menimbulkan esensi kekeluargaan.
Pengalaman bersantap Anda dapat dibuka dengan hidangan
berupa Salad Soka. Kepiting bercangkang lunak yang digoreng,
dipadukan dengan potongan belimbing, kemudian disertai de
ngan saus asam yang segar dan tambahan biji delima membuat setiap gigitan tidak terasa membosankan untuk dinikmati.
Untuk semangkuk sop, Anda dapat memilih hidangan berupa
Sop Buntut dengan daging yang terasa begitu lembut. Masuk
ke menu utama, Anda dapat menikmati hidangan berupa Nasi
Goreng Kambing dimana daging kambing diolah sedemikian
rupa sehingga mampu menghilangkan bau khasnya. Tambah
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an berupa seekor Bebek Goreng Ubud yang disertai dengan
serpihan serundeng juga dapat disantap bersama dengan nasi
goreng yang ada.
Sebagai sajian penutup, Anda dapat memesan hidangan
berupa Bolu Ubi Ungu. Dibalut dengan kelapa dan disertai klepon di atasnya, rasa manis dari hidangan ini terasa pas, tidak
kekurangan dan tidak berlebihan. Menjadikan hidangan ini tetap
bisa dinikmati meskipun sudah menyantap ragam hidanga n
lain sebelumnya. Untuk melepas dahaga karena terik yang
menerpa, minuman dengan nama unik seperti Mahameru dan
Gamalama dapat memberikan kesegaran yang dibutuhkan.
Nyatanya, Seia sungguh memperhatikan keseluruhan konsep dari restoran ini. Tidak hanya unggul soal hidangan yang
disajikan, Seia juga turut memperhatikan tampilan dari alat
m akan, ruangan hingga penampilan dari setiap pelayan yang
ada. Di bawah tangan desainer interior ternama Indonesia,
Agam Riadi, Anda tidak perlu memberikan banyak dekorasi
tambahan untuk mempercantik ruangan ini jika ingin melangsungkan sebuah acara. Tampilan yang natural dengan ba
nyaknya penggunaan kayu memberikan kesan yang nyaman
sekaligus mewah. Tersedia pula ruangan private untuk kebutuhan acara yang lebih intim. Di sisi lain, desainer mode ternama Tanah Air, Didi Budiharjo, nyatanya adalah sosok di balik
penampilan para pelayan yang modern, namun masih terlihat
unsur Indonesia di dalamnya. Dengan demikian, Seia sungguh
menjadi sebuah representasi kontemporer dari budaya dan cita
rasa lokal khas Nusantara.
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dining
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O NE

F I FT E E NT H

S EN O P A T I

Bertahan da n
Terus Berj a la n

mukan hidangan yang untuk saat ini tidak dapat ditemukan di
gerai One Fifteenth lain seperti Braised Lamb Shank, Ribeye
Steak, dan Beef Parmantier.
Untuk menu kopi yang disajikan, One Fifteenth banyak

Te k s M e t a L i m e s a Fo t o An d r e a s W i n f r e y

b ermain dengan menu klasik, seperti espresso, cappuccino,

T

latte, dan mocha. Terlihat jelas bahwa One Fifteenth lebih
memilih untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas. T urut
idak dapat dipungkiri, industri kuliner di Tanah

tersedia minuman bagi mereka yang bukan pecinta kopi,

Air berkembang begitu pesat beberapa tahun

seperti teh, jus, dan cokelat. Perpaduan antara secangkir ke-

belakangan ini. Dengan kemajuan di bidang

hangatan kopi dan seporsi hidangan ringan dapat menemani

t eknologi, media sosial telah menjadi salah satu

Anda untuk b ekerja atau sekadar berkumpul dengan kerabat

faktor mengapa begitu banyak pelaku bisnis di

terdekat. Mungkin s eporsi Ricotta Waffle dengan crème fraiche

bidang kuliner semakin bermunculan. Namun, banyak juga

dan b erries sauce dapat menjadi pilihan.

di antaranya yang berguguran. Apalagi jika berbicara tentang

Sama seperti gerai sebelumnya, One Fifteenth turut

k edai kopi.

m emperhatikan estetika dari desain interior ruangan. Di


Dalam hitungan tahun, banyak pemain baru di dalam bi-

One 
F ifteenth Senopati, Anda dapat menemukan banyak

dang ini. Namun, sekali lagi, tidak banyak yang mampu ber-

p enggunaa n anyaman rotan karya BYO Living yang membuat

tahan. Salah satu di antara segelintir nama yang berhasil

ruangan terlihat begitu modern, tapi nyaman secara bersa-

terus berkembang ialah 1/15 (One Fifteenth). Gerai yang ter-

maan. Pencahayaan yang minim juga mampu menjadikan

lah b eroperasi sejak tahun 2014 ini mungkin sudah tidak asing

suasana terasa lebih hangat. Beberapa foto karya seorang

lagi di telinga para pecinta kopi atau mereka yang suka dengan

f otografer ternama, Chris Bunjamin, juga dicetak dalam ukuran

konsep brunch hopping. Tidak hanya menyuguhkan minuman

besar dan menghiasi beberapa sudut ruangan. Ya, tidak perlu

kopi berkualitas, One Fifteenth juga menghidangkan menu

ba
n yak dekorasi untuk menjadikan gerai ini begitu pantas

m akanan dengan gaya western yang lezat.

u ntuk dinikmati.

Nama One Fifteenth sendiri diperoleh dari takaran rasio
air dan kopi yang menurut sang pemilik adalah paling tepat
dalam membuat secangkir kopi. Tak heran, nyatanya takaran
ini mampu membuat para tamu untuk kembali menyesapnya.
Pada bulan Mei 2019, One Fifteenth meresmikan gerai ke lima
miliknya di kawasan Senopati. Sebuah area di Jakarta S elatan
yang menjadi salah satu tujuan kaum urban untuk menemu
kan gaya hidup terkini.
Meskipun awalnya dikenal sebagai kedai kopi karena kata
“coffee” di belakang namanya, kini One Fifteenth justru semakin dikenal untuk menu makanan yang disajikan. Disajikan
sepanjang hari, Anda dapat menikmati hidangan sarapan klasik s eperti Acai Bowl, Avocado Toast, Eggs Benedict, dan Tarte
Flambee. Turut tersedia hidangan khusus yang mulai disajikan
pada pukul 11 siang, mulai dari salad, pasta, hingga ragam
menu utama. Khusus di gerai Senopati, Anda dapat mene-
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B

agi penikmat wisata kuliner khas Palembang,
tentu paham jika jenis-jenis kuliner khas
Palembang lebih enak disantap di kota asalnya.
Khusus Pempek, di Palembang sangat mudah
untuk Anda temui, tak perlu repot mencari, se-

bab di sepanjang jalan kota berjajar kedai dari kios pinggir jalan hingga restoran kelas atas yang menjual kuliner enak ini.
Uniknya, semua Pempek di Palembang rasanya lebih khas dan
berbeda dengan Pempek-Pempek yang dijual di daerah lain.

Wisata kuliner adalah jenis wisata populer
jika Anda berkunjung ke Palembang. Namun
selain kuliner, seni warisan budaya berupa
kain tenun dan kain khas lain juga memesona
dengan kualitas bernilai tinggi.
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Palembang juga memiliki aneka kuliner lain yang juga
menggugah selera terdiri dari makanan berat hingga camilancamilan khas mulai dari Pindang Patin, Mie Celor, Martabak
Har, Tempoyak, Nasi Samin, Model, Tekwan, Laksan, dan masih
banyak yang lainnya.
Di Palembang, semua cara pengolahan masakan selalu
diwariskan dari generasi ke generasi. Juga dilestarikan setiap

Bagi Anda yang berkunjung ke Palembang dan ingin me

keluarga. Keberagaman kuliner Palembang saat ini juga tak

ngenal lebih dalam tentang songket, bisa mampir ke sentra

bisa dipisahkan dari kejayaaan Kerajaan Sriwijaya masa lalu

kerajinan songket Tanggo Buntung. Di sini, kerajinan songket

sebagai pusat perdagangan di Asia. Pengaruh Tiongkok, India,

diwariskan secara turun-temurun sejak berabad-abad silam. Di

bahkan negeri timur tengah lambat laun ikut memengaruhi

Tanggo Buntung, juga terdapat sejumlah galeri songket besar

keberagaman Palembang, termasuk mengenai kuliner.

dan terkenal dari Fikri Collection, Zainal Songket, Cek Ipah, Cek
Ilah, dan lain-lain. Uniknya, para pemilik galeri masih memiliki

Kemewahan Kain Khas Palembang

hubungan darah atau hubungan keluarga.

Kemewahan songket Palembang sudah terkenal sejak lama

Ragam jenis kain khas Palembang lainnya dapat ditemukan

terutama dari sejarahnya dimana songket merupakan kain

di sentra kerajinan kelurahan Tuan Kentang yang b erada tak

mewah para bangsawan yang menjadi simbol kemuliaan de-

jauh dari Jembatan Ampera. Di kampung ini, dapat ditemui para

rajat dan martabat pemakainya. Tak heran, harganya stabil

perajin kain yang memproduksi kain-kain khas P
 alembang,

dan untuk saat ini yang paling mahal bisa mencapai puluhan

yakni kain jumputan, tajung, dan blongket (b longsong motif

hingga ratusan juta tergantung dari penggunaan bahan misal-

songket). Kain jumputan sendiri salah satu kain tradisional

nya benang emas, motif dan corak, dari lama proses penger-

khas Palembang yang dibuat dengan cara menjumput dan

jaannya, hingga faktor sejarahnya.

mengikat kain lalu mencelupkan warna.
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Mahakarya
Masa Lalu
yang Terus
Bersinar
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Berada di ketinggian, keindahan
arsitektur dan alam sekitar seakan
bersatu untuk menahbiskannya
sebagai salah satu mahakarya
dunia.
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Dan

menurut

Prasasti

Karangtengah,

diperkirakan

Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari
Wangsa Syailendra dan baru diselesaikan putrinya, Ratu
P ramudawardhani, pada abad ke-9. Sedikit yang diketahui

t entang hal lainnya, termasuk siapa arsiteknya.
Desain struktur bangunan Candi Borobudur dibangun ber-

K

bentuk kotak dengan empat pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi
menjadi dua bagian yaitu alam dunia yang terbagi menjadi tiga
ini, salah satu atraksi wisata yang banyak diminati

zona di bagian luar, dan alam Nirwana di bagian pusat.

wisatawan di Candi Borobudur adalah menikmati

Candi Borobudur juga kaya akan pahatan batu yakni me-

keindahan candi dari ketinggian pada saat ma-

muat 2.672 panel relief yang jika disusun berjajar maka pan-

tahari terbit. Benar, ketika warna matahari merah dan oranye

jangnya mencapai 6 km. Relief Candi Borobudur terbagi men-

mulai muncul, turut memunculkan keindahan yang agung dari

jadi empat kisah utama, yaitu: Karmawibangga, Lalitawistara,

Candi Borobudur.

Jataka/Awadana, serta Gandawyuha. Selain mengisahkan

Namun, banyak wisatawan yang belum mengetahui jika

tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan ajarannya, relief

candi megah yang dibangun pada abad ke-8 ini pernah ter-

Candi Borobudur juga merekam kemajuan masyarakat Jawa

kubur selama berabad-abad di dalam lapisan tanah dan debu

pada masa itu.

vulkanik akibat letusan gunung berapi di sekitarnya. Pada

Untuk mengikuti cerita yang terpahat di Candi Borobudur,

masa itu, candi terkubur di dalam bukit yang ditumbuhi pohon

pengunjung harus berjalan searah jarum jam dari pintu timur.

dan semak belukar.

Setelah tiba di titik awal barulah naik ke tingkat berikutnya.

Reruntuhan Candi Borobudur ditemukan pertama kali pada

Demikian berulang hingga mencapai puncak Candi Borobudur.

tahun 1814, saat Inggris menguasai Jawa, di bawah pimpinan

Ritual ini disebut pradaksina.

Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dan sejak ditemukan, candi ini telah melalui beberapa kali pemugaran baik
yang dilakukan pada masa pemerintah Inggris, Belanda, hingga
Indonesia. Dan pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi
Borobudur masuk ke dalam Situs Warisan Dunia.
Tentu, terdapat sejarah panjang mengenai sejarah berdiri
nya komplek bangunan semegah ini, siapa penggagasnya, dan
siapa arsitek dari mahakarya ini. Sayangnya, bukti-bukti tertulis sampai saat ini tidak banyak yang mendukung dan menjelaskan siapa yang membangun Borobudur dan apa tujuan
membangun candi ini.
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DA R I SA W AHLU N T O
U N T UK DU N IA
Jika berkunjung ke Sumatera Barat, bisa
saja Sawahlunto menjadi tujuan akhir
Anda. Bila dibandingkan dengan Padang atau
Bukittinggi, tak banyak potensi wisata yang
dimiliki kota ini. Tapi jika dilihat dari kisah
yang mengagumkan sebagai kota tambang
batubara, bisa saja Anda berubah pikiran.

Te k s & Fo t o z u l m a h m u d i

B

aru-baru
batu

bara

ini,

pertambangan

zaman

kolonial

O mbilin di Sawahlunto atau


“Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto”,
Sumatera Barat, ditetapkan sebagai warisan
budaya dunia dalam sesi Sidang ke-43 Komite
Warisan Dunia UNESCO PBB di Gedung Pusat
Kongres Baku di Baku, Azerbaijan.
Sawahlunto

menjadi

sumbangan

ter-

baru Indonesia dalam daftar Warisan Dunia
UNESCO. Sebelumnya ada Candi 
B orobudur
(1991), Candi Prambanan (1991), situs S angiran
(1996), dan sistem subak Bali (2012). Indonesia
juga memiliki empat warisan dunia kategori
alam: Komodo National Park (1991), Lorentz
National Park (1999), Tropical R
ainforest
H eritage of Sumatera (2004), dan Ujung Kulon
National Park (1991).
Dari catatan sejarah dan penuturan kisahkisah warga yang ditemui di kota ini, jauh sebelum ditemukannya batu bara, wilayah ini
adalah pedesaan dengan area persawahan
yang subur. Situasi itu berubah ketika tahun
1867 Willem Hendrik De Greve, seorang ahli
geologi berkebangsaan Belanda, mengung
kapkan jika di sini ada 200 juta ton deposit batu
bara dengan kualitas terbaik yang tersebar di
sejumlah titik lokasi.
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Tak lama, aktivitas pertambangan telah

persegi beserta bangunan tua dan pening-

mengubah area persawahan menjadi men-

galan atau pusaka dari zaman kolonial. Di an-

jadi kota industri yang maju pada abad 19. Dan

tara gedung-gedung kolonial, ada yang sudah

untuk mendukung kegiatan bisnis pertam

berubah fungsi menjadi museum, antara lain

bangan ini, Belanda juga membangun sarana

Museum Goedang Ransoem (2005), Museum

dan prasarana termasuk jaringan kereta api

Kereta Api (2005), Lubang Mbah Soero (2008),

untuk mengangkut hasil tambang ke pantai

dan Tambang Batu Bara Ombilin (2014).

barat Sumatera.

Lalu, untuk area bekas tambang, PT Bukit

Kota yang berada di lembah yang dikeli-

Asam Tbk. mengubah lahan tersebut men-

lingi perbukitan hijau ini secara resmi didirikan

jadi area wisata, mulai Kebun Binatang Kandi,

pada tahun 1888. Menurut UNESCO, tambang

d anau, arena pacuan kuda, arena olahraga,


batu bara Sawahlunto adalah tambang yang

dan fasilitas umum lainnya untuk masyarakat

pertama di Asia Tenggara, juga merupakan

Sawahlunto.

satu-satunya tambang batu bara bawah tanah
Kota Bertabur Museum

di Indonesia.
Tambang batu bara di sini juga menyim

Museum Gudang Ransum adalah cikal bakal

pan cerita kelam masa lalu di mana para

berdirinya museum-museum lainnya di kota

pekerjanya atau kuli tambang adalah tahanan

ini yang sudah berjumlah tujuh museum.

k riminal dan politik Belanda dari wilayah Jawa

Kota Sawahlunto merupakan satu-satunya

dan daerah-daerah lain yang dibawa ke tempat

kota di Sumatera Barat yang memiliki banyak

ini. Selama bekerja di sini, kaki, tangan, dan

m useum.

leher mereka dalam kondisi dirantai. Mereka

Dulu, museum ini bekas dapur umum

dijuluki orang rantai atau ketingganger dalam

untuk para pekerja pertambangan. Gudang

bahasa Belanda.

R ansum didirikan tahun 1895. Di museum

seluas 2.300 meter persegi berbagai berbagai

Sawalunto Masa Kini

koleksi peralatan yang dipakai memasak pada

Pasca kemerdekaan, batu bara Ombilin dikel ola

zaman dulu seperti tungku pembakaran yang

Direktorat Pertambangan pada 1950 hingga

tingginya lebih dari 4 meter, sejumlah periuk

1958. Era 1958-1961, unit tambang Ombilin

berdiameter 132 cm dengan tinggi 62 centi

dikelola Biro Umum Perusahaan Tambang

meter, kuali, rangsang, dan aneka peralatan

Negara. Tahun 1961-1968, Ombilin berada di

dapur umum yang berukuran raksasa.

bawah Badan Pimpinan Umum Tambang Batu

Di musem ini, juga dipajang beberapa foto

Bara. Tahun 1968 sampai 1990, tambang batu

Orang Rantai dan kegiatan pertambangan

bara Ombilin dikelola Perusahaan Umum Batu

yang membawa ingatan kita ke tempo doeloe.

Bara, sebelum diambil alih PT Bukit Asam.

Gudang Ransum dulunya berfungsi sebagai

Pada awal tahun 2000, kota ini pernah

tempat penyimpanan makanan pekerja R antai

ditinggalkan penduduk, yang kebanyakan pe

(sebutan bagi tahanan Belanda yang dijadikan

nambang, kala persediaan batu bara di kota

pekerja paksa). Mengingat para pekerja R antai

ini sudah sulit untuk ditambang alias biaya

berjumlah ribuan dari berbagai daerah oleh

produksinya yang tidak sepadan. Kota ini

sebab itu membutuhkan ransum (makanan)

mulai menggeliat setelah Wali Kota A mran

dalam jumlah besar dan cepat. Karena

Nur berkomitmen merevitalisasi kota lama

itu dipersiapkan Gudang Ransum 
d engan

Sawahlunto

p eralatan dapur serba besar.

seluas

sekitar

6

kilometer
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Lubang Mbah Soero

ikat, songket batabura, penuh, benang dua, dan

Tempat berupa lubang bekas tambang batu

songket selendang lebar.

bara kualitas terbaik di Sawahlunto. Mbah
Soero sendiri dikenal sebagai mandor sangat

Durian Khas Sawahlunto

dekat dengan para orang rantai dan masya

Jika lagi musim durian, Sawahlunto adalah

rakat. Lobang Mbah Soero ini merupakan

kota yang tepat dikunjungi oleh penggemar

lorong di bawah tanah atau di bawah perkam-

durian. Ada yang unik dari durian di sini ter-

pungan penduduk yang memiliki lorong-

utama durian yang ditanam di perbukitan di

lorong yang panjang mencapai 1,5 kilometer

wilayah Kubang dengan bentuk buah bulat

dengan kemiringan hampir 20 derajat.

menyerupai labu kuning, isinya kuning tebal
dengan ukuran biji yang kecil. Rasanya pun

Rutin Gelar Pacuan Kuda

manis, gurih, dan ada rasa sedikit pahit. Ba

Layaknya wilayah-wilayah lain di S
 umatera

nyak penduduk setempat meyakini jika perbe-

Barat, ajang pacuan kuda juga rutin d igelar

daan bentuk dan rasa buah ini akibat adanya

di kota ini. Pacuan kuda ini biasa digelar

unsur batu bara di dalam tanah perbukitannya.

P er

s atuan

Olahraga

Berkuda

Seluruh

Indon es ia (Pordasi) Sumatera Barat bekerja
sama dengan pemerintah Kota Sawahlunto
dan pihak sponsor saat memeriahkan Hari
Jadi, Kota Sawahlunto pada awal Desember.
Ajang pacuan ini digelar di atas bukit yakni di
di Gelanggang Pacuan Kuda Kandi.
Keistimewaan Songket Silungkang
Seperti namanya, songket tersebut merupa
kan wastra khas daerah Silungkang, sebuah
daerah yang berada di jalan Lintas Sumatera
dan menjadi bagian dari Sawahlunto. Keisti
mewaan songket itu terletak pada motif dan
jenis, serta bahan dan teknik pembuatannya.
Keunikan lain adalah ragamnya. Ada songket
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SERUNYA MUNICH
DI BULAN OKTOBER
Berada di bawah bayang-bayang Berlin,
banyak orang menganggap Munich hanya
ramai dikunjungi saat Oktoberfest. Namun
di ibukota Bavaria inilah tempat sempurna
untuk menjelajahi Jerman Selatan.
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Dari Marienplatz hingga Maximilianstrasse
Kota Munich adalah kota dengan infrastruktur yang baik dan
juga ramah bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, berjalan kaki
mengelilingi pusat kota yang disebut Marienplatz sambil bersantai adalah cara terbaik terutama di kawasan bangunan-
bangunan klasik yang jaraknya sangat berdekatan.
Di Marienplatz, Anda tidak hanya akan dimanjakan d engan
arsitektur bangunan yang indah dari istana hingga gereja,
tetapi bisa melakukan aktivitas yang santai. Hal pertama
yang bisa dilakukan adalah mengunjungi Neues Rathaus
(Balai Kota Baru) yang mengesankan yang telah ada sejak
Abad P
 ertengahan, bangunan ini dibangun antara tahun 1867
dan 1909 dengan gaya Gotik Flanders. Balai Kota Baru adalah
r umah bagi p emerintah kota dan Kantor Pariwisata Munich.
Masih di seputar alun-alun, terdapat Frauenkirche (Church
of St. Peter), adalah gereja terbesar di kota. Setelah itu, coba
naiklah ke menara kembarnya atau yang dikenal sebagai alter
Peter demi menikmati pemandangan terbaik Kota Munich dari
ketinggian.

B

agi mereka yang menyukai olahraga sepakbola pastinya sangat mengenal kota ini di mana
menjadi kandang Bayern Munchen, salah satu

klub sepakbola terbesar di dunia. Munich atau Munchen juga
tak asing bagi penggemar otomotif karena di sinilah asal dan
kantor pusat dari mobil dan motor mewah BMW (singkatan
u ntuk Bayerische Motoren Werke).
Selain dua hal di atas, masih banyak hal menarik lainnya
dari kota ini misalnya keindahan arsitektur dan tata kotanya.
Munich adalah gambaran perpaduan kontras sempurna antara
gaya arsitektur lama dan baru.
Kota dengan 1,5 juta penduduk ini juga memiliki tingkat
pengangguran yang rendah, yakni 3 persen. Berbeda dengan
banyak kota lain di Jerman, angka pengangguran di sini justru lebih rendah di kalangan anak muda. Ekonomi bergeliat
pada industri mobil, mesin bangunan, teknologi informasi, dan

i ndustri bioteknologi.
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Anda pun bisa mengunjungi Viktuallenmarkt, yaitu pasar
makanan tradisional yang dulunya adalah pasar para p etani
asli di Bavaria. Sekarang menjadi pusat kuliner dengan
berbagai cita rasa tanpa mengurangi ciri khas warisannya. Di
sini, Anda akan menemukan dengan mudah ragam makanan
khas Bavaria.
Englischer Garten atau English Garden juga tak begitu
jauh dari Marienplatz menjadi lokasi favorit masyarakat lokal untuk bersantai menghabiskan waktu. Taman ini merupakan taman kota terbesar di Eropa dan termasuk salah satu
yang terbesar di dunia. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan
di t aman urban ini. Mulai dari olahraga seperti jogging, berse-

Festival Oktoberfest
Terbesar di dunia

peda, bermain sepak bola, hingga surfing di Sungai Eisbach.
Di dalam taman, terdapat Bier Garten adalah tempat outdoor
bagi Münchner (masyarakat München) dan turis berbaur un-

Festival ini adalah festival musim gugur terbesar yang

tuk minum bir sambil menikmati Weisswurst dan Pretzel

dilakukan masyarakat Jerman dan berlangsung di Kota

München yang terkenal.

Munich.  Setiap tahunnya, ajang ini selalu sukses menjadi
magnet wisatawan dalam maupun luar negeri untuk

Sedang bagi pecinta belanja barang-barang branded,

mengunjungi Jerman.

M aximilianstrasse adalah pusatnya. Jalur sepanjang 1 kilometer ini ini dihuni butik dari desainer ternama dari Dolce &

Meskipun disebut Oktoberfest, nyatanya festival ini sudah

Gabbana, Versace, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Escada, Hugo

dimulai dari akhir September hingga awal Oktober.

Boss, Gucci, Gianfranco Ferré, Bulgari, dan banyak toko ter-

Awalnya, perayaan ini merupakan acara pernikahan

kenal lainnya. Di sini, juga berdiri hotel Hotel Vier Jahreszeiten

antara Raja Ludwig I dengan Putri Therese dari SachsenHildburghausen. Pesta tersebut berlangsung selama

( Kempinski, dibangun oleh Rudolf Gottgetreu, 1856–1858).

16 hari di alun-alun gerbang kota yang selanjutnya
dinamakan Theresienwiesn.
Musik, seni, dan pakaian tradisional jadi semacam hal
wajib di perayaan Oktoberfest. Makanan dan minuman
khas Jerman terutama bir pun jadi daya tarik utama
festival ini. Selain bir, ada juga makanan khas Jerman
yang bisa dicicipi di sini. Biasanya, makanan yang menjadi
teman minum bir di festival ini adalah Bratwurst yaitu sosis
khas Jerman, Sauerkraut yaitu acar dari sayuran kubis,

Kasespatzle atau mie ala Jerman, hingga Pretzel.
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I - Reksa Dana Bank BTN
ank BTN telah melakukan penjualan 
p roduk

reksa dana di Bank BTN dibanding dengan bank pesaing, akan

reksa dana berdasarkan izin Otoritas Jasa

segera hadir aplikasi I-REKSA DANA yang memungkinkan

Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa

nasabah dapat melakukan beragam kegiatan secara online

Dana (APERD) sejak tahun 2014. Sampai dengan

hanya melakui smartphone diantaranya:

saat ini, Bank BTN telah bekerja sama dengan

•	Transakasi harian (subcription, redemption, switching)

enam mitra perusahaan Manajer Investasi diantaranya:

•	Informasi produk

•	PT Schroder Investment Management Indonesia

•	Informasi saldo reksa dana nasabah

•	PT Bahana TCW Investment Management

•	Pemantauan hasil kinerja reksa dana

•	PT Trimegah Asset Management

•	Laporan riwayat transaksi

•	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

•	Komparasi antar produk

•	PT Danareksa Investment Management

•	Rekomendasi produk sesuai dengan profil risiko

•	PT Insight Investment Management

•	Update market hariain
•	Info harga NAB Harian

Adapun jenis reksa dana yang dipasarkan dapat disesuaikan

•	Materi fund fact sheet dan prospektus terbaru

dengan kebutuhan nasabah diantaranya:

•	Promo penjualan

•	Reksa Dana Pasar Uang
•	Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tujuan dibuatnya apllikasi i-reksa dana adalah agar

•	Reksa Dana Campuran

di 
t engah kesibukan nasabah dalam melakukan aktivitas

•	Reksa Dana Saham

p ekerjaan atau kegiatan lainnya, momen penting investasi ti-

•	Reksa Dana Terproteksi (seasonal)

dak terlewatkan, sehingga nasabah tidak tertinggal timing untuk melakukan investai secara cepat dan tepat. i-reksa dana

Dalam mendukung proses digitalisasi Bank BTN dan men-

hadir untuk memudahkan investasi Anda yang mudah, cepat

ciptakan pangsa pasar baru serta mengembangkkan bisnis

dan nyaman, serta kapan saja dan di mana saja.
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