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D e s t i n a s i  B a n d u n g

ota Bandung selama ini di kenal dengan destinasi wisata, factory outlet dan  kulinernya yang menjadi daya tarik wisatawan domestik 

ataupun mancanegara untuk berkunjung ke kota kembang. Selain tempat tersebut, ternyata kota Bandung juga punya wisata edukasi 

museum dan gallery seni yang asik untuk kamu kunjungi.  Berikut Museum dan Gallery Seni di Bandung yang menjadi pilihan tim 

Destinasi Bandung untuk kamu datangi :K
Selasar Sunaryo 

Selasar Sunaryo di bangun oleh Sunaryo pada tahun 1997, seniman kontemporer sekaligus mantan 

dosen seni rupa Institut Teknologi Bandung dan diresmikan pada hari Sabtu, 5 September 1998.

Secara garis besar, karya-karya Sunaryo digolongkan dalam tiga wilayah pengungkapkan: sosial, 

religius, dan pengolahan bahan lokal.

Pengalaman ini terungkap antara lain dalam patung berjudul Kayu, Batu, dan Air, lukisan Perjalanan 

menuju-Mu atau salah satu yang paling populer, lukisan Thawaf.

Dalam hal pengolahan bahan lokal, Selasar Sunaryo mengolah bahan-bahan lokal seperti karung, 

anyaman, serat bamboo, warna-warna tanah dan kapur.

Selain memajang koleksi permanen, SSAS juga menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau 

bersama yang menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior, dari Indonesia maupun 

mancanegara.

Saat ini, art galeri ini  juga sudah di lengkapi dengan café dan coffee shop. Pemandangan alam yang cukup mempesona dikelilingi oleh galeri art, tempat 

pertunjukan seni, perpustakaan dan art shop membuat tempat yang satu ini menjadi salah tempat nongkrong sambil menikmati seni.

Daya tarik lain dari Kopi Selasar adalah pecinta kuliner bisa mencoba makanan dan minuman yang dijual di café sambil menikmati pemandangan alam di Dago 

Pakar. Menu andalan dari Kopi Selasar adalah Kopi Selasar yaitu perpaduan kopi, sebatang jahe segar, susu, dan foam.

Bukit Pakar Timur no. 100

Selasa – Minggu (10.00 – 17.00 WIB)

Twitter : @SelasarSunaryo

www.selasarsunaryo.com

Museum dan Gallery Seni 
di Bandung yang Asik untuk Dikunjungi

Oleh: Luthfi 
Khairul Fikri

Lawangwangi Creative Space
Galeri seni yang berada di kawasan Bandung Utara yang juga menjadi tujuan untuk menikmati 

Bandung dari ketinggian sambil menikmati camilan lezat adalah Galeri Lawangwangi.

Lawangwangi creativ space yang diresmikan pada 3 November 2012 ini berada di Jalan Dago Giri 99, 

Warung Caringin – Mekarwangi, Bandung Barat. Sepintas jelas terlihat bahwa Lawangwangi adalah 

sebuah tempat yang merupakan integrasi antara galeri seni, ruang pamer desain dan café atau restaurant. 

Saat menyambangi tempat ini memang terasa adanya paduan makanan dan minuman lezat dengan alam 

yang menawan serta karya seni dan desain indah yang sedang dipamerkan di sini.

Arsitek bangunan Lawangwangi terlihat bergaya modern, dengan sebagian besar dindingnya terbuat 

dari kaca. Dengan dinding kaca maka pengunjung sangat leluasa untuk melihat pemandangan alam 

Bandung dari atas bukit Dago serta dipadukan dengan nuansa seni modern yang berada disekeliling 

lokasi.

Lawangwangi memiliki tiga lantai, lantai pertama dan kedua menjadi pusat kegiatan seni dan art kreatif . Lantai teratas sengaja dibuat untuk pengunjung 

bersantai sambil menikmati landskap Bandung dari ketinggian.

Selain menjadi tempat untuk berseni, Lawangwangi kini juga menjadi salah satu pusat tujuan masyarakat untuk menghabiskan waktu senggang saat sore 

hingga petang sambil menikmati sajian dari kafe.

Atau jika ingin lebih private, di bagian dalam kafe juga disediakan sofa-sofa empuk untuk bersantai. Atau duduk-duduk ngobrol di bar sambil ngobrol 

perkembangan seni dan kreatifitas Bandung.

Setiap akhir pekan, yakni Jumat dan Sabtu malam, pengunjung kafe juga akan dihibur dengan live music. Soal menu, tidak jauh berbeda dengan kafe-kafe lain 

di Bandung. Namun menyadari tempat ini cenderung memiliki udara dingin, maka kafe pun menyediakan minuman hangat tradisional seperti bandrek, jahe dan 

bajigur.

Salah satu yang unik dari tempat ini adalah adanya sebuah jembatan kayu yang menjorok ke bibir bukit. Sehingga saat berada di bagian ujung jembatan, sangat 

bebas memandang Bandung dari ketinggian. Dan sepertinya memang dari seluruh bagian di tempat ini, selain tempat untuk memamerkan karya seni, jembatan 

kayu ini memberikan ciri khas yang paling unik dari Lawangwangi.

Museum Wangsit Mandala Siliwangi
Museum Wangsit Mandala Siliwangi merupakan museum senjata yang berada di Bandung yang di 

resmikan oleh presiden soeharto. Nama Siliwangi sendiri ialah seorang pendiri Kerajaan Pajajaran yang 

kekuasaanya tak terbatas, konon raja yang arif dan bijaksana serta wibawa dalam menjalankan roda 

pemerintahaan.

Sedangkan, arti Mandala Wangsit adalah tempat untuk menyimpan amanat, petuah atau nasihat dari 

pejuang masa lalu kepada generasi penerus dalam merawat benda-benda yang ditinggalkannya.

Sejarah Bangunan yang memiliki gaya arsitektur Late Romanticism dibangun pada tahun 1910 

sampai 1915 yakni pada masa kolonial Belanda sebagai tempat tinggal perwira Belanda. Namun tempat 

ini diambil alih oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas Divisi Siliwangi (Militaire Akademi 

Bandung) pada tahun 1949-1950 setelah kemerdekaan.

Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 4.176 M2 dengan luas bangunan 1.674 m2. Pada Tanggal 23 

Mei 1966 bangunan ini dijadikan sebagai Museum Wangsit Mandala Siliwangi yang diresmikan oleh panglima Divisi Siliwangi ke 8 yaitu Kolonel Ibrahim Adjie. 

Pada Tahun 1979 gedung ini dibangun / direhabilitasi kembali menjadi gedung bertingkat dua, kemudian diresmikan pada tanggal 10 Nopember 1980 silam.

Sesuai dengan tujuannya yakni sebagai wadah pelestarian dan pewarisan nilai-nilai kejuangan kepada para generasi muda, maka koleksi Museum Mandala 

Wangsit Siliwangi adalah benda-benda yang berhubungan dengan perjuangan rakyat Indonesia, khususnya prajurit TNI, dalam merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia diantaranya seperti senjata primitif seperti tombak, panah, keris kujang, dan bom molotov, sampai dengan senjata modern seperti panser 

rel (buatan Indonesia), meriam, dan kendaraan lapis baja.

Sebagai sarana pendidikan, Museum Mandala Wangsit Siliwangi dilengkapi pula oleh lukisan diorama dan ruang audio visual untuk pemutaran film 

dokumenter perjuangan Divisi Siliwangi dan rakyat Jawa Barat. Untuk museum sendiri dibuka untuk umum pada hari Senin Kamis, Pukul 08.00 – 13.00 WIB, Jum’at 

pukul 08.00 – 10.00 WIB, dan Sabtu pukul 08.00 – 12.00 WIB.

SUS kembali melakukan gebrakan 

dengan menyiapkan lini produk terbaru 

yaitu Zenwatch 2 yang sudah ditunggu-

tunggu oleh para penggemarnya. 

Kehadiran Zenwatch 2 akan semakin memperkukuh 

posisi ASUS sebagai pemimpin global di era digital 

dan meramaikan persaingan di pasar wearable 

Indonesia.

Salah satu fitur yang menarik dari smartwatch ini 

adalah adanya speaker yang dapat terhubung 

dengan smartphone via konektivitas Bluetooth.

Selain itu, dengan Fast Charging, baterai ASUS 

ZenWatch 2 dapat terisi hingga 60% hanya dalam 

waktu 15 menit saja. Untuk pengisian hingga 100% 

atau mengisi penuh, smartwatch ini membutuhkan 

waktu sekitar 70 menit. Setelah itu, ASUS ZenWatch 

2 siap untuk diajak berpetualang hingga 2 hari.

Terkait dengan pengisian baterai, berbeda 

dengan model sebelumnya, seri ASUS ZenWatch 2 

hadir dengan charger magnetic.

Berkat fitur kesehatan yang tersemat di 

dalamnya, kita bisa memanfaatkan smartwatch ini 

sebagai teman dalam berolahraga juga. Sebagai 

contoh, dengan aplikasi ASUS Wellness, kita bisa 

mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh 

jarak yang sudah kita tempuh dan kalori yang sudah 

terbakar setiap hari.

Desain yang diusung oleh ASUS ZenWatch 2 

A

menyediakan berbagai pilihan bahan untuk strap 

pengikat jam. Mulai dari stainless steel anti karat 

yang berkualitas dan tahan karat, bahan leather yang 

elegan dan bahan karet yang cocok untuk 

penggunaan outdoor.

Di Indonesia, ASUS ZenWatch 2 akan tersedia dalam 

pilihan:

– Sparrow (WI501Q) dengan pengikat karet (rubber)  

   Rp 2.399.000

– Sparrow (WI501Q) dengan pengikat kulit (leather) 

   Rp 2.599.000

– Sparrow (WI501Q) dengan pengikat metal 

   (stainless) Rp 3.099.000

– Wren (WI502Q) dengan pengikat metal (stainless) 

   Rp 3.099.000

 Kini Sudah Hadir 
di Indonesia

Polytron kembali menghadirkan sebuah inovasi maha karya dari 

seri terbarunya yang diberi nama Cinemax Wave dengan tagline 

nya “Beyond Wireless”.

Cinemax Wave memberikan fitur unggulannya Soundwave 
Technology, dimana fitur ini dapat menikmati suara audio yang dipancarkan 

dari pesawat TV ke alat penerima seperti Headphone Bluetooth dan Speaker 

Bluetooth. Soundwave adalah fitur yang sangat ditunggu konsumen yang 

menginginkan suara dari film yang sedang disaksikan di layar TV nya secara 

pribadi atau personal dan juga bisa diaktifkan kedua-duanya baik Headphone 

Bluetooth dan juga Speaker di pesawat TV secara bersamaan (Dual Sound).

Menyaksikan pertandingan sepakbola Eropa dari TV dengan serunya tanpa 

mengganggu orang kesayangan Anda yang sedang tidur lelap disamping, 

karena suara yang keluar dari TV dapat di-Mute sedangkan suara audio dapat 

dialihkan atau dipancarkan ke alat penerima Headphone Bluetooth.

Cinemax Wave dirilis dengan dengan 3 ukuran PLD 32T106 dengan ukuran 

32 inch. PLD 40T856 dengan ukuran 39 inch dan PLD 43TV866 dengan ukuran 

43 inch. Untuk harga terbilang sangat terjangkau yaitu kisaran 3 jutaan untuk 

ukuran 32 inch dan kisaran 4 jutaan untuk yang berukuran 39 inch.

Keunggulan lainnya Cinemax Wave juga dilengkapi dengan dua masukan 

HDMI Input, USB input yang bisa memutar file Movie, YUV component input, 

VGA input, AV input, juga dengan AV output dan Headphone output. Untuk 

gambarnya dibekali dengan 8 pilihan mode yaitu Dipe; Standard; Soft 

Standard; Natural; Soft Natural; Cinema; Action dan User.

P

Mendengar kata meterai tentu tidak dapat dipisahkan dengan 

legalitas. Untuk menambah kekuatan hukum, dokumen penting perlu 

diberi meterai. Bukti pembayaran, akta, hingga surat perjanjian 

kerjasama merupakan beberapa contoh penggunaan meterai.

Memahami kebutuhan tersebut, pt. Datascrip menghadirkan Neopost CS-

200, mesin tera digital yang dilengkapi dengan laporan penggunaan dan logo 

perusahaan sehingga penggunaan meterai lebih terkontrol dan tidak dapat 

disalahgunakan.

Dengan Neopost CS-200 proses kerja jadi efektif dan efisien. Pengguna 

tidak perlu lagi menulis tanggal, bulan dan tahun karena sudah tercetak di 

meterai. Pengisian saldo juga jadi lebih mudah karena bisa menggunakan 

jaringan internet.

Proses pengisian saldo pun mudah, tidak harus membawa mesin ke kantor 

pajak. Setelah menyetorkan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank, mesin Neopost 

CS-200 cukup dihubungkan dengan jaringan internet melalui kabel LAN, 

selanjutnya pengguna tinggal melakukan proses pengisian saldo. Dengan fitur 

Low Fund Warning, pengguna mendapatkan peringatan ketika sisa saldo akan 

habis. Selain itu, kapasitas tintanya sanggup mencetak hingga 7.000 kali cetak 

dengan hasil cetak lebih tajam dan cepat kering.

Mesin tera digital Neopost CS-200 bisa digunakan oleh 10 user ID berbeda, 

namun tetap dapat terkontrol karena masing-masing dibekali password. 

JPolytron�Hadirkan�
Cinemax�Wave�
dengan�Keunggulan�Suaranya

Laporan penggunaan 

juga bisa diambil per 

hari ,  per minggu 

a t a u  p e r  b u l a n , 

b e r d a s a r k a n 

kebutuhan. Data 

laporan juga dapat 

disimpan dalam 

USB flash disk.

pt. Datascrip 

m e m a s a r k a n 

N e o p o s t  C S - 2 0 0 

d e n g a n  h a rg a  R p. 

36.850.000,-.

Lebih�Efektif�&�E�sien�dengan�

�Mesin�Tera�Digital�
Neopost�CS-200

T EKNOLOGI



21www.destinasibandung.co.idwww.destinasibandung.co.id

D e s t i n a s i  B a n d u n g D e s t i n a s i  B a n d u n g

4 D�tinasi Bandung | D�tinasi Bandung | April - Mei 2016 April - Mei 2016

Griya Seni Popo Iskandar
Griya Seni Popo Iskandar (GSPI) merupakan tempat pameran karya dari Popo Iskandar, salah satu 

seniman kelas dunia di Indonesia. Popo banyak terinspirasi studio seni di Eropa barat yang kecil dan 

berada di sudut kota namun dipadati karya seni. Akhirnya berdiri GSPI pada tahun 2000, tidak lama 

setelah meninggalnya Popo.

Selain menyuguhkan karya dari Popo, galeri seni di Bandung ini juga menjadi tempat pameran karya 

seniman lain. Griya Seni Popo Iskandar (GSPI) ini beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 268.

Berbicara mengenai Griya Seni Popo Iskandar, tentu kurang lengkap rasanya jika tidak mengenal 

siapa itu Popo Iskandar. Popo Iskandar merupakan salah satu pelukis ternama Indonesia. Popo 

merupakan murid dari seniman besar lain, seperti Barli Sasmita, Angkama Setjadipradja, dan Hendra 

Gunawan.

Beliau sempat belajar di Arsitektur dan MIPA di Institut Teknologi Bandung. Dia menjadi pengajar 

muda di ITB, menjadi dosen di Jurusan Pendidikan Seni Rupa IKIP Bandung, dan pernah menjadi dosen tamu di Universitas Kuala Lumpur pada tahun 1971.

Beberapa langkah yang dilakukan adalah dengan pembuatan dokumentasi seputar karya, aktivitas, serta otobiograsi.

GSPI memang salah satu wujud dari kecintaan Popo Iskandar terhadap dunia seni, terutama seni rupa. GSPI menjadi sebuah museum yang memajang koleksi 

karya Popo dan juga galeri seni rupa yang dijadikan tempat untuk ruang pameran galeri temporer. Popo mulai berencana membuat galeri seni rupa di Indonesia 

semenjak lawatannya ke luar negeri, terutama tahun 1970-an. Dia mendapat inspirasi dari lawatannya ke negara seni Eropa seperti Perancis dan Belanda. Dia 

melihat banyak museum sederhana dan kecil namun produktif. Beberapa museum merupakan bekas studio seni Picasso dan Braque di kota Paris.

Beliau kemudian merancang sebuah studio seni di kawasan IKIP Bandung. Bangunan Griya Seni Popo Iskandar dimaksudkan sebagai museum sanggar dan 

diresmikan pada tahun 1979. Pada peresmiannya, museum ini mengadakan pameran dari seniman lokal seperti Affandi, Rusli, Mochtar Lubis, selain karya Popo 

Iskandar sendiri.

Berdirinya museum ini merupakan salah satu yang pertama di Bandung dan dimiliki oleh seniman. Pembangunan GSPI sempat terhenti saat Popo Iskandar 

meninggal pada tanggal 29 Januari 2000. Setelah kejadian ini, keluarga Popo lalu melanjutkan pembangunan sehingga GSPI selesai pada tanggal 17 November 

2000.

Lumiere Gallery
Kalau kebetulan sedang ingin menikmati tempat nongkrong yang asyik di Bandung sekaligus 

menikmati keindahan seni ialah tempatnya di Lumiere Galery, yang terletak di Jalan Purnawarman 49 

Kota Bandung. Jika dilihat dari luar, galeri ini memang tidak terlalu menonjol. Terletak di jalan besar yang 

banyak dikelilingi gedung perkantoran tinggi, membuat galeri sekaligus kafe bistro ini tidak terlalu 

menonjol.

Hanya sebuah mobil VW kodok dengan nomor plat mobil bertuliskan Lumiere yang menjadi penanda 

galeri tersebut. Memasuki lokasi itu pengunjung akan disuguhi dengan banyak lukisan. Dari pintu masuk 

hingga ruangan kafe seperti terpisah dengan banyaknya menampilkan karya-karya seni. Di ujung galeri 

tersebut barulah pengunjung dapat menemukan kafe.

Sebagai sebuah gallery, Lumiere Bistro Art & Gallery ini memang mendekor ruangannya agar bisa 

menyajikan tempat galeri seni dan café sekaligus. Ruangan galeri ditampilkan di depan café. Dari pintu 

masuk hingga ruangan café yang terpisah menjadi galeri seni yang banyak menampilkan karya-karya 

seni.

Lumiere Bistro & Art Gallery ini didesain sedemikian rupa dengan pencahayaan yang sedikit redup dan music yang membuat café berkonsep Art Gallery ini 

makin membuat betah pengunjung. Tidak hanya tempatnya yang nyaman dan mengasyikan, berbagai menu yang disediakan ditempat ini juga sangat menarik 

perhatian.

Jl. Purnawarman no 48 Bandung

Telepon: 022-4208556 | Instagram: @lumierebistro

Roemah Seni Sarasvati
Menyaksikan berbagai penggambaran berbagai peristiwa dalam sebuah ruang. Dibatasi oleh 

kanvas-kanvas yang tertempel di setiap garis dinding ruang seni rupa.

Melihat proyeksi-proyeksi bentuk dalam wujud seni pahat atau seni ukir yang terdiam di dalam 

sebuah galeri, alih-alih merasa tercerahkan, warga Bandung bisa merasakan kehampaan, kosong, atau 

sederet pengalaman lain yang dapat menjadikan kalian berada diluar kebiasaan diri kalian. Itulah efek 

seni di kebanyakan ruang galeri.

Di Kota Bandung, ada sebuah galeri seni bertajuk Roemah Seni Sarasvati. Nama tersebut notabene 

milik seorang dewi kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan dalam kepercayaan Jawa Kuno. Galeri seni 

dengan sebutan lengkap Roemah Seni Sarasvati telah menjadi tempat bagi banyak perupa untuk 

menunjukkan hasil olah batinnya.

Orang-orang itu seperti Antonio Sinaga, Aditya Zen, Samuel Rama Surya, I Gusti Nyoman Lempat, I 

Ketut Budiana, I Wayan Puja, I Gusti Made Deblok, Agus Budiyanto, Agus Whe, Yoyok Yoewono, 

‘Klowor’ Waldiyono, Andi Suandi, dan masih banyak yang lainnya.

Mereka adalah orang-orang yang dengan kekuatannya sendiri mencampuradukkan teknik, media, 

dan ide kreatif ke dalam karya-karya. Meminjam Roemah Seni Sarasvati, mereka menyatakan hasilnya 

pada penikmat seni dan orang-orang pada umumnya. Ada banyak momen yang bisa ditangkap dalam 

berbagai karya yang terdiam itu, keindahan, kemegahan, dan kemeriahan sebuah perayaan batin 

tentunya.

Roemah Seni Sarasvati adalah ruang seni yang memang diperuntukkan bagi masyarakat oleh 

pemiliknya Lin Che Wei. Sebelumnya, galeri seni ini merupakan rumah pribadi milik seorang 

peranakan Belanda asal Sukabumi yang kemudian dibeli oleh Tuan The Tja Tjay.

Olehnya rumah ini dimanfaatkan sebagai tempat produksi prabrik tekstil. Oleh cucunya, Lin Che 

Wei, dengan idealismenya yang berkeinginan melestarikan warisan sejarah ini dia pun membukanya 

sebagai ruang berkesenian untuk umum pada 21 Februari 2013.

Dengan demikian ruang galeri itu menjadi salah satu objek wisata yang dimiliki Kota Bandung. 

Roemah Seni Sarasvati menempati tanah di Jalan Jenderal Sudirman no 137, Bandung. Dengan lebar 6,5 meter dan bangunan yang terdiri dari dua lantai, Roemah 

Seni Sarasvati menjadi landmark seni bagi kota Bandung yang unik.

Roemah Seni Sarasvati dibangun dengan tujuan untuk memperkenalkan berbagai beragam seni budaya melalui karya-karya seni rupa yang berkualitas, 

sebagai tempat bertukar gagasan dan kepedulian untuk menciptakan identitas unik bagi kota Bandung, dan mendorong perkembangan pengetahuan dan 

kreativitas masyarakat kota Bandung melalui diskusi dan workshop.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Roemah Seni Sarasvati memberikan pelayanan diantaranya dalam bentuk Archive & Galeri Seni, ruang pameran dan ruang 

diskusi, dan kafe seni.

Pemimpin Redaksi: - Redaktur Pelaksana:  - Redaktur: Hendra Karunia Fitriana Nur Fadia Herlambang 

Septiawan Erdhy Verdhian, Evan Tri Fadlilah, Revo Kusuma Arnada, Muhammad Al Hidayah Al  - Redaksi: 

Furqon Arief Budaya- Sosial Media: 
Direktur Utama :  - Wakil Direktur Utama : - Manager Iklan : - Hendra Karunia  Yusuf Ariyanto Aam Muharam 

Manager Keuangan : - Manager IT & Web Development : - Manager Yati Rachmawati Reza Ageng Trihartanto 

Layout & Design Grafis:  - Manager Public Relations :  - Divisi Sirkulasi : Deli Luthfi Rahman Yanti Setianti

Seno  Alatief - Dede WahyudinPerwakilan Jabodetabek: 

Jalan Otista Raya No. 174 Bandung 40171 Telp. (022) 426 0644 - 

(022) 426 0647, 0813 10403127, 082126372890

email: destinasibandung@gmail.com

website: www.destinasibandung.co.id

Penerbit : CV. Media Destinasi Arya Karunia

d�tinasi 
dandung

db
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The Victoria Luxurious Guesthouse
Jl. Sukaresmi No. 4 - 6

Karang Setra Bandung Utara-Indonesia 40162
Ph: +62 22 2043718

Website: www.the-victoria.com
fb: thevictoria Luxurious Guesthouse

Twitter: @thevictorai_bdg

d�tinasibandung.co.iddb
m e d i a  k a w a s a n  &  g a y a  h i d u p

Jelajahi Bandung
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Temukan informasi 

seputar lifestyle, 

pariwisata, kuliner, 

hotel dll.

Destinasi Bandung

@destinasibdg destinasibandung

J ALAN-JALAN



5

D e s t i n a s i  B a n d u n g

www.destinasibandung.co.idwww.destinasibandung.co.id20 D�tinasi Bandung | D�tinasi Bandung | 

D e s t i n a s i  B a n d u n g

April - Mei 2016 April - Mei 2016

Museum Barli
Kota Bandung memiliki banyak museum, salah satunya yakni, museum Barli yang banyak 

sekali menyimpan koleksi aneka karya-karya rupa kontemporer. Museum ini didirikan 

berdasarkan pemikiran masyarakat yang peduli seni untuk memberikan dan mengapresiasi 

karya seni rupa.

Selain itu, pendirian museum ini juga karena seiring dengan perkembangan kesenian 

yang maju pesat, disamping juga hendak menyediakan ruang untuk menampilkan berbagai 

karya dari para seniman supaya bisa dinikmati dan diparesiasi oleh masyarakat umum.

Museum ini didirikan pada Oktober 1992 lalu yang dibangun di atas lahan seluas kurang 

lebih 640 meter persegi dan luas bangunan 1.200 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 

tiga lantai dan terbagi dalam empat ruangan dengan fungsi masing-masing, dimana para 

tamu bisa menyaksikan perkembangan seni lukis Barli dan kehidupan pribadinya.

Di museum ini juga biasa diselenggarakan pameran karya seni rupa (dalam ruang 

pameran), penjualan karya pameran, diskusi, saresehan kesenirupaan dengan tema-tema 

beragam seperti, sosial, budaya, ekonomi, dan IPTEK (ruang diskusi), penjualan kriya, souvenir, merchandise galeri, workshop dan pelatihan studio keramik dan 

lukis (ruang pelatihan), penerbitan berita-berita acara dan pendokumentasian. Pada September 2015, di Museum Barli pun dilengkapi dengan Bandung Toy’s 

Museum.

Dengan berdirinya Museum Barli ini juga mampu memperlihatkan perkembangan gaya seni 

lukas seorang Barli Sasmitawinata sebagai anggota “Kelompok Lima Bandung” bersama 

Affandi, Hendra Gunawan, Wahdi, Sudarso. Museum ini pun berusaha untuk menampilkan 

ragam aliran karya seni dari masa ke masa.

Museum yang berperan sebagai sarana apreasi ini mengumpulkan banyak karya seni rupa 

pilihan dengan nilai-nilai estetik yang patut menjadi tonggak sejarah perjalanan seni rupa 

Bandung.

Dalam perkembangannya, museum ini telah banyak pula memberi andil besar serta 

meningkatkan rasa cinta tanah air dan perkembangan seni budaya. Aneka ragam kegiatan yang 

diselenggarakan dalam ruang-ruang khusus, seperti: pameran karya seni rupa (dalam ruang 

pameran), penjualan karya pameran, diskusi, saresehan kesenirupaan dengan tema-tema 

beragam: sosial, budaya, ekonomi, dan IPTEK (ruang diskusi), penjualan kriya, souvenir, 

merchandise galeri, workshop dan pelatihan studio keramik dan lukis (ruang pelatihan), 

penerbitan berita-berita acara dan pendokumentasian.

Di Museum Barli banyak menyimpan aneka karya sastra dari para seniman ternama seperti tersebut 

diatas. Adapun koleksi di museum ini meliputi karya-karya seni kontemporer dan berbagai corak lukisan 

dari beberapa pelukis dan seniman terkenal. Museum Barli bisa dikatakan sebagai lokasi bersejarah dan 

penting bagi Bandung.

Jln. Prof. Ir. Sutami No. 91, Sukasari, Sukarasa,

Kota Bandung, Jawa Barat, 40152

Telepon: (022) 2011898

E-mail: barlimuseum@gmail.com

Website: http://www.museumbarli.com

enikmati kenyamanan menginap di 

pusat Kota Bandung belakangan ini 

banyak di cari wisatawan.  Salah satu 

hotel yang yang nyaman dan asri untuk 

menginap dengan suasana seperti di rumah sendiri 

adalah Ivory by Ayola hotel.

Lokasi hotel ini sangat strategis,  dimana 

dikelilingi oleh cafe dan resto kekinian dan tentunya 

Factory Outlet yang berada di area jalan Riau. Tetapi 

jangan kuatir, meskipun dekat dengan keramaian, 

hotel ini sedikit jauh dari jalan utama, sehingga sangat 

nyaman dan tenang.

Hal tersebut mulai terasa ketika kita memasuki 

lobi hotel.  Suasana yang sangat rumahan banget, 

sesuai dengan tagline yang diusung “feels like home” . 

Anda akan di suguhi rak buku yang digunakan 

sebagai sekat untuk sofa yang lain nya dan ini 

merupakan ruang santai dimana para pengunjung 

bisa duduk saat menunggu proses check in.

Hotel ini mempunyai 4 lantai, total 59 kamar 

dengan beberapa tipe yang dibedakan dari luas 

kamar. Jadi dengan beragam tipe kamar yang ada 

,Anda  bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing 

masing.

Ada tipe Superior Room (20,94 m2) ada pilihan 

Twin dan Double Bed.  Deluxe Room (33,75 m2) 

Double Bed. Deluxe City View (25,83 m2) ada pilihan 

Twin dan Double dan

Family Room (31,50 m2) dengan 2 ranjang King 

dan Queen Bed

“Semua tipe kamar dilengkapi dengan fasilitas 

yang sama di antaranya: Ranjang King Koil yang 

nyaman dengan bulu angsa. Ada juga tambahan 

M
Oleh Hendra Karunia

guling dengan penutup ranjang dari bahan linen 

import, AC, Alat untuk membuat teh dan kopi, Safe 

Deposit Box di kamar, Kamar no smoking, Free Akses 

Internet, shower air panas dan dingin, hair dryer,”ujar 

General Manager Ivory by Ayola, Rizaldi.

Rizaldi menambahkan, Fasilitas lain dari Hotel ini 

adalah tersedianya Ruang Meeting, sebanyak 3 

ruang dengan ukuran yang berbeda yaitu Lotuss, 

Vanda dan Lily. Kapasitas ruangan nya bisa diatur 

mulai dari 6 sampai 60 orang. Untuk paket Meeting 

fullday mulai dari Rp.225 ribu dan halfday 175 ribu

Di samping fasilitas ruang meeting, Hotel Ivory 

mempunyai cafe dengan nuansa retro dengan mural 

yang kekinian. Namanya Everjoy Coffee & Cafe, 

lokasinya selantai dengan lobby area. Banyak spot 

foto yang bisa diambil saat kita berada di cafe ini. 

Setelah breakfast cafe ini di buka untuk umum, 

Breakfastnya Rp 65 ribu nett, dapat gratis 1 cup kopi 

capucinno.

Selain itu Everjoy Coffee & Cafe, sangat cocok 

buat kita yang mau ngadain acara bareng keluarga, 

teman, bahkan ada paket untuk Arisan. Paketnya 

mulai dari 75 ribu minimal 20 orang, peserta akan 

dapat voucer menginap di hotel untuk pemenang 

arisan. Kalau sudah reguler arisan sampai 100 pax 

akan dikasih smartphone untuk peserta.

Hotel Ivory juga bikin promo harga kamar dengan 

bank dan apabila booking ke topotels.com ada 

beberapa pilihan penawaran yang menarik. Kita juga 

kerjasama dengan bank Niaga , Bank BCA , May 

Bank, ANZ dan kerjasama dengan Citilink.

Ivory by Ayola Hotel
Serasa Menginap di 
Rumah Sendiri

Jalan. Bahureksa no 3 Bandung 40115

P: +62 22 4203999 | F: +62 22 84469360

E: reservations@ivory-ayola.com 

W: www.topotels.com/ivory-ayola

Instagram : ivorybyayola | Twitter : @IvoryHotels

Fanpage : Ivory By Ayola Hotel Bandung
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ulau Bali adalah salah satu destinasi 

wisata favorit dunia. Kenyamanan dan 

keindahan pulau ini tentunya yang 

menjadi daya tarik wisatawan domestik 

maupun mancanegara untuk mengunjungi pulau 

dengan keindahan pantai dan budayanya ini. Bagi 

anda yang berlibur ke pulau Bali, banyak sekali 

penginapan yang bisa Anda pilih saat berada di sana, 

salah satunya adalah 7 Days Premium Kuta Bali 

Hotel.

7 Days Premium hotel adalah pilihan yang tepat 

bagi para wisatawan ataupun pebisnis yang ingin 

mencari akomodasi penginapan di Bali dengan harga 

terjangkau. Hotel ini letaknya sangat strategis 

karena belokasi di jalan Sunset Road Kuta dan tinggal 

berjalan kaki ke pusat oleh-oleh khas Bali yang 

P

Oleh Hendra Karunia

sangat terkenal yakni Krisna. Selain itu dari 

bandara Internasional Ngurah Rai hanya 10 menit 

menuju ke hotel ini. Bagi kamu yang ingin ke pantai 

Kuta dan Legian jangan khawatir karena  hanya butuh 

5 menit menuju ke pantai yang sudah terkenal itu. 

Tidak hanya itu, Hotel 7 Days Premium Kuta Bali 

berada dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan, 

kafe, restoran, serta spa yang akan membuat Anda 

betah berlama-lama berada di Bali.

"7 Days Premium Kuta adalah hotel bintang tiga 

dengan kapasitas 75 kamar yang terdiri dari 73 tipe 

Superior dan 3 tipe Suite. Untuk tipe Superior luas 

kamarnya 24 meter square yang dilengkapi dengan 

meja, teko listrik dan LCD TV dengan 60 saluran TV 

Kabel. Sedangkan tipe Suite Room luasnya 38 meter 

square dengan 2 buah LCD TV dan 60 saluran TV 

kabel serta  ada Living Room sehingga Anda serasa di 

rumah sendiri,"ujar General Manager 7 Days 

Premium Kuta, Rai Swadarma.

Fasilitas yang lain adalah kolam renang outdoor 

dan dua ruang meeting dengan kapasitas  40 orang  

dan 60 orang. Selama ini ruang meeting ini dipakai 

oleh goverment dan corporate. Untuk menginap di 

hotel jaringan  Plateno Group ini sangat terjangkau, 

Anda hanya mengeluarkan budget Rp. 350.000 

permalam  untuk tipe Superior Room sudah 

termasuk breakfast untuk 2 orang.

Selain itu keunggulan hotel ini menurut Rai 

adalah restorannya yang mengusung ke konsep easy 

restaurant.  "Di restoran ini pulalah, setiap tamu 

hotel bisa menyantap sarapan pagi yang 

disediakan. Tidak hanya itu, di Restoran U Bar, Anda 

juga bisa mencicipi berbagai sajian khas serta 

makanan ringan, seperti  Nasi campur Bali .  

Menariknya lagi, restoran ini juga mempunyai pool 

bar untuk melayani dan memuaskan para tamu yang 

sedang berenang,"kata Rai.

7 Days Premium Kuta Bali menyediakan layanan 

24 jam dan layanan binatu. Untuk Informasi lebih 

lanjut bisa menghubungi 7 Days Premium Kuta Bali 

Hotel di jalan Sunset Road No.6 Kuta Bali. 

Telp : (0361) 846 58 28 atau WA 0812 39352 954  

F a k s  :  ( 0 3 6 1 )  8 4 6  5 8 3 3  e m a i l  : 

saleskutabali .7dp@platenohotels .com dan 

rsvkutabali.7dp@plateno-hotels.com

Facebook : 7Days Premium Kuta Bali

Twitter      : @7dpkutabali

website    : www.plateno-group.com

Oleh Hendra Karunia

7�Days�Premium�
Kuta�Hotel�

Pilihan�Tempat�Menginap�
yang�Strategis�dan�Hemat

�saat�Berlibur�ke�Bali�

ota Bandung telah lama dikenal sebagai 

gudangnya komunitas fotografi. Hingga 

saat ini beragam komunitas fotografi 

terus bermunculan di kota ini. Hadirnya 

beragam komunitas ini membuat para pecinta 

fotografi dapat sharing dan belajar antar sesama 

anggota. Komunitas Foto suka-suka menjadi salah 

satu komunitas fotografi yang cukup tersohor di Kota 

Bandung.

Komunitas foto suka-suka ini berdiri pada 28 

Februari 2015 yang didalamnya merupakan 

kumpulan para pecinta fotografi untuk saling 

berdiskusi dan berbagi wawasan seputar dunia 

fotografi. Mulai dari berbagi hasil jepretan dan 

hunting foto bareng.

Kali ini Komunitas foto suka-suka menggelar 

event yang ke 14 kalinya yang bertemakan Sexy 

Beauty Car Wash. Pemandangan di kontes mencuci 

mobil ini membuat decak kagum untuk tamu dan 

para fotografernya.

Setidaknya selama 3 jam lebih para pengunjung 

dijejali dengan adegan tiga gadis aduhai yang tak 

takut main air sambil memandikan dua unit mobil. 

Sontak penonton langsung berkumpul sampai 

berdesakan karena semua ingin berada di baris 

depan.

Banyak kamera terangkat untuk mengabadikan 

momen.  Tak  jarang  pula  sa lah  satu  gadis 

menggandeng salah satu penonton untuk ikut dalam 

K

Pagelaran�Event�
Komunitas�Foto�
Suka-Suka�

mencuci mobil. Seorang peserta fotografy kontes 

mengatakan,” event ini sangat menarik disamping 

sebagai ajang silaturahmi sesama fotografer disini 

kita juga bisa sharing ilmu tentang bidang yang 

digeluti,” Ujar Muhammad Fahmi, peserta yang jauh 

datang dari Kota Purwakarta.

Menurut pemilik komunitas foto suka-suka, Kiki 

Maulana berharap bahwa dengan acara ini mudah-

mudahan khususnya para fotografer di Bandung bisa 

lebih mengembangkan kreativitas motretnya dan 

bisa saling lebih akrab sesama para pemotret 

lainnya.” Untuk Bulan September InshaAllah bakal 

ngadain perlombaan motret deh, tapi tunggu nanti 

aja info selanjutnya dari kami,” tambahnya.

"Sexy Beauty Car Wash”

KOMUNITASHOTEL
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ebagai salah satu destinasi wisata kuliner 

favorit Kota Bandung, Sajian Sambara tidak 

pernah berhenti  berinovasi  untuk 

memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan. Pada periode 1 April 2016 hingga 31 Mei 

2016. Sajian Sambara akan mengadakan festival 

makanan (setiap 2 bulan) yang bertemakan “Pesta 

Nasi Goreng” setelah 2 bulan sebelumnya 

mengadakan PastaFestival. Sesuai dengan tema 

yang disuguhkan, Sajian Sambara memberikan 

bermacam varian Nasi Goreng yang berbeda dari 

nasi goreng biasanya. Diantaranya Nasi Goreng 

Hitam, Nasi Goreng Hijau, Nasi Goreng Asin Jambal, 

Nasi Goreng Merah, Nasi Goreng Bahari dan Nasi 

S
Goreng Vegetarian. Masing-masing dari varian ini memiliki rasa dan 

ciri khasnya sendiri.

Harga yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp 21.000,- sampai 

dengan Rp 24.000,- Agar lebih menarik kami memberikan diskon 

sebesar 10%. Sajian Sambara yang selama ini identik dengan kuliner 

Sunda menargetkan dengan adanya Pesta Nasi Goreng ini diharapkan 

akan memberikan sentuhan kuliner yang berbeda bagi pelanggan. 

Bagi yang penasaran dengan aneka pilihanNasi Goreng persembahan 

Sajian Sambara dapat langsung mengunjungi outlet Sajian Sambara di 

Jl. Trunojoyo Bandung No. 64 Bandungdan Jl. Cipete Raya No. 14 

Jakarta Selatan.

Nantikan festival makanan selanjutnya persembahan Sajian 

Sambara yang dijamin unik, menarik, dan tentunya menggoyang lidah 

Anda!

Menikmati  Pesta
Nasi Goreng 
di Sajian Sambara Bandung
Oleh Hendra Karunia

varian sayuran dengan campuran potongan ayam 

goreng yang unik. Kedua menu Sajian ayam goreng 

garang dan mie tektek China ini telah dapat 

dinikmati di Hotel Idea’s mulai dari bulan Maret yang 

di bandrol dengan harga Rp. 36 ribu/porsi ,” ungkap 

Tito.

Selain itu Hotel Idea’s juga menghadirkan promo 

minuman-minuman yang unik nan nikmat. Menu 

iapa yang tidak mengenal dan merasakan 

gurihnya ayam bakar dan hampir semua 

wilayah pasti ada dan pastinya juga 

banyak yang  menyukai menu tradisional 

khas Indonesia tersebut.

Namun untuk menu ayam bakar satu ini dijamin 

rasanya pasti akan berbeda dengan ayam bakar jenis 

lain yang ada. Dan menu ini hanya ada di Hotel Idea’s 

Bandung, dan menjadi salah satu menu andalan 

kuliner Hotel Idea’s.

”Menu andalan kali ini adalah ayam goreng 

garang dan  mie tektek China dan menjadi menu 

nusantara yang unik, orang-orang akan dibuat 

penasaran dengan citarasa yang diciptakan,” tutur 

Tito kepada wartawan Destinasi Bandung.

”Jika Anda penyuka hidangan dengan cita rasa 

yang pedas juga, maka ayam goreng garang ini bisa 

menjadi pilihan yang sangat tepat. Hidangan ini 

mengedepankan rasa gurih, pedas dengan ayam 

yang empuk dan enak di lidah,” tambahnya.

Selain itu, hadir juga mie tektek china yang sudah 

tidak asing lagi di Indonesia. Yang membedakan dari 

mie tektek China ini kebanyakan adalah adanya 

S

m i n u m a n  y a n g  d i h a d i r ka n 

adalah Idea’s Mocktail, Leccy 

Mojito, dan Thumberline.

Idea’s Mocktail merupakan 

minuman yang didalamnya 

terdiri dari segala buah-buahan, 

ada jelly, ada sirup strawbery, 

ada  daun mint nya juga, ada ice 

cream nya serta dikombinasikan 

dengan air teh hingga menjadi 

lebih menyegarkan.

Sedangkan satu lagi bernama 

Thumberline yang didalamnya 

terdiri dari jus strawberry dan jus 

pisang hingga terlihat lebih 

kental.  Minuman ini dibuat 

k h u s u s  u n t u k  m e m e n u h i 

permintaan para tamu yang suka 

dengan minuman-minuman 
segar yang menyehatkan.

”Para tamu untuk dapat menikmati minuman-

minuman unik dan menyegarkan tersebut, hanya 

perlu merogoh kocek sebesar Rp. 20.000/nett saja.  

Untuk pemesanan dan reservasi dapat langsung 

menghubungi Hotel Idea’s Bandung Jalan Ibrahim 

Adji No. 414 Bandung Telp : 022-7333220,” tambah 

Tito.

Oleh Luthfi Khairul Fikri

Menu Istimewa

dari hotel

idea�s Bandung

penyanyi Lala Karmila yang membawakan beberapa 

lagu bekerjasama dengan i radio.

Menurut General Manager Colour KTV Karaoke, 

Iqbal Mardhani, Colour KTV adalah karaoke yang 

diterima oleh semua segmen mulai dari anak muda, 

dewasa maupun orang tua.

“Keunggulan di sini , kalau ada tamu yang datang 

yang pertama di tanya nama sama nomor telpon. 

Tujuannya nanti saat akan masuk ke room itu 

konsumen akan memilih lagu misalnya booking 2 

jam. Untuk kedepannya apabila datang lagi 

seminggu kemudian atau sebulan kemudian pakai 

nomor dan nama yang sama ketahuan. Misalnya lagu 

noah jamnya sudah habis dan akan di lanjutkan 

minggu depan pakai nama dan nomor yang sama itu 

akan balik lagi di play list,”katanya.

Selain itu, tambah Iqbal, pihaknya terus 

memberikan paket promosi yang terbaik, seperti 

membuat point reward dan member card .

“Untuk ruangan karaokenya total ada 21 room 

dengan tipe small, medium, large, vip dan suite room. 

Ukuran room disini terbilang cukup besar di banding 

yang lainnya. Misalnya untuk Small room nya rata-

rata bisa untuk 3-4 sheet disini kita bisa sampai 6-8 

sheet. Kita setting room yang lebih besar , karena 

yang lebih dominan karaoke ramai-ramai,”ujarnya.

Dirinya berharap di ulang tahun Colour KTV 

Karaoke yang ke-4 , semua konsumen kita bisa 

menikmati pelayanan yang di perbaharui setiap 

tahunnya. .

“Apabila ada keluhan dari tamu langsung cepat 

tanggap untuk di tangani sampai hal yang 

terkecil,”pungkasnya.

Untuk Reservasi Colour KTV Karaoke :
Outlet 1 : Lucky Square Mall , Lantai UG
Jalan Terusan Jakarta no.2 Bandung
Telp (022) 8724 2168

Outlet 2 : Jalan Karapitan No.20 Bandung
Telp : (022) 426 26 76

emasuki usia tahun ke 4 Colour KTV 

karaoke terus memberikan pelayanan 

terbaik kepada konsumennya. Dalam 

acara ulang tahun yang ke 4 tersebut 

manajemen Colour KTV melakukan pengundian 

hadiah sepeda motor kepada para tamunya di Mall 

Lucky Square lantai UG jalan Terusan Jakarta, 

Bandung Senin (11/4/2016). Acara ulang tahun 

tersebut di meriahkan oleh penampilan dari 

M
Oleh Hendra Karunia

HUT�Ke-4,�
Colour�KTV�
Karaoke�
Terus�Berikan�
Pelayanan�
Terbaiknya

HIBURAN
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ntuk kamu yang ingin berlibur ke Bali tidak 

afdol bila belum melakukan permainan air 

(watersport ). Pantai Tanjung Benoa 

adalah salah satu destinasi wisata favorit 

permainan air (water sport) yang paling lengkap dan 

seru baik itu untuk wisatawan domestik ataupun 

wisatawan mancanegara .  Permainan yang 

disediakan sangat bervariasi dan dijamin anda puas 

bersama keluarga maupun sahabat jika berkunjung 

ke tempat liburan ini.

Salah satu pengelola watersport yang ada di 

pantai Tanjung Benoa adalah Pandan Sari Dive & 

Watersport yang berlokasi di Jalan Pratama Pempat 

Agung no. 107 Tanjung Benoa Nusa Dua Badung 

80361 Bali Indonesia.

Pandan Sari Dive & Watersport adalah salah satu 

pengelola watersport yang paling lengkap dan 

murah di banding yang lain.

Menurut Managing Director Pandan Sari, Agus 

Sujata, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama.

“Kami memperlakukan pelanggan kami sebagai 

bagian dari keluarga kami dan persahabatan adalah 

aturan dalam kami menjalankan bisnis,”ujar Agus.

Sebagai tempat permainan air yang lengkap, 

Destinasi Bandung mencatat beberapa atraksi 

permainan yang seru yang dapat kamu lakukan di 

Tanjung Benoa ini. Adapun wahana kegiatan air yang 

tersedia di Pandan Sari Dive & Watersport pantai 

adalah :

Banana Boat. Permainan ini di Tanjung Benoa 

Bali merupakan kegiatan olahraga air paling banyak 

dicoba wisatawan. Dengan menggunakan perahu 

karet berbentuk pisang, ditarik oleh speed boat 

berkeliling pantai dalam waktu kurang lebih 15 

menit. Kapasitas penumpang boat ini adalah 

maximal 4 orang plus 1 orang instruktur sebagai 

pendamping. Jadi, olahraga ini aman dilakukan 

karena ada instruktur yang memandu kamu. Hanya 

merogoh kocek Rp.100.000 per orang di jamin kamu 

akan terpuaskan.

Rolling Donut. Rolling Ini salah satu permainan 

favorit di sini. Anda akan duduk di sebuah 

pelambung berbentuk kue donut dan ditarik dengan 

s p e e d  b o a t .  Pe r m a i n a n  i n i  c u k u p  b a n y a k 

peminatnya. Hanya dengan Rp.100.000 per orang 

dengan durasi 15 menit pasti momen ini tidak 

terlupakan.

Flying Board. Inilah permainan terbaru yang 

U cukup populer di Tanjung Benoa. Kegiatan terbang di 

atas papan dengan dorongan air di pantai ini, anda 

seperti iron man dan membuat penasaran banyak 

orang. Jika anda datang ke Bali, disarankan mencoba 

“terbang” dengan alat ini. Flying Board 15 menit Rp. 

550.000 per orangnya.

Flying fish. Flying fish adalah permainan untuk 2 

orang dengan menggunakan boat khusus, lalu ditarik 

dengan speedboat kecepatan cukup tinggi, boat 

ditarik itu akan terbang seperti layang layang. Flying 

fish dua putaran di hargai Rp. 150.000 perorang

Snorkeling. Berenang di permukaan laut 

sekaligus bisa melihat langsung kehidupan alam 

bawah seperti ikan dan terumbu karang. Jadi, bagi 

yang ingin merasakan kehidupan bawah laut di Bali 

secara langsung, silahkan coba berwisata dengan 

snorkeling. Snorkeling 1 jam 300.000 per orang.

Sea Walker. Berbeda dengan snorkeling yang 

hanya bisa melihat flora dan fauna bawah laut 

dengan berenang, pada olahraga sea walker 

penikmat bawah laut bisa jalan-jalan di bawah 

(dasar) laut Tanjung Benoa dengan menggunakan 

helm yang kedap air dengan tujuan melihat secara 

langsung kehidupan alam bawah seperti ikan dan 

terumbu karang. Ini salah satu kegiatan favorite di 

pantai populer di Bali ini. Sea walker dengan durasi 

30 menit Rp. 350.000 per orang

P a r a s a i l i n g .  B e r u p a  ke g i a t a n  d e n g a n 

menggunakan payung parasut yang ditarik oleh 

speed boat mengeliling pantai Tanjung Bali ini. 

Waktu permainan ini satu putaran sekitar 4 menit di 

udara. Kegiatan ini merupakan salah satu olahraga 

yang cukup extreem tapi fun, yang disukai oleh 

wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Untuk 

menikmati ini kamu cukup bayar Rp.100.000 per 

orang satu putaran. Untuk Parasailing adventure 

dengan durasi 7 menit cuma di hargai Rp.400.000 

perorang.

Waterski. Adalah olahraga yang hampir seperti 

main selancar, hanya saja papan ski anda ditarik oleh 

speed boat. Yang banyak melakukan kegiatan ini 

kebanyakan adalah turis asing yang datang ke pantai 

tanjung Benoa. Wisatawan domestik di Bali tidak 

banyak yang melakukannya kecuali warga setempat. 

Nah kamu kalau mau naik Water ski dengan durasi 15 

menit 250.000 per orang

Jetski. Yaitu olahraga seperti mengendari 

sepeda motor di pantai. Lama waktunya kira-kira 

sekitar 15 menit. Jetski di tempat wisata Benoa ini 

ditemani oleh pemandu. Jadi wisatawan tidak 

diperkenankan membawa sendiri. Naik Jet ski 

dengan durasi 15 menit Rp.160.000 per orang

Scuba Diving. Berupa kegiatan menyelam 

dengan menggunakan perlengkapan selam yang 

lengkap, dengan tujuan melihat secara langsung 

kehidupan alam bawah laut di Tanjung Benoa, seperti 

ikan yang berwarna-warni dan terumbu karang yang 

indah. Diving di Nusa Dua 1 kali Rp.300.000 per 

orang sedangkan dua kali Rp.500.000 per orang

Glass Bottom Boat & Pulau Penyu. Kamu akan 

diajak menaiki perahu yang di bawahnya ada kaca 

bening dan terlihat berbagai kehidupan di bawah 

laut Benoa. Berjarak kurang lebih 30 menit 

perjalanan menggunakan perahu/boat terdapat 

Pulau Penyu Bal i  yang merupakan tempat 

penangkaran berbagai spesies penyu yang hampir 

punah. Glass bottom boat & Penangkaran penyu 1 

jam Rp.250.000 per perahu.

Dolphin Tour. Kamu akan di ajak menikmati 

lucunya ikan lumba-lumba menari di laut lepas. Dari 

atas perahu kamu bisa melihat lumba-lumba secara 

langsung. Kamu harus membayar Rp.1.800.000 per 

orang dengan durasi 5 jam.

Selain itu ada juga wisata air lainnya seperti 

Coral fishing dengan durasi 5 jam 1.700.000 per 

orang ,

Trawling fishing 5 jam 1.800.000 per orang dan 

Mangrove Tour dengan durasi 2 jam Rp.500.000 

perorang.

 Patut di coba juga  Jigging  Fishing Fullday 

maksimal 4 orang dengan harga Rp.5.500.000 per 

boat.

Bagaimana , seru kan destinasi wisata air 

(watersport) yang di sediakan oleh Pandan Sari Dive 

& Watersport di pantai Tanjung Benoa Bali.

Untuk informasi lanjut bisa menghubungi 

pengelola Pandan Sari Dive & Watersport :

Pandan Sari Dive & Watersport

Jalan Pratama Pempat Agung no. 107 Tanjung 

Benoa  Nusa Dua Badung 80361  Bali Indonesia

Telpon : 0361-472 8126 | Fax. : 0361-4728126 | 

Hp : 081916404488 | 081239890449 | 

Email : agustinobsc@yahoo.com

Menguji�Adrenalin�

Tanjung�Benoa�Bali
di�Pandan�Sari�Water�Sport��

Oleh Hendra Karunia 

W ISATA

Kopinamana

kopi haus

Jl. Raya Cibiru [dekat hotel Cibiru Endah]

Tempat minum kopi manusia perkasa

Pesanlah 
Sebelum Dipesankan 
“

”
Mang 
meser

kopi
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e m a n d a n g i  s u a s a n a  p a n t a i 

Kedonganan Bali, dengan deburan 

ombaknya sambil melihat matahari 

terbenam (sunset) adalah salah satu 

moment yang di tunggu para M
wisatawan. Ditambah lagi sambil menikmati 

hidangan lautnya (seafood) menambah suasana 

semakin romantis.

Pantai Kedonganan yang terletak di area 

Jimbaran, Bali ini hanya berjarak 3 kilometer dari 

Bandara Ngurah Rai.  Mungkin Anda pernah 

mendengar Pantai Jimbaran yang terkenal dengan 

deretan restoran seafood. Nah, Pantai Kedonganan 

ini adalah bertetangga dengan Pantai Jimbaran, 

jaraknya 5 menit berkendara sepeda motor.

Pantai Jimbaran dan Pantai Kedonganan 

memang merupakan sentra restoran seafood di Bali. 

Rasanya belum lengkap jika Anda ke Bali tapi belum 

menikmati hidangan laut di tempat ini. Di sebelah 

selatan Pantai Kedonganan, berjejer deretan cafe 

(restoran) seafood yang pengelolaannya dipegang 

oleh desa adat setempat.

Menu yang biasa ditawarkan antara lain berbagai 

jenis ikan laut, lobster, udang, kepiting, cumi-cumi, 

orange juice, buah segar dan air mineral.

Sedangkan Menu paket  Standar III mulai dari 

Rp.80.000 sampai dengan Rp.95.000 per orang yang 

terdiri dari Welcome drink, kacang Bali, soup, nasi 

p u t i h ,  p l e c i n g  k a n g k u n g ,  3 0 0 g r a m  i k a n 

kakap/baroang/kerapu bakar, 2 pcs udang bakar 

ukuran sedang, 2 pcs sate cumi, 4 pcs kerang, 250 gm 

Kepiting bakar, buah segar dan air mineral.

Untuk Menu Lobster paketnya mulai dari yang 

Rp.190.000 sampai dengan Rp.220.000 per orang 

yang terdiri dari Welcome drink,kacang Bali, Soup, 

nasi putih,plecing kangkung, 300 gram lobster bakar, 

300 gram ikan kakap/baronang/kerapu/bakar, 2 pcs 

udang bakar ukuran sedang, 2 pcs sate cumi, 4 pcs 

kerang, 250gram kepiting, Sambal, buah segar dan 

soft drink.

Bintang Laut Fresh Grilled Seafood buka  dari jam 

08.00 pagi sampai jam 23.00 malam. Untuk di pantai 

kapasitasnya bisa sampai 800 orang kalau untuk di 

indoor atau di dalam restoran kapasitasnya 150 

orang.

bali,sambal di tambah dengan 

buah segar dan air mineral.

Selain itu ada menu paket 

Standar II mulai dari Rp. 65.000 

sampai dengan Rp.70.000 per 

orang yang terdiri dari Nasi putih, 

Sayuran (Plecing kangkung) , 

2 5 0 g r a m  I k a n 

kakap/baronang/kerapu bakar, 

2pcs Sate Cumi, 2 pcs kerang, soup, 

udang bakar ukuran sedang , 

dan kerang. Semua bahan laut ini terjamin 

kesegarannya karena dibeli di pasar ikan tradisional 

Kedonganan.

Salah satu restoran seafood yang terkenal di 

pantai Kedonganan dengan kelezatannya adalah 

Bintang Laut Fresh Grilled Seafood. 

Menurut pengelola restoran Bintang Laut 

Andrew Deru, Menu favorit disini adalah ikan bakar 

kakap yang disajikan dengan nasi, kangkung plecing 

khas Bali, dan sambal. Dijamin rasanya membuat 

Anda puas dan ketagihan. Untuk menambah hangat 

suasana di restoran ini menyuguhkan pertunjukan 

tarian khas Bali .

"Yang membedakan dengan restoran seafood 

lainnya adalah citarasa dan bumbunya yang khas. 

Selain itu Untuk harganya sangat terjangkau sekali, 

karena di sini ada paketnya sesuai pilihan selera para 

tamunya,"ujar Andrew.

Untuk menu paket Standar 1 di Bintang Laut 

Seafood mulai dari Rp.50.000 sampai dengan 

Rp.60.000 perorang yang terdiri dari nasi putih, 

p l e c i n g  k a n g k u n g ,  2 5 0 g r a m  i k a n 

kakap/baronang/kerapu bakar, 2 pcs kerang, kacang 

Oleh Hendra Karunia

Memandangi Sunset di Pantai 
Kedonganan Bali, Sambil Menikmati 

Seafood di Bintang Laut   
Fresh Grilled Seafood

Kedonganan Beach Street, Kuta Bali 

Telpon : (0361) 705981, 704588 | Fax : (0361) 704588

HP : 081 237 802 873 | 081 999 284 744

KULINER

Bintang Laut 
Fresh Grilled Seafood
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macam sajian,  dari yang tradisional seperti  teh 

uwuh, kunir asem, wedang jahe hingga jeruk nipis. 

Aneka juice and blend, softdrink hingga aneka coffe 

dan chocolate. 

Kwang Ming Resto

Restoran ini Kwang Ming ingin membantu 

pelestarian lingkungan berlandaskan tujuan untuk 

memperkenalkan dan mensosialisasikan pola hidup 

vegetarian solusi dalam pencegahan global 

warming. Maka kini telah hadir Kwang Ming 

Vegetarian Restaurant pada Senin hingga Minggu 

Pukul 09.00-21.00 WIB, bertempat di samping Bank 

BCA Jalan Sudirman No. 245.

Tersedia lebih dari 30 jenis masakan atau menu 

Vegetarian dan lebih dari 50 jenis aneka kue-kue 

Vegetarian seperti: nasi bakar, nasi liwet, nasi 

padang, nasi uduk &nasi kuning,  kweecap, 

angkringan vege, nasi kucing, yam mie & yam 

kwetiao, nasi tim, siomay, bakpao, kwetiao goreng, 

nasi goreng, yam kiao, dan bubur ikan vege.

Sedangkan untuk minumannya sendiri ada 

peppermint tea, green tea serta aneka juice buah dan 

lain-lain nya. 

Moey Resto

Pengen cari tempat makanan vegan dengan 

sajian view yang indah. Datang saja ke Moey Resto. 

Tempatnya cukup luas, dengan banyak kursi yang di 

tata sedemikian rupa. Bila ingin santai, pengunjung 

juga bisa nongkrong sambil memesan makanan di 

out door. Namun bila ingin agak privacy bisa 

langsung masuk ke dalam cafe. Suasana didalam cafe 

cukup dingin dan santai sehingga pengunjung bisa 

ngobrol dengan leluasa  sambil memesan makanan 

yang dijamin sehat.

Nama Moey diberikan pemiliknya berdasarkan 

dari kata bahasa Belanda yang artinya enak. Sesuai 

namanya, di Moey juga menjual snack rumput laut 

yang cocok untuk vegetarian, juga beberapa bahan 

olahan untuk vegetarian.

Letak Moey di Jalan Pajagalan no.81 memang 

bukan daerah kuliner yang umum di kota Bandung. 

Orang Bandung sendiri belum tentu tahu letak jalan 

tersebut. Sekadar petunjuk, bila mengambil Jalan 

Pasir Koja, setelah perempatan Jalan Astana Anyar, 

ada belokan ke kiri menuju Jalan Pajagalan. Posisi 

resto yang baru berusia dua tahun ini berada di 

sebelah kanan jalan setelah belokan.

Saat sampai, eksterior restonya tampak seperti 

bekas sebuah toko guci  karena di etalasenya 

berjajar beberapa guci China. Begitu masuk, bakal 

tampaklah interior ala rumah makan chinese food 

dengan tertulis “halal”.

Pengunjung bisa memilih salad buah, nasi tutug 

oncom dan rendang di tempat ini. Jika melihat harga 

di daftar menu, relatif murah. Hanya sate saja yang 

agak tinggi, satu tusuk Rp. 3.500.

Vegetarian House

Vegetarian House berlokasi di JalanKebon Jati 

Nomor 173, Andir Bandung. Merupakan tempat 

makan yang menyajikan makanan dan minuman 

sehat tanpa susu, tanpa telur, tanpa daging, tanpa 

keju dan tanpa bawang.

Salah satu Pimpinan Vegetarian House, Jenny 

kepada wartawan Destinasi Bandung, mengatakan 

Vegetarian ini adalah milik Tuhan, bukan pribadi serta 

diperuntukkan bagi semua umat khususnya di Kota 

Bandung.

”Sebenarnya awal dalam menggeluti di bidang 

bisnis ini waktu itu catering kemudian bisa membuka 

resto ini pada tahun 2015 lalu. Konsepnya sendiri 

lebih seperti kantin. 

Dalam pengertian umum, kata vegetarian 

mengacu pada seseorang yang tidak memakan 

daging, baik daging merah, ikan, maupun unggas atau 

produk hewani lainnya. Tapi,vegetarianisme 

memiliki makna yang lebih mendalam antara lain, 

ungkapan dalam menghargai segala mahluk dengan 

tidak melukai atau membunuh kasih dengan tidak 

melukai mereka dalam bentuk pikiran, ucapan dan 

tindakan.Kemurnian dalam ketiga hal ini merupakan 

semangat dari kasih universal.

Menu makanannya sendiri ada berupa, nasi 

jamur serundeng, nasi bakmoy, nasi butter sayuran, 

nasi goreng keju dan lainnya dengan hanya berharga 

Rp. 20.000. sedangkan untuk snacknya sendiri ada 

lontong isi, jamur crispy, pangsit goreng, kripik 

tempe, pempek goreng, dan dendeng balado.

Sementara untuk sajian minumannya ada liu wei 

tang, sop buah, loh han guo, chrysantemum, liang tea, 

lobi-lobi, honey lemon dan minuman lainnya dengan 

harga yang relativ begitu murah. 

Fortunate Cofee

Pengen cari tempat nongkrong namun dengan 

sajian menu yang sehat. Datang saja ke Fortunate 

Cofee dijalan Kebon Sirih No. 21 A. Tempatnya cukup 

luas, dengan banyak kursi yang di tata sedemikian 

rupa. Bila ingin santai, pengunjung juga bisa 

nongkrong sambil memesan makanan di out door. 

Namun bila ingin agak privacy bisa langsung masuk 

ke dalam cafe. Suasana didalam cafe cukup dingin 

dan santai sehingga pengunjung bisa ngobrol 

dengan leluasa  sambil memesan makanan yang 

dijamin sehat.

”Ya, semua makanan disini dijamin sehat. Karena 

menu yang disajikan merupakan menu vegetarian. 

Menu vegetarian bukan berarti hanya bisa di makan 

oleh orang-orang vegan atau penyuka vegetarian 

saja. Namun orang biasa pun juga bisa menikmati 

aneka menu di sini,” ujar William selaku Supervisor 

Fortunate Cofee kepada wartawan Destinasi 

Bandung.

Rasanya juga tidak kalah lezat dengan menu-

menu di restoran biasa. Bahkan disini ada kelebihan, 

karena orang tidak bakal takut dengan dampak menu 

yang disantap. Semua menu disini bebas penyedap 

rasa.”Kami tentu punya rahasia dapur menyajikan 

menu vegetarian namun rasanya tetap lezat,” 

katanya.

William juga meluruskan pendapat orang, 

bahwa menu vegetarian tidak melulu sayur.”Ini salah 

besar, karena disini kami menyediakan hampir 75 

macam menu,” ucap dia.

Ia menyebutkan aneka menu yang disediakan, 

mulai dari pasta, nasi goreng, mie dan kwetiau, soup 

cream, cap jay, pizza, burger & sandwich, seefood 

vegan, daging vegan, hingga masakan tradisional.

Untuk minuman juga disediakan berbagai 

ondisi cuaca di Bandung yang belakangan 

ini  cukup tidak terduga,  kini  bisa 

dimanfaatkan dengan memakan makanan 

yang penuh dengan protein guna menjaga 

kesehatan tubuh.

Kini hanya dengan budget Rp. 10.000 per/porsi, 

selama bulan April bisa langsung menyantap menu 

lele tempur yang hanya terdapat di Warung Oseng 

Mercon di Jalan Kopo Cirangrang No. 478.

Menu lele tempur ini mempunyai rasa gurih 

yang khas dan lezat. Ditambah dengan tingkat 

kepedasan yang segar dan membuat tubuh 

keringatan. Rasanya seperti membakar lidah, namun 

nikmat.

Menurut Deden, selaku pengelola Warung 

Oseng Mercon mengatakan, kenapa dinamakan lele 

tempur karena nama menu ini diselaraskan dengan 

konsep tempat ini, yakni perjuangan kemerdekaan 

yang berbau-bau peperangan.

”Sebenarnya harga standar Rp. 15.000 tapi 

untuk selama bulan April ada promo dengan hanya 

harga Rp. 10.000 saja. Pokoknya dijamin lele nya 

bakal lebih segar dan rasa sambalnya juga lebih 

greget,” beber dia kepada wartawan Destinasi 

Bandung.

Selain Lele Tempur ada juga menu makanan 

K
Oleh Luthfi Khairul Fikri

Datang yuk ke 

Warung Oseng 

Mercon Kopo,

Ada Menu Promo 

Lele Tempur

ongkrong atau duduk berkumpul ria 

sambil berbincang dengan rekan kerja , 

rekan sekolah ataupun dengan keluarga 

sudah menjadi kebutuhan sekarang ini. 

Di Kota Bandung sekarang telah hadir tempat 

nongkrong yang asik dan nyaman. Namanya Please 

please please di jalan progo no 37 Bandung. 

Menurut Marketing Communication Manager 

Please please please cafe, Ayang KD, Cafe ini 

terinspirasi dari film di tahun 50an , warna -warna 

pink dan hijau mendominasi setiap sudut ruangan. 

Ditambah dengan lukisan , lampu, kayu kursi dan 

ornamen owl yang menambah romantis tempat ini.

Di Cafe ini cukup lengkap menunya, mulai dari  

Cemilan, Main course, Dessert, Kopi dan Healthy 

Juice.

Untuk makanan Asian terdiri dari Nasi Ayam 

kremes, Soto Ayam, Nasi daun jeruk, Nasi begana, 

Nasi Ayam Penyet, Nasi bistik sapi, Nasi Langgi dan 

Saikoro. Harganya per menu mulai dari Rp.30 ribuan.

Untuk Nasi Goreng ada General tso, Green Chili 

Sambal, Fried oxtail fried rice dan Korean kimchi 

fried rice. Harganya permenu mulai dari Rp.40 

ribuan.

Bagi kamu yang laper berat patut dicoba nih Rice 

Bowlnya, karena porsinya jumbo banget. Rice 

bowlnya ada empat pilihan yaitu Hongkong Style 

N
Oleh Hendra Karunia

Enaknya Nongkrong di 

Please please 

please Caffe

fish, Beef Bulogi, Gyu tan don, dan Chicken with 

salted egg yolk. Harga permenunya mulai dari Rp.40 

ribuan.

Ada lagi pasta yang menggoda selera, kamu bisa 

memilih Belacan pasta, Traditional Balinese pasta, 

Aglio olig tuna, Singaporean Mantau Pasta dan 

Spaghetti Carbonara. Kamu hanya merogoh kocek 

Rp.35 ribu untuk mencicipi menu ini.

Selain itu ada lagi  waffle di buat seperti menara 

dengan taburan cokelat dan Ice Cream yang 

menggoda selera makan kamu.

Untuk Healthy Juice ada menu Energizing, 

Cleansing,  Vitamin booster,  Orange tango, 

Greenfield, Immunity, Remedy dan Maximating. 

Harga permenunya Rp.30 ribuan.

Selain itu adalah dessert beef baken ice cream 

yaitu dari daging sapi asap dan ice cream. Selain itu 

ada aneka minuman kopi Black and White dari 

Berawa Blend di campur sama kopi sumatra dan 

Brazil. Untuk kopi hitam ada espresso dan Long Black 

dan lebih kerasa wangi orange, gula merah dan wangi 

kacang. Sementara itu untuk yang White ada Latte, 

Cappucino, piccolo, Flat White dan Magic dengan 

wangi caramel dan coklat. Harganya sekitar 20 

ribuan.

Di tempat ini lokasinya cukup nyaman dan luas, 

ada dua area di lantai  atas dan  bawah. Ada juga area  

terbuka dan tertutup yang dilengkapi dengan AC dan 

non AC dengan kapasitas 250 pax. Ada dua ruangan 

meeting, sofa, earphone dan area memoribilia dan 

yang pasti Free Wifi.

Kamu bisa berkunjung ke Please please please 

Cafe jalan Progo no 37 Bandung. No Telpon : 022-

20512715. Jam operasional mulai dari pukul 07.00 - 

22.00. Instagram @PPPlease_

yang tidak kalah menariknya yakni Ayam Bakar Madu, 

Iga Bakar Penyet, Ceker Mercon, Ayam kuning sambal 

granat, ayam kuning sambal hijau.

Untuk minumannya di Warung Oseng Mercon 

ada berbagai macam bentuk olahan minuman dari 

green tea. Minuman Green Tea Monster ini 

merupakan minuman yang didalamnya terdiri dari 

susu, ice cream greean tea, puding, cincau, candil, 

dan bobay.

Dia menambahkan, para tamu untuk dapat 

menikmati minuman andalan dan menyegarkan 

tersebut, hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp. 

20.000/nett saja. Nikmati kesegaran minuman yang 

unik sekaligus menyegarkan ini bersama teman atau 

keluarga anda.

Dan bisa langsung mampir ke Warung Oseng 

Mercon di Jalan Kopo Cirangrang No. 478 dengan 

nomor telpon 088806345345.
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Dinas Pemadam Kebakaran  022-113 / 022-7207113

Ambulance 022-118

PMI
PMI Daerah Jawa Barat 

Informasi & Layanan Transfusi darah 

Siaga P3K dan Layanan Bencana 

022-5891313

022-2500095

022-4207051, 4207052

022-4213858

Cabang Kabupaten Bandung di Soreang 

RSUP Hasan Sadikin                                022-2034953-55

 - Instalasi Gawat Darurat                         022-2551198, 2551191

 - Paviliun Parahyangan                            022-2031440, 2035986

 - Paviliun Anggrek                                    022-2034545

RSUD Ujung Berung (C) Kota Bandung   022-7800017, 7811794

RSUD Astana Anyar                                  022-5201139

RSU Sartika Asih                                       022-5229544

RSU Advent                                               022-2034386-9

RSU Santo Borromeus                              022-2552000

RSU Santo Yusuf                                       022-7208172

RSU Muhammadiyah                                 022-7301062, 7312167

RSU Al-Islam                                              022-7562046, 7565588

RSU Pindad                                                022-7321964

RSUD Cibabat Cimahi                                022-6652025

RSUD Soreang (C)                                     022-5896590

RSUD Majalaya (C)                                    022-5950035

RSU Lanud Sulaiman                                 022-5409608

RSU Al-Ichsan                                            022-5940872, 5941719

RSU Rajawali                                             022-6011913, 6031087

RSU Limijati                                               022-420770

RS Dustira Cimahi                                     022-6633967

RSU Kebonjati                                            022-6140658

RS Cahya Kawaluyan                                022-6803700, 6803701

RSU Bungsu                                               022-4231550, 4217371

RSU Immanuel                                           022-5201656, 5201051

RS Mata Cicendo                                       022-4231281

RS Bedah Halmahera                                022-4206061

RS Paru Dr. H.A Rotinsulu                         022-2034446

RS Bina Sehat                                           022-5207964

RS Santosa                                                022-4248222

RS Ibu & Anak Pasteur                              022-6072525, 60804422

RS Melinda                                                022-4222788

RS AMC                                                     022-7781630

RS Hermina Arcamanik                              022-87242525

 Kantor PDAM Kota Bandung                     022-2509030, 2509032

Pelayanan Gangguan Aliran Air                 022-2509031

Pelayanan/Informasi Pencatatan Meter     022-2512620

Informasi Tagihan Rekening Air                 022-5309999

CALL CENTER PLN  022-123

Pelayanan Gangguan PDAM

022-7800166, 7804777Polda Jabar                                              

022-4203500, 4244444Polrestabes Bandung                               

022-6652095, 6640444Polres Kota Cimahi                                   

Polres Kabupaten Bandung                      022-85871965

POLISI

Brimob Polda Jabar  022-7795  787

RUMAH SAKIT

TAKSI

Blue Bird Taxi

Alamat: Jl. Terusan Buah Batu . Telp: 022-756-1234

Alamat: Jl. Cipagalo . Telp: (+62-22) 756-0600

Gemah Ripah

Alamat: Jl. Gudang Selatan No. 22. Telp 022-4217070

Cipaganti

Alamat: Jl. Pasteur. Telp 022-700 70 000

AA Taxi

022-60887777

Taxi Rina Rini
022-705 11111

KULINER

agi Anda yang tidak menyukai makanan 

yang berasal dari hewani atau daging-

dagingan, jangan khawatir. Karena di 

Bandung banyak menyajikan rumah 

makan atau restoran untuk Anda yang Vegetarian 

atau yang biasa di sebut kaum vegan. Berikut tempat 

rumah makan vegetarian di  Bandung yang  

dirangkum tim Destinasi Bandung :

Resto Vegan Kehidupan Tidak Pernah Berakhir

Kehadiran tempat makan baru yang menyasar 

kaum vegan atau Vegetarian yaitu Resto Kehidupan 

Tidak Pernah Berakhir. Meski baru muncul beberapa 

tahun belakangan ini, tempat makan sehat tersebut 

sudah menarik banyak perhatian karena keunikan 

namanya. Banyak makanan lezat yang dapat 

dinikmati di sana, seperti kwetiau, spaghetti dan 

lainnya.

Masakan mereka sama sekali dimasak tanpa 

menggunakan MSG, bawang, santan, hingga daging. 

Tetapi mereka menyediakan sajian menyerupai 

daging yang dibuat dari jamur maupun tahu. 

Restoran di Jalan Pajajaran ini mematok harga murah 

untuk seporsi nasi dengan empat macam sayur, yaitu 

hanya Rp. 9000. Pengunjung tak hanya bisa memilih 

makanan yang tersedia secara prasmanan, tetapi 

juga dapat memesan makanan lain seperti Kwetiau 

dan Spaghetti.

Kemudian ada tambahan sayuran, paprika, dan 

saus tomat yang digunakan untuk spaghetti 

bolognese ala Kehidupan Tidak Pernah Berakhir ini 

terasa sangat segar. Kwetiau dihidangkan tanpa 

minyak berlebih seperti pada umumnya. Secara 

hitung-hitungan manusia, masakan sehat tanpa msg, 

sayuran tanpa pestisida, maupun sumber kolestrol 

ini memang ampuh memperpanjang usia hidup. Jadi 

jangan ragu untuk memesan kwetiau goreng surgawi 

dan spaghetti cinta.

Pemesanan diluar paket nasi dan empat jenis 

sayur memang dihargai sedikit berbeda, namun 

tetap tidak membuat kantong bolong. Seporsi 

spaghetti cinta tak menguasai dibanderol seharga 

Rp. 15.000, sedangkan untuk kwetiau goreng 

surgawi pengunjung harus merogoh kocek Rp. 

18.000.

Untuk Minumannya bisa memesan Liang The 

Rp.7000, Kietna Rp.10.000, dan Jus Markisa 

R p . 1 0 . 0 0 0 .  S e m u a n y a  d e n g a n  t a s t e  y a n g 

memuaskan, tidak encer dan rasanya enak. Hebatnya 

lagi, tersedia Free Flow Drinking Water alias air putih, 

jadi sebenarnya tidak perlu beli minuman lagi, 

karena sudah tersedia yang gratisan. Cocok banget 

nih mampir ke Kehidupan kalau pas bokek udah akhir 

bulan, dengan Rp.8000 sudah bisa kenyang makan 

dan minum.

B

mendapatkan makanan, karena kan tak semua 

vegetarian sempat memasak sendiri. Kalau yang 

sibuk otomatis harus beli ya,” ujar dia.

Setelah dibuka, pelanggannya sebagian besar 

adalah mereka yang menjalankan ajaran tertentu 

yang melarang mengonsumsi daging dan ikan. Hanya 

sebagian kecil yang berasal dari masyarakat umum, 

dan itu pun adalah mereka yang direkomendasikan 

dokter agar jadi vegetan.”Di Bandung ini komunitas 

vegetarian masih sedikit, makanya restorannya tidak 

begitu berkembang. Beda dengan di Jakarta atau 

Surabaya, komunitasnya banyak,” bebernya.

Alwin menyebutkan, Ahimsa Vegetarian 

Restaurant memiliki beberapa menu favorit 

pelanggan. Satu di antaranya adalah nasi timbel 

penyet. Nasi timbel ini terdiri dari nasi, tahu goreng, 

tempe goreng, ikan asin yang terbuat dari rumput 

laut dan gluten, penyet yang menyerupai ayam suwir, 

sambal dan lalapan. Jangan berpikir bahwa ayam 

suwir itu adalah sungguhan ayam. Karena ini menu 

vegetarian, maka ayam yang digunakan adalah ayam 

yang dibuat menyerupai ayam namun berbahan 

gluten. Satu porsi nasi timbel penyet ini ditawarkan 

Rp 19.000.

Selain nasi timbel penyet, ada pula gurame 

goreng. Menu yang ini juga sama, bahan dasar bukan 

dari ikan gurame melainkan dari bahan-bahan 

tertentu yang kemudian dibentuk menyerupai ikan 

gurame. Rasanya pun dibuat seperti rasa ikan 

gurame goreng. Satu porsi ikan gurame Rp 50.000 

dan bisa dinikmati berdua atau bertiga.

Rumah Makan Vegetarian 

yang Ada di Bandung Oleh Luthfi Khairul F

Resto Kehidupan Tidak Pernah Berakhir tempat 

makan vegan yang memang berdiri di pinggir jalan 

besar Pajajaran no. 63. Dibuka setiap hari Senin 

hingga Minggu yang  beroperasi pada pukul 10.00 – 

22.00 WIB. 

Ahimsa Tempat Favorit Bagi Pecinta Vegetarian

Menu vegetarian juga ditawarkan Ahimsa 

Vegetarian Restaurant. Restoran di Komplek Luxor 

Permai, Kebonjati, Bandung, ini menawarkan menu 

vegetarian lebih beragam. Aneka tumisan sayur, 

aneka sup, pepes tahu, pepes jamur, capcay, jamur 

goreng, sate vegetarian, nasi timbel penyet, 

“gurame” goreng, sampai nasi goreng dan bubur 

“ayam” pun ada. Semua menu ditawarkan dengan 

harga beragam, mulai Rp 10.000 per paket sampai Rp 

50.000 per porsi.

Pemilik Ahimsa Vegetarian Restaurant, Alwin 

Sudono kepada wartawan Destinasi Bandung 

mengatakan, restoran yang dikelolanya sudah ada 

sejak 15 tahun lalu.”Awalnya karena kami sekeluarga 

itu vegetarian. Kemudian terpikir bagaimana 

membantu mereka yang vegetarian dalam 
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