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ubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan secara resmi membuka
Helaran Pesta Rakyat De Syukron 5
tahun 2015 yang digelar di depan
Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Jumat
(23/10/2015). Acara simbolis di buka dengan
Pemukulan serentak “kohkol” atau kentongan
dari bambu oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan sebagai tanda dibukanya acara
tahunan tersebut.
Dalam sambutannya Aher sapaan akrabnya
menuturkan, De Syukron yang sudah digelar
untuk kelima kalinya, dalam rangka merayakan
hari jadi Provinsi Jawa Barat yang ke 70
memiliki makna yang sangat besar.
“De bukan the, syukron adalah syukuran dari
bahasa arab, jadi ini adalah sukuran besar
untuk masyarakat Jawa Barat atas usianya yang
sekarang sudah mencapai 70 tahun. Oleh
karena itu dia menginginkan seluruh elemen
masayarakat di Jawa Barat selalu bersyukur
kepada Allah SWT atas segala prestasi dan
pembangunan yang telah dan sedang di
lakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat,"ujarnya.
Lebih lanjut Aher mengatakan, dengan sukuran
besar ini diharapkan Jawa Barat kedepan bisa
menyelesaikan beberapa pembangunan yang
sedang berjalan dan merencanakan
pembangunan Jabar kedepan untuk lebih baik.
“Infrastruktur sedang berjalan di Jawa
Barat,seperti pembangunan bandara bertaraf
Internasional Kertajati, Proyek tol Cisumdawu
( Cileunyi,Sumedang, Dawuan), Tol Bocimi
(Bogor, Cianjur , Sukabumi) sehingga titik -titik
kemacetan bisa terurai dan roda perekenomian
bisa terbantu. Selain itu di kawasan Bandung
Timur akan di bangun Masjid apung termegah
bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di
Indonesia,”paparnya.
Agenda lain yang juga merupakan rangkaian
dari HUT Provinsi Jawa Barat ini diantaranya
adalah pameran multi produk, kampung TIK,
Festival teh, pelepasan 2000 balon LED,
fashion show on the street Jabar
Ngagaya"Gandrung Kasarung 3" , musik
performance, festival kemilau nusantara,
wayang golek, serta video maping dengan
media Gedung Sate.
Helaran De Syukron 5 kali ini bersinergi dengan
Gabungan Artis dan Seniman Sunda (GASS)
dengan penampilan Cakra Khan, Tata Janeta,
Hedi Yunus, Armand Maulana, Melly Goeslaw,
The Titans, Sarasvati, Nelly Agustin dan masih
banyak lagi.
Sebelumnya telah di laksanakan juga beberapa
rangkaian acara seperti roadshow di empat
BKPP yang ada di Jawa Barat, apel besar PNS,
rapat paripurna DPRD, program desa sadar
hukum, lomba cipta menu beragam bergizi,
lomba masakan serba ikan, fun bike, jalan
sehat, penganugerahaan PNS teladan, dan
Festival Film Bandung.

ACER

LIQUID Z320,
SMARTPHONE
DENGAN FITUR LENGKAP
DIKELASNYA

Oleh Hendra Karunia

A

cer kembali meluncurkan
smartphone terbarunya yakni tipe
Liquid Z320 yang memiliki ﬁtur
lengkap untuk semua aktivitas. Tidak
seperti smartphone lain di kelasnya
Acer Z320 hadir dengan desain curve
yang dinamis namun tetap kompak dengan dengan
ukuran layar 4,5 inci sehingga nyaman di pegang.
Layar IPS pada Liquid Z320 dilengkapi dengan
Acer BlueLight Shield sehingga mata kamu tidak akan
cepat lelah saat memandangi layar smartphone ini
dalam waktu yang cukup lama.
Dengan membanderol harga Rp 1.099.000,
Liquid Z320 memiliki kamera utama lima megapixels
auto focus dan kamera depan dua megapixels.
Bahkan kamera tersebut dilengkapi voice camera
control sehingga dapat mengambil foto selﬁe cukup
dengan perintah suara saja.
“Enggak perlu repot dengan menekan tombol
kamera pada layarnya lagi,” ujar Senior Product
Manager SHH Departement PT Acer Indonesia
Fabiant Kayatmo, Senin (9/11/2015).
Apabila anda mengambil gambar di kegelapan ,
jangan khawatir gambarnya menjadi gelap. Karena
Liquid Z320 ada ﬁtur Bright Magic Selﬁe yang bisa
membuat kamera depan dan belakang menjadi lebih
terang dan jelas.
Selain itu bagi anda yang hobi mengambil
gambar makanan, Smartphone ini di lengkapi
dengan ﬁtur Gourmet Mode yang pas untuk motret
makanan dan langsung di upload ke sosial media
seperti instagram , pinterest dan path.
“Dengan prosesor Qualcomm Snapdragon Quad
Core 1.1 GHz dan RAM 1GB, Liquid Z320 tidak akan
menemui kendala yang berarti saat menjalankan
berbagai aplikasi dalam waktu bersamaan. Karena
ada ﬁtur Acer Float aplikasi seperti kalkulator,
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Pesta Rakyat De Syukron 5,
Wujud Rasa Syukur Masyarakat Jawa Barat

calendar,text, stopwatch, browser, kamera, maps dan
note,”ujarnya.
Liquid Z320 memiliki antar muka Liquid UI
terbaru dengan sistem operasi Android 5.1 Lollipop
yang lebih dinamis dan responsif ketika kamu
sedang menggunakan smartphone ini.
“Jika anda ingin meminjamkan smartphone ke
anak-anak, Liquid Z320 memiliki ﬁtur Kids Center
yang sudah pre-install di dalam perangkat yang
berisi konten khusus anak-anak sehingga anak-anak
hanya dapat mengakses aplikasi atau web yang
sesuai dengan umurnya,”pungkasnya.
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HOTELS
VIO Cihampelas
Jl. Cihampelas No. 108
Bandung 40116
P: +62 22 820 62 333
F: +62 22 820 62 959
VIO Veteran
Jl. Veteran No. 32
Bandung 40112
P: +62 22 4266 100
F: +62 22 4266 099

Hotel Grand Paradise
Jl. Tangkuban Perahu No. 50
Lembang - Bandung
Telp : + 62 22 2789177

Espotongdong

Eskrimbo Coklat

Eskrimbo Strawberry

Eskrimbo
kuriwel-kuriwel dulu dong

Jl. Cisanranten Riung Bandung
(Depan SMA/SMP Plus Al-Ghifari)
eskrimbo

eskrimbo

Grand Pasundan
Convention Hotel
Jl. Peta No. 147 - 149
(Lingkar Selatan) Bandung.
Telp : +62 22 604 3135

DI MARIBAYA NATURAL
HOT SPRING RESORT & WATERFALL

Fave Hotel Braga
Jl. Braga No. 99 - 101
Bandung 40111 Indonesia
Telp : +62 22 8446 8222
Fax : + 62 22 8446 8223
www.favehotels.com

Oleh Erdhy Verdian

L

dikondisikan 40C. Dengan posisi input kolam rendam
berada ditengah badan kolam memberikan efek
hydrostatis & hydrodinamik, yaitu memberikan daya
dorong keatas oleh air pada tubuh, sendi & tulang,
yang meringankan beban tubuh dalam memudahkan
pergerakan, sehingga berkhasiat dalam pengobatan
ﬁsik, rheumatic, anggota gerak, system saraf serta
kulit.
Ada beberapa kolam air panas tersedia di
Maribaya Natural Hot Spring Resort ini, antara lain
FOOT SPA, DELUXE POOL dan VIP POOL. Untuk
pengembangan selanjutnya akan dibangun Kamar
Rendam Private dan SPA Therapi.
Berbagai macam jenis kegiatan rekreasi seperti
Corporate Gathering, outing, Wedding dan PreWedding, Meeting, Outbound dan semua kegiatan
aktiﬁtas lainnya dapat diselenggarakan di Maribaya
Natural Hot Spring Resort.
Maribaya Natural Hot Spring Resort selanjutnya
akan dilengkapi dengan sarana akomodasi seperti
bungalow, villa, function room, kamar rendam
private dan SPA sehingga akan semakin melengkapi
kebutuhan para wisatawan domestik maupun
mancanegara.

ZZZ EXPRESS
BACKPACKERS HOSTEL
Paskal Hyper Square D-2
Telp: +62 22 87786212
www.zzzexpress.com

VIO Westhoﬀ
Jl. Westhoﬀ No. 33
Bandung 40161
P: +62 22 4238 900
F: +62 22 4238 778

ASIKNYA LIBUR AKHIR PEKAN

ibur akhir pekan merupakan waktu yang
sangat tepat untuk kumpul bersama
keluarga tercinta. Terutama bagi anda yang
waktunya cukup tersita dengan rutinitas
yang super sibuk sehingga quality time bersama
keluarga sangat jarang. Berkunjung ke tempat wisata
yang masih alami adalah salah satu jawabannya.
Dengan menikmati tempat wisata yang masih
terjaga keaslian alamnya , membuat pikiran kita
menjadi tenang.
Bagi anda dan keluarga yang ingin berwisata di
satu lokasi dengan fasilitas yang lengkap dengan
segarnya alam pegunungan di lengkapi dengan
pemandian air panas alami dan air terjunnya ,
Maribaya Natural Hot Spring Resort & Waterfall
adalah jawabannya.
Dikelilingi oleh hutan hujan tropis dengan suhu
yang sejuk antara 10 – 20 derajat C, menjadikan
Maribaya Natural Hot Spring Resort semakin nyaman
untuk dikunjungi. Dengan luas total area sekitar 6
hektar dan dilengkapi dengan pemandian air panas
alam, air terjun, area rekreasi, amphitheatre, kolam
pancing, kolam tangkap ikan, Twig café dan Food
Court yang menyediakan berbagai macam jenis
masakan mulai dari tradisional sampai dengan
western dan chinese food.
Di tempat wisata Maribaya yang sudah menjadi
ikonnya adalah sumber air panas alami. Sumber air
panas Maribaya berada dipertemuan antara sungai
Cikawari dengan sungai Cigulung. Kapasitas debit
menacpai 27 liter/detik, dengan kadar keasaman
yang netral berada diantara 6,5 – 6,89. Temperatue
sumber air panas mencapai 46,8C. Sedangkan
temperature air difasilitas yang tersedia

Eskrimbo Vanila

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

Specia Hotel and Resto
Jl. Buah Batu No. 31.
Tlp. 022 7333104
V Hotel Residence
Jl. Terusan Sutami III Setrawangi
Ph. 022.2006789-Fax 022.20069
info@vhotelresidence9

Hotel Apartement Harian
untuk Family, Bisnis, Liburan.
Kamar besar untuk 2-5 orang
R. makan, Balcony, mulai 450
rb/hr
Gardu Jati 85 BDG (022)
91220345

Maribaya Natural Hot Spring resort sangat
mudah dijangkau hanya berjarak +/- 25 km dari
pusat kota Bandung, akan melengkapi kunjungan
wisata anda selama berada di kota Bandung.
Lokasinya di jalan Maribaya no. 105 /212 Lembang.
Bagi anda yang ingin berkunjung ke Maribaya
Natural Hot Spring resort buka hari Jumat, Sabtu
,Minggu dan libur nasional mulai pukul 08.00 s/d
20.00 WIB.
Untuk harga tiket masuk sekitar Rp. 35.000 per
orang.
Email : marketing@maribaya-resort.com dan
mulyanto@maribaya-resort.com. Telpon (022) 827
82228 , 0812 93735423, 0822 1415 3019
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Kementrian Agraria
dan Tata Ruang
Sosialisasikan
Pelayanan Cepat
Serti kat di CFD Dago
Oleh Hendra Karunia

K

e m e n t r i a n A g r a r i a d a n Ta t a
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
kembali melakukan sosialisasi
pentingnya pengakuan hak atas tanah
(sertiﬁkasi) kepada masyarakat di Jawa Barat.
Dimana, sejumlah Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) di wilayah Bandung Raya Jawa Barat,
memanfaatkan kegiatan Car Free Day (CFD) Dago,
Bandung, Minggu (1/11/2015) untuk mempercepat
pelayanan prima dan cepat terhadap masyarakat.
“Itu prinsipnya untuk memudahkan dan
mempercepat pelayanan ada kebutuhan
(masyarakat) yang harus direspon,” tutur Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, yang
didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar
seusai memberikan sertiﬁkat kepada masyarakat
pada Pelayanan Pertanahan bagi Warga se-Bandung
Raya saat pelaksanaan Car Free Day, di Bandung,
Minggu (1/11/2015).
Menurut Ferry , awalnya BPN RI telah
meresmikan pelayanan akhir pekan (weekend
service) terhadap masyarakat. Selanjutnya, setiap
Kantor Wilayah BPN mengembangkan program
mempercepat pelayanan yang hadir di pusat

ilegal
click

dot

piktip & ispiratip

perbelanjaan, CFD hingga kegiatan pelayanan pada
malam hari.
“Jadi ada konter-konter banyak melakukan
percepatan pelayanan dari segi waktu,” ujar Ferry.
Ferry menambahkan, ada empat Kantor BPN yang
sudah membuka pelayanan di CFD yakni Kota
Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Bandung Barat. Dengan kehadiran itu,
Ferry berharap pelayanan Car Free Day Service,
mampu memberikan kemudahan masyarakat
Bandung Raya dalam mengurus sertiﬁkasi tanah.
Menurut dia, pelayanan seperti ini tengah
menjadi bagian dari strategi setiap kantor
pertanahan di seluruh Indonesia. Seluruh kantor
wilayah (Kanwil) membuka inisiatif untuk pelayanan
yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, di manapun, kapanpun
warga Bandung Raya dapat menghampiri dan
mendaftarkan serta mencari informasi soal
sertiﬁkasi tanah melalui Layanan Rakyat untuk
Sertiﬁkasi Tanah atau Larasita, sesuai domisilinya.
“Kami telah merancang pelayanan paling lama
70 hari, 70 jam dan 70 menit seperti yang telah
dilakukan Kantor BPN Kota Surabaya Jawa Timur. Dia
menambahkan, program itu guna mempercepat
pelayanan berkaitan dengan sertiﬁkasi akan hadir di
seluruh Indonesia,”pungkasnya.
Acara yang di pandu oleh Joe P Project ini
berlangsung cukup meriah dan di hadiri oleh pengisi
acara diantaranya penampilan grup band Mat Bitel
dan penyanyi sudah malang melintang di belantika
musik nasional Dewi Gita

Media Online
Terperdaya

“ JANGAN

Rayakan

DIBACA

Hari Jadi Ke 4,

KETIKA
SHALAT ”

Helios Fitness
Festival Citylink

www.ilegal.click

Menggelar
Berbagai Acara
db
d tinasi
d andung

Oleh Erdhy Verdian

M

erayakan ulang tahun yang ke
e m p a t , H e l i o s F i t n e ss C e n t e r
menggelar berbagai acara dan
kompetisi bagi para membernya di
Food Court Festival Citylink Jumat (30/10/2015).
Menurut Manager Helios Fitness Center Teddy
Cahyadi , kegiatan yang bertajuk "Fantastic Four" ini
sebelumnya sudah mengadakan babak penyisihan
seperti kompetisi lomba zumba dan taibo. Selain itu
ada juga penyisihan lomba penurunan berat badan (
weight lost ).
"Persiapan ini sudah dilakukan sebulan
sebelumnya, tahun lalu sudah melakukan acara ini
dan animonya lumayan tinggi,"ujarnya.
Lebih lanjut Teddy mengatakan, tahun ini
pihaknya sengaja melakukan di kegiatan ini food
court festival citylink.
"Selain untuk menghibur member juga
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menghibur para pengunjung di foodcourt yang
biasanya hanya mendengarkan musik, tetapi bisa
melihat kegiatan olahraga di Mall,"katanya.
Total peserta ada sekitar 150 orang dan
hadiahnya terdiri dari piala dan membership. Selain
itu ada juga bingkisan dan hadiah dari sponsor.
Teddy berharap di ulang tahunnya yang ke
empat, mudah-mudahan kedepannya semakin kuat
dan membernya terus bertambah.
"Helios Fitness hingga saat ini total membernya
ada sekitar 700 member, semoga kedepannya akan
terus bertambah,"pungkasnya.
Untuk Informasi Helios Fitness bisa
menghubungi di Festival Citylink Lt.3A -Terazzo .
Jl. Peta No. 241-Bandung . Telp. (022) 612 8564
e m a i l : h e l i o s fe s l i n k @ y a h o o. co m a t a u k l i k
websitenya di www.heliosﬁtnessindonesia.org
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Sanghyang Heuleut

Foto: www.rjsyahrulloh.blogspot.com

Destinasi Wisata Baru Untuk yang Suka Sel e

Oleh Erdhy Verdian

S

Foto : Yaya Sudrajat

etelah tempat wisata Tebing Karaton
yang sempat menjadi tempat favorit
untuk mengabadikan momen dan
ramai di perbincangkan di sosial
media, kini ada destinasi wisata baru
yang sedang menjadi incaran kawula
muda untuk berselﬁe yakni danau
Sanghyang Heuleut.
Lokasinya yang tersembunyi membuat tempat
wisata yang satu ini masih terjaga keasrian alamnya.
Bahkan, untuk bisa mendatangi kawasan tersebut
pengunjung diharuskan menempuh medan yang
cukup menantang dan terjal dengan jalan kaki
menempuh waktu sekitar 1,5 jam perjalanan.
Danau Sanghyang Heuleut merupakan destinasi
wisata alam yang saat ini banyak diincar oleh
kalangan wisatawan. Sanghyang Heuleut sendiri
merupakan sebuah danau kecil yang dikelilingi oleh
kawasan berbatuan yang berbukit. Inilah yang
menyebabkan kawasan wisata alam ini seakan
tersembunyi dari masyarakat luar.
Sepintas apabila kita berkunjung kesana mirip
dengan pantai yang ada di Belitong , tempat
pengambilan ﬁlm yang cukup terkenal yakni Laskar
Pelangi.
Menurut mitos, danau kecil di kawasan Bandung
Barat ini merupakan tempat mandinya bidadari yang
turun dari Kahyangan. Ya, seperti yang umumnya
terjadi di berbagai tempat indah nan eksotis
seringkali dihubungkan dengan mitos-mitos zaman
dahulu, termasuk juga Sanghyang Heuleut ini.
Sama seperti arti nama Sanghyang Heuleut itu
sendiri, masih belum jelas apa makna dibalik nama
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danau kecil tersebut. Namun, jika diartikan per kata,
Sanghyang ini memiliki arti sebagai tempat yang
suci, sedangkan Heuleut berarti selang antara dua
waktu. Jika dikaitkan dengan mitos yang beredar,
Sanghyang Heuleut ini merupakan tempat suci yang
dikunjungi oleh para bidadari dari Kahyangan yang
memiliki perbedaan waktu antara dunia magis dan
dunia nyata, yaitu dunia manusia.
Terlepas dari itu, kebenaran hal tersebut
tentunya masih belum bisa dipastikan. Terlebih lagi,
tempat wisata alam yang berada di kawasan
Bendungan Saguling tersebut saat ini menjadi
destinasi wisata baru yang menyenangkan bagi
kalangan wisatawan.
Pada awalnya, tidak banyak orang yang tahu
danau Sanghyang Heuleut. Lokasinya yang
tersembunyi dan berada di ujung sungai yang
menjadi aliran air di Bendungan Saguling, seakan
menjadi penghalang untuk mengenalkannya kepada
orang-orang banyak. Tempatnya yang juga dianggap
keramat oleh warga sekitar membuat Sanghyang
Heuleut ini tidak terjamah oleh banyak orang. Hal
inilah yang membuat siapa saja enggan melihat
bagaimana kondisi dari danau kecil di tengah hutan
dan perbukitan bebatuan tersebut.
Jika melihat kondisi alam sekitarnya, Sanghyang
Heuleut ini layaknya sebuah mangkuk berisi air yang
sekelilingnya ditutupi oleh bebatuan yang tinggi
menjulang. Selain kondisi air yang jernih berwarna
kehijauan, di lokasi Sanghyang Heuleut ini juga
terdapat sebuah air terjun berukuran kecil sebagai
sumber air yang mengaliri danau indah tersebut.
Keindahan Sanghyang Heuleut ini tidak hanya
sebatas pada danau yang dikelilingi oleh tebing
bebatuan yang seakan melindungi danau tersebut
dari dunia luar. Keindahan Sanghyang Heuleut juga
dilengkapi dengan adanya tatanan pepohonan
rimbun yang memberi keteduhan sekaligus
melukiskan keindahan danau. Bahkan, air terjun yang
menjadi sumber pengairan danau tersebut juga
mempercantik lukisan Tuhan di kawasan alam
Bandung tersebut.
Danau Sanghyang Heuleut merupakan sebuah
danau yang mengalirkan arus Sungai Citarum Purba.
Dalam tatanan danau purba di Bandung, Sanghyang
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Heuleut ini masih dalam satu kawasan dengan
tempat yang bernama Sanghyang Tikoro dan
Sanghyang Poek.
Melihat dari karakteristik kawasan danau
tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sanghyang
Heuleut merupakan sebuah danau purba. Hal ini
terbukti dengan adanya perbukitan yang
membentuk perbatuan khas dari hasil letusan
Gunung Api Purba, yang dikenal dengan sebutan
Gunung Sunda.
Mengapa danau ini masih terjaga dan terlindungi
hingga saat ini? Hal tersebut diakibatkan oleh
adanya Bendungan Saguling yang kini menjadi
sumber air di Danau Sanghyang Heuleut.
Danau Sanghyang Heuleut ini bisa diakses
dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.
Patokan yang bisa memudahkan pengunjung untuk
bisa menemukan lokasi tersebut adalah PLTA
Saguling. Dari gapura utama PLTA Saguling menuju
danau cantik tersebut berjarak sekitar 5 kilometer.
Bagi Anda yang menggunakan kendaraan, dari
lokasi PLTA Saguling yang terdapat pipa raksasa
pengunjung bisa melanjutkan perjalanan dengan
jalan kaki. Dari lokasi tersebut, pengunjung akan
melewati aliran sungai dan berjalan ke arah hutan.
Sekitar 1 kilometer dari perjalanan, pengunjung
akan menemukan sebuah gunung kecil yang
didalamnya terdapat Gua Sanghyang Poek.
Dari Sanghyang Poek, perjalanan menuju danau
cantik Sanghyang Heuleut masih harus dilanjutkan
dengan berjalan kaki sekitar 2 kilometer melawan
arus sungai. Tepatnya, lokasi Sanghyang Heuleut ini
berada di ujung Sungai Sanghyang Poek.
Kalau berangkat dari Kota Bandung, lokasi
Sanghyang Heuleut ini bisa ditempuh melalui rute
Kota Cimahi – Padalarang (hingga melewati pusat
oleh-oleh Roti Unyil dan pusat oleh-oleh khas
Priangan di pinggir Jalan) – Raja Mandala – Pintu
Gerbang PLTA Saguling.
Hingga saat ini, Anda bisa secara bebas
menikmati keindahan alam di sekitar tempat wisata
alam di Band ung tersebut tanpa dipungut biaya.
Hanya diperlukan biaya parkir sekitar Rp. 8000 jika
pengunjung membawa kendaraan pribadi yang bisa
diparkir di pusat informasi PLTA Saguling.
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agi anda pecinta kuliner, yang ingin
menikmati sensasi berbeda saat makan
bakso. Disinilah tempatnya, di warung
bakso yang bernama Baso Solo Condong
Raos. Lokasinya terletak di jalan Pasteur, tepat di
belakang BTC (Bandung Trade Center). Tempat ini
menyediakan menu bakso yang ukurannya berbeda
dari biasanya. Sangat cocok dikunjungi bersama
teman atau keluarga, karena satu porsi bakso bisa
untuk 5 sampai 6 orang.
Warung ini berdiri sejak tahun 2010, dan kini
sudah memiliki 10 cabang. Selain di belakang BTC
warung bakso ini bisa anda temui di Cimahi, tepatnya
dijalan Jati, di jalan Sangkuriang Atas dan
Sangkuriang Bawah. Ada juga di Jalan sunda, di jalan
Babakan Ciparay dan Soreang. Pertma kali dibuka,
warung Bakso ini disambut dengan antusias oleh
masyarakat.
Dijuluki Bakso Istighfar karena memang
ukuranya yang sangat besar alias jumbo, yaitu
seberat 1,5 kg hampir sebesar bola voli. Dan yang
paling menarik ialah, di warung Baso Solo Condong
Raos ini menawarkan tantangan special setiap hari.
“Bagi pengunjung yang sanggup untuk
menghabiskan satu porsi bakso istighfar sendirian
dalam waktu 1 jam maka tidak usah bayar alias
gratis,”ujar pemiliknya, Suratmin saat di temui tim
destinasi bandung.
Diwarung Baso Solo Condorong Raos ini
m e n ye d i a k a n m e n u – m e n u b a k s o l a i n y a ,
diantaranya mie bakso cincang besar dibandrol
dengan harga Rp. 17 ribu perporsi, mie bakso urat
besar Rp. 17 ribu perporsi, mie yamin cincang besar
Rp. 19 ribu perporsi, mie yamin urat besar Rp. 18 ribu
perporsi, mie yamin bakso kecil Rp. 14 ribu perporsi,
mie bakso kecil Rp. 12 ribu perporsi, dan untuk mie
bakso istighfar sendiri dibandrol dengan harga Rp.
80 ribu perporsi.
Anda berminat !!.
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INILAH BAKSO SUPER GEDE

BAKSO ISTIGHFAR
Oleh Abdul Basyir
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HOTEL IBIS STYLE

BALI KUTA LEGIAN
MENYATUKAN KONSEP KENYAMANAN
DENGAN DESAIN YANG UNIK

B

Oleh Robi Ibonk

ali merupakan salah satu destinasi wisata
yang selalu ramai dikunjungi oleh
wisatawan domestik maupun wisatawan
luar negeri. Kenyamanan dan keindahan
pulau dewata Bali tentunya yang menjadi daya
tariknya. Selain tempat wisata, tempat menginap
merupakan kebutuhan wajib saat berkunjung ke
tempat wisata, khususnya ke Bali.
Hotel Ibis Styles Bali Kuta Legian adalah salah
satu pilihan bagi para wisatawan yang mencari
akomodasi ekonomi premium di Bali dengan harga
terjangkau tanpa ada tambahan biaya-biaya lain
yang tidak diinformasikan sejak awal (all-inclusive).
Hotel ini terletak di jalan Dewi Sri no 17 di daerah
Kuta yang sangat terkenal, tak jauh dari Legian dan
Seminyak, serta dikelilingi restoran-restoran
internasional, pusat perbelanjaan dan kehidupan
malam. Letaknya sangat strategis di Bali yang hanya
15 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan
tidak jauh dari Kuta Central Park.
Kawasan jalan Dewi Sri kini menjadi ikon
destinasi wisata kuliner malam hari dan tempat
favorit baru wisatawan untuk berburu berbagai jenis
wisata kuliner.
Hotel ini dirancang unik dan secara strategis
terlihat berbeda dengan bangunan-bangunan lain di
sekitarnya. Ibis Styles Bali Kuta Dewi Sri melengkapi
jaringan hotel-hotel ibis Styles yang berkembang
sangat pesat.
Hotel ini memiliki 114 kamar yang terdiri dari 96
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kamar tipe standar dan 18 kamar tipe family . Untuk
memberikan kenyamanan kepada para tamu
dilengkapi dengan ranjang dobel dan selimut lembut
yang besar serta guling. Hotel ini adalah yang
pertama dari jaringan hotel keluarga ibis di Bali yang
dilengkapi dengan guling.
Untuk fasilitas meeting room, di hotel ini
menyediakan 2 ruangan meeting dengan kapasitas
70 orang dan 30 orang.
Selain itu tersedia pula LCD TV layar datar 32
inchi dengan berbagai saluran internasional.
Tersedia juga meja kerja dan akses Internet Wi-Fi
untuk memastikan konektivitas dan produktivitas
kerja tetap tinggi selama bepergian.
Semua kamar memiliki walk-in shower,
pengering rambut, minibar dan brankas di kamar.
Semua Family Room dapat menampung hingga
empat orang lengkap dengan bathtub, shower dan
tempat tidur sofa. Tipe kamar lainnya sebagai pilihan
adalah Standard Double Bed dan Standard Twin Bed.
Desain ibis Styles Bali Kuta Dewi Sri menerapkan
karakteristik ibis Styles yang unik dan ﬂeksibel.
Hotel ini menawarkan sentuhan budaya Bali yang
unik dan menawan berpadu dengan jiwa ibis Styles
yang sederhana, namun cerah dan penuh keramahan.
ibis mengembangkan dirinya untuk kenyamanan dan
ketenangan anda dengan harga terbaik.
Penawaran dengan konsep all-inclusive sudah
meliputi sarapan prasmanan dengan berbagai
pilihan jus buah, teh, kopi, kue-kue, sereal, buah-
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buahan dan makanan lokal seperti nasi goreng,
bubur ayam dan masih banyak lagi. Konsep tersebut
juga meliputi tersedianya fasilitas internet.
Hotel ini juga menawarkan layanan antar-jemput
bandara, 100 persen area merupakan kawasan bebas
rokok, bar, kolam renang terbuka yang dilengkapi
dengan kolam untuk anak-anak, serta area anak-anak
untuk bermain. Perangkat komputer dengan akses
internet tersedia di beberapa kawasan hotel. Selain
itu di hotel ini menyediakan fasilitas untuk kaum
difabel dan tempat ibadah untuk pengunjung
muslim.
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi
ibis Style Bali Kuta Legian di jalan Dewi Sri no.17 Kuta
Bali 80361, Indonesia. Telp. (0361) 8469700 email :
reservation@ibisstylesbalikutalegian.com atau klik
www.ibisstyles.com -accorhotels.com/8451
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Wisata Kuliner
yang Enak, Murah

dan Halal di Bali
Oleh Hendra Karunia

P

ulau Bali selain destinasi wisatanya
yang sudah terkenal hingga mancanegara,
wisata kulinernya pun tidak kalah
beragam dan pasti ingin mencobanya.
Ketika di Pulau Dewata Tim Destinasi Bandung
tentunya tidak ingin melewatkan berbagai macam
aneka kuliner di pulau Dewata tersebut. Waktu
empat hari ternyata tidak cukup untuk berburu
wisata kuliner di Bali, banyaknya tempat makan yang
enak Seperti Bebek Tepi Sawah (Gianyar – Ubud),
Ayam Betutu Gilimanuk, Nasi Pedas hingga makanan
kaki lima yang banyak bertebaran di Denpasar.
Untuk itu tim Destinasi Bandung hanya
memberikan beberapa referensi tempat makan yang
murah enak dan halal di Bali
Nasi Tempong Condong Raos

Bagi anda yang akan berkunjung ke tanah lot ,
bisa mampir kesini , letaknya ada di jalan Gunung
Batukaru no 1 di Denpasar. Jenis makanan yang ada
antara lain: Ayam, bebek, ikan asin, Ikan Lele, ati
ampla, babat, empal , petai, tahu dan tempe yang bisa
kita pesan untuk digoreng ataupun dibakar. Selain itu
ada lalapan yang terdiri dari kacang
panjang,ketimun, labu siam, daun pepaya dan terong
yang lembut di mulut. Yang membuat berbeda dari
warung yang sejenis adalah tingkat kepedasan dari
sambal yang menjadikan warung nasi tempong
Condong Raos ramai dikunjungi oleh wisatawan.
Makan Nasi Tempong bisa membuat keringat dan
air mata bercucuran. Hanya saja tidak tahu
bagaimana jika ada pengunjung yang tidak bisa
makan pedas, apakah mereka menyiapkan sambel
atau apapun sebagai pengganti sambal nasi
tempong
Harga perporsinya sangat murah , anda hanya
merogoh kocek mulai dari Rp. 8000 perporsinya.
Nasi Pedas Andika
Nasi pedas ini terletak di depan Supernova
supermarket dekat dengan pusat oleh-oleh Joger
dan selalu menjadi favorit bagi wisatawan domestik
yang sedang berlibur. Yang sedang berlibur ke Bali
pasti akan dan menyempatkan diri berkunjung ke
warung kecil ini. Pengunjung berdesak desakan di
depan tempat yang sebenarnya ruko, duduk di meja
yang sekedarnya kemudian terlihat lahap menikmati
hidangan. Hidangan yang tersedia berupa tempe
g o r e n g k e r i n g , a b o n , a y a m s u i r, a t i , k u l i t
ayam,mie,sayur tumis, sate telur, ikan asin dengan
kacang tanah, sambel goreng ati dan masih banyak
yang lainnha, seperti halnya banyak nasi campur.
Yang special yaitu sambalnya yang super pedas. Nasi
Pedas Ibu Andika ini menyediakan kuliner dengan
harga terjangkau denagn rasa yang cukup mantap.
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Dengan merongoh kocek Rp.20.000 per orang, dan
warung ini buka 24 jam.
Warung Mak Beng
Warung ini merupakan sebuah warung yang
menjual makanan dengan menu ikan dan seafood di
Jl. Hang Tuah No. 45 Sanur Bali Indonesia. Lokasi nya
sangat mudah di capai. Kalau dari Kuta cukup
melewati by pass ngurah rai arah ke pantai Sanur.
Di warung Mak Beng menu paketnya terdiri dari
Sop Ikan, Ikan Goreng dan sambel terasi, untuk 1
paket ini di patok harga Rp. 45.000,-. Sedangakan
untuk minumannya ada Es jeruk Rp. 12.000, air
mineral Rp.6000, temu lawak Rp.6000, es cube
Rp.2000, kopi Rp.8000.
Sop nya di masak dengan bumbu- warisan
tradisional bali yg di turunkan secara menurun oleh
pemilik warung. Membuat cita rasa sop ikan nya
tidak amis sama sekali, rasa nya sangat segar, agak
asem dan pedas. Didalam sop nya di campur
belimbing dan timun yg dimasak secara pas di lidah.
Selain itu di warung ini sambalnya menjadi
favorit para pengunjung, campuran pedas dan terasi
menyatu jadi satu.Buat yg ke Bali, rasa nya wajib
mencoba wisata kuliner di warung mak beng ini.
Warung Bu Umi
Warung makan ini menyajikan berbagai macam
masakan mulai dari masakan bali, masakan sunda
dan masakan eropa. Rumah makan yang berlokasi di
jalan Dewi Sri Legian Kuta ini sangat ramai di
kunjungi wisatawan domestik dan luar negeri, dan
juga para komunitas seperti komunitas klub sepeda
motor dan juga komunitas klub sepak bola.
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Untuk masakan favoritnya di warung Bu Umi
adalah nasi campur bebek dan nasi campur rendang.
Nasi campur ini terdiri dari rendang dan bebek di
tambah pelengkapnya yakni tumis buncis, sate lilit,
sambel goreng kentang dan sambel matah. selain
memiliki fasilitas lengkap, dekat dengan tempat
wisata juga memiliki pilihan menu beragam dan
boleh dibilang lengkap dengan menu-menu
makanan tradisional khas Nusantara.
Selain Nasi campur dengan berbagai pilihan lauk
pauk lengkap, ayam lalapan komplit, capcay, soto
betawi, soto ayam, soto yamin, soto ceker, nasi
goreng kikil, rawon, nasi uduk, bubur ayam, sop
buntut, mie goreng merupakan sederetan menumenu yang bisa dinikmati di Warung Bu umi.
Selain menu berat, Warung Bu Umi menyediakan
pilihan menu angkringan seperti, pisang goreng, roti
bakar, ubi rebus, singkong rebus, tentunya
dilengkapi aneka minuman lengkap seperti aneka
jus buah lengkap, esteh dan Kopi. Untuk harganya di
kisaran mulai Rp. 10.000.

Warung Ibu Maisyaroh
Warung ini terletak di daerah Kuta, tepatnya Jl.
Merdeka Raya. Kalau dari arah Sunset Road, jalan
masuknya persis di sebelah RS Siloam. Mudah
ditemui, kok.
Tersedia dua area, AC dan ruang terbuka. Disini
juga tersedia toilet yang bersih.
Ada pilihan nasi merah dan nasi putih. Beragam
masakan yang menggoda selera dipajang di rak kaca.
Kita tinggal tunjuk mau pilih masakan yang mana.
Rekomendasi kalau kesini adalah rawon, dagingnya
empuk dan gurih. Dihidangkan bersama telur asin.
Yang kedua pisang goreng. Paling enak kalau masih
hangat. Pilihan pisangnya selalu matang. Tepungnya
tebal dan sedikit manis.
Jangan lewatin minuman es kelapa muda. Juara!
Di cuaca Bali yang panas. Minum kelapa muda yang
diberi jeruk nipis sangat segar. Selain kelapa muda
banyak pilihan minuman yang lain. Jus buah-buahan,
es campur atau sesimple es the manis.
Warung ini buka dari jam 9 pagi sampai tengah
malam. Tempat parkir cukup leluasa, bisa di pinggir
jalan sekitaran warung. Harganya di kisaran mulai
dari Rp. 10.000 .
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Berlibur Seperti di Rumah Sendiri

Bersama Premier Hospitality
B

ali memang pantas di juluki sebagai surganya destinasi wisata dunia. Pulau ini banyak menyimpan kekayaan alam maupun kultur budayanya, selain itu tentu
saja wisata kulinernya. Pulau ini hingga sekarang masih menjadi tempat tujuan wisata favorit baik dari turis domestik maupun mancanegara.
Bagi anda yang liburannya menginginkan suasana yang nyaman seperti di rumah sendiri, tetapi
PREMIER HOSPITALITY
pelayanannya seperti di hotel bintang lima, wajib di coba villa, hotel dan condotel dari Premier Hospitality.
Istana
Kuta Galeriya, Promenade 1 - 25
Premier Hospitality , kuatnya di villa terutama di daerah seminyak Bali. Ada beberapa brand dari Premier
Hospitality adalah klub, style, living, villa, dan hotel. Setelah mengembangkan propertinya dan mulai
Jalan Patih Jelantik, Kuta Bali, 80361.
mengelola dan mengambil property yang merupakan condotel dan apartemen.
Tlp: (0361) 3700 023 | (0361) 869 5011
Tim Destinasi Bandung mengunjungi beberapa fasilitas dari Premier Hospitality diantaranya adalah
www.premierhospitalityasia.com
Casa Bonita Villa Jimbaran, Belevue Heritage Villa dan Majestic Point Bali, berikut ulasannya.

Casa Bonita Villa Jimbaran
Villa ini memberikan sensasi suasana liburan dengan pemandangan
tersembunyi yang menakjubkan di atas bukit , bangunannya diperkuat
dengan konsep arsitek yang sangat detail dengan ornamen yang kuat
akan budaya lokal. Villa ini areanya cukup luas cocok sekali untuk
keluarga besar dan internal perusahaan.
Casa Bonita mempunyai 5 bedroom di lengkapi dengan fasilitas yang
super mewah diantaranya kolam renang dengan jacuzinya, selain itu ada
meja bilyard , sauna dan fasilitas tempat gym.
Selain itu ada fasilitas rooftop yang sangat cocok untuk barbeque
dan resepsi pernikahan dengan pemandangan laut dan bandara Ngurai
Rai.
Dengan berlibur di Casa Bonita privasi para tamu sangat terjaga, yang
pasti tinggal di villa ini bisa lebih intim dengan keluarga. Ada living room
dan dapurnya jadi kalau mau masak sedikit lebih enak dan nyaman.
Untuk yang anda yang membawa kendaraan jangan khawatir untuk
parkir, karena tiap unit-unit villa ada parking lotnya sendiri dan ada
garasi sendiri.

Bellevue Heritage Villa
Berlokasi di kawasan Nusa Dua, Premier
Hospitality menghadirkan Villa dengan konsep
Condotel. Dalam satu area terdapat 22 unit dalam 1
komplek dengan gaya arsitektur yang mewah dan
artistik ditambah dengan interior desain yang
elegan. Terdiri dari 5 unit dengan 3 bedroom dan 17
unit dengan 2 bedroom yang sangat nyaman.
Bagi anda yang sedang berbulan madu, Bellevue
Heritage Villa menghadirkan paket honeymoon
dengan fasilitas 2 bedroom untuk di sulap menjadi
teman berbulan madu yang nyaman dengan suasana
romantis.
Selain itu bisa di buat romantic dinner , candle
light , lunch dan spa dijamin pengalaman bulan madu
anda tidak akan terlupakan. Sementara itu untuk
fasilitasnya di dalam ada kolam renang pribadi ,

dapur serta living room yang memberikan suasana
berbeda dan menghadirkan perpaduan sempurna
dengan suasana unik , dan privasi anda terjaga.

Maj tic Point Bali
Villa megah ini menawarkan 8 unit dengan 3
bedroom dan kolam renang pribadi. villa ini
didesain dengan gaya modern . Masing-masing unit
memiliki kamar mandi yang mewah, dengan fasilitas
ruang tamu , dapur kecil , tv kabel , dvd player untuk
menghibur para tamu. Selain itu ruang makan
pribadi, area bar dengan fasilitas yang tersedia untuk
tamu, layaknya seperti di rumah sendiri.
Terletak di nusa dua , Villa ini adalah tempat
untuk benar-benar melarikan diri dari hiruk pikuknya
kehidupan kota dengan menghabiskan waktu yang
berkualitas dengan orang yang dicintai .
Dengan suasana senyaman ini liburan anda
sangat berkesan dan pasti akan datang kembali ke
tempat ini lagi.
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elain di pantai, menikmati sunset dari atap
sebuah hotel atau roof top akan menjadi
pengalaman tersendiri. Apalagi, dengan
segala fasilitas mewah yang memanjakan,

dapat melepas kepenatan tamu yang datang dari
rutinitas harian yang melelahkan.
Hotel The Atanaya adalah salah satu Hotel bintang 4
di Kuta, kawasan wisata tersohor di Bali dengan konsep
desain yang mengombinasikan budaya tradisonal dan
peranakan modern. Lokasi Atanaya bersebelahan
dengan Krisna, yang dikenal sebagai pusat belanja oleholeh khas Bali. Dari Bandara Ngurah Rai untuk menuju
ke Hotel ini hanya di perlukan 15 menit, 15 menit ke
Kuta dan Seminyak serta hanya 20 menit ke Nusa Dua.
Konsep budaya peranakan memang sangat kental di
Hotel The Atanaya. Itu bisa terlihat begitu masuk ke
lobby, interiornya mencerminkan budaya peranakan
dengan piring , baju dan guci bernuansa oriental.
Hotel The Atanaya merupakan jaringan dari Hotel
Atlet Century Park Jakarta, yang memiliki 5 lantai
dengan beragam tipe kamar serta fasilitas meeting
room dan swimming pool yang berada di lantai paling
atas. Total ada 109 kamar , dengan 4 tipe, yakni tipe
deluxe room, executive room, executive suite dan
junior suite. Untuk harganya mulai dari 500 ribu untuk
deluxe dan yang executive sampai harga Rp. 1, 9 juta.
Untuk fasilitas hotel ini anda di manjakan dengan meja
bilyard di Kapur Sirih restoran. Sementara itu untuk di
kamar ada fasilitas minibar, tv kabel, hairdryer dan
fasilitas wiﬁ.
Meeting room di sini ada 4 tempat, 3 di bawah dan 1
di lantai roof top dekat swimming pool. Kapasitas
meeting sendiri mulai dari 30 pax sampai dengan 300
pax.
Bagi anda ataupun keluarga yang ingin
menyelenggarakan pernikahan , disini tersedia paket
wedding mulai harga 30 juta 150 pax di rooftop atas
dengan konsep out door.
Untuk informasi bisa menghubungi The Atanaya
Hotel di jalan Sunset Road no.88A Kuta Bali . Telp.0361
8468600 / 0828 9719 8600Email : info@atanaya.com
atau klik www.atanaya.com

14 D tinasi Bandung

Destinasi Bandung

Menikmati Sunset
Dari Atas Hotel dengan Nuansa Oriental

di The Atanaya Hotel Bali
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