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ASUS ZenFlash (AFLU002),

Lampu “Blitz”
untuk

di Taman Buru Gunung Masigit

Zenfone 2

L

ampu ﬂash saat ini telah semakin lazim
digunakan pada kamera smartphone
dengan tukuan untuk menghasilkan foto
yang lebih baik. Di pasaran sendiri ada dua
jenis lampu yang biasa digunakan, yakni LED ﬂash
dan Xenon Flash.
Yang sangat disayangkan, elemen yang
menggunakan penerangan berbasis LED rasanya
belum mampu menghasilkan foto-foto berkualitas
bagus di kondisi pencahayaan kurang. Setidaknya
jika dikomparasi dengan Xenon ﬂash (lampu ﬂash
tambahan) yang biasanya siap digunakan pada
kamera professional.
Namun demikian, ASUS kini telah meluncurkan
smartphone dengan aksesoris yang memiliki

kemampuan seperti Xenon ﬂash untuk
menghasilkan foto-foto yang keren. Akesoris
tersebut dinamakan dengan ASUS ZenFlash.
Berikut ini ﬁtur-ﬁtur utama ASUS Zenﬂash:
1. Memiliki nilai GN (Guide Number) 4.8 yang mampu
menawarkan penerangan 100 kali lebih baik dari
lampu kamera ﬂash (LED) pada kamera smartphone.
2. Bisa dikoneksikan dengan USB OTG, tanpa baterai
dan charger.
3. Hanya diperuntukan bagi ZenFone 2 series
4. Disertakan pelindung kabel USB
Zenﬂash juga merupakan sebuah aksesoris yang
dirancang khusus hanya untuk smartphone terbaru
ASUS yakni seri ASUS Zenfone 2. Perangkat tersebut
akan aktif manakala mendekteksi keberadaan
cahaya yang kurang disekitarnya (akan dijelaskan
kemudian).

Kareumbi

Alat tersebut membutuhkan sambungan USB
OTG untuk disambungkan dengan lubang charger di
Zenfone 2. Kabelnya juga dapat tersimpan dengan
rapi dilipatkan di sekeliling body Zenﬂash.
Karena ASUS Zenﬂash menawarkan kecerahan
ratusan kali daripada lampu
ﬂash yang terpasang (built in)
pada kamera, Zenﬂash dapat
benar-bener efektif
membantu meningkatkan
kualitas gambar.Terutama
bila Anda ingin menangkap
subjek yang bergerak dalam
gelap. Menggunakan ASUS
Zenﬂash, gambar yang
dihasilkan tidak akan blur.

Canon
PowerShot
G5 X dan G9 X,
Hasilkan Foto yang Tajam

C

anon melalui pt. Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan digitalnya di
Indonesia, menghadirkan dua kamera digital saku premium terbaru, yaitu Canon
PowerShot G5 X dan PowerShot G9 X.
Kedua kamera ini didedikasikan bagi para pecinta foto baik untuk sekadar hobi maupun untuk
keperluan profesional.
Kamera Canon PowerShot G5 X dan PowerShot G9 X bisa dengan mudah Anda gunakan untuk
mengambil foto dari jarak dekat atau foto makro hingga sedekat 5cm. Selain itu, 9-bilah diafragma
dengan aperture terkecil f/1.8 pada Canon PowerShot G5 X dan f/2.0 pada PowerShot G9 X ini
menghasilkan foto dengan efek bokeh yang halus dan memesona.
Canon PowerShot G5 X merupakan kamera seri G pertama yang dilengkapi jendela bidik/ EVF
(Electronic View Finder) beresolusi setinggi 2,36 juta titik yang setara dengan warna gamut pada
monitor komputer (sRGB).
Canon PowerShot G5 X menggunakan layar LCD sentuh yang interaktif dan dapat ditekuk,
sehingga Anda dapat melakukan foto selﬁe maupun groupie serta memberikan ﬂeksibilitas
mengambil foto dari berbagai sudut untuk menghasilkan foto kreatif dan unik.
Kedua kamera ini dilengkapi dengan kemampuan untuk merekam video dengan resolusi 1080p
full HD (pada 24p dan 60p di format MP4) serta memiliki kemampuan untuk mengedit video.
PowerShot G5 X dan G9 X sudah dibekali dengan NFC dan Wi-Fi untuk memudahkan pengguna
berbagi foto dan video di antara kamera yang kompatibel, ke perangkat smartphone, Canon Connect
Station CS100 maupun langsung ke media sosial melalui Canon iMage Gateaway (CiG). Sebagai
tambahan, aplikasi Canon Camera Connect memungkinkan pengguna untuk mengendalikan kamera
dari jarak jauh secara nirkabel termasuk melakukan berbagai pengaturan sebelum memotret,
seperti zoom, fokus, kecepatan shutter, ISO, aperture, maupun aspek rasio foto melalui perangkat
pintar/ gadget.
pt. Datascrip sebagai distributor tunggal kamera digital Canon di Indonesia, memasarkan Canon
PowerShot G5 X seharga Rp 8.900.000,- dan Canon PowerShot G9 X seharga Rp 5.750.000,-.
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Manajemen Pengelola Kawasan
Konservasi Masigit – Kareumbi
Jl. Arumanis. 25. Bandung, Jawa Barat,
INDONESIA 40191 | Ph/fax: +62 22 2502085
Email: info@tbmk.org
CP: Darmanto +62 812 213 288

B

erlibur ke tempat wisata alam yang masih
terjaga keasliannya belakangan ini
semakin banyak di cari oleh wisatawan.
Kembali ke alam (back to nature) atau
sekedar ingin merasakan sensasi menginap di alam
terbuka dengan pemandangan hutan belantara,
sambil menikmati tumbuhan atau binatang yang
sudah langka atau jarang di temui di perkotaan,
merupakan dambaan keluarga untuk mengusir
kepenatan dari runititas pekerjaan.
Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi,
patut dicoba untuk rekreasi sekaligus mengenalkan
pelestarian lingkungan kepada keluarga. Taman Buru
Gunung Masigit Kareumbi adalah sejak tahun 1976
di tetapkan sebagai hutan dengan fungsi Taman Buru
yang merupakan satu-satunya taman Buru se jawaBali. Pada tahun 2009, WANADRI dan BBKSDA Jabar
bekerjasama untuk mengoptimalisasi pengelolaan
kawasan yang lestari.
Kawasan konservasi Taman Buru Gunung Masigit
Kareumbi seluas 12.420,70 hektar ini terletak pada
area yang menjadi kewenangan tiga kabupaten yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang
danKabupaten Garut. Sebagian besar area berada di
Sumedang dan Garut.
Jenis-jenis fauna yang ada di kawasan ini antara
lain, Babi hutan , Rusa Tutul, Kijang , Anjing hutan ,
Macan tutul, Kucing hutan , Ayam hutan, Kukang ,
Bultok , Kera, Lutung dan Burung Walik.
Sedangkan tumbuhan bawahnya terdiri dari
tepus , Congok, Cangkuang , Angbulu, Anggrek
Merpati, Anggrek Bulan , Kadaka, Pinus , Bambu , dan
Kuren .
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Kekuatan utama kawasan ini bisa terlihat saat
Anda membawa serta anggota keluarga untuk
menikmati alam. Di sini disediakan pilihan
penginapan berupa Rumah Pohon, Rumah Rusa, atau
pun lahan perkemahan (Camping Ground).
Rumah Pohon terbuat dari kayu pohon dan
berbentuk rumah panggung. Ada empat unit Rumah
Pohon yang disediakan, "Rumah pohon tidak berasal
dari kayu yang ditebang. Melainkan dari pohon yang
sudah tumbang,"ujar perwakilan dari Wanadri ,
Dadan.
Anda bisa menyewa Rumah pohon 4 unit dengan
donasi Rp. 2.300.000/malam, kelebihannya apabila
Anda membooking sekaligus , pengelola dan tamu
yang lain tidak boleh masuk tanpa seizin yang
sedang menyewa. Untuk anda yang ingin menyewa 1
unit rumah pohon juga bisa, rumah pohon dengan
kapasitas 8 orang di kenakan donasi Rp.550.000/
malam. Sedangkan untuk kapasitas 6 orang di
kenakan donasi Rp.450.000.
Fasilitasnya sendiri ada MCK di bawah, ada
listrik, , sleeping bag, kompor gas. Ada juga aula
untuk makan, panggung hiburan. Apabila anda
membawa rombongan lebih dari 30 orang anda bisa
bikin tenda di bawahnya karena kapasistas lahannya
sangat luas.
Untuk anda yang ingin berkemah di Camping
ground , anda bisa menyewa lokasi dengan donasi
Rp.800.000 /malam. Di lokasi ini juga menyewakan
tenda , apabila anda tidak ingin membawa tenda, di
kenakan biaya Rp.80.000/malam dengan kapasitas 4
orang. Sementara itu untuk tenda kapasitas 10 orang
di kenakan donasi Rp.175.000/malam.
Untuk makannya di kenakan donasi
Rp.20.000/orang dengan menu ayam goreng, sayur,
sambal, lalap , buah dan air minum

Menurut Dadan , kedepannya kawasan ini akan
di jadikan kawasan berburu, sekarang ini lebih ke
konservasi untuk pelestarian hutan dan
penangkaran rusa dulu.
"Banyak komunitas potographer yang 'hunting'
ntuk berburu foto burung yang statusnya sudah dan
langka untuk ditemui,"katanya.
Aktivitas berikutnya bisa Anda pilih sesuai minat.
Mulai dari kayak, kano, bersepeda, joging track,atau
hanya menyusuri sungai. Namun jika Anda ingin
memberi lebih pada alam, silakan lakukan Wali
Pohon. Inilah gerakan reboisasi TBMK yang
merangkul masyarakat dari segala lapisan.
Cukup membayar Rp.50.000 Anda akan
mendapat satu tunas tanaman manglid atau puspa
untuk diadopsi selama tiga tahun. Selama kurun
waktu itu, nama Anda tercantum di papan kecil di
depan pohon tersebut. Perkembangannya pun akan
selalu di update untuk Anda si "orang-tua" pohon.
Lokasinya pun tidak jauh dari kota Bandung,
Anda bisa melalui rute jalan Bandung – Cicalengka –
Sindangwangi – Tanjungwangi – Blok Kawasan
Wisata. Jarak kota Bandung – Cicalengka ± 30 Km,
menggunakan jalan raya propinsi atau dengan kereta
api.
Dari Cicalengka menuju Sindangwangi (± 13 Km)
dengan jalan beraspal hotmix dalam kondisi baik
(2009), dari Sindangwangi melintasi Kp. Leuwiliang
menuju pintu masuk Blok KW (±2 Km) berupa jalan
aspal kelas III dengan kondisi berbatudan sempit.
Tidak disarankan untuk membawa mobil sedan.
Dari pintu masuk menuju blok KW ±1 km jalan
berbatu makadam dengan kondisi berbatu. Lokasi
KW dapat dilalui dicapai oleh kendaraan roda empat,
truk tentara dan bis mini (30 seat). Tiket masuk
weekday Rp.7500, weekend Rp.11.250
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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

Eskrimbo Vanila

ZZZ EXPRESS
BACKPACKERS HOSTEL
Paskal Hyper Square D-2
Telp: +62 22 87786212
www.zzzexpress.com
Hotel Grand Paradise
Jl. Tangkuban Perahu No. 50
Lembang - Bandung
Telp : + 62 22 2789177

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

B

agi anda yang suka berlibur ke destinasi
wisata di kawasan Garut, Tasikmalaya
ataupun Pangandaran, dari arah Bandung
tentunya Anda akan melintasi Wilayah
Cicalengka dan jarang untuk singgah ke kawasan
tersebut. Padahal banyak destinasi wisata yang patut
anda coba di antaranya adalah Curug Cinulang. Air
terjun atau dalam bahasa sunda biasa di sebut Curug
Cinulang ini terletak di perbatasan antara
Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang,
tepatnya di Desa Sindulang, Kecamatan
Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa
Barat dengan koordinat GPS -6° 57’ 44.00”, +107° 52’
53.00”.
Berjarak ±38 Kilometer ke arah Timur dari Kota
Bandung, dengan akses yang cukup mudah karena
dapat dilalui dengan akses tol Cipularang. Setelah
melewati pintu tol, diteruskan melalui akses jalan
Bandung – Garut sampai Km ke 11 terdapat papan
petunjuk arah yang menginformasikan lokasi Curug
Cinulang dan berjarak 2,5 Km ke arah timur dari
papan petunjuk arah. Dengan kondisi jalan yang
mulus, menjadikan akses kendaraan lebih mudah
untuk melalui jalan masuk Curug Cinulang.
Curug Cinulang memiliki dua buah air terjun
yang memiliki ketinggian ±50 meter. Air yang jernih,
pemandangan yang indah, serta masih hijaunya
p e p o h o n a n d i t e m p a t i n i d a p a t m e m b aw a
ketenangan dan kedamaian saat menikmati Curug
ini. Dengan debit air yang besar dan derasnya air
yang mengalir, pengunjung biasanya menikmati
aliran air sungai Citarik yang mengalir dari Curug
tersebut. Selain itu ada pula di seberangnya air
terjun yang debit airnya lebih sedikit dari air terjun
utama , sehingga ada total 3 air terjun di Curug
Cinulang.
Selain menikmati air terjun yang indah,
wisatawan juga dapat menikmati pendakian bukit
yang terletak diseberang sungai. Tidak hanya
pendakian bukit, dibagian atas tepat di samping
sungai yang mengalir ke air terjun utama terdapat
wahana bermain anak-anak dan sedang di bangun
kolam renang.
Curug Cinulang ini yang sangat melegenda
sehingga penyanyi maestro sunda Almarhum Darso
membuatkan lagu pop sunda dengan judul Curug
Cinulang dan sangat terkenal bagi masyarakat Jawa
Barat. Lagu tersebut mengisahkan bagaiman Curug
Cinulang menjadi saksi kisah asmara dua sejoli.
Jika Anda berkunjung ke sini disarankan untuk
membawa baju ganti karena akan merasakan
hempasan air terjun yang membuat baju anda
menjadi basah karena anginnya yang lumayan
kencang.
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Menikmati Segarnya Air Terjun

Curug Cinulang

Eskrimbo

Eskrimbo Strawberry

kuriwel-kuriwel dulu dong

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

eskrimbo

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

Untuk menuju ke kawasan ini Anda ambil jalur
arah jalan ke Garut, tepatnya di Paramon alias Jalan
Parakan Muncang, Cicalengka. Berjarak sekitar 38 km
dari kota Bandung ke arah timur, Anda bisa melalui
jalan tol Cipularang keluar pintu tol Cileunyi. Ambil
ke arah Jalan Bandung-Garut/Tasikmalaya. Sekitar
kilometer 11, di daerah dekat jembatan ada papan
petunjuk menuju ke lokasi wisata Curug Cinulang,
(jembatan persimpangan Desa Cikopo). Anda ambil
kiri ke bawah jembatan, dari sini jarak ke lokasi Curug
Cinulang sekitar 8 km dengan rute jalan menanjak
dan berkelok-kelok.
Anda akan sampai di daerah kampung Dampit, di
sanalah lokasi wisata air terjun ini berada . Sepanjang
perjalanan menuju tempat ini anda akan di suguhi
pemandangan yang sangat menakjubkan. Anda akan
menemukan pemandangan yang sangat eksotis
melihat dataran Bandung timur dari ketinggian.
Latar gunung-gunung yang mengelilingi Bandung
juga dataraan Bandung timur sangat cocok buat
berfoto-foto. Spot yang cocok untuk melihat
pemandangan ini ada di kawasan Bukit Candi. Jadi,
saat perjalanan ke Curug Cinulang Anda bisa rehat
sejenak di pinggir jalan buat mengabadikan
keindahan Bandung dari ketinggian. Lebih atas, di
dekat arah Curug Cinulang sendiri banyak
pemandangan sawah yang sangat indah untuk
diabadikan seperti lukisan alam yang berwarna
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Jembatan Barelang

Eskrimbo Coklat

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

Espotongdong

hijau.
Bagi yang ingin menggunakan kendaraan umum
dapat ditempuh dari terminal bus Cicalengka dengan
mengambil jurusan Cicalengka – Sindulang Sindangwangi. Anda pun bisa memakai kereta api
yang berhenti di Stasiun Cicalengka. Ojek pun
tersedia di persimpangan Jalan Bypass Cicalengka.
Rute lainnya bisa melalui jalur dari Kabupaten
Sumedang yang nantinya terhubung ke wilayah
Parakanmuncang. Dari sana, selanjutnya bisa
memilih kembali ke Kota Bandung melalui Jalan Raya
Rancaekek atau melalui Jalan Raya Tanjungsari.
Saat sampai lokasi, Anda parkirkan saja
kendaraan di dekat tempat pembelian karcis. Dari
area masuk diteruskan dengan berjalan kaki
melewati undakan sekitar 100 meteran dan akhirnya
Anda akan sampai ke lokasi air terjun. Di sana
kondisinya juga berundak-undak. Hati-hati saja saat
berjalan karena tanahnya licin.
Destinasi wisata ini masih di kelola oleh warga
setempat dengan rata-rata kunjungan 50 motor dan
5 mobil pada hari biasa, sementara untuk hari libur
bisa mencapai 300 motor dan 20 mobil pengunjung
yang datang ke lokasi ini.
Untuk tiket masuknya anda di kenakan biaya Rp.
5000/orang. Sedangkan parkir motor Rp.3000 dan
Mobil Rp.5000. Jam Operasional buka mulai pukul
07.00 -17.00 wib.

www.destinasibandung.co.id

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

www.destinasibandung.co.id

Mau Rental Mobil

di Bali

Hubungi Kami
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Indosat
ooredoo
Luncurkan Paket
Freedom Combo
Oleh Hendra Karunia

M

emasuki awal tahun 2016, Indosat
Ooredoo meluncurkan produk
terbarunya, yakni Paket Freedom
Co m b o . Te ro b o s a n p e r t a m a d i

Indonesia yang akan membebaskan masyarakat
Indonesia dari ketentuan batasan waktu penggunaan
dan rumitnya tarif. Indosat Ooredoo dengan paket
Freedom Combo baru ini menghadirkan pengalaman
digital terbaik dengan produk dan layanan yang
simple dan transparan bagi para pelanggannya.
Paket ini menghadirkan cara baru untuk
menikmati layanan telekomunikasi saat ini, di mana
p e l a n g g a n m e m p e ro l e h s e m u a ke b u t u h a n
komunikasinya dalam satu paket, ditambah bonus
data hingga dua kali serta telepon dan sms tanpa
batas yang mulai hari ini dapat dinikmati oleh jutaan
pelanggan Indosat Ooredoo. Dengan peluncuran ini,
pelanggan Indosat Ooredoo dengan bebas dapat
memilih kapan dan bagaimana mereka
menggunakan kuota data internet, telepon, atau
SMS. Setiap pelanggan dapat menggunakan paket ini
kapan saja, di mana saja, setiap hari di jaringan
Indosat Ooredoo.
“Sesuai janji kami untuk memperlakukan
pelanggan sebagai sahabat. Indosat Ooredoo
hadirkan paket yang simple, transparan dan mudah
sehingga para pelanggan tidak lagi perlu merasa
khawatir terhadap ketentuan batasan waktu dan tarif

ilegal
click

dot

piktip & ispiratip

yang tidak jelas. Inilah layanan telekomunikasi
digital yang memberikan pengalaman dan produk
terbaik untuk Indonesia,”ujar Group Head Channel
Management, Andri Pranata, saat peluncuran di
Bandung, Rabu (13/1/2016).
Lebih lanjut Andri mengatakan, Paket Freedom
Combo terdiri dari pilihan paket yang simple, yaitu
paket M, L, XL dan XXL. Semua paket tersebut
menawarkan akses Internet di jaringan data terkuat,
kebebasan menelpon dan SMS sepuasnya ke sesama
pelanggan Indosat Ooredoo selama 24 jam tanpa
batas. Pelanggan dapat memilih paket yang paling
sesuai dengan kebutuhan komunikasi mereka.
Paket ini bisa dinikmati mulai dari Rp 59 ribu per
bulan dengan kuota 1GB + 1GB (4G) serta telepon
dan SMS sepuasnya tanpa batas ke sesama
pelanggan Indosat Ooredoo. Pelanggan Indosat
Ooredoo di seluruh Indonesia dapat mengakses dan
membeli pilihan paket ini melaui *123# atau melalui
myCare.indosatooredoo.com mulai tanggal 6 Januari

2016. Untuk pelanggan baru, pembelian paket
Freedom Combo dapat dilakukan di gerai-gerai
Indosat Ooredoo terdekat.
“Kami akan terus menghadirkan terobosanterobosan produk dan layanan bagi para pelanggan
kami, sehingga mereka dapat meraih manfaat dari
telekomunikasi, baik dalam menjali tali silahturahmi
dengan keluarga dan saudara, sampai dengan
melakukan hubungan bisnis dengan mitra usaha
mereka, serta lain sebagainya. Paket Freedom Combo
ini didukung dengan layanan high-speed internet di
jaringan data terkuat saat ini, yakni 4Gplus,” tutur
Andri.
Layanan 4Gplus Indosat Ooredoo telah tersedia
di 27 kota di seluruh Indonesia, dan akan disusul oleh
14 kota lainnya. Pada saat diluncurkan, sebanyak 40
juta orang di Indonesia sudah dapat menikmati
layanan 4Gplus dan Indosat Ooredoo berkomitmen
untuk menjangkau 5 juta orang lagi setiap bulannya
selama tahun 2016.

Media Online
Terperdaya

“ JANGAN

DIBACA

KETIKA
SHALAT ”
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Manjakan Wanita Indonesia,

Oleh Hendra Karunia

Yamaha Luncurkan New Fino 125 Blue Core

Y

amaha Indonesia kembali memanjakan
konsumennya di awal tahun 2016 ini
dengan meluncurkan produk terbarunya
yaitu New Fino 125 Blue Core.
Peluncuran New Fino 125 Blue Core berlangsung
cukup meriah dan berhasil menarik warga kota
Bandung untuk mengunjunginya pada Sabtu,
(9/1/2016), di Cikapundung Riverspot jalan Ir.
Soekarno Bandung.
Menurut Chief Operating Oﬃcer PT. Yamaha
Motor Manufacturing Dynosius Beti, Yamaha
Indonesia harus memahami konsumen, khususnya
w a n i t a I n d o n e s i a , K a r e n a t u j u a n Ya m a h a
meluncurkan New Fino 125 Blue Core adalah
memenangkan kompetisi di hati konsumen.
“New Fino 125 Blue Core memiliki desain
Diamond Headlamp yang bisa diterima konsumen
wanita, Sudah pasti para wanita menyukai Diamond.
New Fino 125 Blue Core sudah pasti menjadi pilihan
terbaik wanita Indonesia, karena skuter retro trendi
ini tampil elegan, sporty dan stylish, dan yang
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istimewa, Yamaha menciptakan New Fino 125 Blue
Core berdasarkan karakter style wanita Indonesia
yaitu, Professional, Hijab, Edgy, Girlie, dan
casual,”ujarnya.
New Fino 125 Blue Core tetap tampil dengan
gaya Elegant dan Sporty yang stylish sebagai
identitas Fino yang sudah dikenal luas masyarakat.
Kali ini sentuhannya lebih wanita, makin memikat
dengan desain Stylish and Beautiful. Mengambil
bentuk lekukan “S” Shape, desain bodi yang ramping
dengan sentuhan gaya elegan dan disempurnakan
Diamond Cut Lens, desain lampu depan yang anggun
dengan kilauan bagaikan berlian. New Fino 125 Blue
Core didukung ﬁtur-ﬁtur baru Advance Key System
dengan Answer Back (menemukan Fino mu) dan Auto
Open Key Shutter (membuka dan memasukkan
kunci) jadi mudah, cepat dan praktis. Mesin Blue Core
125cc Irit, Halus dan Nyaman.
Menyempurnakan motor yang Stylish and
Beautiful persembahan Yamaha untuk wanita
Indonesia dan cocok pula untuk pria. Tipe Premium
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(Elegant) dan Sporty dijual dengan harga Rp
16.125.000 on the road Bandung. Yamaha pun
memberikan helm berdesain retro stylish dan jaket
istimewa yang in line dengan warna motor untuk
setiap pembelian New Fino 125 Blue Core.
New Fino 125 Blue Core Elegant stylish
mempunyai tiga warna White Cappuccino (putih),
Red Berry Latte (merah), Black Espresso (hitam)
sedangkan Sporty stylish warnanya Sportif Noir
(hitam), Esprit Bleu (biru), Actif Rouge (merah).
Elegannya New Fino 125 Blue Core tampil cantik dan
natural terinspirasi dari ﬁlosoﬁ klasiknya kopi dan
sentuhan artistik coﬀee art melukiskan desain
istimewa.
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Trend Jas Pria
Tahun 2016:

Black &
White

Simple
Oleh Hendra Karunia

Kopaka Bridal :
Jl. Maulana Yusuf 17 Bandung. Phone: (022) 423
6382. Email: kopakabridal@gmail.com
Jl. Pasirkaliki (HYPER SQURE) Blok D-15 Bandung.
Phone: (022) 8606 1009. HP: (022) 9263 0968.
Email: misan@bdg.centrin.net.id
Jl. Boulevard Raya WB 2/20, Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara. Phone: (021) 450 8478. HP: (021)
453 2664. Email: misan@bdg.centrin.net.id

J

as merupakan bagian tak terpisahkan
dengan pria, terutama pria yang berprofesi
sebagai eksekutif muda atau pekerja
kantoran. Jas adalah pakaian yang dipakai
dalam kegiatan sehari-hari dalam bekerja, karena
dengan memakai jas pria akan terkesan berwibawa
dan berkarisma saat melakukan rutinitas
pekerjaannya di kantor.
Selain itu tentunya, Jas merupakan rangkaian
wajib untuk acara pesta pernikahan khususnya calon
mempelai pria.
Menurut desainer busana pria, Ivan Kopaka,
trend jas untuk pria tahun 2016 ini kalau dari Asia jas
warna masih tetap masuk, sedangkan Eropa kembali
ke Black and white.
"Makin kesini gaun semakin simple jadi jas pun
harus semakin simple . Jadi simple itu pemilihan
warnanya tidak terlalu ramai,"ujar Ivan di sela -sela
acara fashion show di Harris hotel Bandung , Kamis
(14/1/2016).
Apabila jas warnanya hitam atau anda memilih
jas yang warnanya putih, dasi dan rompinya harus
warna netral sesuai dengan jasnya agar kelihatan
lebih mewah.
Dalam acara fashion show tersebut Ivan
memperagakan hasil karyanya dalam dua segmen.
Segmen yang pertama dengan tema 'Fitty skin'.
Menurut Ivan, jas itu harus body ﬁt dimana kalau
jas body ﬁt itu jasnya kelihatan lebih bagus, semakin
mahal dan semakin mewah yang bikin pengantin jadi
raja pada hari H nya .
Segmen kedua di beri tema 'Faboulus black and
white'. "Aku pengen ngangkat jas berwarna hitam
putih jadi ngetrend lagi , enggak harus pakai jas itu
warna warni modern-modern, ini yang penting itu
black-white klasik , ﬁt tapi bisa mewah jadi kelihatan
faboulus,"ujarnya.
Sementara itu pemilihan bahan yang bagus

18 D tinasi Bandung

untuk setelan jas pria, menurutnya Wool Silk lebih
bagus .
"Wool kalau buat sekarang condongnya jadi dop
jadi kurang mewah, sama kayak tamu jadi
pengantinnya yang mana nih. Tapi kalau misalnya
pakai silk kemungkinan besar jas pengantin itu
mewah kena lighting foto dan video warna jas nya
lebih mewah,"katanya.
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Pondok Wisata Aki & Enin,
Serunya Menginap di Tengah Sawah dan Sungai

Oleh Hendra Karunia

B

Bercengkrama di tengah sawah dan
mandi di sungai bersama keluarga
tercinta merupakan momen yang sangat
langka terutama untuk keluarga di
perkotaan belakangan ini.
Ditengah padatnya aktivitas masing -masing
anggota keluarga serta malas berlibur ke destinasi
wisata pada saat weekend karena pastinya macet
untuk menuju ke tempat wisata.
Untuk anda yang tidak ingin bermacet-macet
ria tetapi tetap bisa menikmati keindahan alam
yang masih alami, anda bisa mencoba berlibur ke
Pondok Wisata Aki dan Enin di daerah Cicalengka
Kabupaten Bandung.
Jaraknya yang dekat dengan kota Bandung dan
tidak jauh dari pintu keluar tol Cileunyi adalah
salah satu kelebihan lokasi ini. Selain itu lokasinya
tidak jauh dengan destinasi wisata Curug Cinulang
yang sudah melegenda.
Untuk menuju ke pondok wisata ini , kita di
suguhkan pemandangan yang sangat mempesona
serta hamparan sawah yang menghijau seperti
karpet yang terbentang luas mulai dari perbukitan
bahkan pegunungan sampai ke bawah. Selain
sawah anda pun di manjakan dengan jernihnya
sungai dengan batu-batu alami yang membelah
Cicalengka.
Pondok Wisata Aki dan Enin pemandangannya
memang sangat menakjubkan , pondok atau
Cottage ini berada di tengah sawah dan sungai.
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Sehingga sangat cocok bagi anda dan keluarga
untuk melepas kepenatan dari padatnya aktivitas di
perkotaan.
Lokasi yang mulai dibangun pada tahun 2000
ini berada di area 2,5 hektar lebih. Pondok atau
Cottage ini fasilitasnya sangat lengkap yakni mulai
dari pondok-pondok penginapan,restoran, kolam
renang, jogging track, kolam pemancingan,
permainan anak, terapi ikan dan Musholla. Ada
saung-saung untuk makan bersama dan istirahat.
Untuk harga sewa pondoknya sangat terjangkau
dan banyak pilihannya, diantaranya adalah sebagai
berikut : Pondok Mangga harga mulai Rp.1.750.000
dengan fasilitas 6 kamar, ruang tamu, kamar mandi,
dapur dan ruang keluarga. Pondok Durian harga
mulai Rp.1.500.000 dengan fasilitas 4 kamar ,
ruang tamu, kamar mandi , ruang keluarga dan
dapur. Pondok Semangka harga mulai Rp.600.000
dengan fasilitas 2 kamar , ruang tamu dan kamar
mandi. Pondok Pisang harga mulai Rp. 600.000
dengan fasilitas 2 kamar, ruang tamu dan kamar
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mandi. Pondok Jambu harga mulai Rp. 300.000
dengan fasilitas 2 kamar , ruang tamu dan kamar
mandi. Pondok Strawberry harga mulai Rp. 100.000
dengan fasilitas 1 kamar dan kamar mandi. Ruang
Serbaguna harga mulai Rp.2.000.000.
Selain itu bagi yang menikmati fasilitas karaoke
dikenakan biaya Rp.50.000/jam. Organ Tunggal
dikenakan harga Rp.1.500.000, Kambing guling Rp.
2.100.000, paket ice cream Rp.600.000. Bagi anda
yang hobi mancing ikan mas di kenakan biaya
Rp.40.000/kg, Flying fox anak Rp.25.000, Flying fox
dewasa Rp.30.000.
Untuk menu paket makanan khas sunda
dikenakan biaya Rp.40.0000/orang ( 1X makan +teh
khusus bagi yang menginap minimal 30 orang).
Paket Gathering ( minimal 50 orang
Rp.50.000/orang + 3 fasilitas / perasmanan).
Sedangkan paket snack Rp.15.000/ orang.
Bagi anda yang tidak ingin menginap dan hanya
ingin berenang , menikmati permainan anak dan
terapi ikan , di kenakan biaya Rp.10.000/ orang.

Pondok Wisata Aki & Enin
Jalan Curug Cinulang km 5 desa Dampit
Kec. Cicalengka Kab.Bandung
Telp : 0822 191 31828 / 0878 25 641 888
089721 56 888 / Pin BB 51FCDDD6 ( Dedef)
www.pondokwisataakienin.blogspot.co.id
Email : pondokwisataakidanenin@gmail.com
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Mie Goreng
dan Mie Rebus

Pak Ade,
Mie Legendaris
dengan Porsi Jumbo
Oleh Herlambang Septiawan

M

ie goreng atau mie rebus adalah
makanan yang sudah tidak asing lagi
bagi masyarakat Indonesia. Makanan
ini banyak terdapat diwarung-warung
maupun gerobak di pinggir jalan bahkan sudah
masuk ke restoran. Bagi anda yang suka melintas di
jalan Gatot Subroto dari arah Trans Studio ke arah
Kiaracondong kota Bandung di malam hari, anda
akan banyak menemukan penjaja mie goreng dan
mie rebus yang menggunakan pikulan ataupun
gerobak di sisi jalan.
Salah satunya adalah Mie Goreng dan Mie
Goreng Pak Ade. Mie goreng ini sepintas mirip Mie
Jawa , yang membedakan adalah jenis mie nya lebih
besar dan lebih kering.
Menurut iyeh sang pemilik, Mie nya ini sudah ada
dari tahun 70-an warisan dari sang kakek. "Dahulu
namanya mie Omo, itu nama kakek saya. Saya sudah
generasi ketiga untuk berjualan mie ini, kebanyakan
pembelinya yang sudah langganan dari orang
tuanya,"ujarnya.
Mie goreng ini cara memasaknya masih
mempertahankan arang dan anglo, sehingga
citarasanya tidak berubah.
Menunya pun hanya dua macam yakni mie

goreng ataupun rebus. Satu porsinya cukup banyak,
bisa dimakan untuk dua orang atau lebih. Selain itu
ayamnya menggunakan ayam kampung yang sangat
gurih.
Mie Goreng atau rebus ini di banderol dengan
harga Rp. 20.000,- per porsi apabila makan di
tempat. Sedangkan untuk di bungkus atau di bawa
pulang di banderol dengan harga Rp.30.000. Untuk
anda yang ingin menu Spesial di kisaran harga Rp.
50.000 perporsinya.
Bagi anda yang berminat untuk mencicipi
nikmatnya Mie goreng PakmAde, harap bersabar
karena mie ini banyak dikunjungi pembeli, sehingga
harus antri saat memesan. Mie goreng ini buka
setiap hari dari pukul 17.00 sampai pukul 23.00
malam.

Nasi Timbel Pelti, Sambal Goang dan Peda

Bumbunya Juara Banget

B

agi Anda penyuka kuliner khas Jawa Barat
terutama untuk menemani makan siang ,
ada satu referensi makanan yang cocok
untuk menu makan siang yaitu nasi timbel.
Salah satunya adalah rumah makan nasi timbel
Pelti atau Tri Timbel yang terletak di jalan Ambon no.
2. Tepatnya di pelataran parkir PB. PELTI samping
GOR Saparua kota Bandung ini menyajikan menu
makanan nasi timbel komplit spesial.
Sesuai dengan namanya, lauk pauk yang
disediakan nasi timbel ini sangat beragam mulai dari
ayam goreng, kepala ayam, lele goreng, gurame
goreng, bawal goreng, usus, babat, paru, sate kulit
ayam, cumi,tempe, tahu dan ikan asin, jengkol, petai
serta lalapan rebusnya.
Di tempat ini yang terkenal adalah ikan peda
bumbunya, ikan peda yang sudah di goreng lalu di
lumuri bumbu spesial khas nasi timbel pelti ini.
Bumbunya sendiri terdiri dari tomat, cabe, bawang
merah dan bawang putih.
Dan yang paling juara adalah sambel goang dan
sambel tomatnya, sehingga membuat nafsu makan
anda bertambah. Nasi yang disajikan juga
dibungkus dengan daun pisang menambah citarasa
tradisional khas Sunda.
Salah seorang pengunjung, Rini mengatakan
nasi timbel komplit spesial ini memang cocok untuk
disantap saat makan siang.
"Nasinya pulen, terus lauk pauknya juga sangat
terasa bumbunya dan sambalnya mantap. Enak lah
pokoknya," katanya.
Seporsi nasi timbel komplit spesial ini dihargai
mulai dari Rp. 15.000 an per porsinya.

16 D tinasi Bandung

| Januari - Februari 2016

Oleh Herlambang Septiawan

www.destinasibandung.co.id

www.destinasibandung.co.id

D tinasi Bandung

| Januari - Februari 2016

9

KULINER

Destinasi Bandung

I NFORIAL

Destinasi Bandung

Tjendana Bistro
JL. Sukajadi 181, Bandung | Telepon: 02292327000
Twitter: @tjendanabistro | www.tjendana
bistro.com

Tjendana Bistro
Restoran Yang Menyajikan

Menu Asia Melayu
Oleh Hendra Karunia

U

ntuk urusan wisata kuliner Bandung
memang surganya. Rumah makan dan
restoran yang menyajikan mulai dari
masakan tradisonal maupun yang modern
di kota kembang ini sangat beragam dan bervariasi
tempatnya.
Sebuah resto di Bandung yang bernama Tjendana
Bistro menyajikan keanekaragaman jenis makanan
yang ada di Indonesia. Tapi bukan hanya makanan
Indonesia asli, juga makanan-makanan yang
terpengaruh oleh budaya negara tetangga yakni
masakan Asia - Melayu.
Nah di resto menunya terbilang cukup lengkap
mulai dari hidangan utama, dessert sampai
minumannya. Selain itu porsinya juga cukup banyak
jadi disarankan untuk datang rombongan.
Untuk menu utamanya ada Grill jumbo sotong
cumi yang dibakar dan disajikan dengan bumbu
kacang dan acar mangga dengan kisaran harga
Rp.88.000,. Tom yum Squid yakni cumi yang di rebus
dan dimasak dengan tom yum sauce di hargai
Rp.55.000, Crispy cumi blackpepper yakni cumi yang
di goreng crispy dintumis dengan sauce blackpepper
dimbanderol Rp. 58.000 , Singapore Crispy sotong
yakni cumi goreng kering dengan sauce ala
Singapore Rp. 58.000, Cumi cabe garam yakni cumi
goreng tepung dengan bumbu cabe garam dengan

Rp.50.000.
Ada juga satay ayam bumbu kacang , sate
kambing bumbu kacang mulai Rp.35.000/porsinya.
Di sini menu jagoannya adalah Baby Kailan 2 rasa
yakni sayur kailan yang di tumis bawah putih dan
daunnya di goreng crispy, bumbunya kerasa banget ,
harganya dimissran Rp.45.000. Ada juga Baby kailan
sauce tiram yakni sayur kailan dimasak dengan
bumbu saus tiram. Ada lagi Sapo tahu Tjendana yakni
sapo tahu yang dimasak dengan udang, ayam dan
sayuran di kisaran harga Rp. 48.000.
Ayam kemangi madu, ayam yang dimasak
dengan saus madu dan daun kemangi Rp.55.000.
Manggo chicken , ayam goreng tepung dengan sauce
spesial dan ditaburi salad mangga Rp.58.000. Ayam
goreng terasi yakni ayam dimarinasi dengan bumbu
terasi dan digoreng kering Rp. 58.000.
Jangan ketinggalan untuk pesan Tahu Telor
prantalay yakni telur yang di goreng kering di beri
potongan tahu dan sayuran diatasnya, harganya
cuma Rp.35.000. Selain itu ada tahu cabe garam
yakni tahu yang di goreng kering dan di bumbui
dengan cabe garam ini di banderol Rp.28.000.
Untuk minumnya banyak banget pilihannya, ada

ice jeruk peras, green tea blend, jus wortel, ice
tjampolai, pineapple mini juice, ice kelapa jeruk, ice
kedongdong, ice taro latte, strawberry ﬂoat, peach
smoothies, milkshake vanilla, blueshake, bandrek,
bajigur, coklat jahe, bandrek susu, espresso, bandrek
coﬀee, hot chocolate, cappucino, double espresso,
ice cappucino, ice chocolate, ice coﬀee tjendana.
Ada juga Ice lemon tea, teh tarik, lemongrass tea,
hot green tea latte, ice green tea latte.
Tjendana punch, fruit punch, strawberry sirsak,
strawberry soda boba, mojito strawberry.
Es kola kembang, es tjendana, es cendol green
tea, harganya mulai dari Rp. 16.000 / porsinya.
Untuk dessert ada Manggo sticky rice yakni beras
ketan yang dikukus , disajikan dengan irisan mangga
harumanis dan ﬂa santan dintaburi kacang hijau
kupas. Selain itu ada singkong bangkok yakni
singkong yang di rebus dan disajikan dengan ﬂa
santan.
Karena Tjendana Bistro ini tempatnya luas dan
apik, resto ini bisa dipakai sebagai tempat resepsi
kawinan dan pesta-pesta lainnya, harganya mulai 28
juta untuk 250 pax. Banyak juga ibu-ibu arisan yang
menyukai tempat ini karena lebih tampak berkelas.

Lembut
dan Gurihnya
Bebek Goreng
Ali Borromeus
Oleh Herlambang Septiawan

B

agi anda yang pertama kali mendengar kata
Bebek goreng, pasti yang ada di benak anda
daging bebek goreng alot dan bau amis.
Tapi ini tidak berlaku untuk bebek goreng

Ali Borromeus atau yang lebih ngetop bebek borme.
Kelembutan dagingnya serta tidak bau amis di
t a m b a h s a m b e l n y a y a n g b i k i n ke t a g i h a n ,
merupakan ciri khas warung tenda yang berada di
sebrang rumah sakit Borromeus di jalan Ir. H Djuanda
(Dago) ini.
Menurut sang pemilik warung tenda ini Ali
Renaldi (39), rahasia lembut dagingnya ada pada
perebusan daging. Saat direbus bebek pantang
ditinggal pergi. “Harus ditunggu agar empuknya pas
dan daging tidak hancur,”ujarnya.
Selain dagingnya yang enak banget, sambalnya
juga tidak kalah bikin selera makan anda bertambah.
Untuk bumbu, tak ada yang khas. Seperti warung
bebek lainnya, bumbu yang dipakai adalah bawang
putih, bawang merah, kemiri. dan ketumbar. Cuma,
takarannya saja yang berbeda dari warung lain.
Untuk makan di tempat ini memang kita harus
bersabar, karena memang antri banget sebelum
kecewa datang jauh tapi tak bisa langsung dapat
tempat duduk, maka ingatlah satu hal. Kunjungi
kedai ini di luar jam sibuknya yang antara pukul
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17.00 dan 20.00. Meski tempat duduk lumayan
banyak, 75 kursi, namun pada jam sibuk tersebut bisa
saja semua kursi terisi.
Ali menggunakan bebek muda berumur tiga
sampai empat bulan. Akan makin nikmat jika
bebeknya adalah bebek petelur yang sudah lewat
masa emas bertelurnya. Apkir istilahnya. Dagingnya
lebih padat dan kadar airnya sedikit. Dimasak
seempuk apa pun dagingnya tak susut sepertii bebek
muda.
Mengenai harga jangan khawatir, dijamin
harganya tidak perlu merogoh kocek yang perlu
dalam. Untuk harga bebek goreng hanya Rp.17.000.
Bagi anda yang tidak suka bebek, di sini juga ada
Ayam goreng yang di banderol Rp. 9000. Selain itu
ada juga tambahan lauknya seperti tahu, tempe dan
lele goreng.
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Restoran Asep Stroberi dan C59
Bersinergi Luncurkan Merchandise Asstro
Oleh Hendra Karunia

U

ntuk lebih meningkatkan Brand
Awareness dan memperluas
pasar, Restoran Nasi Liwet Asep
Stroberi atau yang lebih di kenal Asstro
bersinergi dengan salah satu produsen
kaos yang sudah melegenda C59
dengan melahirkan satu produk baru
kolaboraos, sambil makan pengunjung
dapat belanja pernak-pernik atau
merchandise.
C59 adalah perusahan kaos oblong
asli Bandung yang dirintis oleh Marius
Widyarto atau lebih dikenal dengan
panggilan Mas Wiwied. Sedangkan
Asstro atau Asep Stroberi lahir dari
tangan dingin Asep Haelusna di awal
tahun 2000.
Akhirya semangat dua entrepreneur
ini melahirkan kolaborasi produk baru
yakni merchandise dan kaos
bertemakan Asstro. Tidak tanggungtanggung dalam hitungan bulan,
muncullah kaos bertemakan Asstro,
tentunya dengan beragam desain yang
unik dan sangat menarik.
Grand Opening ini diselenggarakan
pada hari Selasa (19/1/2016) di Asstro
cabang Kadungora, dan dihadiri
langsung oleh dua tokoh pemilik brand
C59 dan Asstro. Keduanya bahkan
menyebut kerjasama ini dengan
www.destinasibandung.co.id

sebutan “Kolaboraos” yang berarti
kolaborasi yang raos (enak).
"Kita ingin mengkolaborasikan
brand yang sudah kuat, berkarakter dan
berkonsep , karena C59 sudah
berpengalaman selama 36 tahun di
bisnis clothing,"ujar Asep yang juga
menjabat sebagai ketua PHRI Garut.
Tidak hanya semata-mata
melaunching produk merchandise,
acara ini juga menegaskan eksistensi
kedua brand dimana C59 yang sudah
berpengalaman dalam membuat
milyaran kaos di Indonesia dan Asep
Stroberi yang semakin
mengembangkan sayapnya di bidang
kuliner di wilayah Priangan Timur.
Bahkan beberapa waktu kedepan
Asstro akan mengembangkan bisnis
hotel dan resort, juga akan membangun
bisnis makanan cepat saji. Acara ini juga
memberikan konsep baru di dunia kaos
merchandise dimana digelar juga
peragaan busana produk-produk yang
akan dijual di cabang-cabang Asstro.
Mulai dari kaos untuk anak-anak,
wanita dan pria. Sehingga kedepannya
kaos ini akan menjadi salah satu oleholeh khas bagi pengunjung Asstro.
Dalam perjalanannya merchandise
Asstro tentunya akan menjadi salah

satu hal yang paling dicari konsumen
selain sekedar makan dan berisitirahat
di Asstro, sekaligus menjadi salah satu
oleh-oleh yang akan diburu para
w i s a t a w a n y a n g b e r k u n j u n g ke
kawasan Priangan Timur.
Tidak hanya sebagai kaos oleh-oleh,
bahkan produk yang diusung juga
memiliki konsep promosi yang tepat
sasaran bagi kedua produk ini selain
menambah income yang berujung
penguatan brand keduanya. Karena
keduanya memiliki konsumen yang
loyal untuk menggunakan produk C59
dan makan di Asstro.
Aset Cabang Asstro berada di :
1. Asstro Nagreg: Jl. Raya Nagreg No.
145
2. Asstro Kadungora: Jl. Raya
Kadungora No. 245
3. Asstro Cimaragas: Jl. Raya Garut No.
45 Garut
4. Asstro Ciawi: Jl. Raya Ciawi No.
5. Asstro Tarogong: Jl. Raya Otista No.
320
6. Asstro Tasikmalaya: Jl. R. Ikik
Wiradikarta No. 9 Tasikmalaya
7. Cafena Asstro: Jl. A. Yani No. 3 Garut
Kota
8. Asstro Cicalengka: Jl. Cicalengka
Kab. Bandung
9. Asstro(Sangu Akeul Abah: Asstro):
Singaparna Jl. Cintawana ,
Singaparna, Tasikmalaya.
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Trend Gaun Pengantin 2016 :

Destinasi Bandung

Jimmy Fei-Fei Bridal
Hyper Square Blok C No. 19-20
Bandung. Telp : 022-860 60 696
Facebook : Jimmy Fei-Fei Bridal
Twitter : @JimmyFeiFei

Bowl glown dan Vintage

G

aun pengantin atau Bridal adalah salah
satu rangkaian yang sangat penting bagi
sebuah prosesi pernikahan. Momen
pernikahan akan selalu dikenang
seumur hidup dengan mengikat janji suci. Gaun
indah nan memukau salah satu elemen pernikahan
yang tak hanya menampilkan keindahan, tapi juga
model gaun yang mengalami perkembangan setiap
tahunnya.
Tren fesyen gaun pengantin makin diminati dan
ditunggu. Kini, rancangan gaun pengantin sudah
begitu kaya. Beragam ide rancangan, mulai
tradisional, modern, hingga perpaduan keduanya
tampil untuk memperindah momen bahagia itu.
Buktinya, gaun pengantin selalu memperkaya
perbendaraan kreasinya setiap tahun lewat trend
bridal.

Menurut Desainer gaun pengantin ternama dari
kota Bandung Jimmy Fei-Fei, Trend gaun atau busana
pengantin Eropa di tahun 2016 ini balik lagi ke
jaman dahulu seperti bowl glown dan vintage.
"Untuk warna gaun pengantin sendiri di tahun
ini masih mempertahankan warna white dengan
detail yang lebih klasik,"ujar Jimmy di sela-sela acara
Fashion Show pada pagelaran Wedding di Festival
Citylink, Bandung , Kamis (14/1/2016).
Lebih lanjut Jimmy mengatakan, untuk payet
juga lebih simpel dan sudah lebih berkurang kristalkristal berwarna putih.
"Warnanya warna pelangi dan lebih soft, itu
sekarang yang lebih di inginkan konsumen, tahun ini
temanya 'Beautiful Bride', "kata pemilik Jimmy FeiFei Bridal ini.

Kopinamana
kopi haus

Tips Mencari dan Memilih Busana Pengantin
Busana pengantin modern dalam pernikahan
sudah menjadi salah satu kebutuhan yang harus
dipersiapkan dari awal. Seperti diketahui,
pernikahan merupakan sebuah moment sakral yang
sangat penting sekali seumur hidup.
Dalam menentukan gaun pengantin modern
seperti apa yang akan kita kenakan nanti dibutuhkan
sebuah persiapan yang matang. Dan yang tak kalah
merepotkan adalah kadang kita masih disibukkan
dengan persiapan membentuk tubuh kita agar
nantinya sesuai dengan ukuran gaun pengantin yang
sudah kita pesan.
Berikut tips memilih busana pengantin dari
Jimmy Fei-Fei :
Untuk memilih busana pengantin lebih baik
langsung datang ke yang ahlinya. Karena banyak
sekarang yang dari luar yang customize, mereka
enggak tahu bentuk badannya seperti apa, jadi ada
kemungkinan tidak pas.
Kemudian kita bisa konsultasi dulu, cocoknya
seperti apa. Setelah itu bisa cek harga dulu, apakah
sesuai dengan budget yang kita inginkan. Sebelum
dipakai acara pesta pernikahan sebaiknya ﬁtting
dulu apakah sesuai dengan ukuran badannya.

14 D tinasi Bandung

| Januari - Februari 2016

Tempat minum kopi manusia perkasa

Mang

Jl. Raya Cibiru [dekat hotel Cibiru Endah]

meser

Pesanlah
“
Sebelum Dipesankan
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