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Liburan Seru di Barusen Hills Ciwidey dengan Konsep Wisata Terpadu

P

otensi wisata alam Bandung Selatan
memang tidak ada habisnya. Selain
karena udaranya yang sejuk di kawasan
Bandung Selatan, banyak sekali pilihan
lokasi wisata yang bisa dikunjungi terutama
didaerah Ciwidey. Salah satu tempat yang bisa
menjadi pilihan untuk berlibur adalah Barusen
Hills yang terletak di Desa Gambung, Pasir Jambu
Ciwidey Kabupaten Bandung.
Di lokasi ini, pengunjung bisa menikmati
indahnya alam Desa Gambung dan merasakan
sejuknya udara pegunungan.
Menurut Pemilik Barusen Hills Adi
Kustiwa, awalnya Barusen Hills hanya untuk
komoditas pribadi mulai dari Villa dan kolam
pancing. Setelah kolam pancing dijadikan kolam
renang ternyata banyak yang berdatangan.
Akhirnya oleh sang pemilik Barusen Hills yang
memiliki luas sekitar 10 hektar ini dijadikan
tempat wisata dengan konsep wisata terpadu.
Barusen Hills berada di daerah dataran
tinggi, jadi sudah pasti suasananya sangat nyaman,
suhu udara yang sejuk menjadi pendukung utama
kenyamanan berada di sana. Pemandangan
alam yang indah dapat memanjakan mata
yang melihatnya. Serta pepohonan hijau yang
rindang menjadikan tempat ini terasa asri dan
menyegarkan.
Barusen Hills dianggap sebagai wisata
yang lengkap, karena menyuguhkan tempattempat keren yang menjadi favorit, mulai dari yang
paling seru hingga yang paling romantis. Jadi, para
penikmat wisata dengan tema air yang datang ke
wisata ini bisa menikmati serunya bermain air di
kolam renang, sedangkan buat pengunjung yang
hobi berburu foto kece dan kekinian, maka Taman
Bambu menjadi spot yang keren.
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Banyaknya spot foto yang indah-indah
tentu menjadi spot foto yang menarik, spotspot foto taman cinta, taman bambu, dan taman
bunga menjadi spot yang paling diincar oleh para
penghobi selfie, baik itu berselfie maupun wefie.
Tak jarang juga spot tersebut sebagai tempat
prewedding yang sangat romantis.
Barusen Hills menjadi wisata keluarga
yang sangat tepat, karena area wisata yang luas,
sebagian besar adalah area taman-taman yang
dipenuhi dengan tanaman dan bunga yang indah.
Ada juga Kereta Mini, Scooter, Flying Fox dan
perahu, taman telletubies, dan jembatan gembok
cinta.
Barusen
Hills
menyajikan
Mini
Waterboom, yaitu kolam renang dewasa yang
pastinya cocok buat kamu bersama keluarga
bermain air di sana.

- Gardu Pandang Love

Di sini kamu tidak hanya asyik berselfie,
tetapi kamu juga bisa melihat pemandangan
alam yang sangat indah. Letaknya berada di tepi
bukit, seperti gardu pandang di Jogja, hanya saja
seperti panggung yang terbuat dari bambu dan
berbentuk love.

- Taman Dua Cinta (Double Love)

Sebenarnya hanya berupa hamparan
tanah biasa, tetapi yang unik di sini adalah terdapat
sekumpulan tanaman membentuk dua buah love
atau double love. Sangat romantis sebagai spot
selfie, sangat cocok buat foto prewedding.

- Bangunan Bambu Yang Unik

Berada di dekat taman double love, spot
ini terbuat dari bambu, menjadi bangunan bambu
yang unik, cukup tinggi, dan dilengkapi dengan
tangga bambu sekaligus sebagai penghiasnya.
Ada juga perahu pinisi yang terbuat dari bahan
Bisa dibilang lokasi wisata ini sebagai bambu.
surganya tempat selfie, karena banyak spot selfie
terbaru dan kekinian yang keren-keren banget
seperti :

- Barusen Garden (Taman Barusen)

Terdapat nama “Barusen Garden” di area
Taman Barusen, penuh dengan pemandangan
taman yang hijau dan indah, berisi aneka bunga
dengan arsiteksur taman yang rapi, sangat pas
buat selfie.

- Taman Bunga Belanda

Di area ini terdapat monumen mini Kincir
Angin Belanda berada di samping Sign Barusen
Garden, dikelilingi taman yang indah dengan
bunga warna-warni. Tentunya tempat ini menjadi
spot selfie yang menawan, sensasinya seakanakan kamu berada di negeri Belanda.
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- Taman Cinta Di Tengah Danau Barusen
(Barusen Lake)

Ini merupakan spot terbaru yang
paling favorit unik banget. Berupa daratan yang
dipenuhi dengan rerumputan hijau sebagai lantai,
dan dilengkapi dengan bunga-bunga di bagian
tepi. Taman ini berbentuk love yang berada di
tengah danau. Terlihat cantik banget, paling cocok
sebagai tempat wefie pasangan romantis,
terutama buat spot foto prewedding. Di danaunya
terdapat juga perahu dan banyak ikan jadi bisa
dipakai untuk berkeliling di sekitar danau maupun
hanya sekedar sebagai spot selfie yang keren.

- Camp Ground ( Tenda)

Di area ini terdapat banyak tenda
camping berwarna orange untuk menginap. Anda
bisa menyewa tenda mulai dari harga Rp.150.000
permalam. Anda bisa memilih lokasi untuk
menginap di tenda, ukuran tenda mulai dari 2x2
meter, 2x3 meter dan 3x3 meter.
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- Villa dan Cottage

Di area ini Anda bisa menyewa Villa dan
Cottage. Fasilitas Villa terdiri dari 3 kamar , dapur,
kitchen set, dispenser, kulkas, mesin cuci dan
TV. Harga sewanya mulai dari 4,5 juta sampai 6
juta. Ada saung gambung, legik, bukit ada 7 yang
disewakan. Yang gratis bisa masuk sampai 300
orang. Bisa buat gathering, ulang tahun, arisan, dan
pengajian.
Selain itu masih banyak fasilitas lainnya
seperti Kamar Mandi (kamar bilas, WC), Gazebo,
Restoran, kantin, Mushola dan parkiran yang
sangat luas.
Wisata Barusen Hills ini buka setiap hari,
dan pada hari senin sampai jumat harga tiketnya
Rp.20.000/orang, sedangkan pada hari sabtu dan
minggu harga tiket Rp.25.000/orang. Buka mulai
pukul 08.00 sampai 22.00 WIB.
Untuk memberikan apresiasi kepada
para pengunjung, pengelola Barusen Hills akan
memberikan hadiah dan grandprize berupa sepeda

motor yang akan di undi pada tanggal 9 Juli 2017.
Selain itu Barusen Hills pun mendapat
penghargaan dari Kementrian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia dan Kementrian Transmigrasi sebagai
tempat favorit liburan keluarga dan Best view.
Liburan di Barusen Hills akan semakin
seru bila bersama-sama dengan orang terkasih,
teman-teman maupun keluarga. Wisata ini
cocok untuk segala usia, jadi di sana Anda bisa
melakukan aktivitas yang beragam, mulai dari
menikmati pemandangan alam, hunting foto, dan
berenang.
Lokasi Barusen Hills berada di desa
Gambung, Ciwidey, Cisondari, Pasirjambu,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rute untuk
menuju ke Barusen Hills dari Exit Tol Kopo kearah
Pasar Sayati terus kearah Margahayu/Lanud
Sulaeman lalu ke arah Soreang menuju Ciwidey,
setelah Pom Bensin Al Ma’soem ada Indomaret
langsung Belok ke kiri sekitar 4 km ke arah
Barusen Hills.
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Taman Radio Bandung

Tempat Berkumpulnya Insan Radio se-Jawa Barat

Oleh Yogi Pebriansyah

W

arga Kota Bandung kini bisa menikmati
taman baru yakni Taman Radio di
area Jalan Ir. H. Juanda yang berada di
pertigaan Jalan Ir H Djuanda (Dago)
danJalan Ranggagading. Taman tersebut dikelola
oleh komunitas Radio di Kota Bandung. Sama
seperti Taman Vanda, Taman Cikapayang, Taman
Balai Kota dan taman-taman lainnya, taman Radio
ini juga menyatu dengan trotoar Jalan Ir H Djuanda
yang sudah ramah pedestrian. Taman tersebut
dulunya bernama Taman Flexi. Taman Radio ini
begitu asri karena di kelilingi dengan pohon yang
rindang dan tersedianya tempat duduk ditambah
dengan adanya fasilitas wifi gratis membuat kita
nyaman untuk berlama-lama nongkrong di taman
ini.
Taman yang diresmikan oleh Wali Kota
Bandung Ridwan Kamil pada Jumat (19/5/2017)
bersama seratusan media penyiaran radio seJawa Barat yang tergabung dalam Persatuan
Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

www.destinasibandung.co.id

Jawa Barat. Pada peresmian tersebut, stasiun
- stasiun radio itu, khususnya yang berada di
wilayah KotaBandung, menyatakan kehendak
untuk membantu program pemerintah dalam
mengkampanyekan Rebo Nyunda dan Kamis
English. Media - media radio se-Kota Bandung akan
mengadakan program siaran berbahasa Sunda
setiap hari Rabu serta proram berbahasa Inggris
setiap hari Kamis. Bahkan, Ridwan Kamil sendiri
sesekali akan ikut bersiaran di beberapa radio
dengan berbahasa Sunda dan Inggris.
Dengan hadirnya taman Radio ini, pihak stasiun
radio tidak hanya bisa bersiaran on-air di
stasiunnya masing-masing. Namun juga dapat
lebih dekat kepada masyarakat dengan rutin
mengadakan kegiatan off-air. Selain itu, taman
tersebut akan menjadi wadah para pegiat radio
se-Jabar, khususnya yang berada di Kota Bandung
untuk bertukar ilmu. Selain itu bisa dipakai untuk
diadakannya latihan -latihan serta fasilitas bagi
siapa pun yang ingin belajar dunia broadcast.
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Kebumen, Surga Wisata Tersembunyi di Jawa Tengah

J

Oleh Hendra Karunia

ika ingin berlibur ke daerah Jawa Tengah, Anda tidak boleh melewatkan
untuk singgah di kota Kebumen. Karena Kebumen memiliki banyak
destinasi wisata mulai dari wisata pantai, wisata goa, air terjun, gunung,
wisata sejarah dan wisata kulinernya. Beberapa waktu yang lalu tim
Destinasi Bandung di undang oleh Meotel Kebumen Hotel untuk
menikmati keindahan destinasi wisata yang ada di Kebumen. Dalam edisi kali ini
kami akan mengulas beberapa tempat wisata yang ada di Kebumen.
Kebumen adalah sebuah kota Kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal
dengan makanan khas Lanthing serta penghasil sarang walet. Kebumen berbatasan
langsung dengan Banjarnegara, Samudera Hindia, Kabupaten Banyumas dan
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Berikut
ulasannya :

- Pantai Logending -

Pantai Logending atau juga sering disebut dengan pantai Ayah
merupakan salah satu wisata andalan di Kebumen. Jadi wajar kalau pantai ini
cenderung ramai dibandingkan beberapa pantai lain di Kebumen. Pantai ini juga
merupakan muara dari Sungai Bodo yang memisahkan Kabupaten Kebumen dan
Cilacap Pemandangan muara sungai dapat dinikmati dengan fasilitas perahu yang
disediakan oleh nelayan dengan tarif sewa tertentu.
Selain dibatasi oleh muara Sungai Bodo, pantai ayah pada bagian
selatannya dibatasi oleh bukit yang berisi pohon jati dan batu-batu besar. Diatas
bukit terdapat sebuah rumah dengan pagar pembatas yang dari rumah tersebut
dapat melihat laut dan kampung nelayan di sekitar pantai. Pantai logending dapat
dikatakan sebagai pantai yang terlengkap di antara pantai-pantai lain di Kebumen
karena selain diapit oleh dua bukit atau gunung pantai ini juga menjadi lahan
bagi para nelayan.Hal ini terlihat dari puluhan kapal nelayan yang tiap harinya
berjejer di pantai itu dan terdapat tempat penangkaran ubur-ubur serta tempat
pelelangan ikan (TPI) yang beroperasi tiap hari. Selain pemandangan lautnya
pantai logending juga terkenal dengan hutan mangrove yang mengelilingi
wilayahnya.

ditumbuhi pohon bakau dan pohon cemara yang rimbun serta hijau. Selain
itu, Pantai Lembupurwo juga memiliki fenomena unik lainnya, yakni berupa
Gumuk Pasir yang masih aktif. Gumuk Pasir di pantai ini memiliki ketinggian
yang jauh berbeda dengan pantai lainnya di Kebumen.

- Benteng Van der Wijck -

Benteng berwarna merah ini merupakan sebuah peninggalan Belanda
yang terletak di desa Sidayu kecamatan Gombong. Dibangun pada abad ke-19.
Benteng ini merupakan salah satu saksi bisu sejarah Indonesia yang sangat
panjang. Luas Benteng Van der Wijck ini sekitar 3.606 m² dengan tinggi
mencapai 9,6 meter. Benteng ini lebih berfungsi sebagai pos logistik daripada
benteng pertahanan.
Benteng ini sempat menjadi menjadi sekolah anak-anak Euroasia,
interniran tawanan perang dan jadi markas beberapa kesatuan militer. Benteng
ini juga pernah di pakai untuk shooting film laga The Raid 2. Tiket masuk benteng
seharga Rp 25.000. Untuk atraksi wisata, pengelola Benteng Van Der Wijck
menawarkan perjalanan naik kereta mini di atas atap benteng.
Sebagai taman rekreasi keluarga, kata Erik, ada berbagai atraksi lain,
seperti kolam renang (water park), kereta mini, kereta kencana keliling kompleks
benteng, terapi ikan, becak air, kincir raksasa, komidi putar, dan mandi bola.

- Goa Jatijajar -

- Pantai Menganti -

Pantai Menganti memiliki jajaran pohon kelapa khas pesisir pada
umumnya. Pantai Menganti juga mempunyai tebing pantai raksasa yang tinggi
dan besar di bagian barat yang dikenal dengan sebutan Tebing Bidadari. Suasana
yang khas adalah perahu-perahu nelayan yang berjajar, pantai dengan pasir
putih dengan banyak batu karang besar yang dapat digunakan untuk duduk
sambil melepaskan pandangan ke arah samudera merupakan suatu kepuasan
bagi pengunjung.
Satu objek yang perlu dikunjungi saat sampai di pantai Menganti adalah
menara mercusuar dan Tanjung Karangbata. Letaknya di timur – tenggara pantai
Menganti. Di Tanjung Karangbata yang rindang ini akan melihat luasnya Samudera
Hindia dan sebuah pulau karang. Disini juga disediakan saung untuk berteduh
dari terik matahari. Dari Tanjung Karangbata juga terlihat pantai lainnya seperti
Pantai Karangbata dan pantai Pecaron di sebelah timur.
Selain itu yang tidak kalah menariknya adalah Jembatan Merah yang
menjorok kelaut. Warna jembatan yang merah menyala sangat cocok untuk
mengabadikan foto. Jika musim penghujan tiba, tebing-tebing sebelah barat
Pantai Menganti dihiasi empat air terjun yang mengucur dari ketinggian lebih
dari 30 meter. Perbukitan akan menghijau menambah indah pantai ini. Pantai
Menganti termasuk pantai berpasir putih.

Goa jatijajar merupakan sebuah goa yang dibentuk selama ribuan tahun
oleh proses alam yang menakjubkan yang menjadikan tempat petualangan yang
fantastis yang berada di perut bumi. Goa ini terletak di 21 kilometer arah selatan
gombong dan berada di 42 KM dari kebumen kota.
Seperti halnya tempat wisata di indonesia lainya, goa jatijajar juga
mempunyai cerita yang melegenda, dahulunya goa ini ternyata sebagai tempat
bertapa Raden Kamandaka yang kemudian sampai sekarang menjadi kisah cerita
lutung kasarung.Bisa dilihat dari bentuk bebatuan yang berada di dalam goa
tersebut yang identik dengan bentuk kera. masuk kedalam goa ini serasa masuk
kedalam dinosaurus yang besar mengingat pintu masuk yang bentuknya seperti
mulut dinosurus dan anda akan terpesona melihat eksotiknya pemandangan di
dalam gua tersebut. Disekitaran gua juga terdapat taman yang disebut dengan
taman kera karena terdapat banyak patung kera di taman tersebut.

- Bukit Pentulu Indah -

- Pantai Lembupurwo Guratan bergaris-garis nan bergelombang memahat lembut gumukgumuk pasir yang menemani laguna hijau dengan paduan reflektif langit
membiru dan awan putih berarak. Disini Anda bisa mendapati laguna pasir yang
begitu indah dan deretan cemara laut yang rindang meneduhkan tepian pantai
bersama semilir angin samudera Indonesia.
Di ujung timur Kebumen, di Pantai Lembupurwo, Anda harus nikmati
kerennya pantai ini. Pantai Lembupurwo berada di Desa Lembupurwo Kecamatan
Mirit, Kebumen. Pantai ini berpasir hitam, tapi pantai ini cukup eksotis. Pantai ini
memiliki sebuah Laguna, yakni telaga payau di dekat pantai yang dipisahkan oleh
hutan cemara udang. Laguna yang juga merupakan muara Sungai Wawar ini yang

6

Destinasi Bandung

Edisi Juni 2017

Ingin lihat panorama indah dari ketinggian? Main yuk ke Bukit Pentulu
Indah, Anda bisa melihat sunrise epic yang beralaskan kabut eksotis dengan
background Gunung Sindoro dan dan Gunung Sumbing -si kembar yang selalu
menjadi incaran para pecinta hiking. Dan asiknya lagi, untuk sampai lokasi tidak
harus susah-susah payah karena bukit Pentulu Indah hanya memiliki ketinggian
300 meter di atas permukaan laut.
Tempat ini recommeded deh buat para pecinta sunrise. Selain itu di
lokasi inipun ada Rumah Hobbit seperti di New Zealand yang pas untuk foto
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selfie. Untuk menikmati Bukit Pentulu Indah, baiknya
disarankan datang pada sore hari atau pagi-pagi
sekali karena pemandangan yang lebih mempesona
bisa didapat pada waktu tersebut. Pada pagi dan sore
hari, sengatan matahari tidak akan terlalu kuat. Pada
saat-saat tersebut jugalah kegiatan berfoto kamu
bakal lebih seru sebab hasil foto lebih bagus.

- Roemah Martha Tilaar -

membuat beragam program rutin dan program tahunan,
seperti pengembangan budaya lokal, peningkatan
kegiatan usaha, pemberdayaan perempuan, dan
pelestarian lingkungan. Selain itu Roemah Martha Tilaar
menyediakan penginapan dan juga Coffee Shop yang
asik nongkrong terutama di malam hari.

- Museum Geologi Melange KarangSambung -

- Batik Kebumen Kampung Batik Kebumen dipamerkan
di galeri di Jalan Karang Sambung, Kebumen.
Keunggulan batik Kebumen yang masih belum dilirik
padahal memiliki potensi yang besar. Kebanyakan
perajin batik Kebumen itu masih mau memproduksi
batik tulis klasik yang pembuatannya cukup rumit
tetapi harga jualnya juga tidak terlalu tinggi. Ini
keunggulan yang dimiliki para perajin Kebumen.

Kampung Batik Kebumen dipamerkan
di galeri di Jalan Karang Sambung, Kebumen.
Keunggulan batik Kebumen yang masih belum dilirik
padahal memiliki potensi yang besar. Kebanyakan
perajin batik Kebumen itu masih mau memproduksi
batik tulis klasik yang pembuatannya cukup rumit
tetapi harga jualnya juga tidak terlalu tinggi. Ini
keunggulan yang dimiliki para perajin Kebumen.
Selain itu, warna-warna alami khas
Kebumen seperti campuran warna biru, hitam, kuning
dan sogan kehijau-hijauan juga menjadi keunikan lain
batik Kebumen. Beberapa motif yang banyak dicari
dan menjadi andalan, antara lain Kawung Jenggot
yang unik dan langka, Srikit, Jagatan Kebumen atau
Sekar Jagad, Beras Utah, Ukel, Limaran, Kopi Pecah,
Kepundungan. Harga kain batik Kebumen mulai dari
Rp80.000 untuk batik kombinasi sampai Rp200.000.
Untuk batik tulis dengan bahan sutra ATPM harganya
mulai Rp600.000.
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Rumah ini memang berhubungan dengan
Martha Tilaar pendiri Martha Tilaar Group. Rumah
di Jalan Sempor Lama nomor 28 ini adalah rumah
masa kecil Martha. Roemah Martha Tilaar merupakan
bangunan lama bergaya arsitektur neoklasik Eropa
yang telah dipugar. Bangunan tua yang dibangun
tahun 1920 itu kini menjadi indah dengan cat putih
dan krem yang mendominasi bangunan.
Ditambah pohon mangga yang sudah tua
di sudut-sudutnya, rumah itu menjadi teduh. Martha
tinggal bersama keluarga besarnya di rumah tersebut
hingga usia 10 tahun. Menjelajahi Roemah Martha
Tilaar serasa kembali bernostalgia di zaman Belanda.
Setelah memasuki halaman depan rumah yang luas,
pengunjung langsung disambut suasana hangat di
dalam rumah. Di teras tersedia kursi yang nyaman
untuk duduk-duduk. Di dindingnya terpasang fotofoto lama, peta lama, dan beberapa artikel tentang
daerah tujuan wisata di Gombong.
Memasuki ruang tengah, terdapat ruang
tamu dan altar untuk leluhur Martha yang berasal dari
keturunan Tiongkok. Foto-foto keluarga yang sudah
tua, seperti kakek buyut, kakek, nenek, ayah, ibu, dan
saudara-saudara Martha terpampang di dinding. Ada
empat ruang tidur untuk orangtua dan anak-anak. Di
teras belakang terdapat ruang makan dan halaman
belakang yang luas dan rindang yang menjadi tempat
anak-anak bermain. Di kanan kiri rumah utama terdapat
paviliun yang merupakan kamar tidur anak-anak.
Suasana di setiap ruangan dibuat semirip
mungkin dengan aslinya. Lantai rumah pun masih asli.
Untuk menyemarakkan Roemah Martha Tilaar pengelola

LIPI Karang Sambung Atau Yang Sering
Disebut Sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) merupakan sebuah situs geologi antik
yang berada di daerah Kecamatan Karangsambung,
Kebumen. Sebuah kota kecil di pegunungan yang
dahulu ternyata merupakan lantai samudera purba
yang kini muncul di permukaan tanah, bahkan kini
sudah Menjadi Pegunungan.
Karangsambung ini memiliki kekayaan
fosil dan bebatuan alam yang sangat melimpah.
Bahkan para Geolog meyakini kalau Karangsambung
dulunya merupakan lantai samudra, ini Merupakan
Bukti Evolusi Tektonik Sejak Lebih dari 120 Juta
tahun yang lalu. Area bebatuan Di Karangsambung
ini merupakan sebuah mini Geologi Indonesia yang
sangat langka.
Area Karangsambung sendiri ditetapkan
sebagai sebuah kawasan cagar alam Geologi
Nasional tepat pada Tanggal 10 November 2006 oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Luas
dari museum geologi tersebut kini sekitar 22.150
meter persegi yang membentang masuk kedalam tiga
kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten
Wonosobo dan juga kabupaten Banjarnegara. Namun
Area Yang Paling luas berada di Kebumen. Museum
Geologi Karangsambung berlokasi di jalan raya Timur
karangsambung KM.19 Kebumen Jawa Tengah.
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Nasi Bebek Sinjay

Sambal Mangganya Bikin Ketagihan

K

Oleh Herlambang Septiawan

abar gembira untuk anda penyuka kuliner bebek, kini di Bandung telah hadir
Warung Nasi Bebek Sinjay yang berada
tepat di sebelah Richeese Factory jalan
Soekarno Hatta.Yup sekarang anda tidak perlu
jauh-jauh pergi ke Madura untuk mencicipi lezatnya Nasi Bebek Sinjay.
Menu yang disajikan Nasi Bebek sinjay
sangat sederhana, karena kedai ini hanya menjual
bebek dan ayam kampung saja. Di dalam piring
disajikan nasi, seiris mentimun, sambel mangga,
dan tentunya si bebek goreng dengan kremesnya.
Menu ini pun sudah termasuk seporsi air teh.
Daging bebeknya sangat lembut dan
rasanya gurih serta tidak bau amis. Bagian
kulitnya pun tampak sangat menggoda dan pas
di gigit renyah kulitnya sangat terasa sekali.
Yang istimewa selain bebeknya adalah sambel
mangganya. Sambel mangganya yang asem

jugapedes turut menambah
kenikmatan
makan
bebek
di setiap suapan nasi yang
disajikan hangat ini.
Tempatnya pun cukup
luas, sehingga pas banget
kalau makan bareng bersama
dengan keluarga, teman-teman
kuliah ataupun rekan kerja.
Pengunjung yang baru datang
langsung antre untuk memesan
makanan di kasir dan langsung
membawa pesanannya.
Harga Nasi Bebek Sinjay sudah termasuk Es Teh
Rp. 28.000, sedangkan Nasi bebek Sinjay ditambah
es jeruk Rp.32.000.

Warung Nasi Bebek Sinjay
Cabang Jalan Soekarno Hatta
No. 618 Bandung

- Ayam Penyet Baper -

Pedasnya Bikin Berantakan

B

Oleh Yogi Pebriansyah

agi Anda penyuka kuliner berbahan dasar
ayam, pasti tidak asing lagi dengan menu
ayam penyet. Kuliner khas Indonesia yang
satu ini dikenal dengan
dagingnya lembut karena telah dipenyet terlebih
dahulu, selain itu ayam penyet juga disajikan
dengan sambal khas yang pedas, sehingga para
pecinta kuliner pedas pun senang dengan menu
yang satu ini.
Nah, bagi Anda yang ingin mencicipi ayam
penyet enak di Bandung bisa datang ke Ayam
penyet Baper. Keistimewaan ayam penyet Baper
adalah ayamnya yang empuk dan disajikan dengan
dua macam sambel yang super pedas yakni sambal
tomat dan sambal terasi mentah.
Menurut pemilik Ayam Penyet Baper Dera,
kedai yang sudah berjalan satu tahun ini, awalnya
sudah mencoba berbagai varian sambal dengan
terus berinovasi dan ketemulah sambal tomat
Baper yang pas dengan lidah pelanggan.
“Bahan dasar sambalnya sangat sederhana
yaitu berupa cabe domba, tomat, garam dan
penyedap rasa . Kalau yang sudah tidak suka pedas
sambelnya bisa di pisah,”ujar Dira.

Ayam Penyet Baper terdiri dari tiga
jenis yakni Ayam Penyet Baper, Ayam Penyet
Baper Serundeng dan Ayam Penyet Baper Bakar.
Harganya pun sangat terjangkau hanya dengan
Rp.20.000 sudah termasuk teh tawar, terdiri dari
ayam, tahu, tempe, perkedel dan dua macam
sambal.
Selain ayam penyet, di kedai ini juga
menyajikan menu lainnya seperti Nasi Lengko,
Nasi Goreng , Mie Instan, Kentang goreng, dan
Sosis goreng. Harganya mulai dari Rp.7000.
Untuk minumannya di kedai Ayam
Penyet Baper tersedia Capucino Cincau,
Capucino oreo, Dancom Cincau, Es Teh manis,
Sop buah dan aneka macam Jus. Harganya mulai
dari Rp.5000.
Ayam Penyet Baper lokasinya sangat
strategis yakni di Jalan Talaga Bodas no.43
Bandung, buka dari hari Senin-sabtu mulai
pukul 10.00 sampai pukul 22.00.

Delivery order

Sms / Whatapps : 083822879660.
Instagram @ayampenyetbaper.
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Brownieholic Bdg

Oleh-oleh Unik Brownies dari Bandung

B

Oleh Hendra Karunia

Berbicara mengenai oleh-oleh khas
Bandung, biasanya yang sering dibeli
wisatawan dan turis diantaranya adalah
Kue Bolen, Brownies kukus, Peyeum atau
tape, Batagor dan juga gorengan tempe di sepanjang
jalan Pasteur. Nah Bagi Anda yang ingin merasakan
oleh-oleh yang berbeda baik itu dari rasa maupun
kemasannya, wajib di coba nih Brownieholic Bdg.
Brownies yang berdiri sejak tahun 2016
ini, bisa disebut sebagai brownies unik karena
bentuknya bulat seperti Pizza. Tidak hanya
bentuknya saja yang unik, melainkan packagingnya
juga menggunakan dus seperti pizza yang
berbentuk kotak.

www.destinasibandung.co.id

Menurut pemilik Brownieholic Bdg
Yogi, yang membedakan brownieholic dengan
brownies yang lainnya adalah bentuk fudge
yakni salah satu jenis brownies bakar kalau di
eropa bentuk teksturnya luarnya itu garing di
dalamnya basah, lembut dan legit.
Brownieholic ini mempunyai diameter
18 cm dengan tebal 6cm dan bisa di bagi
menjadi 8 slice. Brownies bakar ini mempunyai
10 varian dengan topping yang berbeda-beda
seperti nutella, oreo, cocho, cream cheese, blue
berry, dan green tea.
“Yang favorit dari Brownieholic ini
adalah cream cheese, karena di tengahnya
ada cream keju, ditengahnya cream keju dan
keju parut jadi ketika dimakan melted atau
lumer di mulut, dan tanpa menggunakan bahan
pengawet,”ujar Yogi.
Lebih lanjut Yogi mengatakan, Brownies
ini cocok untuk sarapan pagi sambil minum kopi,
meeting ataupun sambil menonton TV. Selain
itu brownies ini juga bisa digunakan untuk kado
ulang tahun, karena bisa dituliskan ucapan ulang
tahun di atas brownies tanpa dipungut biaya.

Brownieholic ini kalau di suhu biasa
bisa tahan hingga 1 minggu sedangkan kalau di
simpan kulkas bisa tahan hingga 2 minggu. Untuk
pengiriman bisa seluruh Indonesia. Harganya
mulai dari Rp.50 ribu sampai Rp. 75 ribu. Nah,
untuk Anda yang ingin bawa oleh-oleh unik khas
Bandung lainnya, Bronieholic
Bandung yang
enggak kalah menarik untuk dijadikan oleh-oleh.
Untuk memperoleh browniesholic bisa reservasi
langsung ke toko di :

Ruko Puri Dago

Jl. Terusan Jalan Jakarta No. 430
Antapani - Bandung
Instagram @brownieholicbdg

Destinasi Bandung
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Serunya Nikmati
Giant Burger
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Ramai-ramai di Ibis Bandung Pasteur

Executive Chef dari Ibis
Bandung Pasteur, Anton berkata
ide Giant Burger ini dibuat untuk
menghadirkan keceriaan serta
sensasi yang berbeda pada saat
menikmati burger. “Menikmati
burger seperti ini unik dan seru.
Awalnya burger ini diperuntukkan
bagi keluarga yang sedang
berlibur di akhir pekan. Namun
demikian tidak menutup pula
kemungkinan bagi para pecinta
burger atau anak muda yang suka
hunting makanan untuk beramai
-ramai menikmatinya sehingga
keseruan itu muncul.”ujarnya.

Oleh Yogi Pebriansyah

B

urger merupakan makanan yang sangat
populer di Amerika dan banyak disukai
masyarakat di berbagai negara termasuk
Indonesia. Burger dikenal juga sebagai
makanan cepat saji penunda lapar terfavorit.
Bila biasanya burger ini hanya dinikmati sendiri,
Ibis Bandung Pasteur menyajikannya dengan cara
yang berbeda yaitu burger dalam ukuran besar
yang disebut Giant Burger.
Makanan yang disajikan dengan daging
sapi super besar dan roti serta olahan burger dari
bahan alami dan halal seperti keju mozzarella,
daging, tomat, mentimun, mayonnaise, mustard,
dan kentang goreng ini wajib dicoba.

10 Destinasi Bandung

“ Enjoy a giant burger
with lovely gangs or this
food will kill you! ”

Edisi Juni 2017

Giant burger ini sangat cocok untuk teman
Anda saat nongkrong bersama teman-teman di
sore hari, saat nonton bareng atau saat acara yang
penuh keceriaan. Bagi Anda yang tertarik ingin
memesan bisa langsung datang saja ke Hotel Ibis
Bandung Pasteur.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
022- 82602020
Email :
sales.admin@ibis-bandung-pasteur.com

www.destinasibandung.co.id
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Meotel Kebumen, Hotel Bintang 3 Mengusung Konsep Retro

K

Oleh Hendra Karunia

ebumen adalah salah satu daerah di
Jawa Tengah yang memiliki potensi
destinasi wisata cukup tinggi. Ada
pantai maupun pegunungan. Kebumen
juga banyak destinasi sejarah. Berbagai obyek
wisata menjadi daya tarik tersendiri baik bagi
wisatawan domestik maupun mancanegara.
Deretan destinasi tersebut seperti Pantai
Menganti, Pantai Ayah, Goa petruk, waduk
sempor, Goa Jatijajar juga Benteng Van Der Wijk.
Dari sisi kuliner ada Sate Ambal, Nasi Penggel,
Dawet Ireng dan masih banyak lagi.
Bagi Anda yang ingin berlibur ataupun
melakukan aktivitas bisnis di Kebumen wajib
menginap di Meotel Kebumen.
Meotel Kebumen merupakan hotel pertama
yang memiliki standard pelayanan international
di Kota Kebumen. Meotel Kebumen, hotel
sebagai “economic bed & breakfast” dikelola
Dafam Hotels dengan konsep retro art, artistik
gaya muda dan modern di tahun 70-an dengan
lambang cowok kribo.

www.destinasibandung.co.id

Begitu Anda masuk lobby hotel, banyak
dipajang barang seni yang antik seperti vespa
merah, deretan radio lama hingga telephone box
merah. Di tiap lantai hotel juga telah disiapkan
gambar gambar design yang berbeda Hotel yang
berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 31 ini lokasinya
sangat strategis , dijangkau hanya 10 menit dari
stasiun kereta dan 3 menit ke pusat pemerintahan
ini mempunyai 6 lantai dengan total 70 kamar
yang terdiri dari Deluxe Room, Family Room dan
Family Suite.

Untuk memenuhi kebutuhan tamu,
Meotel
Kebumen
mempunyai
fasilitas
diantaranya 6 ruangan meeting dengan kapasitas
mulai dari 30-1000 orang, U kafe in door dan out
door, layanan room service 24 jam, akses internet,
coffee maker dan parkir yang luas.
“Untuk promo yang ditawarkan Meotel
Kebumen memberikan harga menarik sebesar Rp
388.888 net sudah termasuk makan pagi,” ujar
GM Meotel Kebumen Doni Avianto.
Selain itu, Hotel bintang 3 ini
mengadakan paket wisata seperti paket menganti
yakni para tamu akan melihat Sunrise di pantai
Menganti. Tamu hanya membayar Rp. 788.000
sudah termasuk kamar, transportasi, makan siang,
tiket masuk, guide dan di jemput dari stasiun
ataupun terminal Kebumen.
Untuk informasi dan reservasi Meotel Kebumen
Jl. Ahmad Yani No.31, Kebumen 547311
Jawa Tengah - Indonesia
Telp +62 287 381 111
Fax +62 287 383 900
Email : info@meotelkebumen.com
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Tetap Cantik dan Langsing di
Melinda Beauty & Baby Care

Oleh Hendra Karunia

M

enjaga tubuh untuk tetap langsing
pastinya membutuhkan usaha yang
kuat. Apalagi umumnya wanita setelah
melahirkan memiliki ukuran tubuh yang tidak
sama lagi seperti dahulu. Tak sedikit wanita
yang mengalami kondisi stres akibat kesulitan
mengembalikan berat badan pasca melahirkan.
Sekarang tidak perlu repot dan
khawatir karena di Melinda Beauty & Baby Care
menghadirkan pelayanan menyeluruh membuat
ibu menjadi cantik sebelum dan sesudah
melahirkan.
“Kami akan melakukan sesuatu supaya
para ibu dan anaknya bisa merasakan pelayanan
yang menyeluruh dengan konsep One Stop
Shopping,”ujar salah satu pemilik Melinda Beauty
& Baby Care, Hesty Sarah Hastika.
Di melinda Beauty & Baby Care ,
pelayanannya sebelum menikah sudah di cek dulu
supaya darahnya tidak ada penyakit, misalnya
ada yang mempunyai penyakit tokso bisa di
perbaiki dulu. Sebelum menikah di periksa dulu
kesehatannya untuk pranikah dan setelah pranikah
selesai.
“Setelah menikah dan hamil pun
pelayanan di Melinda Beauty & Baby Care
melakukan perawatannya mulai dari 0 -12 bulan
ada perawatannya. Setelah selesai melahirkan
ibunya dirawat dan bayinya di day care , oleh
karena itu kenapa di sebut Melinda Beauty & Baby
Care, karena untuk ibu dan anak. Tetapi sekarang
berkembang lagi tidak hanya ibu dan anaknya
saja melainkan Bapaknya juga bisa melakukan
perawatan akhirnya bentuknya seperti perawatan
keluarga,”ujar Hesty.
Di Melinda Beauty & Baby Care benarbenar lengkap mulai perawatan dari bawah
sampai atas, seperti perawatan muka, facial dan
menghilangkan lemak di tubuh. Sedangkan untuk
sang buah hati di Melinda Beauty & Baby Care
tersedia, salon, pijat bayi, baby gym, baby spa dan
relaksasi bayi.

14 Destinasi Bandung
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Untuk fasilitas di tempat ini terbilang
Bagi Anda yang berminat untuk di
sangat lengkap seperti ruangan sauna, baby gym, treatment bisa datang langsung ke :
yoga dan zumba. Dengan menggunakan alat -alat RS. Melinda Hospital 1 lantai M
yang sangat modern yang di datangkan dari luar
Jalan Pajajaran nomor 46 Bandung
negeri, perawatan di tempat ini sangat aman
Telpon : 022-4266621 / 022-4206088
karena sudah mendapat izin dari Dinas Kesehatan.
Instagram : @melbycare.beauty
Sebelum di terapi, pasien pun akan konsultasi
(khusus treatment kecantikan)
terlebih dahulu dengan dokter gizi dan dokter kulit.
@melbycare.baby
Dengan treatment di Melinda Beauty
(khusus bayi dan ibu hamil)
& Baby Care pasien yang awal berat badannya
Facebook : Melby
100 kg bisa turun sampai sampai 56 kg. Sebelum
BBM : D4051978
di treatment dilihat dahulu kondisi mentalnya
Buka setiap hari kecuali hari libur mulai
dicek dulu dengan dokter gizi, karena semua pukul 09.00 sampai pukul 17.00 WIB.
pasien berbeda penanganannya. Untuk treatment
biayanya mulai dari Rp.1,5 Juta sampai 8 juta
tergantung penanganannya.
“Kalau dari tubuh besar ke kecil otomatis
kulit turun semua, payudara dan perut juga turun.
Tahapannya untuk treatment, pasien di haruskan
konsultasi dengan dokter gizi dan dokter kulit.
Setelah di treatment pemecah lemak, kemudian
disuntik untuk bagian -bagian yang bandel seperti
perut, paha dan pinggang. Setelah selesai di
treatmen dilihat perkembangannya turunnya
sampai berapa kilogram. Biasanya seminggu bisa
turun 1,5 kg sebulan bisa turun 6 kg. Setelah bagus
dan ideal badannya badannya masuk ke dokter
bedah, karena lemak hilang dinaikan keatas dan
keluar jadi baru lagi,” ungkapnya.

www.destinasibandung.co.id
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Nongkrong Asik di
-Topaz Sky Lounge-

Travello Hotel
Oleh Hendra Karunia

terutama di malam hari suasana semakin romantis
dan nyaman sambil nongkrong dengan rekan bisnis
ataupun kolega.
Travello Hotel kini menghadirkan Topaz
Sky lounge mengusung konsep coffee shop dan
light meal dengan menu yang menarik dan harga
yang terjangkau. Berlokasi di jalan Setiabudi
dengan suasana yang masih asri khas kota Bandung.
Topaz Sky Lounge menyajikan menu-menu paket
khusus untuk weekend yaitu seperti paket nasi
timbel, nasi bakar komplit. Sementara itu untuk
light mealnya, Sky Lounge yang berada di lantai
9 ini menyajikan Basreng Sambel hejo, Chicken
Wings, Bakpao,Stuffing Fried Wonton dan pisang
bakar Travello. Harganya mulai dari Rp.10 ribu dan
sampai dengan 50 ribu.
Sedangkan untuk minumannya, Sky
Lounge dengan kapasitas untuk 120 orang ini
menyajikan 8 macam jenis kopi dari berbagai
daerah di Indonesia , seperti kopi Aceh, Bali dan
Sumatera. Selain kopi , tersedia juga minuman
lainnya seperti Jus dan Mocktail.
Menurut Food & Beverage Manager dari
Travello Hotel Abe, Topaz Sky Lounge harganya
jauh lebih murah karena market nya menyasar ke
anak-anak kampus sekitar jalan setiabudi seperti
mahasiswa UPI, STP dan Daarut Tauhid.

K ULINER HOTEL

“Dengan konsep semi terbuka dengan harga
yang terjangkau, sangat pas untuk menjadi lokasi
nongkrong dengan pemandangan luar biasa enak
dan nyaman banget,”ujar Abe.
Topaz Skylounge juga bisa untuk acara
ulang tahun dan private party. Jam operasional
mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00
WIB.
Untuk informasi lebih lanjut dapat
datang langsung ke Travello Hotel lantai 9, di
Jalan Setiabudhi No.268 Bandung
Telpon : 022-888 80280
Email : reservation@travellohotels.com
Website : travellohotels.com
Twitter : @travello_hotels
Facebook : Travello Hotel Bandung
Instagram : @travello_hotel
Path : Travello Hotel Bandung

M

elihat pemandangan Bandung dari
ketinggian, baik siang ataupun malam
hari, menciptakan sensasi kepuasan
tersendiri. Belakangan ini telah banyak pula kafe
dan resto di Bandung dengan mengusung konsep
rooftop ataupun Open-Air dengan menyuguhkan
pemandangan kota Bandung yang masih asri yang
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Hari Raya Lebih Bermakna dengan

Koleksi Busana Muslim dari

Rabbani
Oleh Hendra Karunia

M

endekati Ramadan dan Hari Lebaran,
salah brand fashion busana muslim yakni
Rabbani menghadirkan sederet koleksikoleksinya untuk menyambut Hari Raya
nan fitri ini.
Gaya berbusana muslim biasanya
mulai ramai diperbincangkan menjelang bulan
Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri. Sama seperti
tahun-tahun sebelumnya, pencarian model baju
lebaran akan mencapai puncaknya satu bulan
sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Lantas,
seperti apa trend baju lebaran yang banyak
diminati menjelang hari raya Idul Fitri 1438 H
tahun 2017 ini?
Menurut Promotion & Design Manager
Rabbani, Ridwanul Karim, secara konsep busana
muslim Rabbani di bagi menjadi beberapa
segmen. Ada segmen untuk dewasa, remaja dan
anak-anak. Yang istimewa dari produk ini adalah
dengan membuat motif dari sendiri mulai dari
nol.
“Untuk busana Sarimbit atau keluarga,
kita tidak mengkhususkan warna yang seragam,
tetapi sesuai dengan keinginan konsumen yang
ingin padu padankan busananya. Busana sarimbit
tersebut mulai dari motif dan warna saling
melengkapi,”ujarnya.
Lebih lanjut Iwan menambahkan, kalau
secara konsep globalnya itu keseluruhan desain
Rabbani di tahun 2017 ini mengusung konsep
Jukta mode. Artinya memadukan berbagai gaya
menjadi satu gaya baru , karena basicnya fashion
muslim sementara ternyata secara trend busana
fashion masih berkiblat ke Paris dan Milan.
“Jadi bagaimana caranya agar trend
tidak ketinggalan tetapi secara kaidah aturan
busana muslim tetap tidak di hilangkan. Jadi padu
padankan lifestyle baru dengan Rabbani,”katanya.

16 Destinasi Bandung

Edisi Juni 2017

Untuk busana muslim sendiri brand
Rabbani ini menyuguhkan model desain Casual
dan Glamour sehingga terlihat elegan pas di hari
raya.
Kemewahan koleksi Lebaran kali ini
didominasi dengan trend kerudung lebar yang
syari dan juga kerudung instan. Sedangkan untuk
remaja ada Osha ( kaos akhwat ), kastun, tunik
dan Dresslim. Pada busana pria, baju Kemko atau
kemeja koko pada koleksi ini disempurnakan
dengan berbagai sentuhan yang lebih sederhana
dengan motif-motif flanel, garis dan simetris.
Sementara itu untuk busana anak -anak
konsepnya terpisah, brandnya bernama Bani
Batuta mulai dari usia 0-10 tahun. Produknya
mulai dari jumper untuk anak yang baru lahir,
tersedia juga bentuk gamis dan busana casual.
Pada kerudung anak ada yang berbentuk topi.
Dengan beragamnya jenis koleksi dari
Rabbani ini juga dapat menjadi pilihan bagi Anda
yang berencana membuat tampilan manis dan
kompak di Hari Raya.

www.destinasibandung.co.id
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Menikmati Kemewahan Menginap di Aryaduta Bandung
Oleh Yogi Pebriansyah

A

ryaduta Bandung hotel dengan lokasi yang
sangat strategis di jantung kota Bandung
pas untuk Anda yang ingin menginap
untuk berlibur bersama keluarga ataupun
melakukan aktivitas bisnis bersama mitra kerja.
Sama seperti di hotel Aryaduta lainnya yang berada
di 8 lokasi berbeda di Indonesia, kami mewujudkan
esensi keramahan Indonesia di setiap elemen
layanan kami sehingga menjadikan semangat utama
kami untuk memastikan tamu kami merasa di rumah
– serta merayakan warisan budaya Indonesia ketika
berada di sini.
Aryaduta Bandung memiliki 15 lantai
dengan jumlah kamar sebanyak 254 kamar yang
terdiri dari Superior, Business ,Deluxe, Club Superior,
Club Deluxe, Executive Suite, Aryaduta Suite, dan
Presidential Suite.
Menurut, General Manager Aryaduta
Bandung Vlad Reyes, Kami ingin membuat tamu
kami merasakan keramahan Indonesia saat mereka
beristirahat dengan nyaman di kamar dan suite
kami yang dilengkapi dengan fasilitas ‘signature’
Sebastian Gunawan. Pak Gunawan juga menciptakan
berbagai desain pakaian yang digunakan oleh
anggota tim kami di seluruh hotel.
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- GM Aryaduta Bandung, Vlad Reyes -

“Tamu-tamu kami disuguhi dengan baik
dengan beragam pilihan sarapan pagi yang disajikan
di Taruma Kafe atau Aryaduta Club Lounge. Berbagai
pilihan makanan ala carte favorit Indonesia dan
Internasional tersedia di All Day Dining Room dan
juga melalui In Room Dining. Para tamu juga dapat
menikmati masakan khas Kanton di Cha Yuen
Chinese Restaurant di mana Dim Sum Brunch yang
tak terbatas disajikan setiap akhir pekan dan pada
hari libur. Lokasi terbuka kami disukai oleh para
tamu yang datang dan makan malam di Pasar Malam
kami setiap Sabtu malam di Swarga Loka The Garden
Restaurant. Akhirnya, di lobi atrium utama hotel,
Lobby Lounge dan Cinnamon Pastry Counter selalu
siap menyambut para tamu untuk menikmati teh sore
atau koktail malam mereka,”ujarnya.
Perusahaan dan konvensi menikmati
fasilitas bisnis yang ditawarkan di hotel, termasuk
Grand Ballroom 840 sqm, 6 ruang serbaguna dengan
berbagai ukuran dan pusat bisnis dengan ruang
kantor yang lebih kecil untuk disewa. Aryaduta Club
Floors and Lounge eksklusif melayani para tamu
cerdas yang menikmati tingkat perhatian yang lebih
tinggi. Aryaduta juga dilengkapi dengan fasilitas
landasan helikopter.

Tamu yang datang untuk bersantai
menikmati banyak pilihan yang tersedia untuk
bermain dan bersenang-senang. Sebuah kolam
renang anak-anak dan area bermain Kidz Klub tersedia
berdekatan dengan kolam renang utama agar orang
tua memiliki pengawasan yang mudah terhadap
anak-anak kecil. Terdapat juga berbagai tempat
perbelanjaan termasuk BIP Mall yang berdekatan
dengan hotel dan bisa diraih hanya dengan berjalan
kaki. Restoran-restoran lokal berlimpah di sepanjang
jalan-jalan utama yang mengelilingi hotel. Tetap fit
dan sehat mudah dilakukan karena hotel ini dilengkapi
dengan berbagai fasilitas lengkap: Odesius Signature
Fitness Club and Spa menyediakan beragam pilihan
untuk berolahraga atau bersantai. Dua lapangan
tenis dan sepeda disewakan, melengkapi penawaran
kebugaran dari hotel kami.
Dengan tagline “Kami memiliki jantung
dari indonesia kontemporer Di Aryaduta – Bisa!”,
Kami, di Aryaduta Bandung, selalu menyambut
SEMUA tamu - apakah mereka ada di sini untuk
urusan bisnis, liburan atau keduanya. Karena fasilitas
kami sesuai dengan kebutuhan keduanya, kami telah
berhasil menarik kedua jenis pasar ke hotel kami.
Dalam hari hari kerja, kami kuat dengan kelompok
pertemuan sementara tamu rekreasi berkerumun di
Bandung selama akhir pekan membuat hari Jumat
dan Sabtu kami hampir selalu penuh. Kami juga
mendapatkan kelompok rekreasi dari daerah lain di
Indonesia, Asia Tenggara dan internasional.
Untuk informasi dan reservasi Aryaduta Bandung
Jl. Sumatera No. 51Bandung 40115
Website : www.aryaduta.com/bandung
Telp. +62 22 421 1234
Fax. +62 22 421 0340

Destinasi Bandung

Edisi Juni 2017

17

T EKNOLOGI

Destinasi Bandung

Agate Studio Merilis

Game Anak Sholeh
Untuk Ramadhan 2017
Permainan edukatif dengan teknologi
smartphone di Indonesia sudah mulai beragam
namun permainan edukatif yang komperhensif
dan komplit dalam satu paket dengan animasi
yang bagus sulit dicari. Kebanyakan permainan
edukatif yang ada di pasaran seperti tercecer dan
tidak memiliki tampilan yang meyakinkan untuk
membantu anak dalam belajar pendidikan agama
Islam.
Untuk itu, Game Anak Sholeh hadir untuk
menjawab permasalahan tersebut. Game Anak
Sholeh merupakan permainan edukatif berbasis
smartphone yang dirancang agar anak Anda bisa
menyerap nilai-nilai Islam dengan mudah dan
menyenangkan.
Game Anak Sholeh menyediakan konten
yang banyak dan beragam mulai dari cerita yang
seru, mini games, do’a harian, tutorial sholat, kisah
nabi, dan ensiklopedia yang dapat membantu
anak - anak Anda untuk lebih mendalami ilmu
pengetahuan tentang agama Islam.

Anak
suka
sekali
dengan sesuatu yang bergerak
dan interaktif untuk itu Game
Anak Sholeh mendesain game,
animasi dan efek suara untuk
membuat anak akan menikmati
Game Anak Sholeh dan tidak
terasa sudah hapal do’a harian
dan bacaan sholat.
Game Anak Sholeh
dapat membuat hubungan antar
orang tua dan anak menjadi
semakin dekat dengan fitur
Parent App yang bisa memantau
kegiatan anak bermain di Game
Anak Sholeh.
Orang tua juga bisa
membantu
anaknya
dalam
memahami fitur yang ada pada
Game Anak Sholeh.
Aktivitas yang ditawarkan dalam Game
Anak Sholeh mampu membuat anak mampu belajar
sendiri dengan tampilan yang ramah dan mudah
dimengerti oleh anak.
Game ini masih dalam tahap percobaan
dan pengguna bisa memainkan game ini dengan
mengakses www.sahabatsholeh.com

Pengguna bisa mendapatkan cerita baru dan
keuntungan lainnya ketika terdaftar di situs www.
sahabatsholeh.com seperti kesempatan untuk
mengikuti berbagai macam aktivitas yang dapat
membantu orang tua membimbing anaknya untuk
menjadi semakin sholeh.

Lemari Es Polytron Belleza 3
Mampu Menjaga Buah Tetap Segar

L

emari es POLYTRON Belleza 3 kini hadir dan
mampu menjaga buah dan sayuran tetap
segar dan terjaga kualitas nutrisinya. Hal ini
didukung dengan teknologi Smart Cooling
System yang mampu mengatur temperatur lemari es
secara digital dengan sensor suhu yang presisi, serta
Photocatalytic Deodorizer yang mampu menyerap
dan menetralkan bau tak sedap.
Hasil uji dari penelitian Laboratorium
Polytron menunjukan bahwa lemari es ini mampu
menjaga kesegaran dan kualitas gizi apel, pir, jeruk
dan lemon, bahkan hingga dua minggu (14 hari).
Pada Belleza 3, POLYTRON menghadirkan inovasi
produk berkualitas tinggi.
Fitur
seperti
Shielded
Moisture
Compartment tidak ditemui di lemari es merek
asing. Humidity Control Crisper diciptakan agar
kelembaban di dalam crisper bisa diatur sehingga
sayur tetap segar dan tidak cepat mengering. Suhu di
dalamnya tetap stabil dan memberikan kelembaban
yang lebih tinggi, sehingga makanan dapat segar
lebih lama.

Haier Leisure L7
Hadir dengan Lengkungan Smartphone
yang Ergonomis

PT. Datascrip dipercaya Haier Mobile sebagai

distributor tunggal produk-produk smartphone
di Indonesia. Kerjasama antara Haier Mobile
dan Datascrip ini diawali dengan peluncuran
produk Haier Leisure L7, smartphone canggih
dan trendi dengan harga terjangkau yang dapat
diandalkan setiap saat. Haier Leisure L7 hadir
dengan tampilan trendi berjiwa muda dengan
lengkung bodi smartphone yang ergonomis
untuk memberikan kenyaman di telapak tangan.
Perpaduan tiga warna pilihan, gold, silver dan grey,
serta bodi yang terbuat dari metal menghadirkan
kesan mewah dan elegan pada Leisure L7.
Haier menyematkan layar LCD sentuh
berukuran 5,5 inci yang sudah dilengkapi dengan
teknologi IPS Full HD (1080x1920 pixels) JDI
yang dapat memberikan kenyamanan di mata
pengguna. Dengan demikian, pengguna tetap
nyaman melihat tampilan di layar dalam jangka
waktu lama. Layar Leisure L7 mudah untuk
dioperasikan dengan satu tangan dan nyaman di
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mata untuk pengoperasian dalam jangka waktu
lama.
Kebutuhan fotografi termasuk memotret
selfie juga bisa dilakukan dengan mudah melalui
dukungan kamera beresolusi 13 Megapiksel
dengan LED Flash pada bagian belakangnya, dan

Di sisi lain, POLYTRON Belleza 3
juga hemat energi dan kompresornya sangat
environmental friendly sebagai bentuk
komitmen dan kepedulian POLYTRON terhadap
lingkungan dan salah satu standar POLYTRON
sendiri dalam mengembangkan suatu produk.
Dengan menjaga kelembaban di dalam crisper
nya, POLYTRON Belleza 3 bisa membantu kita
memelihara kualitas gizi dan vitamin dalam
buah-buahan dan sayur-mayur.
Saat ini POLYTRON Belleza 3 hadir
dengan desain dan finishing yang mewah
di kelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa
POLYTRON sebagai produk asli dalam negeri
mampu hadir sekelas dengan merek-merek
asing. POLYTRON Belleza 3 sudah bisa
didapatkan di berbagai toko elektronik dengan
pilihan warna Black Mirror dan Dark Grey yang
cantik.
Salah satu keunggulan tambahan
lainnya, POLYTRON Belleza 3 adalah di sisi After
Sales Service. POLYTRON Belleza 3 menawarkan
garansi kompresor hingga 10 tahun dan 1 x
24 jam jaminan perbaikan untuk memberikan
kepuasan konsumen yang maksimal.

resolusi 5 Megapiksel di bagian depannya.
Dengan dual SIM card dan kedua slot-nya hybrid
data, pengguna semakin mudah memilih SIM
card yang ingin diaktifkan untuk data koneksi
internet di dalam menu smartphone, tanpa perlu
menukarnya secara manual.
Dari segi kapasitas baterai, Haier
menggunakan baterai berkapasitas 3000mAh
yang dapat bertahan selama 35 jam untuk
penggunaan standar dan bisa bertahan hingga
12 jam untuk penggunaan aktif. Sarana dukungan
teknologi Wi-Fi, Bluetooth, hingga GPS menjadi
salah satu pelengkap yang ada di dalam Leisure
L7.
Selain itu, Leisure L7 juga sudah
dilengkapi dengan konektor USB Type- C yang
mendukung teknologi Super Fast Charging 3.0,
charging baterai, transfer data, foto maupun video
ke perangkat lainnya pun lebih cepat dan stabil.
Konektor USB Type-C memiliki ukuran
yang lebih ramping bila dibandingkan konektor
USB 2.0 maupun USB 3.0 dan pemasangannya pun
mudah tidak perlu khawatir terbalik. Datascrip
selaku distributor tunggal smartphone Haier di
Indonesia memasarkan Haier Leisure L7 dengan
harga Rp2.099.000.
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Unisba Santuni Anak Yatim dan Dhu’afa

B

ulan Ramadhan benar-benar membawa
berkah bagi seluruh umat Islam, terlebih
bagi mereka para yatim dan kaum
dhuafa. Biasanya pada bulan Ramadhan
kedua golongan orang-orang yang berhak
menerima zakat tersebut “panen” mendapat
bertubi-tubi
bingkisan
dari
orang-orang
dermawan yang ingin berburu pahala di bulan
suci. Unisba, sebagai salah satu perguruan
tinggi Islam pun tak ketinggalan untuk berbagi
kebahagiaan bersama mereka.
Ramadhan 1438 H kali ini Unisba
menyantuni 675 orang yang terdiri dari 600
orang yatim dan 75 kaum dhuafa warga sekitar
kampus Unisba Tamansari. Mereka menerima

www.destinasibandung.co.id

santunan dan paket buka puasa masing-masing
sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu
rupiah). Dengan demikian biaya yang dikeluarkan
Unisba sebesar Rp. 219.375.000,- (Dua ratus
sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah). Acara penyerahan santunan dan buka
bersama ini dilaksanakan di masjid Al-Asy’ari
Unisba mulai pukul 16.00 Wib. s.d. selesai, Kamis
(15/6).
Mereka yang akan menerima santunan
adalah Panti Yatim Baitul Hidayah, Nur Asyifa
Pasir Layung, Ikhlasul Amal, Al-Hilal Tegallega, AlMuslih, Ulul Albab Bojong Koneng, Ramda bakti
Pertiwi Cibiru, PSAA Bina Umat Rancaekek, Mitra
Muslim Awi Ligar, Darul Aitam Babussalam Ciburial,

Insan Nurussyifa Kopo Permai, Tunas Harapn Cicadas, Nurul Ilmi Derwati, dan PPYD Al-Kasyaf Cibiru.
Sementara itu, untuk mempererat tali silaturahim dengan warga sekitar kampus, Unisba
juga menggelar Buka Bersama Warga Tamansari
pada hari Rabu (14/6).
Tak hanya buka bersama dan penyerahan santunan, selama bulan Ramadhan Unisba juga menggelar berbagai kegiatan yang dikemas dalam Radius Ramadhan (Ramadhan di Kampus). Kegiatan ini
meliputi Tarhib Ramadhan, Tahsin Al-Qur’an, Kajian Al-Qur’an, Pemberian Santunan, Silaturahim
dan Buka Bersama, Kultum, Tarawih, I’tikaf, dan
Shalat Idul Fitri. (adv)
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Mengenal Lebih Dekat

Komunitas Cosplay Bandung

Oleh Yogi Pebriansyah
Oleh
Pebriansyah

B

agi Anda yang pernah melintas di jalan
Asia Afrika kota Bandung, tepatnya di
sekitar Gedung Merdeka, Anda pasti
banyak menemukan tokoh-tokoh kartun
dari Jepang seperti Naruto, Pikachu, Sailormoon,
ultramen dan masih banyak lagi. Mereka yang
mengenakan kostum seperti tokoh dari negara
matahari terbit atau Jepang ini biasa di sebut juga
Cosplay.

Dikarenakan banyaknya peminat serta
pehobi cosplay di kota Bandung. Maka dibuatlah
pada bulan juli tahun 2008 komunitas yang diberi
nama Cosplay Bandung sebagai wadah untuk
pecinta Cosplay yang berada di kota Bandung.
Untuk kegiatannya, komunitas ini sudah
berjalan cukup rutin, mulai dari kegiatan seperti
Gathering yang diadakan tiap tahun. Serta acara
tahunan cosplay bandung, yaitu ulang tahun dari
Cosplay sendiri merupakan istilah dari Cosplay Bandung. Sedangkan jumlah anggota dari
bahasa inggris buatan jepang yang berasal dari komunitas cosplay Bandung sendiri telah melebihi
gabungan kata “custome“ (kostum) dan “play“ dari 2000 anggota.
(bermain). Cosplay berarti hobi mengenakan
Keanggotaan komunitas ini tidaklah harus
pakaian beserta aksesoris
dan rias wajah. memiliki syarat khusus, cukup menjadi penggemar
Komunitas cosplay adalah salah satu komunitas cosplay saja. Siapa saja bisa bergabung kedalam
yang di bentuk dari suatu tokoh–tokoh atau komunitas ini. Namun, umumnya penggemar dari
karakteristik animasi jepang . Komunitas ini pada cosplay adalah para remaja hingga dewasa yang
tahun 2005 seiring merebaknya film dan komik berusia 16-30 tahun. Mereka memiliki kesamaan
dari negeri Sakura itu. Cosplay menjadi forum dan hobi mengoleksi dan mengumpulkan referensi
cara orang mengekspresikan kegemaran mereka perkembangan terbaru tentang anime dan gameterhadap kartun-kartun film Jepang.
game online dari Jepang.

Pada 2011 misalnya, cosplay banyak di
dominasi oleh kostum-kostum seperti tokoh dari
anime Naruto dan tokoh game online Ragnarok
asal Korea. Tahun 2012, trend kostum berubah
lebih ke arah Indonesia, tetapi tidak sepenuhnya
meninggalkan unsur-unsur kostum khas Jepang
sesuai cosplay berasal. Anggota cosplay terdiri
dari berbagai macam dan golongan, mulai usia
muda sampai tua dari anak sekolahan hingga level
manajer sebuah perusahaan. Koleksinya bahkan
ada yang melebihi lima puluh kostum.
Bagi Anda yang berminat bergabung
atau sekedar ingin tahu tentang kegiatan dengan
komunitas ini, bisa mengunjungi media sosial dari
Komunitas Cosplay Bandung.

Fanpage Facebook :
https://www.facebook.com/COS.BDG/.

Indonesia seringkali di banjiri oleh sub
culture atau kebudayaan luar negeri, dan salah
satunya adalah sub culture (kebudayaan) dari
Jepang. Hampir semua kota besar di Indonesia
sudah merambah sub culture tersebut, termasuk
salah satunya adalah kota Bandung.
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Tips Cermat

Mengelola Uang Saat Lebaran

Oleh Yusuf Ariyanto

R

utinitas mudik lebaran di Indonesia
setiap tahun sudah menjadi tradisi yang
tentunya di lakukan sebagian besar
orang khususnya mereka yang merantau
ke kota - kota besar. Mendapat THR bagi karyawan
yang bekerja, adalah hal yang sangat di tunggutunggu untuk bekal selama lebaran di kampung
halaman.
Tapi bagaimana cara mengelola keuangan
supaya tidak boros saat libur lebaran?
Berikut ini tips nya :

2. Menentukan tempat objek wisata
Selain bersilaturahmi dengan sanak suadara,
biasanya tamasya bersama keluarga menjadi satu
agenda rutin waktu lebaran. Pilihlah tempat wisata
yang tidak terlalu jauh sehingga menghemat
waktu dan cari objek wisata yang nyaman, aman,
dan biaya yang terjangkau. Sehingga libur lebaran
tetap mengasyikkan tanpa banyak pengeluaran.

3. Menyisihkan uang lebaran
Lebaran tidak juga harus boros. Dengan tetap
bersikap disiplin dalam menggunakan uang sesuai
anggaran, menyisihkan dana sepulang dari mudik
juga sangat penting karena dana cadangan akan
bermanfaat jika sewaktu - waktu ada kebutuhan
mendadak yang tidak di inginkan.

1. Mengatur anggaran
Sebelum menggunakan uang untuk mudik dan
libur lebaran, akan lebih bijak jika Anda mengatur
anggaran pengeluaran mulai dari mudik, selama
mudik, hingga pulang mudik. Prioritaskan untuk
membayar hutang atau kartu kredit, bekal selama
di jalan, anggaran liburan, hingga dana cadangan
yang sewaktu - waktu bisa di gunakan.

Reza Gilang Prawira
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Biofarma Gelar Bincang Pagi
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- Hari Kelahiran Pancasila -

Dalam rangka memperingati hari lahirnya
Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Bio
Farma menyelenggarakan pekan Pancasila dengan
format Talkshow Bincang Pagi Kelahiran Pancasila.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Bio
Farma jalan Pasteur Bandung Jumat (2/6/2017).
Acara yang di inisiasi oleh Kementrian BUMN ini
dilaksanakan serentak oleh seluruh BUMN untuk
menarik minat dan kesadaran generasi muda
terhadap nilai-nilai Pancasila.
Dalam bincang pagi dengan mengambil
tema
“Saya
Indonesia,
Saya
Pancasila”
menghadirkan pembicara yakni Direktur Utama
Bio Farma Iskandar, Tokoh muda pendiri Asgar
Goris Mustaqim dan Dewan pakar Indonesia
Strategic Institute, Sidrotun Naim.
Menurut Iskandar, Bio Farma sebagai
perusahaan milik pemerintah , memiliki kewajiban

untuk turut serta memelihara keutuhan bangsa,
salah satunya turut serta menyediakan alat
kesehatan untuk daerah-daerah terdepan, terluar
dan tertinggal baik di Indonesia maupun dunia.
“Kami sebagai produsen vaksin memiliki
tanggung jawab untuk turut serta memelihara
kesehatan bangsa Indoensia, salah satunya dengan
menyediakan vaksin yang berkualitas,”ujarnya di
hadapan 1500 karyawan Bio Farma.

Berbagi Kasih, Accor Hotels Bandung

Gelar Buka Puasa Bersama

Bulan Ramadhan dapat menjadi momen
terbaik untuk bersilaturahmi dan berbagi kasih
dengan sesama. Bertepatan dengan hal tersebut,
Accorhotels Bandung yang terdiri dari Grand
Mercure Bandung Setiabudi, Novotel Bandung, ibis
Style Bandung Braga, ibis Bandung Trans Studio,
ibis Bandung Pasteur, dan ibis Budget Bandung
Asia Afrika, mewujudkan kebersamaan dan jalinan
antar sesama dalam acara “Indahnya Berbagi
Kebahagiaan” Buka Puasa Bersama Accorhotels
Bandung.
Accorhotels Bandung secara bersamasama
sangat
mendukung
kesejahteraan
masyarakat sekitarnya, termasuk anak yatim piatu.
Acara ini di harapkan dapat menumbuhkan jalinan
silaturahmi yang baik sekaligus mendobrak
tembok pembatas antara para karyawan
Accorhotels Bandung dengan lingkungan sekitar
yang saling membutuhkan.

- Berbuka Puasa di Grand Mercure
Bandung Setiabudi -

Bulan Ramadhan tentunya menjadi
moment dalam mempererat silaturahmi dengan
berbuka puasa bersama keluarga ataupun
kerabat dekat. Grand Mercure Bandung Setiabudi
menghadirkan berbagai macam buffet all you can
eat yang dapat menggugah selera buka puasa
Anda selama bulan Ramadhan, mulai dari hidangan
Tradisional, hingga Internasional di Hardy’s
Restaurant.
Tersedia juga steamboat stall, live cooking
barbecue, assorted dessert dan beragam takjil.
Semua kelezatan bisa Anda nikmati seharga Rp.
200.000,-++/orang. Dapatkan diskon hingga 50%
dengan mengukur telapak kaki wanita dalam satu
kali transaksi. Bagi Anda pemilik kartu kredit BCA
dan Mandiri dapatkan diskon 30%, dan juga promo
bayar 5 gratis 1.
Ramadhan bersama Grand Mercure
Bandung Setiabudi, Jl. Dr. Setiabudi 269-275,
Bandung. Info dan reservasi di 022 – 82 00 00 00.
Update selalu promo dengan Like Facebook Fan
Page Grand Mercure Bandung Setiabudi dan Follow
Instagram @GrandMercureBandung.

Rektor Unisba Imam dan Khatib
Shalat Idul Fitri di Tamansari
Unisba akan menyelenggarakan Shalat
Idul Fitri 1 Syawal 1438 H, pada Ahad (25/07)
di area Jalan Tamansari No. 20 Bandung depan
Gedung Rektorat Unisba Jl. Tamansari No. 20
Bandung, mulai pukul 06.00-selesai. Imam dan
Khotib pada Shalat Idul Fitri ini adalah Rektor
Unisba, Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS.,
Sp. THT - KL (K), dengan tema khutbah,
“PuasaRamadhan, Sarana Peningkatan Kualitas
Ibadah”. Shalat Idul Fitri kali ini akan dihadiri
oleh civitas akademika Unisba dan warga sekitar
Tamansari.

Liburanku Vacation and Tour Organizer

Gelar Acara Buka Puasa dengan Travel Agent Bandung
Dalam rangka menjalin tali silaturahmi
dengan Travel Agent di Bandung, Liburanku
Vacation and Tour Organizer mengadakan acara
buka puasa bersama dengan para Travel Agent di
hotel D’Best Sofia Bandung jalan Tengku Angkasa
Bandung Minggu (11/6/2017).
Dalam kesempatan tersebut Liburanku
yang bergerak dibidang jasa transportasi dan
Pariwisata bersama dengan Bali Zoo, Gamma Cafe
& Bar, dan wisata belanja edukasi Cening Ayu
melakukan presentasi tentang perkembangan
pariwisata di Bali. Acara yang berlangsung secara
akrab ini diawali dengan buka puasa bersama
dilanjutkan dengan presentasi dari Account
Executive Bali Zoo Nyoman Okananda.
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Bali Zoo adalah kebun binatang
dengan mengusung konsep kebun
binatang modern yang berlokasi di jalan
Raya Singapadu, Sukawati Gianyar Bali.
Setelah itu dilanjutkan dengan
pemaparan tentang pusat oleh-oleh
Cening Ayu oleh Marketing Manager
Cening Ayu Reza Salman Farisy.Cening
Ayu adalah salah satu tempat belanja
yang menawarkan berbagai macam
produk oleh-oleh khas Bali seperti
Pie Susu, kaos lukis, photo adat Bali
dan kopi Cening. Dilanjutkan dengan
pemaparan tentang Gamma Bar. Resto,
dan Cafe oleh Mohammad Sobri.

Gamma Cafe & Bar merupakan restauran yang
menawarkan makan dengan sensasi yang berbeda dengan
lokasi yang sangat strategis di Bali Selatan berada dijalan
Kampial Nusa Dua Bali Dharmawangsa Villas dekat kampus
STP dan pantai Pandawa. Acara di akhiri dengan pembagian
Doorprize dan foto bersama antara penyelenggara dengan
travel agent Bandung.
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