EDISI JULI 2017

#26

referensi wisata & gaya hidup

Bukit Jamur Ciwidey,
Untuk Anda yang Hobi Swafoto
Ngopi dengan Suasana Tenang
dan Nyaman di Taman Wisata Rukun Kopi

Tengkleng Gajah
Kini Hadir di Bandung,
Rasa Gurihnya Tiada Duanya
Menginap dengan Pengalaman
Tidak Terlupakan di Grand Mercure
Bandung Setiabudi

Bakso Tengkleng Mas Bambang,
Daging Sapinya Terasa Banget
Batu Kincir Resto, Menikmati Kuliner
di Ketinggian dengan Pemandangan 180°
www.destinasibandung.co.id

Destinasi Bandung

2

Destinasi Bandung

Edisi Juli 2017

www.destinasibandung.co.id

Destinasi Bandung

J ALAN-JALAN
Bukit Jamur Ciwidey

Untuk Anda yang Hobi Swafoto
Penulis : Yogi Pebriansyah

estinasi Wisata Bandung Selatan terutama
di Ciwidey memang tidak ada habisnya
untuk di kunjungi , karena selain udaranya
yang sejuk di kawasan di Ciwidey, banyak
pemandangan yang keren dan seru untuk tempat
foto-foto.
Bagi Anda yang senang hunting foto
untuk di publikasikan ke sosial media seperti
Instagram ataupun facebook, pastinya pas deh
kalau coba pergi ke sebuah bukit unik di daerah
Ciwidey, karena pemandangan unik akan anda
temukan di tempat ini.
Saat Anda menuju ke bukit jamur ,
sepanjang jalan akan disuguhi pemandangan hutan
pinus dan perkebunan teh yang membentang luas
bak permadani raksasa yang membuat mata kita
menjadi segar.
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Bukit Jamur Ciwidey di Bandung
Selatan ini sebenarnya adalah bukan merupakan
sebuah tempat wisata, melainkan sebuah kantor
perkebunan teh PTPN VIII Rancabolang, yang
mempunyai taman dan banyak ditumbuhi pohon
cemara yang di bentuk seperti jamur payung.
Warga sekitar menyebutnya sebagai Bukit
Jamur, karena letak taman ini berada pada dataran
tinggi Ciwidey dan bentuknya tidak datar atau
berbentuk setengah bola. Karena bentuknya yang
menarik, banyak orang yang menggunakan tempat
ini sebagai spot foto yang anti mainstream, bahkan
tak sedikit loh yang menggunakannya sebagai
tempat foto pre-wedding.
Tidak hanya menawarkan daya tarik
wisata alam yang indah khas ciwidey, di kawasan
ini juga bagi anda yang suka mengunjungi tempat
wisata bersejarah , berdiri bangunan pabrik teh
peninggalan zaman kolonialisme belanda.
Di kawasan pabrik teh yang kini berada di
bawah pengelolaan PT. Perkebunan Nusantara VIII
ini juga berdiri masih kokoh bangunan-bangunan
tua berupa rumah dengan ciri belanda yang klasik,
dengan cerobong asap penghangat ruangannya.
Selain itu, di tempat ini disediakan juga
dua jembatan yang terbuat dari kayu untuk foto
-foto dan juga ada saung -saung untuk istirahat.
Di aula kantor juga menyediakan lukisan-lukisan

dalam bentuk 3 D (tiga dimensi). Terdapat lukisan
-lukisan binatang seperti gajah, harimau, ikan hiu
dan lukisan taman-taman.
Untuk menuju ke lokasi tempat ini,
Anda hanya membayar parkir Rp. 6000. Anda
bisa menggunakan kendaraan roda dua seperti
motor maupun kendaraan roda empat mobil serta
kendaraan umum. Sebagai patokan arah paling
mudah untuk menuju lokasi ini adalah silahkan
arahkan kendaraan anda menuju ke kawasan
Geodipa Energi atau Perkebunan Teh Rancabolang
PTPN VIII di Ciwidey.
Dari arah Bandung keluar pintu Tol Kopo
menuju arah Ciwidey, selanjutnya anda arahkan
kendaraan menuju Pasir Jambu dan akan melewati
– Ciwidey – Baru Tunggul – Dusun Keneng dan
tujuan lokasi Desa Rancabolang.
Nah
untuk
masuk
lokasi
desa
Rancabolang, ambil patokan sesudah Alfamart
atau di arah sebelah kiri sebelum tempat wisata
di ciwidey yang baru dan sangat populer yaitu
Ciwidey Valley Resort.
Dari belokan tersebut, tinggal arahkan
terus kendaraan menuju Baru Tunggul, yang
kemudian lanjutkan menuju desa rancabolang,
dan jika setelah anda melewati persimpangan
PLTU Geodipa Energi, terus ke arah kiri bawah.
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Batu Kincir Resto,
Menikmati Kuliner di Ketinggian
dengan Pemandangan 180°

R

Penulis : Hendra Karunia

umah makan atau Restaurant sekarang ini
tidak hanya menjual menu makanan
yang enak saja. Tempat yang nyaman
dan pemandangan yang indah merupakan salah
satu faktor yang sangat penting untuk menarik
pengunjung. Dikawasan Bandung selatan kini
telah hadir sebuah restaurant dengan konsep yang
sangat lengkap yakni Batu Kincir Resto. Meskipun
masih tahap pembangunan dan belum rampung
100 persen, restaurant ini sudah ramai di datangi
pengunjung.
Batu kincir resto berada di kawasan
perumahan Mountain Breeze yang berada diatas
ketinggian gunung batu kincir dengan udara yang
masih sejuk mengusung konsep modern natural.
Bangunan restaurant yang sangat luas ini tidak
merubah tempat asalnya, pembangunannya
mengikuti kontur gunung yang telah ada, sehingga
di dalam restaurant tersebut terdapat batu-batu
besar.
Di Batu Kincir resto anda akan menikmati
pemandangan city view dan mountain view 180°
sehingga semua sudut restaurant tidak terhalang
bangunan. Restaurant ini sangat cocok untuk
wisata keluarga, acara arisan, ulang tahun dan
kumpul komunitas. Dengan ornamen yang mewah
resto ini juga menghadirkan koleksi motor antik
yang sengaja di pajang di dalamnya.
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Menurut Manager Operasional Batu Kincir
Resto Irma, kedepannya dikawasan ini sedang di
bangun Ampitheater, kolam renang dan hotel.
“Di Batu Kincir Resto, kita mempunyai
4 lantai, yang baru beroperasi baru di lantai 3,
sedangkan yang lantai 4 baru siap untuk spot foto
saja, rencananya kita akan Grand Opening tahun
depan,”ujar Irma.
Konsep design bangunan resto yang unik
di atas bukit serta di sini anda bisa melihat jajaran
aneka kendaraan unik dan antiq yang menjadi
dekorasi sungguh sebuah hal berbeda dengan
resto lainnya di bandung.
Selain unik dengan design dan dekorasi
resto, tempat makan Batu Kincir Resto juga
menawarkan spot menarik untuk berfoto baik
di ruangan dalam (indoor) maupun luar ruangan
(Outdoor).
Dari lokasi resto yang berada tepat di atas
perbukitan, maka anda akan sangat jelas melihat
bagaimana indahnya pemandangan kota Banjaran
serta kawasan alam bandung selatan dari tempat
ini.
Terlebih jika anda datang pada waktu
menjelang sore dan malam hari ke Batu Kincir Resto
ini, maka romantisme bukit batu dengan lampulampu kota semakin menjadi, sehingga layak resto
ini dijuluki salah satu tempat menikmati Citylight
terbaik di Bandung Selatan.

Di resto ini pengelola memberlakukan
tiket masuk Resto dengan harga Rp.15.000 setiap
pengunjungnya. Namun harga tiket masuk di atas
bisa nanti anda tukarkan dengan menu utama Main
Courses di Batu Kincir Resto Mountain Breeze.
Meskipun belum lengkap, menu-menu
makanan dan minumannya sangat beragam,
seperti menu main course ada Steak Wagyu,
Chicken Steak, Nasi Timbel, Nasi Nasi Tutug
Omcom, Nasi Bakar, Nasi Ayam Hainan, Lasagna,
Spaghetti, Tom Yum, Soup, Karedok. Makanan
ringannya ada Roti Panggang, Kentang Goreng,
Tahu Telur, Tahu Crispy, Thai Salad.
Untuk minuman ada soft drink, Kopi, Mojito,
Bandrek, dan Ice Cream. Harganya mulai dari
Rp.11.000 -Rp.97.000.
Batu Kincir Resto berada di Jalan Raya
Banjaran KM 11.5, Desa Langonsari, Kelurahan
Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat Indonesia.
Waktu operasional tempat ini adalah
setiap hari, dengan mulai buka sekitar pukul
09.00 – 22.00 WIB. Untuk informasi harga menu
terbaru, kegiatan atau acara, reservasi tempat dan
informasi penting lainnya yang mungkin anda
perlukan, silahkan anda bisa menghubungi
Telepon
022-85930000
0828-19031101
Instagram
@mountainbreeze_bdg
@batukincir_bdg
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- Segarnya Air Terjun -

Curug Cinulang

Penulis : Yogi Pebriansyah

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
Iklan01.pdf
1 7/25/2017 2:25:42
PM
Barat.

Curug Cinulang memiliki dua buah air
terjun yang memiliki ketinggian ±50 meter. Air
yang jernih, pemandangan yang indah, serta masih
hijaunya pepohonan di tempat ini dapat membawa
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.
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.

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.
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 biaya untuk parkir
Motor - Rp.3000
Mobil - Rp.5000
Jam Operasional buka mulai
Pukul 07.00 -17.00 wib
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Tengkleng Gajah Kini Hadir di Bandung
--- Rasa Gurihnya Tiada Duanya --Penulis : Yogi Pebriansyah

B

agi warga Bandung ketika mendengar kata
tengkleng
mungkin masih asing di
telinga , apalagi Tengkleng Gajah. Saat
mendengar tentang Warung Tengkleng Pertama
kali mendengar, orang akan bertanya-tanya apakah
warung yang dimaksud menyajikan masakan
tengkleng berbahan daging gajah?
Anda tidak akan menemui panganan
berbahan baku daging gajah sama sekali, karena
warung ini menyajikan makanan berbahan baku
daging kambing.
Tengkleng adalah sejenis masakan sup
khas Solo yang berbahan dasar daging, jeroan,
dan tulang kambing yang hampir mirip dengan
masakan gulai kambing, hanya saja dengan kuah
yang lebih encer. Tengkleng Gajah yang pusatnya
di Yogyakarta ini kini telah membuka cabangnya
di kota Bandung, sehingga bagi yang penasaran
dengan masakan ini tidak perlu jauh-jauh pergi ke
Yogyakarta.
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“Warung kami lebih dikenal dengan nama
Tengkleng Gajah karena porsi tengkleng yang
kami sajikan cukup besar, sehingga diibaratkan
sebagai tengkleng dengan porsi gajah,” ujar Maria
pengelola dari warung yang awalnya bernama
Warung Sate Kambing Sari Roso Mulyo.
Meskipun baru di buka pas bulan
Ramadhan yang lalu, warung ini mulai banyak
di kunjungi pengunjung yang penasaran dengan
kuliner yang satu ini.
“Pengunjung bisa memilih 11 menu
olahan daging kambing yang kami sediakan sesuai
dengan selera masing-masing, biasanya tergantung
dari apakah mereka suka manis, pedas, atau gurih,”
kata Maria di sela-sela melayani konsumen.
Menu yang disediakan di warung ini
antara lain sate yang terdiri dari sate kambing biasa
dan sate kambing goreng. Selain itu juga ada menu
nasi goreng kambing, gulai kambing, tongseng
kambing dan tongseng kepala kambing yang bisa

dipilih untuk disajikan biasa atau digoreng terlebih
dahulu. Ada Tengkleng Gajah original, Tengkleng
Gajah di Tongseng, Tengkleng Gajah di Goreng dan
Tengkleng Gajah Sambel Bawang. Menu andalan
yang biasa dipesan pengunjung adalah tengkleng
gajah oroginal. Harganya mulai dari Rp.15.000 Rp.35.000.
Bau harum yang menggoda saat masakan
disajikan akan sangat nikmat dipadukan dengan
nasi panas yang bisa Anda ambil sepuasnya.
Kuahnya cukup kental dengan cita rasa khas
yang tidak terlalu tajam, dipadukan dengan irisan
cabai dan sayuran akan menambah kenikmatan
saat menikmati hidangan ini, yang pasti rasa bau
prengus dan bau amis daging kambing tidak terasa
saat anda menyeruput kuahnya. Selain itu daging
kambingnya sangat empuk karena di rebus selama
tiga jam.
Rumah makan yang cukup luas ini buka
mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
Lokasinya berada di Jalan Soekarno Hatta no. 606
B Kota Bandung.
Telepon : 0821 16606678
Instagram : @tengklenggajah
Facebook : gajahtengkleng
Website : tengklenggajah.com
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Ngopi dengan Suasana Tenang dan Nyaman

di Taman Wisata Rukun Kopi

S

Penulis : Hendra Karunia

ekarang ini minum kopi atau yang lebih akrab
dengan sebutan ngopi sudah menjadi
sebuah gaya hidup bagi sebagian orang.
Suatu budaya yang bukan lagi sebatas menenggak
nikmatnya minuman berkafein, tetapi menelisik
lebih jauh untuk menemukan kekuatan terpendam
dari tiap biji kopi yang telah diolah dan berubah
wujud menjadi minuman yang konon mampu
membuat mata tetap terjaga.
Minum kopi yang paling sempurna
tentunya butuh tempat yang nyaman dan terbebas
dari bisingnya kendaraan. Bagi Anda yang ingin
ngopi santai ditaman sambil menikmati suara
gemericik air mancur tanpa ingin terganggu oleh
hiruk pikuk dan bisingnya suara kendaraan, patut
di coba untuk singgah ke Taman Wisata Rukun
Kopi.

www.destinasibandung.co.id

Di tempat ini Anda akan mendapatkan
tempat ngopi yang damai, nyaman dengan
hamparan lapangan rumput hijau yang luas
ditambah udara yang masih segar walaupun masih
di tengah kota Bandung.
“Kami memang membuat konsep tempat
ngopi seperti di rumah sendiri, kita pasti ngopi
butuh ketenangan, bukan hanya menikmati
makanan dan minuman saja, tetapi benar-benar
menyegarkan bukan hanya indera perasa, mata
juga harus di manjakan pemandangan yang
ada. Sehingga pengunjung punya kenangan
dan pengalaman yang lebih setelah pulang dari
sini,”ujar Pengelola Taman Wisata Rukun Kopi
Rifki, kepada Destinasi Bandung.
Kelebihan dari Taman Wisata Rukun Kopi
adalah tempatnya yang hening karena lokasi Cafe
masuk kedalam dari jalan. Bangunannya yang bisa
menampung 150 orang ini terbuat dari ornamen
kayu dan bambu dengan bangku-bangku taman
di tambah adanya kolam-kolam ditambah dengan
cantiknya bunga teratai membuat pengunjung
betah untuk nongkrong di tempat ini.

Di tempat ini memiliki fasilitas wifi,
karaoke, perlengkapan musik seperti gitar, sound
system. Bisa buat Meeting, Wedding, Arisan,
Kumpul Komunitas, Halal Bilhalal dan Ulang Tahun.
Sedangkan untuk menu makanan dan
minuman Taman Wisata Rukun Kopi menyediakan
jenis kopi Arabica dan Aceh Gayo dengan pilihan
Espresso Based dan Manual Brew. Untuk Espresso
Based ada Affogatto, Americano, Cafelate,
Cappucino, Picolo dan Espresso Maca Fushion.
Manual Brew ada Cold Brew, Pour Over, Sphyon,
Tubruk dan Vietnamdrip. Bagi yang kurang suka
kopi di tempat ini juga menyediakan Mojitos Black,
Freshmilk, Greentea, Matcha Latte, Choco Latte,
Teh Jeniper dan Black Mint.
Sedangkan untuk makanan ada Pisang
Goreng, Cireng, Taro Goreng, Ketan Goreng,
Kentang Goreng dan Roti.
Taman Wisata Rukun Kopi berada di jalan
Sulaksana I No.50 Bandung.
Buka setiap hari pukul 14.00- 22.00 wib
Reservasi : 0856 8414 853
Instagram @rukun_kopi
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Mencicipi Kuliner Khas Kebumen yang Bikin Ketagihan
Penulis : Hendra Karunia & Yusuf Ariyanto
uliner Kebumen memang dikenal dengan
cita rasanya yang khas dan juga menggugah
selera. Berlibur ke Kebumen tak akan
lengkap rasanya jika Anda tidak mencicipi kuliner
khas di kawasan pesisir Jawa Tengah ini.
Beberapa waktu yang lalu tim Destinasi
Bandung di undang khusus oleh Manajemen Hotel
Meotel Kebumen untuk menikmati wisata kuliner
di Kebumen, karena waktu yang sangat terbatas
kami hanya mengunjungi beberapa tempat kuliner
khas Kebumen dari ratusan wisata kuliner di kota
walet tersebut. Berikut tempat kulinernya :

K

--- Sate Ambal

Di Kabupaten ini sate ambal telah menjadi
kuliner andalan dan paling khas. Nama ambal
sendiri diambil dari nama kecamatan dimana sate
ini berasal. Di seantero Kebumen banyak dijumpai
warung makan yang menjual sate ini. Dari sekian
banyak warung sate ambal, warung sate Ambal
Pak Kasman Asli adalah salah satu yang paling
terkenal. Warung ini berada di jalan raya Deandles,
Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal.
Warung sederhana ini adalah pelopor sate
Ambal, karena Kasman adalah cucu dari Samikin
yang mencipatakan sate Ambal.Tidak terlalu sulit
menemukan warung sate Pak Kasman ini, letaknya
sekitar 300 meter timur pasar Ambal yang berada di
jalan Deandels yang menghubungkan Yogyakarta
dan Cilacap tersebut. Meskipun sederhana, tetapi
ukuran warung cukup besar mampu menampung
lebih dari 50 orang. Sejumlah fasilitas pun tersedia
di sana seperti toilet, dan musala.
Jika memesan seporsi sate ayam ambal,
anda akan mendapati 20 tusuk sate yang disajikan
dengan bumbu berwarna coklat dan sedikit
berminyak, serta sepiring lontong. Selain jumlah
per porsinya, yang membedakan sate ambal
dengan kebanyakan sate adalah bumbunya tidak
menggunakan bumbu kacang ataupun kecap.
Untuk harga, seporsi sate ayam Ambal dapat anda
nikmati dengan harga Rp.34 ribu. Tentu bukan
harga yang mahal karena porsinya yang begitu
banyak dan bisa dinikmati berdua.

--- Bakmi Mbah Tusiyem

Berdiri sejak tahun 1973
yang berawal dari jualan soto ayam
selama dua tahun, Mbah Tusiyem
mulai mencoba menyajikan menu
khusus yaitu mie kuah dan mie kering.
Dengan
keahlian
memasaknya
resep
yang
di
dapat secara turun menurun ini
mengundang banyak orang bahkan
dari luar kota untuk sengaja mencicipi
dan menikmati kelezatan Mie Mbah
Tusiyem. Mie yang di sajikan cukup
sederhana tapi dari cita rasa yang
hanya bisa di rasakan jika mencicipinya secara langsung ini justru membuat tamu selalu ingin datang
kembali.
Berlokasi di rumahnya yang cukup sederhana, kakek yang kini menginjak usia 75 tahun ini di
bantu istrinya selalu setia menyapa pelangannya dengan ramah. Dengan bumbu dasar bawang putih,
merica, kemiri, jahe, laos, garam, bawang merah, menghasilkan aroma dan rasa dengan kelezatan
istimewa. Dengan hanya merogoh kocek sebesar Rp. 12.000,- saja Anda sudah bisa menikmati
lezatnya mie kuah atau mie kering ini.
Selain itu ayam goreng yang hanya seharga Rp. 15.000,- ini juga bisa menjadi tambahan
menu yang sangat di rekomendasi. Minuman seperti Teh manis hangat seharga Rp. 3000,- juga akan
menambah nikmatnya bersantap kuliner legendaris di Kebumen Jawa Tengah. Jajanan kecil seperti
lanting seharga Rp. 2000,-,serta peyek seharga Rp. 2.500,- , juga akan melengkapi pengalaman
berburu kuliner daerah di sini. Jika Anda penasaran segera mampir ke Bakmi Mbah Tusiyem yang
berlokasi di Pucangan, Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

--- Dawet Ireng Jembatan Butuh

Dawet ireng (hitam), minuman tradisional
bercita rasa manis gurih yang menjadi ciri khas
Kabupaten yang masuk dalam wilayah Jawa Tengah
tersebut. Sesuai dengan namanya, dawet ireng (hitam)
ini memiliki warna dawet yang hitam. Dari sekian
banyak penjual dawet ireng, salah satunya yang paling
terkenal adalah dawet ireng Jembatan Butuh.
Warung sederhana yang terletak di tepi jalan
raya Purworejo-Kebumen tepatnya berada di sisi timur
Jembatan Butuh ini setiap harinya selalu ramai oleh
pembeli. Minuman yang satu ini berisikan dawet yang
terbuat dari tepung sagu aren, ditambah gula jawa cair,
dan santan. Untuk menghasilkan dawet berwarna hitam
digunakan pewarna alami, yakni abu dari proses pembakaran batang padi (merang).
Rasa dari dawet ireng adalah segar, manis, gurih pasti Anda akan ketagihan. Karena berada di
pinggir jalan utama jalur selatan pulau Jawa, dawet ireng jembatan Butuh ini selalu ramai disinggahi
pengguna jalan dari luar daerah Purworejo. Untuk satu porsi dawet ireng harganya sangat terjangkau,
yakni hanya Rp. 3.500.

--- Warung Seafood Bu Nanang

Setelah puas berjalan-jalan
menikmati pantai Logending atau
Pantai Ayah, Anda wajib mencicipi
seafood di Warung Bu Nanang. Menu
di rumah makan hidangan laut ini
sangat lengkap mulai dari Ikan Laut
Bakar, Ikan Laut Goreng, Kepiting,
Udang Saus Padang, Cumi Saus Tiram,
Cah kangkung, Tahu Goreng, Tempe
Goreng,Sambal, Lalapan dan masih
banyak lagi.
Masakan di warung Bu Nanang ini memang sangat lezat karena bumbunya yang diracik
dengan pas dan masakan olahan lautnya sangat segar karena ikan dan seafood langsung dari ambil
dari nelayan setempat dan juga tempat pelelangan ikan Logending. Apabila berkesempatan jalan
jalan ke Pantai Ayah, sempatkanlah mencicipi nikmatnya Seafood di Warung Bu Nanang. Tidak
mengecewakan dan harganya sangat terjangkau.
Tempat ini juga menjadi langganan para artis dan pejabat. Hal tersebut dilihat dari
banyaknya foto-foto artis dan pejabat yang di pajang di warung tersebut. Warung Seafood Bu Nanang
buka mulai pukul 08.00 - 21.00 wib.

--- Tempe Mendoan A4 Mbah Pardi

Tempe mendoan selama ini di kenal sebagai oleh-oleh khas Purwokerto, hampir semua masyarakat mengenal sebagai jajanan cukup populer.
Ternyata selain di Purwokerto makanan khas Banyumasan setengah matang ini juga ada di Gombong Kebumen.
Perbedaan tempe mendoan khas Gombong adalah ukurannya yang dua kali lipat ukuran tempe mendoan pada umumnya. Ukuran tempe mendoan
khas Gombong kira-kira sebesar kertas fotocopy A4, makanya kenapa di namakan tempe mendoan A4.
Salah satu pedagang yang menjual tempe mendoan adalah Mbah Pardi. Pria yang sudah lanjut usia ini berdagang dengan istrinya di dekat Museum
Benteng Vander Wijck jalan Sempor Gombong Kebumen. Mendoan di Gombong tempe asli,bukan di potong tipis-tipis. Tempe dibungkus daun pisang,
ukurannya cukup besar. Makan satu tangkep di jamin sudah kenyang.Di goreng setengah matang dengan terigu campur tepung beras,bumbu,daun bawang.
Tiap warung biasanya punya resep cara menggoreng yang berbeda.Dimakan selagi hangat dengan cabe rawit dan bumbu kecap pedas rasanya mantap.
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Nikmati

Untuk menikmati kopi panas ini tamu
hanya perlu mengeluarkan biaya Rp. 15.000 net
saja/ cup. Mesin kopi ini tersedia di ibis Kitchen
Restaurant lantai lobby setelah waktu sarapan
selesai sampai dengan pukul 22.30 WIB setiap
harinya
Untuk mengetahui informasi lengkap
mengenai ibis Bandung Pasteur anda dapat
mengunjungi :

“Coffee on the Go”
hanya di ibis Bandung Pasteur

www.accorhotels.com/9397
atau
www.ibis.com/9397
Kopi berjenis cappuccino ini dikemas
dalam bentuk cup yang menarik dan dalam ukuran
yang pas.Cappucino ini merupakan minuman
dengan komposisi seimbang antara kopi dan susu,
sehingga banyak sekali peminatnya. Hotel ibis
Bandung Pasteur menyediakan cappuccino panas
untuk dapat dibawa keluar.
“Saat ini “coffee on the go” yang kami
sediakan adalah cappuccino panas, namun
tidak menutup kemungkinan nanti kita akan
menyediakan cappuccino dingin juga”, ujar
Wandy- Assistant Restaurant Manager hotel ibis
Bandung Pasteur

S

alah satu hotel yang termasuk ke dalam grup
Accorhotels Internasional ini mengeluarkan
promo minuman kopi yang dapat dinikmati
dimana saja yang bertajuk “Coffee on the
go”.
Jika kebanyakan hotel menyediakan kopi
yang hanya dapat dinikmati di restoran hotel saja,
ibis Bandung Pasteur memiliki konsep berbeda
dengan tujuan agar tamu dapat menikmati kopi
dimana saja dan dapat dibawa kemana saja.

www.destinasibandung.co.id
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Kangen Masakan Yogya ?
Ke Angkringan & Bakmi Lek Dul Aja

Penulis : Hendra Karunia

W

arung Angkringan sekarang ini sangat
akrab dikenal warga Bandung. Kata
Angkring atau nangkring yang dalam
bahasa Jawa mempunyai arti duduk santai.
Angkringan memang sejatinya milik masyarakat
kecil, atau wong cilik. Tetapi kini angkringan
bukan hanya untuk warga wong cilik, angkringan
kini sudah naik kelas menjadi tempat berkumpul
keluarga atau komunitas, dan tempatnyapun tidak
hanya di pinggir jalan, melainkan di ruko dengan
tempat yang luas dan nyaman.
Bagi Anda warga Bandung yang yang
kangen dengan menu-menu angkringan dengan
rasa orisinalitas seperti dari asalnya , sekarang
tidak perlu jauh-jauh pergi ke Yogyakarta.
Anda tinggal mampir ke Warung Angkringan &
Bakmi Jawa Lek Dul yang berlokasi di Jalan raya
percobaan perumahan Bumi Panyawangan Estate
Cileunyi.
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Di angkringan & Bakmi Jawa Lek Dul
salah satu menu favoritnya adalah Bakmi Jawa. Ya
memang bakmi jawa di tempat ini sangat spesial,
karena dimasak masih menggunakan tungku arang.
Porsinya sangat banyak, rasanya sangat gurih
karena bakmi jawanya menggunakan telur bebek
,ayam kampung, bumbunya sangat terasa sekali di
lidah. Di tempat ini Anda bisa memesan beberapa
pilihan menu seperti Bakmi Goreng, Bakmi Nyemek
dan bakmi kuah dan Sop.
Selain itu tentunya tidak boleh anda
lewatkan adalah menu Nasi Kucing (yang dalam
bahasa Jawa disebut Sego Kucing). lauk pauk
seperti tempe sambal kering, teri goreng, sate telur
puyuh, sate usus, sate ceker, dan gorengan menjadi
menu tambahan. Ada juga tambahan menu lainnya
seperti Gudeg telur, gudeg ayam dan pecel lele.
Harganyapun sangat terjangkau untuk aneka sate
hanya Rp.3000, gorengan Rp.1000.

Sedangkan untuk minuman, di sini yang
spesial adalah wedang uwuh, kunyit asem, temu
lawak, kunyit asem jahe, jahe susu. Wedang
uwuhnya didatangkan langsung dari Yogyakarta.
Harganya di kisaran Rp.5000.
Nah Bagi Anda yang penasaran bisa
datang langsung ke Angkringan & Bakmi Jawa
Lek Dul di jalan Percobaan Perumahan Bumi
Panyawangan Ruko No.41 Cileunyi.

www.destinasibandung.co.id
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Bakso Tengkleng Mas Bambang
--- Daging Sapinya Terasa Banget ---

Penulis : Yusuf Ariyanto

B

eranekaragam sajian khas kuliner bakso di
kota Bandung tentu dengan mudah akan
Anda dapatkan. Kini di Bandung telah hadir
Bakso Tengkleng Mas Bambang, yang menyajikan
khas Bakso tengkleng dengan tagline “Bakso itu
daging”. Berbahan dasar daging dengan komposisi
97 % daging sapi dan 3 % tepung, bakso yang jika
di kunyah terasa kekenyalan dagingnya di setiap
gigitannya ini wajib Anda coba.
Berpusat di kota Klaten, kini telah di buka
Bakso Tengkleng Mas Bambang cabang Bandung
yang beralamatkan di Jl. Arya Jipang no. 1- 3 sejak
3 Juni 2017. Dengan sajian daging tengkleng,
pangsit, dan sayuran, sajian bakso ini hanya
menggunakan mie bihun, dengan harga sangat
terjangkau mulai Rp. 16.000,- hingga Rp. 35.000,saja.

www.destinasibandung.co.id

Ada beberapa paket menu bakso yang Untuk reservasi Anda bisa menghubungi :
disediakan di tempat ini seperti Bakso Urat Tahu,
Telepon : 0813 2020 8873
Bakso Super, Bakso Halus Spesial, Bakso Halus
Facebook : Bakso Tengkleng
Tengkleng, Bakso Tengkleng, Bakso Komplit, Bakso 		
Mas Bambang Bandung
Tengkleng Trio, Bakso Double Urat dan Bakso
Instagram : @baksotengklengbdg.
Tengkleng Tahu.
“Selain bakso tersedia juga Mie ayam
dan berbagai macam minuman seperti es jeruk, es
teh manis dan berbagai macam juice, “ujar Agung
Ardian Manager Bakso Tengkleng Mas Bambang
cabang Bandung.
Buka setiap hari mulai pukul 10.00 - 21.30
wib, kecuali hari Jum’at buka jam 13.00 -21.30,
dengan kapasitas sekitar 60 kursi tempatnya
cukup nyaman dengan konsep yang dominan
warna merah, putih, dan biru bisa di jadikan tempat
hunting bakso tengkleng di Bandung.
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Tips Agar Wajah Bersih, Sehat dan Bebas Jerawat
Penulis : Yusuf Ariyanto
empunyai penampilan wajah yang
bersih, sehat dan terawat khususnya
bagi para wanita tentunya sudah
menjadi gaya hidup masa kini. Tapi kadangkala
banyak
faktor
yang
mempengaruhi
penampilan wajah menjadi kurang terawat
sehingga
menimbulkan
jerawat
yang
tentunya bisa menganggu aktivitas.

M

Menurut dokter dari Mariana Beauty
Aesthetic dr. Ariyani Novisari, jerawat memang
salah satu masalah kulit wajah yg sering dialami
terutama pada masa pubertas.
“Penyebab jerawat ada beberapa faktor,
diantara nya kulit berminyak, higienitas kulit,
ketidakseimbangan hormon sex (terutama pada
wanita),”ujarnya.

Lalu bagaimana caranya untuk mencegah 3. Hindari make up tebal setiap hari
atau mengurangi timbulnya jerawat di muka?
Make up yg terlalu tebal dapat menyumbat poriBerikut beberapa tips ataupun langkahnya :
pori sehingga dapat menyebabkan jerawat.
Apabila memang diharuskan memakai make up
tebal, setelahnya wajib dibersihkan dgn make up
1. Cuci Muka Minimal 3x Sehari
Cuci muka dipagi hari, siang dan malam hari. remover hingga bersih.
Selain menghilangkan debu dan kotoran, cuci
muka minimal 3x sehari juga dapat membantu 4. Perawatan wajah
mengurangi minyak berlebih pada wajah.
Perawatan wajah ini meliputi perawatan wajah
yg dapat dilakukan di rumah ataupun di skincare/
klinik estetik terdekat. Konsultasikan ke dokter
2. Konsumsi sayur dan buah setiap hari
Selain sehat bagi tubuh, sayur dan buah juga baik untuk masalah kulit anda sehingga mendapat
penanganan yang tepat.
untuk kulit wajah.
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Penulis : Yusuf Ariyanto

Front One

Hotel Nyaman & Elegan pertama
di Purwodadi Jawa Tengah
erlokasi di tempat yang strategis
tepatnya di jalur propinsi Semarang –
Kab. Grobogan – Solo, kini telah hadir
Front One Purwodadi yang merupakan hotel baru
yang berdiri sejak 26 Januari 2017. Mengusung
konsep Plug & Play dan lebih dinamis, Front One
Purwodadi manage by Azana Hotels & Resorts
menawarkan pengalaman berbeda dengan
hotel lain karena lebih simpel dan elegan.
Berbagai fasilitas yang di tawarkan
seperti high speed internet acces, lobby
lounge, restaurant, pool area, ballroom dengan
kapasitas hingga 250 orang, meeting room,
kolam renang, dan parkir cukup luas, Front One
Purwodadi

B
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Purwodadi yang merupakan hotel bintang
2 ini memiliki total 40 kamar terdiri dari
30 kamar tipe Superior, 8 kamar tipe
Deluxe, dan 2 kamar tipe Executive.
Dengan harga mulai dari Rp.
350.000,- nett Anda bisa menikmati suasana
berbeda di sini, karena di setiap lantai
mempunyai design kamar yang berbeda
bernuansa musik, ujar Bagus Saputro General
Manager Hotel Front One Purwodadi.
Di bulan Juli – Agustus 2017 ini
untuk f&b (food & bavarage) Front One
Purwodadi menawarkan promo menarik
yaitu iga barbeque, nasi goreng merah
putih, char siu rice bowl hanya dengan harga
masing – masing Rp. 45.000,- nett saja.
Untuk informasi dan reservasi Anda
bisa datang langsung ke Jl. Gajah Mada No. 89
Purwodadi Grobogan.

Front One Hotel Purwodadi

Jl. Gajah Mada No. 89 Purwodadi Grobogan
Telepon (0292) 5140888
Website www.frontonehotelpurwodadi.com
Facebook di frontonehotel Purwodadi
Instagram @frontonepurwodadi.

www.destinasibandung.co.id
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Menginap dengan Pengalaman Tidak Terlupakan

di Grand Mercure Bandung Setiabudi

Penulis : Hendra Karunia
andung merupakan salah satu kota di
Indonesia yang banyak dikunjungi oleh
wisatawan, baik itu domestik maupun luar
negeri. Hal tersebut dikarenakan pemandangan
alam dan udara di Bandung masih terbilang
cukup sejuk sehingga sangat cocok untuk dipakai
bersantai dan menenangkan diri. Selain wisata
alamnya, Bandung juga terkenal dengan wisata
kuliner dan fashionnya, sebuah perpaduan yang
lengkap apabila ingin berlibur ke kota ini.
Supaya liburan Anda semakin berkesan,
pastikan untuk memilih hotel yang tepat. Grand
Mercure Bandung Setiabudi adalah salah satu
hotel yang pas untuk dijadikan tempat menginap
dengan keluarga ataupun kegiatan bisnis.
Dengan konsep baru hotel Grand Mercure
Bandung Setiabudi mengajak para tamu untuk
menginap dengan pengalaman yang tidak
terlupakan dan memberikan pelayanan yang
maksimal sehingga memiliki cerita mengesankan
bagi pengunjung.

B

205
kamar
berdesain
Difasilitasi
kontemporer; 18 ruang pertemuan dan ruang acara
yang modern. Dengan luas 1.205 meter persegi
grand ballroom tanpa pilar berkapasitas hingga
1700 orang untuk pertemuan, insentif, konvensi,
dan pameran, serta area outdoor dengan kolam
renang hangat yang menyenangkan.
Setiap ruangan Grand Mercure Bandung
Setiabudi dilengkapi dengan amenitis kamar
terbaik, juga dilengkapi dengan saluran TV satelit
yang memiliki beragam pilihan saluran, akses
internet Wi-Fi gratis, brankas, mini bar layanan
kamar 24 jam dengan pemandangan kota Bandung
serta kolam renang. Para tamu hotel juga dapat
memanjakan lidah mereka di Hardy’s Dining Room
– restoran all day dining yang menyajikan beragam
masakan internasional dalam atmosfir yang hangat
dan nyaman.
Grand Mercure Bandung Setiabudi dengan
bangga memperkenalkan Jing Paradise Chinese
Fine Dining restaurant yang menyajikan makanan
khas tradisional dari Tiongkok dengan sentuhan
modern. Tempat bagi para tamu untuk bersantai,

hotel ini menampilkan fasilitas Soren Lobby Bar,
sebuah pool bar yang berlokasi di seberang lobi
hotel, untuk para pengunjung yang ingin bersantai
menikmati minuman dan hiburan musik.
Untuk pertemuan bisnis, Grand Mercure
Bandung Setiabudi menawarkan 12 ruang
pertemuan dengan berbagai ukuran dan sebuah
Grand Ballroom berkapasitas lebih dari 1700 tamu
dengan cocktail style. Ruang pertemuan dilengkapi
dengan fasilitas layanan bisnis modern termasuk
video conference dan simulator penerjemah.
Selain itu tim event management terlatih
juga tersedia untuk memfasilitasi dan memastikan
acara anda berjalan sukses.
Grand Mercure Bandung Setiabudi
berlokasi strategis di Jalan Setiabudi, sebuah
kawasan dekat dengan tempat wisata alam,
kuliner dan gerai perbelanjaan. Hotel ini berjarak
hanya 30 menit berkendara dari bandara Husein
Sastranegara, wisata gunung Tangkuban Perahu,
sumber mata air panas Ciater dan daerah sejuk di
sekitar Lembang, Observatorium Bosscha, perkebunan teh, Kampung Gajah, dan Floating Market.

Grand Mercure Bandung Setiabudi

- Jalan Dr. Setiabudi No.269-275
Isola Sukasari Bandung
- website : Granmercurebandung.com
Reservation
@grandmercure-bandung-setiabudi.com
Instagram : grandmercurebandung
Facebook : Grand Mercure Bandung Setiabudi
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Cara Memilih Internet yang Sesuai dengan Over The Top (OTT)

D

alam dunia teknologi terutama yang
berkaitan dengan internet sering kita
menemukan kata OTT. Sebetulnya apa
sih yang disebut OTT?
OTT adalah singkatan dari Over The Top
yang merupakan suatu layanan yang isinya
berupa data, informasi atau multimedia yang
berjalan melalui suatu jaringan internet. Cara
kerja/beroperasinya
layanan OTT adalah
dengan cara menumpang pada jaringan internet
milik suatu operator telekomunikasi yang
mempunyai lisensi Penyelenggara Jasa Internet
(ISP).
dapat
Fungsi dari layanan OTT
digunakan sebagai pengganti dari layanan
yang selama ini sering kita gunakan. Contohnya
adalah siaran TV Teresterial, yaitu siaran TV lokal
(tidak berbayar) yang umum biasa kita tonton di
sela – sela kesibukan kita sehari – hari sebagai
hiburan ataupun sumber informasi.
OTT menggantikan fungsi tersebut
dengan menyediakan layanan Streaming
baik berbayar maupun tidak berbayar. Isi
dari layanan Streaming itupun beragam, dari
layanan yang menyediakan Film terbaru,
Serial Televisi terbaru, maupun informasi
berupa berita yang bisa ditonton setiap saat
tanpa harus menunggu jadwal siaran.
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Serial Televisi terbaru, maupun informasi berupa
berita yang bisa ditonton setiap saat tanpa
harus
menunggu
jadwal
siaran.
Layanan OTT akan selalu berhubungan
dengan pemilihan Gadget dan Koneksi
Internet yang tepat.
Jika Gadget yang
digunakan spesifikasinya tidak diperuntukan
untuk pengoprasian multimedia, maka akan
menyebabkan apa yang kita sebut “lagging” (
suatu situasi dimana kita memutar multimedia
tersendat – sendat,patah – patah, atapun
berhenti dalam waktu yang cukup lama ), begitu
juga jika koneksi internet yang digunakan
tidak memadai, akan terjadi hal yang sama.
Berikut cara memilih internet yang
sesuai dengan layanan OTT. Koneksi internet
tidak lepas dari paket ataupun layanan yang
disediakan oleh penyedia layanan internet.
Layanan yang tepat dan penyedia layanan
yang tepat memiliki peranan penting. Layanan
atapun Paket yang tepat adalah layanan internet
tanpa Quota atau FUP ( Fair Usage Policy ).
Quota habis membuat layanan OTT tersebut
terhenti ataupun FUP dimana
kecepatan
internet akan turun jika sudah mencapai satu
titik kapasitas sehingga “lagging” tersebut
terjadi karena kecepatan internet menjadi
tidak cukup untuk memutar layanan OTT.

titik kapasitas sehingga “lagging” tersebut
terjadi karena kecepatan internet menjadi tidak
cukup untuk memutar layanan OTT.
Untuk itu internet Unlimited (Tanpa
Quota / FUP ) menjadi pilihan yang tepat untuk
menggunakan layanan OTT tersebut dengan
nyaman.
Layanan Internet dari Centrin Online
adalah layanan internet Unlimited (Tanpa Quota
/ FUP) adalah pilihan yang tepat bagi pengguna
layanan OTT.

www.destinasibandung.co.id

T RANSPORTASI

Destinasi Bandung

Citilink Indonesia

Buka Rute Penerbangan Ke Gorontalo

M

Penulis : Fitriani Fadia

askapai berbiaya hemat (LCC) Citilink
Indonesia terus memperluas dan
memperkuat jaringan penerbangannya di
Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan membuka
rute penerbangan harian berjadwal baru Jakarta
– Gorontalo via Makassar guna menjadi salah satu
motor penggerak pertumbuhan perekonomian dan
pariwisata KTI.
“Pembukaan rute ke Gorontalo ini
merupakan bagian dari strategi bisnis Citilink
dalam memperluas dan memperkuat jaringan
rute penerbangan di kota-kota Timur Indonesia
sehingga bisa memantapkan posisi Citilink
sebagai maskapai berbiaya murah terkemuka di
Indonesia”, kata Direktur Utama Citilink Indonesia
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Juliandra Nurtjahjo di Jakarta, Kamis (13/7).
Juliandra
menjelaskan
bahwa
terpilihnya
Gorontalo karena memiliki nilai strategis baik
sebagai jalur perekonomian Indonesia, tetapi juga
letak geografis Gorontalo yang berdekatan dengan
negara-negara tetangga di ASEAN.
Selain itu, pembukaan rute juga membuat
Gorontalo terhubungkan dengan pusat – pusat
bisnis dan keuangan serta pariwisata nasional.
dengan
penerbangan
Diharapkan
Jakarta – Gorontalo dapat juga mendukung sektor
pariwisata yang masih belum banyak terjamah
seperti Danau Limboto, Pantai Botutonuo, Sungai
Bone dan sejumlah objek wisata lainnya di Kota
Serambi Madinah ini.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Gorontalo memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi diatas rata-rata petumbuhan ekonomi
nasional.
Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi
Gorontalo tercatat mencapai 6,52 persen,
sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional sebesar 5,02 persen.
Penerbangan QG 310 rute baru dari
Jakarta ke Gorontalo via Makassar tersebut akan
dimulai pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017
pukul 04.30 WIB dan tiba di Gorontalo pukul 10.15
WITA, setelah sebelumnya transit selama 50 menit
di Makassar.
Sementara itu, penerbangan dari
Gorontalo menuju ke Jakarta (via Makassar) akan
berangkat pukul 11.00 WITA dan tiba di Jakarta
pada pukul 15.10 WIB.
Sedangkan tiket penerbangan Jakarta –
Gorontalo ini bisa didapatkan mulai hari Kamis,
13 Juli 2017 di seluruh saluran pembelian tiket
Citilink Indonesia, terutama melalui website
www.citilink.co.id.
Sepanjang tahun 2017, Citilink Indonesia
telah membuka empat rute baru. Tiga rute baru di
Kawasan Timur Indonesia yaitu Jayapura, Kendari,
dan Gorontalo dan juga rute regional pertama ke
Dili.
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Menelusuri Sejarah Kota Bandung

Bersama Komunitas Aleut

Penulis : Hendra Karunia

D

i setiap kota besar di Indonesia selalu
menyimpan warisan sejarah baik itu sejarah
kotanya maupun gedungnya , tidak terkecuali
kota Bandung. Bandung dikenal sebagai kota yang
banyak menyimpan peninggalan sejarah. Berbagai
warisan peninggalan Belanda dapat dengan mudah
dijumpai di berbagai sudut kota. Sebagian besar
peninggalan tersebut berwujud bangunan bergaya
arsitektur zaman kolonial. Namun sayangnya
sebagian masyarakat belum sepenuhnya tahu
atau bahkan tidak mengenal beragam peninggalan
sejarah tersebut.
Salah satunya adalah Komunitas Aleut
yang mencoba ingin membangun kesadaran
masyarakat untuk mengenal sejarah. Aleut sendiri
merupakan kata dari bahasa Sunda yang artinya
berjalan beriringan. Nama Aleut diambil karena
setiap berkegiatan, aktivitas mereka selalu
dilakukan bersama-sama saat mempelajari sebuah
tempat bersejarah.
Uniknya komunitas ini mempelajari
sejarah dengan cara mendatangi langsung tempattempat bersejarah yang dituju. Metode ini dinilai
cukup efektif untuk memberikan pengetahuan
baru bagi anggota yang ingin belajar sejarah secara
langsung.
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Komunitas yang berdiri
sejak 2006 ini banyak menggelar
kegiatan. Setiap hari Minggu ada
acara ngaleut Komunitas Aleut
rutin mendatangi lokasi-lokasi
bersejarah. Di Hari Sabtu ada literasi buku, setiap
hari selasa ada nonton film di sekretariat.
“Kita ngumpul di satu titik untuk briefing
dulu, diberi pengantarnya dulu dan biasanya
sebelum memulai kegiatan itu kita ada sesi
perkenalan, asal dari mana, kuliah atau kerja di
mana, setelah itu baru kita jalan. Rutinnya kegiatan
ini dilakukan setiap Minggu. Namun ngaleutnya
di luar hari Minggu juga ada, kalau akses yang
agak sulit biasanya di hari kerja,” kata salah
satu koordinator Komunitas Aleut Irfan kepada
Destinasi Bandung di acara ngaleut sejarah
ngabuburit di kota Bandung kerjasama dengan
Best Western Premier La Grande Hotel Bandung
saat bulan Ramadan yang lalu.
Saat ini jumlah anggota aktif Komunitas
Aleut sekitar 800 - 1000 orang, tetapi yang aktif
sekitar 50 orang. Selain berkegiatan dengan
mengunjungi
tempat-tempat
bersejarah,
komunitas ini juga menggelar kelas resensi buku.
Kelas resensi buku ini digelar setiap hari Sabtu.
Setiap anggota komunitas diwajibkan membaca
salah satu jenis buku yang dipilih sesuai minatnya.

Nantinya
masing-masing
anggota
menjelaskan isi buku yang dibacanya tersebut
kepada anggota lain. “Jadi setiap hari Sabtu ada
kelas resensi buku. Kita sharing buku-buku yang
dibaca oleh setiap anggota. Tak melulu harus buku
soal sejarah, bisa filsafat, militer, cerpen, buku
apapun pokoknya,” katanya.
Salah satu tujuan utama dari Komunitas
Aleut yakni membangun kesadaran warga untuk
mencintai kotanya dengan mengenal sejarah.
Namun penyampaiannya dikemas dengan cara
lebih menyenangkan.
“Utamanya lebih ke kesadaran tempat
tempat bersejarah. Dengan kenal kan lebih
cinta kotanya. Setelah cinta pasti lebih menjaga
kotanya. Itu sih tujuan kita seperti itu, kenal, cinta
jaga. Selain itu, di Bandung banyak yang bukan asli
orang Bandung, bisa dia kuliah ataun cuma kerja di
Bandung. Kita harapkan semangat ini bisa mereka
bawa ke kota mereka masing masing. Jadi ketika
mereka meninggalkan Bandung. Semangat itu bisa
dibawa dan bisa menular,” katanya.
Untuk menjadi anggota dari komunitas
ini cukup mudah, tidak persyaratan tertentu yang
penting cinta terhadap kota Bandung. Anggota
cukup melihat rencana kegiatan yang diposting
di media sosial Komunitas Aleut. Cukup follow
akun twitter @komunitasaleut, akun Instagram
@komunitasaleut fans page Facebook komunitas
aleut.
Setiap anggota baru dikenakan biaya
pendaftaran Rp 15 ribu untuk satu tahun plus
dapet pin keanggotaan.
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Tips Tampil Percaya Diri

di Depan Umum

T

Penulis : Yusuf Ariyanto

2. Tersenyum

ampil percaya diri ketika berhadapan
dengan banyak orang tentunya sangat
menunjang seseorang dalam berkarir atau
mengembangkan bisnis. Tapi tidak semua orang
mampu melakukannya. Nah bagi Anda yang ingin
mencoba supaya lebih percaya diri dan menarik
perhatian lawan bicara ketika di depan umum, tips
berikut ini bisa di coba :

Senyuman ini akan memecahkan
suasana yang beku. Kebanyakan seseorang
yang mengawali pembicaraan dengan
senyuman akan lebih percaya diri ketika
menyampaikan materi khususnya di depan
orang banyak. Senyuman yang sesuai dengan
porsinya juga akan mengurangi rasa tegang
dan membuat lawan bicara menjadi lebih
rileks.

1. Berpenampilan Rapi

3. Menguasai Materi Pembicaraan

Tidak bisa di pungkuri bahwa penampilan
yang rapi dan bersih akan memberikan kesan
tersendiri
khususnya
untuk
pertemuan
pertamakali. Perhatikan secara detail mulai
dari pakaian, make up, asesoris yang akan Anda
kenakan sesuai dengan tema acara tersebut. Selain
itu dengan berpenampilan rapi, ini adalah salah
satu cara untuk menghargai lawan bicara.

Hal
ini
sangat
penting
di
terapkan, karena dengan menguasai materi
pembicaraan seseorang akan lebih percaya
diri dan memberikan kesan profesional
terhadap lawan bicara, khususnya ketika
sedang presentasi di depan umum.
sumber photo : Prowades.ru, info jakarta, corriere.lt
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Batagor Ala Chef Marinka

Bisa Dinikmati Di Aryaduta Bandung

H

otel Aryaduta menggandeng Chef Rinrin
Marinka untuk menghadirkan menumenu tradisional nusantara. Khusus
untuk Hotel Aryaduta Bandung Chef Rinrin
Marinka membuat menu-menu kudapan khas
Jawa Barat seperti Batagor, Mie Kocok, Kupat
Tahu dan Kue Ketan Hitam dengan tema Unveils
It’s Contemporary Indonesian Cuisine in
Collaboration with Chef Marinka Series 2.
“Bandung adalah kota yang memiliki
banyak jajanan tradisional yang lezat sehingga
saya terinspirasi untuk membuat menu-menu
tersebut,” ujar Marinka, saat membuat menu
Batagor di Swarga Restaurant Aryaduta Bandung
pada Kamis (20/7/2017). Dikesempatan yang
sama, Group Director of Food & Beverage
Aryaduta Hotels Rob Cunningham mengatakan
Chef Marinka dipilih untuk meramaikan menumenu di Aryaduta Hotel karena kemampuan
memasaknya yang luar biasa. “Marinka juga
dapat memadukan menu tradisional dengan
modern,”katanya.

IM3 Ooredoo dan Tokopedia

Hadirkan Paket Komunikasi Ibadah Haji

I

ndosat Ooredoo menghadirkan paket komunikasi
ibadah haji hemat dan lengkap melalui IM3
Ooredoo untuk kemudahan dan kenyamanan
dalam berkomunikasi bagi pelanggan yang akan
melaksanakan ibadah haji. Pelanggan dapat menikmati
layanan telpon, SMS, serta Internet dengan mudah
dan hemat. Pelanggan IM3 Ooredoo dapat menikmati
berbagai pilihan paket, seperti Paket Nelpon & SMS;
Paket Internet; ataupun Paket kombinasi Nelpon, SMS,
& Internet; mulai dari Rp200.000 untuk 40 hari.
Paket akan mulai berlaku ketika sudah sampai
di Arab Saudi. Registrasi paket bisa dengan mudah
dilakukan melalui *122*1#, ketika masih di Indonesia
ataupun ketika sudah sampai di Arab Saudi. Dalam pemasaran paket komunikasi ibadah haji hemat
dan lengkap, IM3 Ooredoo bekerja sama dengan Tokopedia, salah satu situs belanja online terbesar di
Indonesia. Kerja sama ini mempermudah pelanggan untuk mendapatkan paket komunikasi ibadah haji
hemat dan lengkap.

Bio Farma Gelar Forum Riset

Produk Life Science Nasional 2017

B

io Farma kembali akan menggelar Forum Riset Life
Science Nasional ke tujuh pada tanggal 29-30
Agustus 2017 di Jakarta. Kegiatan ini sebagai
tindak lanjut dari Simposium Forum Riset Produk Life
Science Nasional (FRLN) 2016, dalam simposium FRLN
2017 ini mengusung tema ” Kemandirian Bangsa Dalam
Riset dan Inovasi Bidang Life Science”. Simposium ini
bertujuan untuk percepatan kemandirian riset life sciences di dalam negeri.
“Simposium ini kami gelar sebagai realisasi dan tindak lanjut komitmen pemerintah, untuk
memberikan obat murah dan berkualitas pada masyarakat Indonesia, dikuatkan oleh Presiden dengan
mengeluarkan Instriksi Presiden nomor 6 tahun 2016 mengenai percepatan pengembangan industri
farmasi dan alat kesehatan,”ujar Direktur Riset dan Pengembangan Bio Farma, Sugeng Raharso kepada
wartawan di Justus Cafe Jalan Banda Bandung, Selasa (4/7/2017).

- Archipelago International Akan Merilis 12 Hotel Baru di 2017

S

ebagai manajemen hotel dengan perkembangan yang pesat di Indonesia, Archipelago
International terus mengembangkan bisnis perhotelannya dengan membuka paling
tidak 12 hotel di Indonesia pada tahun 2017. Hotel-hotel tersebut akan menambah
jumlah portfolio yang telah mencapai lebih dari 125 hotel di Asia Tenggara, sekaligus
memperkuat posisi sebagai jaringan hotel terbesar di Indonesia dan salah satu dari top 100
seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan Director of Marketing Archipelago International Erika
Anggraini, di dampingi Marketing Communications Archipelago International Regional Jawa
Barat, dalam kunjungannya ke Kantor Destinasi Bandung jalan Banda no.40 Kota Bandung,
Kamis (6/7/2017).
“Tahun ini kami akan buka antara lain favehotel Jayapura, favehotel Medan, Aston
Canggu,Neo Gajahmada Pontianak, favehotel Sorong, favehotel Bandara, Harper Cikarang,
favehotel Tuban dan favehotel Tasikmalaya,”ujar Erika. Sementara itu Regional Marketing
and Communications Manager West Indonesia Archipelago International Nita Janita Ekaniana
mengenalkan beberapa hotel yang berada di bawah naungan grup tersebut. “Archipelago
International adalah grup yang membawahi hotel-hotel seperti Favehotel, Hotel Neo, Quest
Hotel, Harper, Aston, The Alana, dan Kamuela. Selain di Indonesia, hotel-hotel Archipelago
International juga telah hadir di luar negeri, seperti di Malaysia dan Filipina, dan Kuba,”ujar
Nita.

Omega Hotel Management

Accor Hotels
& Kemenpar

Undi 9 Pemenang Berlibur Kapal Pesiar

Jalin Kerjasama Untuk
Majukan Pariwisata
Indonesia

S

etelah melakukan kerja sama sejak tahun beberapa tahun silam, Kementerian
Pariwisata (Kemenpar) dan AccorHotels Indonesia kembali menjalin hal serupa.
Penandatanganan tersebut dilakukan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara
dan Chief Operating Officer AccorHotels untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura, Garth
Simmons di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenpar, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Agenda ini, juga akan disaksikan Menteri Pariwisata Arief Yahya. “AccorHotels
mendukung dan bekerja bersama Pemerintah untuk meningkatkan pengembangan pariwisata
Indonesia. Dengan keunggulan alam, budaya serta keramahtamahan masyarakatnya, serta
didukung strategi dan promosi yang tepat, diyakini pariwisata Indonesia akan mampu
bersaing dalam kancah internasional, seperti Bali yang baru-baru ini terpilih menjadi
destinasi terbaik di dunia tahun 2017 oleh TripAdvisor.” kata Chief Operating Officer
AccorHotels untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Garth Simmons. “Kolaborasi selama
ini berjalan sangat baik, jadi kita lanjutkan.
Addendum MoU kali ini menguatkan komitmen AccorHotel untuk menyiapkan
1500 (seribu lima ratus) kamar dalam rangka mendukung kegiatan promosi pariwisata
Indonesia di dalam dan luar negeri. Manfaat tersebut berlaku sampai tahun 2018
mendatang,” ujar Menteri Arief Yahya.
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S

etelah periode 6 bulan berjalan hingga Juni 2017,
Omega Hotel Management siap memberikan reward
kepada loyal customernya dengan mengundi siapakah
yang berkesempatan pergi berlayar bersama menggunakan
kapal pesiar melalui program Cordela Vacation.
Chief Operating Officer Omega Hotel Kurnia
Sukrisna mengatakan OHM memberikan hadiah wisata ke
Thailand kepada tamu yang menginap di Grand Cordela
Hotel Bandung, Cordela Hotel Medan, Cordela Hotel Cirebon,
Cordela Hotel Senen Jakarya, Cordela Hotel Kartika Dewi
Yogyakarta, Alfa Resort dan Grand Purnama.“Dari hotel-hotel
tersebut akan diambil sembilan pemenang melalui undian,”
ujar Kurnia pada, Rabu (12/7/2017). Selain hadiah wisata ke
Thailand, OHM juga memberikan hadiah wisata dengan kapal
pesiar tujuan Singapura-Malaka untuk para tamu.
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