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Penulis : Yogi Pebriansyah

Curug Luhur Cibodas, Wana Wisata Baru di Kawasan Lembang
awasan wisata di Bandung Utara terutama
di daerah Lembang dan Maribaya memang
tidak ada habis untuk di jelajahi. Hawa
sejuk dan dinginnya udara merupakan daya tarik
wisatawan untuk mengunjungi kawasan Lembang
dan Maribaya.
Kini di kawasan Maribaya terdapat objek
wisata alam yang masih alami dan belum banyak
di kunjungi wisatawan yakni Wana Wisata Curug
Luhur Cibodas. Lokasinya ada di kawasan timur
Lembang, tepatnya di Desa Suntenjaya Kecamatan
Lembang Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Curug Luhur Cibodas yang di buka pada
bulan Januari 2017 ini mempunyai luas area
sekitar 5 hektar di kelola oleh kelompok Lembaga
Masyarakat Desa Hutan yang di pelopori oleh
petani kopi bekerja sama dengan Perum Perhutani.
Untuk menuju lokasi ini , pengunjung
disarankan menggunakan sepeda motor karena
akses jalan untuk ke lokasi ini sangat kecil, hanya
cukup untuk satu mobil saja.
memasuki
pintu
gerbang,
Begitu
pengunjung hanya membayar tiket Rp.5000 sudah
termasuk biaya parkir. Untuk menuju ke Curug,
dari gerbang utama Pengunjung harus berjalan
sekitar satu kilometer untuk sampai lokasi.
Sepanjang perjalanan ini para pengunjung akan
disuguhi pemandangan hutan pinus alami yang
menyegarkan.
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Tiba di air terjun ini, pengunjung akan
langsung dimanjakan dengan pemandangan dan
rimbunnya pepohonan yang menutupi Curug yang
tingginya sekitar 20 meter.
Kejernihan air terjun ini benar-benar
masih terjaga dan bersih karena hulu air di Curug
ini berasal dari Gunung Bukit Tunggul.
Bagi pengunjung yang suka selfie dan
wefie tidak usah khawatir, karena ada banyak
spot menarik di Curug Luhur Cibodas untuk
mengabadikan momen seru. Di lokasi ini terdapat
Perahu bambu dan area bambu yang membentuk
logo cinta atau love yang berada diatas bukit. Ada
juga sungai, riung cinta, tebing batu, jembatan
pohon dan keping hati tepat di bawah air terjun.
Bagi pengunjung yang tidak membawa
bekal makanan, jangan khawatir karena di lokasi
curug terdapat warung menjajakan makanan
dan minuman. Di curug ini juga dilengkapi
dengan sarana toilet dan mushola. Sedangkan
yang membawa keluarga, pengelelola juga
menyediakan arena bermain anak yang semuanya
terbuat dari kayu seperti jungkat-jungkit, ayunan,
dan hammock dari tambang.
Bagi pengunjung yang mau menginap,
pengelola juga menyediakan saung-saung yang di
lengkapi dengan alas tidur.
Untuk menuju ke Curug Luhur Cibodas
ini, pengunjung harus menuju ke Maribaya dan
menuju ke The Lodge Maribaya. Setelah melewati
The Lodge Maribaya, sekitar 500 meter ada
Indomaret langsung belok ke kiri. Dari belikan
tinggal ikuti jalan dan sampai di hutan pinus yang
merupakan gerbang masuk curug.
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Mengetahui Bandung Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan

di Bandung Planning Gallery

K

Penulis : Yogi Pebriansyah

Di area Bandung Masa Depan, Gallery
ini menyuguhkan Bandung Smart City yakni
pengunjung dapat melihat rencana pengembangan
kota pintar (smart city) dan transportasi kota ( urban
mobility). Pada enam layar video, pengunjung
dapat menikmati penuturan konsep umum, tahap
pengembangan dan harapan masyarakat akan
rencana-rencana tersebut. Pengunjung juga dapat
merasakan sensasi menaiki monorel dengan
teknologi virtual reality. Ada juga area Bandung
Teknopolis adalah konsep baru yang dirancang
agar Bandung menjadi world Class City.
Melalui video dan layar sentuh, kawasan
kota teknologi ini di jelaskan dari mulai teknopolis
dan infrastruktur yang akan ada di Bandung
Teknopolis. Yang menarik, terdapat area dengan
bentuk kubah , disana pengunjung bisa menuliskan
impian dan harapannya untuk kemajuan kota
Bandung melalui selembar kertas post it.
Dengan perangkat teknologi yang
kekinian, Bandung Planning Galerry menjadi
gallery tercanggih dan modern yang ada
di Indonesia. Anda bisa merasakan sensasi
menggunakan tenologi touchsreen, Virtual Reality
dan Augmented Reality.
Bandung Planning Gallery terletak di
jalan Aceh no.36, seberang Taman Sejarah Balai
kota Bandung. Di buka dari hari Senin-Sabtu
pukul 09.00-16.00 WIB. Untuk masuk ke Bandung
Planning Gallery tidak di pungut biaya alias Gratis.

ota Bandung kini mempunyai wahana
informasi mengenai perkembangan kota
Bandung
melalui Bandung Planning
Gallery (BPG). Lewat Bandung Planning Galley,
Pemkot Bandung menyajikan informasi visual
tentang perencanaan kota Bandung sejak masa
lalu, pencapaiannya di masa kini dan rencana
pengembangan kota Bandung di masa depan,
dengan sentuhan teknologi modern seperti layar
sentuh ( touchscreen), Augmented Reality (AR) dan
Virtual Reality ( VR).
Bandung Planning Gallery ditampilkan
dalam bentuk maket ditambah video mapping
untuk detail gambar. Selain itu tersedia layar
monitor berisi informasi tentang Kota Bandung
dari masa ke masa.
Begitu masuk pengunjung di wajibkan
registrasi di meja resepsionis sebelum mengelilingi
Gallery, di sebelah kiri akan di suguhkan maket
kereta gantung atau LRT. Setelah itu pengunjung
bisa melihat video animasi interaktif Bandung
Masa Lalu yakni terbentuknya dataran Bandung
dari danau purba, sejarah singkat berdirinya
kota Bandung dan perkembangan perencanaan
pembangunan kota Bandung.
Sedangkan di Gallery Bandung Masa Kini,
pengunjung akan di suguhkan Video Animasi
Interaktif seperti kondisi geografis, perkembangan
pembangunan, pencapaian terkini, populasi
Pengunjung lebih dari 10 orang harus
penduduk kota Bandung dari tahun ketahun,
program pemkot Bandung serta saran dan harapan melakukan reservasi terlebih dahulu.
kota Bandung.
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- Facebook
- Instagram

: 022-4222316
: bdgplanninggallery.com
: BandungPlanningGallery
: @bdgplanninggallery
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Keseruan Menginap di

Glamping Barusen Hills Ciwidey

Penulis : Hendra Karunia
iburan di luar ruang seperti berkemah
merupakan salah satu liburan yang paling
seru terutama bersama keluarga ataupun
komunitas. Tetapi cara berlibur satu ini kerap jadi
kendala bagi orang yang tak ingin repot dengan
segala peralatan dan ragam kebutuhan di alam
bebas. Namun, hal itu tak perlu dirisaukan jika
memilih wisata glamping.
Glamping atau glamorous camping
membuat pengunjung tidak perlu repot
menyiapkan peralatan, memasak sendiri, atau
bingung saat akan ke kamar mandi. Dalam
glamping,
segala
kemewahan
penginapan
ditemukan tanpa kehilangan sensasi berkemah.
Iklan01.pdf 1 7/25/2017 2:25:42 PM
Kini di wahana wisata edukasi Barusen

L

Hills Ciwidey menghadirkan glamping dengan
tenda-tenda berwarna orange berbahan kanvas
berdiri di tengah taman yang sangat indah. Di
dalam tenda fasilitasnya hampir sama dengan
di hotel, karena telah tersedia kasur besar, bad
cover, extra bed, dispenser, waterheater, televisi,
dan colokan listrik. Jadi pengunjung tidak perlu
khawatir walaupun udara dan airnya sangat
dingin fasilitas kamar mandinya menggunakan air
hangat.
Untuk menginap satu malam di tenda
glamping yang telah disediakan di Barusen Hills
setiap pengunjung dikenai biaya Rp. 800.000
permalam sudah termasuk fasilitas kolam renang
outdoor dan fasilitas foto-foto di taman. Lokasi
Glamping Barusen Hills berada di desa Gambung,
Ciwidey, Cisondari, Pasirjambu, Kabupaten

Bandung, Jawa Barat.
Rute untuk menuju ke Glamping 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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Indahnya Pantai Jerman yang Tersembunyi di Sudut Kota
iapa yang tidak kenal dengan Pulau Bali dan
keindahan
pantai-pantainya?
Mungkin
kita sudah mengenal banyak pantai di Bali
seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, Dreamland dan
sebagainya. Namun ada satu pantai lagi yang tidak
kalah menarik tapi belum banyak dikenal banyak
orang.
Pantai ini bernama Pantai Jerman,
berlokasi hanya 5 menit dari bandara internasional
Ngurah Rai.
Pada sejarahnya, pantai ini sebelumnya
merupakan pelabuhan Kuta dimana banyak
pedagang dari luar Bali datang untuk berlabuh.
Berganti jaman, pelabuhan tersebut hilang dan
digantikan dengan permukiman warga Jerman
yang tinggal di Bali. Ini lah asal mula kenapa pantai
ini diberi nama Pantai Jerman, meskipun saat ini
yang tinggal di Bali. Ini lah asal mula kenapa pantai

S

6

Destinasi Bandung

Edisi Agustus 2017

ini diberi nama Pantai Jerman, meskipun saat ini
juga banyak dikenal sebagai Pantai Segara dengan
hilangnya pemukiman Jerman yang telah terkena
abrasi dan dampak pembangunan bandara.
Dengan suasananya yang tenang, banyak
wisatawan mancanegara yang memilih untuk
datang kesini untuk bersantai dan berjemur,
ditambah dengan pemandangan beberapa perahu
nelayan yang berlabuh dan mencari ikan. Perahuperahu ini seringkali dijadikan objek fotografi
yang menarik bagi yang gemar mengabadikan foto
dengan kamera.
Yang membuat pantai ini berbeda dengan
pantai lainnya adalah, karena lokasinya yang
terletak dekat dengan landasan pesawat bandara
Ngurah Rai, kita dapat menikmati pemandangan
pesawat mendarat dan lepas landas sekaligus
menikmati pemandangan matahari terbenam

yang indah. Terletak di sudut daerah wisata Kuta
dan masih sejajar dengan pantai Kuta, pantai ini
memiliki tekstur pasir yang mirip dengan Pantai
Kuta namun lebih halus dan bersih karena banyak
hotel sekitar yang mengelola pantai ini.
Salah satu hotel yang menawarkan
fasilitas untuk menikmati pantai ini adalah Aston
Kuta Hotel & Residence. Dengan fasilitas Beach
Lounge nya yang terletak di pinggir pantai ini,
para tamu hotel dapat memanfaatkan fasilitas
kursi pantai secara gratis untuk bersantai dan
menikmati liburan mereka. Selain itu jalur trotoar
dan penyewaan sepeda juga tersedia di pinggir
pantai yang menghubungkan dengan pantai
Kuta bagi yang ingin menikmati pantai sambil
berolahraga. (adv)
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Berenang Sambil BBQ
di Aryaduta Bandung

otel Aryaduta Bandung menawarkan
paket promo “Hot & Wet Weekend BBQ
Pool Party” berenang sambil menikmati
kuliner barbeque dengan beragam menu yang
seru untuk di nikmati bersama keluarga di akhir
pekan.
Pengunjung yang sedang berenang tidak
perlu khawatir atau repot-repot untuk memesan
makanan ataupun minuman saat sedang
berenang.
Di kolam renang Aryaduta Bandung
pengunjung akan di manjakan dengan menu
Barbeque dengan menu yang sangat beragam.
Menu yang cukup direkomendasi yakni Hotdog dan
Burger. Hot Dog disajikan dengan sauce barbeque
dan dibakar langsung saat dipesan, sehingga
disantap dalam keadaan panas. Sedangkan rasanya
cukup membuat ketagihan karena rasa bumbu yang
menyerap di daging hingga kelembutan dagingnya
yang sangat lembut. Ada juga menu pasta yang
diolah bersama seafood.
Bagi anda penyuka makanan Italia,
pengelola juga menyediakan pizza dan Lasagna.

H
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Sambil berenang untuk menyegarkan badan bisa
dicoba juga aneka Salad dan Ice Cream. Untuk
minuman bisa dicoba Iced Lemon Tea.
Untuk sang buah hati pengunjung bisa
mencicipi Pop Corn, Brownies, Kids Pasta dan
Cotton Candy Jam untuk hari sabtu15.00-18.00
WIB dan hari Minggu di mulai dari pukul 11.0014.00 WIB. setiap Sabtu-Minggu.
Untuk Dewasa Rp.175.000 dan Anakanak Rp.87.500. Pengunjung bisa berenang sambil
menikmati santapan makan siang dan cemilan
yang sudah disediakan, dengan membayar Rp
175.000 nett per orang untuk dewasa sedangkan
untuk Anak-anak Rp.87.500 nett.
Untuk Menu Hot & Wet Weekend BBQ
Pool Party di Aryaduta Bandung dibuka mulai
pukul 12.00 hingga pukul 15.00 untuk hari Sabtu
dan pukul 11.00-14.00 WIB di hari Minggu, promo
ini terbuka untuk tamu hotel dan umum.
Bagi Anda yang penasaran bisa datang
langsung ke Aryaduta Bandung jalan Sumatera
No.51 Bandung.

Telepon : 022-4211234
Fax : 022.421 0340
Email : info.bandung@aryaduta.com
Website : www.aryaduta.com
Facebook : AryadutaBandung
Instagram : @AryadutaBandung
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Penulis : Herlambang Septiawan

Makan ala Warteg dengan Suasana Cafe di Me

M

akan dengan harga murah kini bukan
hanya milik warung nasi di pinggir
jalan saja. Kini cafe dan restaurant pun
memiliki konsep makan ala warteg atau warung
tegal dengan suasana cafe. Salah satu cafe yang
mengusung konsep makan murah ala warung Tegal
(Warteg) adalah Me Time Cafe yang berada di Jalan
Banda Nomor 5, Kota Bandung.
Ciri khas utama yang tetap dipertahankan,
yakni sajian berbagai makanan yang dipajang
berjajar seperti di warteg pada umumnya namun
lebih tertata rapi. Selain itu, pengunjung juga bisa
menikmati jaringan “wifi” gratis dan pendingin
udara.
“Hanya dengan membayar Rp.20.000
pengunjung mendapat nasi, minum dan empat
lauk pauk yang bisa di pilih mau ayam atau ikan
di tambah dengan sayur, gorengan dan tumisan.
Menunya berganti-ganti setiap harinya,”ujar
pemilik Me Time Cafe Wana.

Time Cafe

Selain menyajikan menu
makanan ala warteg, di Me Time Cafe
juga menyediakan menu pilihan
ala carte, seperti kukus ikan kerapu
dengan sambal matah, goreng ikan
kakap, steak, Half Chicken, Chicken
Cordon Blue, seafood, sop iga, pasta,
burger, Iga Bakar Barbeque, Iga bakar rica-rica, esperesso, capucino, jus dan masih banyak lagi.
Anda bisa mengunjungi Me Time Cafe
nasi goreng panggang keju.
Di cafe ini juga menjual aneka macam jalan Banda no.21 Buka setiap hari mulai pukul
roti yang dibuat sendiri dengan 15 jenis roti yang 07.00-22.00 WIB.
Instagram @metimecafe
terdiri dari, cheese boat, choco banana, fresh
Whatsapp @082217957178
strawberry rock, sugar cheese boat, tomato sosis,
chili sosis, chico bread, dan sosis roll. Harganya
pun sangat terjangkau hanya Rp. 5000 sudah bisa
memakan roti tersebut.
Bagi pengunjung yang ingin nongkrong
dengan kolega ataupun dengan rekan bisnis,
di tempat ini juga menyediakan aneka ragam
minuman hangat dan dingin seperti kopi,

Empuknya Nasi Kikil Si Geunyal

K

Penulis : Herlambang Septiawan

aki sapi atau kikil adalah bagian daging sapi
di bagian kaki yang biasa digunakan sebagai
bahan dasar makanan, biasanya daging
ini digunakan untuk membuat sop kaki sapi dan
bagian dari Mie Kocok Bandung.
Bagi para penikmat kikil, keasyikan
tersendiri dari makan kikil adalah pada saat
melepaskan kulit dari tulangnya. Sensasi unik yang
dirasakan pada saat menggigit potongan kikil yang
agak liat di dalam mulut juga merupakan sensasi
makan yang sulit dijumpai.
Bagi Anda yang ingin tetap merasakan
nikmatnya kikil, tapi tidak mau direpotkan dengan
teknik memakan kikil yang unik ini, silahkan
mencoba menu nasi kikil ataupun sate sumsum
si geunyal. Pada dua jenis makanan ini, kikil
yang disajikan terlebih dahulu akan dipotongpotong kecil sehingga akan lebih mudah untuk
dikonsumsi, tetapi bagi ingin menikmati tulang
kaki yang dibalut kikil, jangan khawatir di warung
ini tetap menyediakan tulang kakinya.
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N a s i
Kikil Sigeunyal
menyediakan
beberapa menu andalan yang berbahan dasar
kikil dan sumsum sapi, seperti menu nasi kikil, nasi
kikil mercon, nasi gule kikil, nasi kikil bakar, sate
sumsum sapi, dan bubur sumsum sapi.
Satu porsi nasi kikil terdiri dari nasi putih
dan satu mangkuk sop kikil yang di dalamnya
terdapat kikil, wortel, tomat di taburi dengan
bawang goreng, daun bawang dan emping. Kuah
dari sop kikilnya tidak terlalu kental dan tidak
berbau amis sehingga pas di lidah. Bagi Anda
penyuka pedas boleh di coba Nasi kikil mercon.
Ada juga menu sate sumsum sapi, sumsum
sapi ini dibakar di temani dengan sambal kecap,
rasanya sangat lezat dan lembut ketika dimakan.
Harganya pun sangat terjangkau, untuk nasi kikil
satu porsinya di banderol Rp.20ribu, Nasi kikil
mercon Rp.20 ribu, sate sumsum sapi Rp.30 ribu,
bubur sumsun sapi Rp.15 ribu, nasi gule kikil Rp.20
ribu.

Untuk Anda yang penasaran ingin
mencicipi Nasi Kikil SiGeunyal bisa langsung
datang ke perempatan jalan Ahmad Yani
-Supratman ke arah Cicadas kota Bandung. Buka
setiap hari dari pukul 17.00-23.00 wib.
Instagram @nasikikil_sigeunyal
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Sajian Sunda “Ngabaraga” di Aston Braga Hotel & Residence

ajian makanan khas tatar parahyangan
selalu memiliki tempat di hati penyuka
kuliner tidak hanya orang sunda saja tetapi
sudah menjadi menu wajib kuliner nasional.
Setelah sukses dengan promo menu
sunda sebelumnya kini Aston Braga Hotel &
Residence Bandung kembali memperkenalkan
menu sajian sunda “Ngabaraga” kepanjangan dari
Ngariung Botram Bari Ngagaya.
Menu Ngabaraga berbeda-beda setiap
harinya seperti hari Senin menu makanan sunda
dari daerah Garut, Selasa dari Bogor, Rabu dari
Banten, Kamis dari Tasik, Jumat dari Bandung.
Karena beragamnya masakan sajian khas sunda, tiap
daerah punya ciri khasnya masing-masing dengan
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rasa yang orisinil dari daerahnya masing-masing.
Untuk minumannya dari Bandung contohnya ada
es oyen, dari Garut ada es Goyobod. Sedangkan
dari Banten untuk makanan khasnya ada sate
Bandeng, dari Garut ada soto Ahri dan kerak tahu.
Ada juga menu ayam goreng, sambel, ceker, tutut,
ati ampela, usus, tumis genjer yang semuanya bisa
Untuk informasi lebih lanjut bisa datang
langsung dipanaskan.
langsung ke Aston Braga Hotel & Residence jalan
Hidangan seperti sayur asem, karedok, Braga No.99 Bandung.
dan aneka lalapan yang merupakan ciri khas dari
masakan sunda, disajikan di meja buffet dengan
Website : astonbraga.com
piring dan gelas dari kaleng. Disediakan juga
Instagram : @aston_braga
aneka makanan ringan khas Sunda seperti rebusan
pisang, ubi dan sebagainya, serta aneka minuman
seperti bandrek dan bajigur.
Untuk masakan utama, terdapat berbagai
pilihan menu mulai dari pilihan nasi putih, nasi
merah, nasi tutug oncom, dan nasi uduk. Sedangkan
untuk maincorsenya ada pilihan ayam, ikan asin,
pepes, empal, tahu, tempe, belut, tempe orek dan
yang lainnya, dapat Anda pilih sesuai selera.
Dengan membayar Rp.80.000 nett,
pengunjung sudah bisa makan beraneka ragam
masakan khas sunda dengan sepuasnya.
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Hotel UTC Bandung, Pilihan yang Tepat Untuk Menginap

J

ika Anda sedang merencanakan liburan
ataupun melakukan aktivitas bisnis di
Bandung,
Anda patut mecoba untuk
mengunjungi kawasan Dago, karena kini kawasan
tersebut merupakan tempat dengan pedestrian
yang luas seperti di Eropa. Selain itu di Dago
terkenal juga dengan tempat wisata kuliner,
wisata belanja dan wisata alamnya, tentunya tidak
akan cukup sehari kita menjelajahinya bukan?
Apakah anda sudah menemukan solusi
terbaiknya untuk antisipasi masalah tersebut?
Solusi terbaik dan bijaksana adalah anda harus
bermalam di Bandung sekaligus mencari tahu
tempat menginap yang nyaman, tenang dan aman
selama liburan di kota Bandung.
UTC
Bandung
merupakan
tempat
menginap yang setara dengan hotel bintang
3. Fasilitas yang dimiliki UTC di antaranya
56 kamar yang terdiri dari 3 Suite Room,
3 Superior, 30 Deluxe, dan 20 Standar.
Dilengkapi dengan fasilitas 8 Ruang rapat,

10 Destinasi Bandung
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dan restoran 24 jam dengan menu masakan khas
tradisional Sunda dan Indonesia. Selain itu UTC juga
menyediakan Coffee Shop dengan menghidangkan
kopi khas “Padjadjaran” dan kopi tatar sunda
parahyangan. Fasilitas lain yang dimiliki adalah
free wifi dengan kecepatan hingga 100 Mbps.
Lokasi UTC Bandung yang sangat strategis
menjadi pilihan tepat bagi Anda menginap dalam
rangka berbisnis dan berlibur, karena berdekatan
dengan pusat perbelanjaan, Factory Outlet,
Balaikota Bandung (Taman Sejarah, Taman Vanda,
dll) yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki.
Sedangkan untuk ke Gedung Sate hanya berjarak
300 meter, Stasiun Kereta Api berjarak 1 km, dan
Bandara Husein Sastranegara berjarak 3 km.
UTC Bandung menawarkan akomodasi
dengan atmosfir belajar sambil berlibur dan
sangat cocok untuk kegiatan pendidikan, rapat/
pertemuan, training dan pelatihan, maupun liburan
keluarga. Kenyamanan Anda menjadi tagline kami,
UTC Bandung mempunyai lahan parkir luas dengan

keamanan 24 Jam, setiap kamar dilengkapi AC
dan TV Kabel. Beberapa unit meliputi area untuk
duduk bersantai, semua kamar juga memiliki
kamar mandi pribadi Hot Water, Lift dan akses
kamar sangat nyaman untuk penyandang
disabilitas dengan kursi roda.
UTC Bandung memiliki harga terbaik di
Bandung! (rate layanan booking online) dengan
harga sangat terjangkau di kota Bandung untuk
sekelas Hotel Bintang Tiga.
Alamat Jl Ir Djuanda no 4 Bandung
Telepon 022-8428-8830
Instagram UTC Bandung
Website utc.unpad.ac.id
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favehotel Kuta Kartika Plaza Bali

Hotel dengan Konsep Unik berlokasi di Kuta Bali

erlokasi di tempat yang sangat strategis di
kawasan Kuta Bali, favehotel Kuta Kartika
Plaza Bali yang berdiri sejak 8 Juni 2016,
merupakan salah salah satu hotel yang sangat di
rekomendasi jika Anda dan keluarga ingin berlibur
dan menginap di Bali. Dekat dengan Bandara
Ngurah Rai Bali, hotel berlantai lima dengan
bangunan yang sangat menarik serta dekat dengan
lokasi pantai Kuta yang bisa di akses hanya dengan
5 menit berjalan kaki ini, tentunya menjadikan
daya tarik tersendiri untuk singgah ke properti
yang satu ini.
Di lengkapi dengan berbagai fasilitas
seperti wifi, kamar dengan ukuran cukup luas, ruang
meeting, pool bar, kolam renang, rooftop dengan
pemandangan sunset pantai Kuta, favehotel Kuta
Kartika Plaza memiliki total 108 kamar yang terdiri
dari 4 kamar suite dan 104 kamar tipe standar,
“ujar Hotel Manager favehotel Kuta Kartika Plaza,
Ratna Dewi”.

B
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Hotel ini juga memiliki resto dengan
konsep unik bernama Impala 60’s Resto and Bar
yang terletak di depan hotel dan bisa pakai bukan
hanya untuk pengunjung hotel saja dengan harga
terjangkau. Selain itu berbagai promo menarik
juga di suguhkan seperti promo wedding mulai
dari Rp. 196.000,++, paket arisan mulai dari Rp.
90.000,++, paket pool mulai dari Rp. 30.000,++,
paket ulang tahun, dan paket yoga.

Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa datang
langsung ke favehotel Kuta Kartika Plaza yang
beralamatkan di Jl. Kartika Plaza No. 45 X Kuta
Bali, atau reservasi di
Telepon +62-361-472 7799
Kunjungi juga www.FaveHotels.com
Instagram @favehotelkutakartikaplazabali
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Konser Shane Filan Puaskan Filaners di Trans Studio Bandung

Penulis : Hendra Karunia
hane Filan salah satu musisi internasional
yang juga mantan personel Boy Band
Westlife berhasil menyihir para Filaners
(sebutan penggemar fanatik Shane Filan) kota
Bandung melalui lagu-lagu romantisnya di Trans
Studio Bandung Sabtu (19/8/2017).
Penyanyi asal Irlandia ini mulai di eluelukan filaners semenjak tiba di Bandara Husein
Sastra Negara Bandung dengan menyanyikan lagulagu Shane Filan.
Good evening, Bandung! How is
everybody feeling tonight?” Shane Filan langsung
menyapa penonton yang memenuhi arena
panggung Trans Studio Bandung dalam konser
yang bertajuk “Love Always Tour 2017” dengan
lagu pembuka ‘”About You” dan “Uptown Girl”.
Shane Filan bernostalgia bersama para
penggemarnya dengan membawakan 14 lagu saat
masih bersama Boy Band Westlife beberapa tahun
silam dan juga album solonya.
“Indonesia, it is great to be back here, I
love coming to Indonesia,” ujar Shane Filan kepada
para fansnya. Shane Filan membawakan lagu
“Swear It Again”, “What Makes a Man”, dan “Flyn
Without Wings” yang populer pada tahun 1990an.
Para fans Shane Filan terutama kaum
hawa sangat histeris ketika mendengarkan sang idola
membawakan lagu-lagu Westlife. Yang menarik
para penonton tanpa perlu diperintah langsung
spontan dan hapal pun ikut menyanyikan bait
per bait lagu “Beautiful in White” dan “Everything
to Me”. Lagu tersebut, menjadi single andalan

S
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Shane Filan sejak berkarir solo pada tahun 2013.
Saat manggung, sering kali Shane Filan
berinteraksi dengan para pengemarnya. Seperti
mengungkapkan
kekagetannya,
saat
tahu
lagu “Beautiful in White” menjadi favorit fans
di Bandung. Puas mengabadikan keramaian
penggemar di Bandung, Shane Filan membawa
suasana kembali hening dengan lagu “You Raise
Me Up”.
Sebelumnya, Shane Filan sempat meminta
pada penggemarnya untuk menghidupkan lampu
kamera. Sehingga bikin suasana makin syahdu, saat
ponsel yang dilambaikan tangan para penggemar
bercahaya kelap-kelip, ketika diiringi lagu “ You
Raise Me Up”.
Shane pun menyanyikan lagu Swear It
Again dan di tutup dengan lagu World of Our Own.
Bagi para penonton, khususnya yang menikmati
masa-masa kejayaan Westlife tentu terpuaskan
dengan suguhan Shane Filan malam itu.

Menurut Managing Director Full Color
Entertainment David Ananda, promotor yang
membawa Shane Filan ke Indonesia, pihaknya
mengusung Shane Filan bukan tanpa alasan.
Sebagai mantan lead singer dari Boyband
Irlandia, Westlife, Shane Filan berhasil meraih 28
disk platinum dan menjual lebih dari 40 juta kopi
rekaman ke seluruh dunia.
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General Manager Grand Mercure Bandung Setiabudi, Engkun

Harus Terbuka dan Siap Menerima Perubahan

R

Penulis : Hendra Karunia

amah dan murah senyum adalah kesan yang
pertama ketika bertemu dengan General
Manager Mercure Bandung Setiabudi Engkun
Kurnia. Pria yang sudah berpengalaman hampir
23 tahun berkecimpung di dunia perhotelan
ini awalnya adalah ingin masuk Akabri, karena
ingin membantu orang tua terutama ibu setelah
di tinggal ayah tercinta. Setelah gagal di terima
masuk Akabari, pria kelahiran Ciamis ini tidak
patah semangat, diapun di terima bekerja di kapal
pesiar Amerika Holland Amerika Cruise selama
10 tahun setelah menempuh kuliah di BPLP tahun
1982 yang sekarang berganti nama menjadi STPB.
Tahun 1983 dikapal pesiar beliau meniti karir
mulai dari Bar waiter kemudian menjadi Restoran
waiter, dan Restaurant Supervisor.
Di dunia perhotelan Engkun Kurnia
memulai karirnya pada tahun 1993 di hotel Chedi
yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Padma
Bandung. Alasan meninggalkan pekerjaan di kapal
pesiar dan bekerja di Indonesia karena sudah
berkeluarga dan bercita-cita setelah nikah tidak
mau jauh dari keluarga. Di hotel Chedi Ayah dari
dua orang puteri ini dipercaya sebagai restaurant
Manager selama enam bulan. Kemudian beliau
ingin mencari tantangan yang lebih lagi dengan
menginjakkan kakinya di Ibukota dengan pindah
kerja ke hotel Le Meridian Jakarta pada tahun
1994.
Sebagai bagian dari AccorHotels, Engkun
Kurnia pada tahun 1995 ditugaskan sebagai
Restaurant Manager di Ibis Slipi Jakarta. Karena
pada tahun 1997 terjadi krisis moneter para
ekspatriat di ganti oleh beliau sebagai F&B
Manager. Engkun Kurnia termasuk sosok paling
cepat karirnya bekerja dunia perhotelan. Kemudian
Engkun pindah ke Novotel Bogor sebagai Assitant
GM. Setelah itu dia pindah ke ke Novotel Jambi
sebagai GM pada tahun 2003. Engkun pun
mencicipi posisi GM di Novotel Palembang sampai
tahun 2007.
Setelah lama berkarir di pulau Sumatera
akhirnya dia berlabuh ke Novotel Bandung sampai
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tahun 2012. Pada tahun 2013, Engkun berhasil
membuka Grand Mercure pertama di Indonesia
yaitu Grand Mercure Jakarta Harmoni dan pada
bulan Mei 2015 ia juga berhasil membuka Grand
Mercure Jakarta Kemayoran dimana ia pun
ditugaskan sebagai General Manager. Tahun 2015
dia dipercaya untuk mengemban tugasnya sebagai
GM di Grand Mercure Bandung Setiabudi sampai
sekarang.
Dengan perannya sebagai General
Manager yang bergerak di bidang jasa, pihaknya
harus memberikan kepuasan kepada customer.
Berkarya di bidang perhotelan yakni untuk
memuaskan
harapan
pelanggan.
Seperti
memberikan fasilitas WiFi, para tamu booking
lebih mudah dengan adanya accorhotels.com
mobile application, kebersihan pelayanan dan
harus dinamis.
“Harus mengikuti trend perubahan dan
cepat beradaptasi. Dalam melakukan suatu bisnis
jangan arogan dan tidak mau beradaptasi merasa
dirinya kuat dan besar. Harus terbuka dan siap
menerima perubahan. Produk harus maksimal bisa
lebih baik dari yang lain pelayanan harus lebih
baik yang lain dan terus dinamis trend masyarakat,
dan juga harus mengikuti dunia digital,”ujarnya.
Menurut beliau tantangan internal selama
bekerja di perhotelan adalah mensinergikan tim di
dalam pembentukan kultur yang baik.
“Bagaimana konsistensi kontrol dan
komunikasi dengan tim agar tujuan perusahaan
bisa tercapai, karena semua manusia mempunyai
keinginan yang berbeda-beda. Jadi tantangan to
managing the people, mengatur manusia perlu seni
berkomunikasi dengan tim agar tujuan perusahaan
itu bisa tercapai,”katanya.
Sementara itu untuk tantangan eksternal
di Bandung sendiri, tambahnya, boleh dibilang tiap
meter di Bandung ada hotel, penambahan hotel
terus bertambah, kalau bisnis itu kan sistem supply
and demand. Makin banyak Supply Demand nya
tidak sesuai pertambahan Supply kita akan susah
perlu tantangan berat untuk mendapatkan bisnis
yang di harapkan. Jadi lebih ke kompetisi untuk
untuk tantangan eksternalnya.

Kurnia

Engkun sangat menyukai olahraga golf.
Selain bermanfaat untuk menjaga stamina, Golf
itu menurutnya
menggambarkan kehidupan
karena harus fokus.
“Pikirannya itu kalau lagi stress
pengaruh terhadap permainan, dalam kehidupan
harus fokus, belajar dan jujur. Selain itu harus
ceria, bahagia dan harus percaya diri,” ujar Pria
kelahiran 21 November tahun 1961 ini.
Pria yang sangat sayang dengan
keluarga ini mempunyai motto hidup kalau kamu
benar-benar sungguh-sungguh pasti dikabulkan
dan banyak-banyak bersyukur.
“Kalau sesuatu dilakukan sungguhsungguh pasti akan dikabulkan,”pungkasnya.
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Penulis : Herlambang Septiawan

- Keren, Pembuat Game Asal Bandung Membuat Game Untuk Pasar Jepang embuat Game asal Bandung, Agate Studio
merilis game terbaru yang diberi nama
Dungeon Chef. Dungeon Chef menghadirkan
nuansa yang unik dan berbeda dari biasanya
dengan penggabungan dua jenis game popular
seperti genre cooking dan Role Playing Game
(RPG).
Game ini bercerita tentang seseorang
yang diwarisi sebuah restoran oleh kakeknya.
Restoran tersebut dulunya merupakan restoran
yang sangat terkenal tetapi berhenti beroperasi
akibat sang pemilik restoran hilang saat melawan
monster yang kuat. Akan tetapi, sang leluhur
berkeinginan tuk mengembalikan masa kejayaan
dari restoran terpopuler di tavern tersebut.

P

O TOMOTIF

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, para
pemain diajak hanyut ke dalam game dan berperan
sebagai pengelola restoran yang baru. Pemain akan
diajarkan bagaimana caranya membuat masakan
paling enak, hingga bertarung melawan monstermonster untuk mendapatkan bahan makanan yang
akan disajikan untuk para penghuni tavern. Jika
pemain mampu menyelesaikan sebuah pesanan,
maka level pun akan bertambah. Pada game ini,
pemain juga bisa mendapatkan bonus harian di
dalam gamenya dengan cara rutin mengambil
bonus dari daily login.
Game Dungeon Chef tidak hanya dirilis di
Indonesia namun juga akan dirilis di Jepang
melalui platform Android dan iOS.

Link download :
Android :
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.agatestudio.
monsterresto&hl=en
Ios :
https://itunes.apple.com/us/app/
id1191669197?mt=8

Suzuki Address dan Smash FI Tampil Baru DI GIIAS2017

Penulis : Hendra Karunia
Menyikapi perkembangan gaya hidup
dan kebutuhan transportasi publik
saat ini, PT. Suzuki Indomobil Sales
(SIS) roda 2 meluncurkan produk yang semakin
mewakili karakter dan ekspesi konsumen usia
muda di Indonesia, melalui Suzuki Address series
dan Smash FI di perhelatan GAIKINDO Indonesia
International Auto Show (GIIAS) 2017.
Terlahir sebagai skutik bernilai tinggi,
kompak dan serbaguna, kehadiran Suzuki Address
selalu memberikan pilihan terbaik bagi konsumen
di Indonesia dengan ragam gaya yang berbeda.
Suzuki Address kini hadir dengan tampilan warna
dan striping yang lebih modern sehingga terlihat
lebih kekinian. Hadir dalam 3 warna utama yaitu
Briliant White/Titan Black, Titan Black dan Stronger
Red/Titan Black. Meski mengusung penampilan
baru, namun Suzuki Address dengan mesin 110
cc berteknologi injeksi ini tidak mengalami
perubahan harga dari sebelumnya, yaitu Rp
14.850.000,- (On The Road DKI Jakarta).
Sementara itu, Suzuki Smash FI, motor
underbone 110cc berteknologi injeksi dan LEaP
(Light, Efficient and Powerfull) yang telah teruji dari
sisi ketangguhan, kehematan dan performanya.
Untuk menunjang produktifitas sehari-hari, Suzuki
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Smash FI hadir dengan 3 pilihan warna yang tegas
dan menarik seperti Candy Summer Red, Titan
Black dan Metallic Medium Blue/Brilliant White.
Suzuki Smash FI diposisikan sebagai
teman berkendara sehari-hari dalam memulai
karir, karena kepraktisan dan ketangguhannya bisa
membuat pemilik lebih fokus memikirkan karirnya
sehingga lebih cepat meraih kesuksesan maupun
impian lainnya. Oleh karena itu, Suzuki memberikan
harga Smash FI yang bersahabat, dimulai dari Rp.
13.000.000,- (On The Road DKI Jakarta) untuk versi
spoke wheel, dan Rp. 13.800.000,- (On The Road
DKI Jakarta) untuk versi casting wheel.
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Belanja Terlengkap Keperluan Buah Hati

Hanya di Yen’s Baby & Kid Shop

M

Penulis : Yusuf Ariyanto

encari tempat belanja terlengkap untuk
produk - produk bayi dan anak-anak
kadangkala
cukup
membingungkan
karena banyaknya berbagai pilihan yang di
tawarkan. Selain berbagai pilihan produk, fasilitas
serta kenyamanan berbelanja juga menjadi pilihan
terutama bagi Anda yang memiliki buah hati. Kini
Anda tidak perlu khawatir karena Yen’s Baby &
Kid Shop adalah pilihan yang tepat untuk mencari
berbagai pilihan produk yang lengkap dengan
pelayanan yang ramah.
Berdiri sejak tahun 1990, Yen’s Baby &
Kid Shop yang beralamatkan di Jl. Setiabudhi No.
174 hadir dengan konsep one stop shopping.
Buka setiap hari pukul 08.00 - 21.00 wib, berbagai
pilihan produk fashion mulai dari bayi hingga
usia 12 tahun tersedia lengkap dan tertata
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rapih
di
sini.
Perlengkapan
ibu
hamil,
peralatan
sekolah, toiletres &
maternity, berbagai
mainan untuk anak
- anak juga tersedia
lengkap
disini.
Promo reguler saat ini ada
Weekend Happy di hari jum’at - minggu di minggu
ke-1 dan ke-3 discount 10 % (kecuali diapers dan
barang besar).
“Sementara
di
bulan
September
2017 ada promo “Lucky Deep” yaitu setiap
pembelanjaan minimal sebesar Rp. 500.000,akan mendapatkan voucher discount sebesar 5
% - 20 % untuk pembelanjaan berikutnya ,”ujar
Intan selaku Supervisor Yen’s Baby & Kid Shop.
Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa
datang langsung ke Yen’s Baby & Kid Shop atau
bisa kunjungi :
Instagram @yensbabyshop
Line @yensbabyshop
Facebook Yen’s Baby&Kid Shop
WhatsApp 08973016030
Telefon (022) 2038536.
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Persembahan Sembilan Desainer di Camperenik From Bandung With Love

Penulis : Hendra Karunia
alam
rangka
memperingati
hari
kemerdekaan Republik Indonesia yang
ke 72, sembilan desainer asli Indonesia
menampilkan ‘Camperenik From Bandung With
Love’ di Intercontinental Hotel Dago Pakar Bandung,
Jumat (18/8/2017). Para desainer menunjukkan
12 karya andalannya yang ditampilkan dalam sesi
fashion show yang diselingi dengan menyanyikan
lagu-lagu tema perjuangan.
Menurut penanggung jawab acara
‘Camperenik From Bandung With Love’, Feny
Mustafa , dalam acara yang diselenggarakan oleh
Komunitas Bandung Peduli ini, para desainer bebas
menampilkan busana yang menjadi ciri khasnya.
Dalam fashion show tersebut khusus pengguna
hijab hingga gaun malam hadir meramaikan acara.
“Kami memadukan kegiatan antara
charity, fashion show, musik, dan gala dinner.
Jadi konsepnya unik dan tentu saja bermanfaat
karena kami juga melakukan penggalangan dana,”
tuturnya.

D
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Sembilan desainer yang terlibat
adalah Shafira by Feny Mustafa,
Gaun Malam by Kopaka, Indri Albis,
Hanny Lovely, Harry Ibrahim, Susan
Zhuang, NUN by Piping, Indigologia
dan Nia Daniaty.
Kegiatan
lainnya
yang
diselenggarakan adalah Red Carpet
Moment, Glamour Gala Dinner, dan
pertunjukkan musik dari Christoper
Abimanyu Singing School (CASS).
Sementara
untuk
kegiatan
charity, hasil dana yang terkumpul
akan diserahkan kepada Yayasan Sekolah Luar
Biasa Nike Ardilla.
Fashion Show yang di mulai pada pukul
19.30 ini di awali dengan menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan.
NUN by Piping mengawali fashion show
dengan menampilkan batik-batik yang sangat
elegan dengan motif yang sangat beragam. Batik
ini di dominasi dengan warna putih, hitam dan
kuning emas , sangat cocok untuk di gunakan pada
saat ke kantor ataupun ke acara pesta pernikahan.
Dilanjutkan dengan penampilan busana
dari Indri Indra Albis dengan konsep Exotic
Embroidery. Indri Indra menampilkan busana
muslim dengan warna-warna yang gelap seperti
hijau tua, biru dongker,merah bata, hitam dan silver.
Indri Indra mempadu padankan corak yang sangat
beragam dengan model yang sangat kekinian.
Sementara itu Suzan Zuang menampilkan
gaun malam dengan warna yang cenderung lebih
cerah seperti warna biru, cream dan silver. Gaun
malamnya mulai dari Long Dress, Mini Dress, Ball
Gown, gaun model Vintage dan Retro.

Setelah Nia Daniaty penyanyi legendaris
yang kini menjadi perancang busana ini
menghadirkan Busana Romantic Fusion. Pelantun
lagu “Gelas-gelas kaca” lebih menitikberatkan
motif bunga-bunga yang sangat elegan di
padankan dengan warna merah, putih dan hitam.
Busana muslimah di tampilkan oleh
Hanny Lovely dengan model ball gown dengan
warna cerah di tambah motif tambahan membuat
indah di pandang.
Harry Ibrahim menampilkan fashion
show dengan tema Transeptum. Harry Ibrahim
menampilkan busana dengan corak yang tidak
dari biasanya. Dengan menampilkan warna
kontemporer seperti biru, hitam dan merah
membuat tampilannya lebih eksotik.
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Askara Menggelar Event Bertajuk

Merah Putih Memanggil di Dago CFD
Penulis : Yusuf Ariyanto
alam rangka memeriahkan HUT RI ke-72,
Askara (Apresiasi Seni Kelompok Anak
Juara) bekerjasama dengan Kementrian
Pertahanan Republik Indonesia menggadakan
acara bertajuk “Merah Putih Memanggil” di Dago
Car Free Day tepatnya di halaman SMAN 1 Dago
Bandung Minggu (20/08/2017).
“Acara yang melibatkan sekitar 2000
peserta ini di rangkai dalam berbagai kegiatan seperti
suara anak merah putih lagu cinta tanah air & bela
negara, pelepasan 72 merpati yang di awali dengan
parade Perkukol merah putih & marhing band, doa

D
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bersama lintas agama oleh anak - anak, parade 72
bedug & perkukol nusantara, parade pencak silat
anak - anak bela negara, senam sehat merah putih,
serta aksi membersihkan sampah sebagai salah
satu sikap mental bela negara”, ujar ketua Askara
Anthony Suhari.
Sebagai salah satu langkah pembentukan
pemahaman bela negara di tingkat anak anak Askara melibatkan banyak pihak untuk
mensukseskan acara ini, diantaranya di sponsori
oleh Yayasan Salib Suci. Berbagai jenis pentas seni
dan kreasi dari anak - anak juga di ikut sertakan
seperti dari pihak sekolah, komunitas, paduan
suara, berbagai seniman dari Bandung raya.
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-- Mengenalkan Pesona Wisata Pangalengan

Melalui Komunitas Lensa Pangalengan
Penulis : Yogi Pebriansyah
agi Anda yang hobi fotography sambil
menikmati wisata alam di sekitar
Pangalengan, tidak salahnya bergabung
dengan komunitas Lensa Pangalengan. Komunitas
ini terbentuk secara tidak sengaja oleh beberapa
orang yang memiliki kesamaan hobi dibidang
photography. Abbe, Fendy, Agil, Dwi Jati dan
Ryo adalah 5 orang yang menjadi penggagas
terbentuknya Lensa Pangalengan. Nama Lensa
Pangalengan pun tidak secara langsung ditetapkan
menjadi nama utama, awalnya nama komunitas ini
adalah ARAR Squad yang berarti Abring Abringan,
namun seiring berjalannya waktu setelah banyak
menghabiskan kegiatan dunia photography secara
bersama, maka di tetapkan nama komunitas tempat
penyaluran hobi bersama ini menjadi Komunitas
Lensa Pangalengan, tepatnya tanggal 17 Februari
2017. Komunitas ini kami jadikan sebagai wadah
berbagi dan mengembangkan peningkatan hobi
photography bagi penggiat yang berdomisili di
Pangalengan.
Salah satu visi komunitas ini adalah
mengenalkan pesona Pangalengan melalui Dunia

B
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Photography, meningkatkan kemampuan tekhnik
photography semua anggota dan memperkenalkan
potensi pariwisata pangalengan.
“Setelah banyaknya kegiatan yang kami
lakukan, kami pun memanfaatkan kemajuan
teknologi social media dengan membagikan hasil
karya kami kepada publik, sehingga menimbulkan
ketertarikan dari beberapa orang di luar
pangalengan yang tertarik untuk ikut bergabung
bersama komunitas ini,” ujar Abbe salah satu
pendiri Lensa Pangalengan.
Hingga saat ini tepatnya bulan agustus
2017, member Lensa Pangalengan sudah mencapai
61 orang member yang tersebar
di beberapa wilayah meliputi
Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk,
Soreang, Baleendah, Kota Bandung
dan ada beberapa member dari luar
jabar seperti dari Jember, Jepara dan
yang paling jauh dari Sulawesi pun
ada.
Sejak berdirinya Lensa
Pangalengan, komunitas ini sering
mengadakan kegiatan rutin berupa
online dan offline, kegiatan online

berbasis pada aplikasi sosmed Line, dimana
setiap harinya ada kegiatan yang wajib di ikuti
oleh setiap member yang ada didalamnya,
seperti, Upbar (Upload Bareng) yang diadakan
setiap hari Senin, Bedah poto setiap hari selasa,
Tutor edit/tekhnik poto setiap hari rabu, Edbar
(Edit Bareng) yang diadakan setiap hari kamis
dan kegiatan sharing pengalaman photography
setiap hari minggu.
Komunitas ini pernah mengikuti
beberapa lomba poto, namun belum pernah
mendapatkan predikat juara, namun pada bulan
Mei 2017, kami mencoba mengikuti Loba Foto
Pariwisata Kabupaten Bandung, dan alhamdulilah
disana kami berhasil meraih predikat juara 1
dan 3. Kedua member kami @willy_photograph
berhasil meraih predikat juara pertama dan @
tian_abdulhanip mendapat predikat juara ke 3,
satu kebanggan bagi kami bisa mendapatkan
predikat tersebut.
Untuk para sahabat yang ingin
bergabung bersama Lensa Pangalengan, langsung
aja join grup facebook Lensa Pangalengan atau
melalui akun Instagram @lensapangalengan
untuk bergabung dengan grup line tinggal ketik
JOIN dan ikuti arahan selanjutnya.
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Tips Mencegah Kulit Kering & Tetap Sehat

Penulis : Fitriana Fadia
agi Anda yang mempunyai kegiatan aktif
setiap hari dan mengharuskan bertemu
banyak orang tentunya selain penampilan
yang menunjang memiliki kulit yang bersih
dan sehat akan menambah kepercayaan diri.
Adakalanya kulit kering menjadi masalah
tersendiri, bahkan membuat kepercayaan diri
menjadi menurun. Berikut ini tips supaya kulit
lebih sehat dan tidak kering :

B

3. Makanan
Selain buah - buahan yang mengandung
vitamin C, mengkonsumsi makanan yang
mengandung vitamin E juga bisa membantu
menyehatkan pori - pori serta menjaga kulit supaya
lebih kencang. Makanan berjenis kacang – kacangan
bisa di konsumsi untuk menjaga kesehatan kulit.

1. Banyak minum air putih
Selain bermanfaat untuk mencegah
dehidrasi dan menjaga kesehatan, banyak
minum air putih juga bermanfaat untuk menjaga
kelembaban kulit serta memberikan nutrisi
penting untuk sel - sel kulit.

4. Olahraga teratur
Dengan melakukan olahraga secara teratur
banyak manfaat untuk kesehatan kulit. Keringat
yang di hasilkan dari berolahraga menjadikan
sirkulasi oksigen ke dalam darah menjadi lebih
lancar sehingga membuat kulit lebih cerah juga
bersinar, bahkan kulit yang kendur menjadi lebih
2. Banyak mengkonsumsi buah - buahan
kencang dan sehat. Selain itu olahraga yang teratur
Mengkonsumsi buah-buahan khususnya akan meningkatkan produksi kolagen yang akan
yang mengandung vitamin C sangat bagus untuk membuat Anda tampil lebih muda
menjaga kesehatan dan kelembaban kulit, seperti
apel, jeruk, pepaya, lemon, dan pisang.
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Archipelago International
Area Jawa Barat di Braga City Walk

- Frisian Flag Indonesia

K

esemarakan dalam rangka memperingati HUT
RI ke-72 telah di laksanakan Archipelago
International area Jawa Barat yang di
laksanakan di Braga City Walk Bandung. Dengan
berbagai lomba yang di ikuti peserta dari 6 properti
hotel yaitu Aston Braga Hotel & Residence, Aston
Pasteur Bandung, favehotel Braga Bandung, favehotel
Hyper Square Bandung, Neo Dipatiukur Bandung, dan
favehotel Cimanuk Garut (14/08/2017).
Acara yang di gelar untuk pertamakalinya ini
di ikuti peserta dari masing - masing perwakilan
properti yang mempertandingkan 3 perlombaan
fun game yang terdiri dari lomba makan kerupuk,
lomba balap karung, lomba balam kelerang, 1 skill
knowladge yaitu animal towel, dan lomba karaoke di
penghujung acara.
“Dengan di adakannya even ini di harapkan
kedepannya bisa lebih memupuk keakraban serta
kekeluargaan dan semakin solid antar properti di
jaringan Archipelago International khususnya unit
Jawa Barat“, ujar Nela selaku panitia. Dari sekitar 100
peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri mulai dari
level staff, managerial, Head of Departement, bahkan
para hotel leader baik Hotel Manager maupun General
Manager juga ikut berpartisipasi dalam perlombaan
yang di gelar.

Perhumas Indonesia Jajaki Kerjasama
dengan Kedubes RI di Thailand

Berbagi 95 Pesan Kearifan Untuk Keluarga

F

risian Flag tahun ini (1/8/2017) merayakan 95
tahun keberadaannya di Indonesia, waktu yang
tidak sebentar bagi kiprah sebuah korporasi.
Selama 95 tahun, Frisian Flag telah
menjadi bagian dari kehidupan dan pertumbuhan
keluarga Indonesia dan menyaksikan bahwa
keluarga yang kuat, sehat secara fisik dan mental,
didalamnya juga memegang teguh pesan kearifan

keluarga yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan
dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Untuk merayakan 95 tahun menjadi bagian
dari keluarga Indonesia, Frisian Flag Indonesia (FFI)
menggelar kampanye ’95 Pesan untuk Masa Depan’.
Berkaitan dengan pentingnya pesan kearifan
keluarga juga diutarakan oleh Marketing Director
Frisian Flag Indonesia Felicia Julian, “Frisian Flag
telah bersama keluarga Indonesia selama 95 tahun
dan kami sangat beruntung dapat menjadi bagian
dari generasi-generasi hebat keluarga Indonesia.
Melalui momentum 95 tahun ini,
kami ingin mengajak keluarga Indonesia untuk
berbagi pesan kearifan keluarga tersebut dan
mewariskannya kepada generasi berikutnya dengan
mengunggahnya di www.frisianflag.com. Pesan
terpilih akan ditampilkan di kemasan khusus produk
Frisian Flag Indonesia dalam rangka ’95 Tahun’.
Selain itu, kami juga menyiapkan 95 paket wisata
untuk 95 keluarga terpilih yang mengikuti program
promosi di toko,” tambah Felicia. Untuk informasi
lebih lengkap, ikuti terus kegiatan ’95 Pesan untuk
Masa Depan’ di Facebook dan Instagram Frisian Flag
Indonesia.

Tupperware Luncurkan Desain Eco Bottle Terbaru
emasuki tahun ke-26 kehadirannya di
Indonesia, Tupperware telah berhasil
menjadi Top of Mind sebagai produk
houseware solution premium & food container
Terbaik di Indonesia. Tupperware Indonesia pun
tanpa henti terus melakukan inovasi produk dan
bisnis.
Sesuai dengan spirit global CONFIDENCE
BECOMES YOU, TUPPERWARE memegang peran
penting untuk mengubah hidup, khususnya WANITA
dan menumbuh kembangkan rasa PERCAYA DIRI.
Dan dalam rangka ulang tahun Tupperware
ke-26 di Indonesia, Tupperware Indonesia semakin
mengukuhkan diri di pasar botol minum dengan
meluncurkan Tupperware dengan meluncurkan
NEW ECO BOTTLE 1 Liter dengan desain dan fitur
terbaru yang diperuntukkan bagi para Millenials
yang mencari produk yang dapat melengkapi gaya
mereka yang fashionable dan fun.

M

Dengan menyasar pangsa pasar para
millenial, NEW ECO BOTTLE hadir dengan bentuk
yang lebih slim dan nyaman saat digenggam dan
dilengkapi dengan strap serta cap yang praktis dan
warna-warna yang modern yang sangat mendukung
berbagai kegiatan baik indoor maupun outdoor para
millennials.

BRI Syariah Gandeng PT. TASPEN (Persero) Beri Pelayanan Ke Pensiunan

P

erhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas)
Indonesia BPC Jawa Barat Bandung menjajaki
sejumlah kerjasama dengan Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand. Selain
pembahasan terkait aktivis kehumasan, pada audiensi
Perhumas Indonesia BPC Jawa Barat Bandung ke
KBRI Thailand di Petchaburi Road, Bangkok, Senin
(31/7/2017) sore.
Rombongan dipimpin Ketua Perhumas
Indonesia BPC Jawa Barat Bandung N. Nurlaela Arief,
Pembina Perhumas Prof. Neni Yulianita dan Prof Soleh
Sumirat, Sekum Muhammad Sufyan Abd, dan Waketum
Indra Ardiyanto. Turut hadir Manager Humas PT Len,
serta akademisi humas dari Unpad, Unisba, Unla, dan
TelU. Rombongan diterima langsung Dubes Indonesia
untuk Thailand Ahmad Rusdi, Wakil Dubes Toeferry
Pramanda Soetikno, Konselor Informasi dan Sosial
Budaya Dodo Sudradjat, dan jajaran KBRI tersebut.
Ketua Perhumas BPC Jawa Barat Bandung
yang juga Head of Corporate Communication Biofarma,
N. Nurlaela Arief mengatakan, audiensi ditujukan
untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, dan
networking pengurus dan anggota perhumas bandung
Jawa Barat. “Alhamdullilah kami disambut dengan
hangat dan positif setelah berkirim surat resmi dan
menyampaikan peran peran Perhumas, khususnya
terkait penyelenggaraan Konvensi Nasional Humas
di Bandung dan penerbitan buku Indonesia Bicara
Baik,” katanya dalam keterangan pers dari Bangkok,
Thailand, Selasa (1/8/2017).
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P

ara pensiunan di Indonesia akan menjadi
potensi yang terus membesar ketika usia
harapan hidup semakin naik. Selain itu
banyak perusahaan yang saat ini memberikan
persiapan yang baik bagi karyawannya dalam
menghadapi masa pensiun. Sehingga mereka punya
potensi dijadikan pasar sasaran para pengelola
keuangan untuk pemberdayaan mereka di masa

yang akan datang.
BRISyariah sebagai bank syariah ritel
modern kembali dipercaya oleh PT. Taspen (Persero)
untuk memberikan layanan kepada para pensiunan.
Terbukti pada hari ini Kamis, (3/82017) bertempat di
Hotel Borobudur, Jakarta.
BRISyariah melakukan penandatanganan
perjanjian kerjasama dengan PT. Taspen (Persero).
BRISyariah secara resmi ditunjuk PT. Taspen (Persero)
melakukan kerjasama penerapan jasa layanan
perbankan syariah tentang Pembayaran Tabungan Hari
Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan
Kematian melalui Rekening Bank yang bertujuan
untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi PT.
Taspen (Persero).
Acara penandatangan perjanjian kerjasama
ini dikukuhkan oleh Direktur Utama BRISyariah Moch.
Hadi Santoso dengan Direktur Utama PT. Taspen
Iqbal Latanro yang dihadiri oleh para pejabat dari
BRISyariah maupun PT. Taspen (Persero).

Sensasi Menu Baru dari Restoran Kambera, Hotel Aston Pasteur

D

ibulan Agustus ini, Restoran Kambera Hotel
Aston Pasteur mengeluarkan 4 menu
spesial yang merupakan kreasi dan inovasi
Executive Chef, Febrian Sjarief. Bagi Anda penyuka
daging kambing, bersiaplah menikmati kelezatan
Lamb Satay Maranggi yang menggugah selera.
Khusus diracik menggunakan rempah-rempah
khas Indonesia yang siap memanjakan lidah Anda.
Kambing yang kami pergunakan adalah daging
kambing muda, sehingga tekstur daging tidak liat
atau keras, Ujar Chef Febrian.
Lamb Satay Maranggi ini dibanderol
dengan harga Rp 58.000++. Jika Anda bosan
dengan pilihan pasta yang itu-itu saja, Anda harus
mencicipi menu pasta terbaru dari Restoran
Kambera, yaitu Aston Pasta; Spaghetti bolognaise
yang disajikan dengan aroma khas chicken herb,
tumisan bawang merah, bawang putih, daun jeruk

dan sereh. Cukup dengan
membayar Rp 48.000++.
Restoran Kambera juga
memperkenalkan Subway
Sandwich, French baguette
yang diisi dengan lettuce,
tomat, timun, braised beef,
dan mimolette cheese yang merupakan keju
tradisional berasal dari Perancis.
Disajikan dengan kentang goreng, Anda
hanya perlu membayar Rp 48.000++. Selain 3 menu
utama, 1 menu dessert baru juga diperkenalkan oleh
Restoran Kambera yaitu Avocado Cheese Cake. Kue
keju dengan topping alpukat yang disajikan dengan
red velvet crumble, irisan jeruk dan saos coklat ini
dijual dengan harga Rp 58.000++. Untuk info dan
pemesanan tempat silahkan menghubungi nomor
telepon 022 82000777.

www.destinasibandung.co.id

ACCOMMODATE YOUR
BUSINESS TRIP IN BALI
8 Meeting Rooms . Beach Lounge
Spa . Gym . Kids Club

BOOK NOW

T: +62 361 754 999
www.kuta.astonhotelsinternational.com
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