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- Cipanas

Nagrak,

Destinasi Wisata Air Panas Baru di Bandung

Penulis : Yogi Pebriansyah

T

anah Pasundan memang surganya destinasi
wisata air panas yang sudah terkenal baik
oleh wisatawan lokal maupun wisatawan
mancanegara. Tempat wisata pemandian air panas
yang sudah tidak asing lagi selama ini adalah
Ciater di kawasan Subang, Cipanas Garut, Ciwalini
Ciwidey, Maribaya Bandung, dan masih banyak lagi.
Mungkin para wisatawan pasti sudah mengunjungi
destinasi wisata tersebut, dan dari kota Bandung
lokasinya lumayan jauh dan macet terutama pada
waktu hari libur panjang.
Nah bagi Anda yang ingin mencoba
pemandian air panas alami yang baru dan tidak
terlalu jauh dari kota Bandung, kini di kawasan
Parongpong, tepatnya di Kampung Nagrak
desa Sukajaya Kecamatan Lembang Cihideung
Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdapat
destinasi wisata air panas yang berasal dari aliran
Gunung Tangkuban Parahu yakni pemandian air
panas Cipanas Nagrak.
Menurut salah satu pengurus air panas
alami Nagrak Didit , air panas ini merupakan air
panas alami yang ada di desanya sejak dulu.
Dengan luas areal pemandian sekitar 3,5 hektare,
akhirnya dia dengan karang taruna di desanya
berinisiatif untuk mengelola tempat ini menjadi
destinasi wisata air panas terpadu.
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Lebih lanjut Didit mengatakan, air panas
yang dihasilkan pada kolam tersebut asli dari
aliran air belerang Gunung Tangkuban Perahu.
“Awalnya air panas ini cuma mata air dan hanya
mengaliri saluran kecil, Lalu kita bendung dan
dan dibuat kolam untuk berenang ataupun
berendam,”kata Didit.
Di lokasi ini, pemandian air panas ini
terdapat empat spot untuk pengunjung bisa
menikmati tempat ini. Ada curug atau air terjun
dengan tinggi sekitar tiga meter, aliran sungi dan
kolam rendam berbentuk logo love atau cinta dan
juga air terjun dengan tinggi sekitar dua meter
dengan lebar sekitar sepuluh meter.
Fasilitas yang disediakan di tempat ini
terdiri dari fasilitas parkir, saung untuk tempat
beristirahat pengunjung, Mushola, kamar ganti,
wc umum, dan beberapa warung bila pengunjung
ingin membeli kopi dan mie instan. Namun
disediakan pula spot-spot untuk memasang tikar
bila Anda datang berkunjung secara rombongan.
Selain itu di tempat ini juga pengunjung bisa
menginap dengan mendirikan tenda dengan
membayar Rp.15.000 permalam. Bagi pengunjung
yang ingin menggunakan ban untuk berenang,
pengelola menyewakan ban dengan membayar
Rp.5000 perjamnya.
Untuk jam operasional, pihak pengelola
mulai membuka pada pukul 7 pagi sampai dengan
pukul 6 sore. Adapun tiket yang dikenakan bagi

pengunjung sangat terjangkau hanya Rp5.000, bagi
pengunjung dewasa dan Rp3.000 bagi anak-anak.
Sedangkan harga tiket Weekend Rp.10.000 untuk
pengunjung dewasa dan Rp.5000 untuk anak-anak.
Untuk biaya parkir sepeda motor Rp.3000 dan
Mobil Rp.5000.
Bagi Pengunjung yang ingin menuju ke
Cipanas Nagrak, bisa dari arah Bandung menuju
ke jalan Sersan Badjuri terus ke Cihideung, setelah
itu masuk ke perumahan Graha Puspa atau rumah
makan Sapulidi. Setelah keluar dari perumahan
ketemu jalan Kolonel Masturi langsung ambil jalan
ke arah kiri dan sekitar 2 KM menuju ke jalan Nagrak
Kulon yang berada di sebelah kanan. Atau bisa dari
arah Cimahi ataupun lembang menuju Jalan Raya
Kolonel Masturi Cihideung, Parongpong sebagai
jalur utama untuk masuk ke lokasi. Dari sana Anda
bisa masuk melalui dua jalan, jalan masuk Kampung
Kancah Desa Cihideung atau melalui Kampung
Nagrak Desa Sukajaya.
Dari masing-masing lokasi masuk, Anda
perlu berjalan sekitar 500 meter dengan melewati
jalanan tanah yang sedikit naik turun dan melewati
beberapa perkebunan warga setempat.
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Penulis : Herlambang Septiawan

Wajah Baru Taman Cikapayang Dago Bandung

B

eberapa taman di kota Bandung telah
mengalami revitalisasi tidak hanya sebatas
fisik tapi juga tema diantaranya adalah taman
Pasopati atau yang biasa dikenal sebagai taman
jomblo. Taman pustaka bunga, taman musik,
taman Fotografi dan taman taman lainnya.
Selain meningkatkan indeks kebahagiaan
bagi masyarakat, revitalisasi taman bertujuan
untuk mewujudkan kembali Kota Bandung
yang bersih hijau dan berbunga. JNE sebagai
perusahaan nasional yang didirikan oleh anak
bangsa berkolaborasi dengan pemerintah kota
Bandung untuk merevitalisasi dan meresmikan
Taman cikapayang Dago Jalan Insinyur Haji Juanda
nomor 79 Bandung. Yang merupakan salah satu
program corporate social responsibility dan peran
aktif JNE dalam membantu Pemerintah Kota
Bandung khususnya masyarakat yang sehat kreatif
serta bersih dengan menyediakan ruang publik
lebih banyak.
Menurut presiden direktur JNE M Feriadi,
mengantarkan kebahagiaan atau konektivitas
adalah semangat yang harus terus dijalankan
bukan hanya dalam memberikan pelayanan prima
kepada pelanggan tapi juga berbagai program
yang bermanfaat di seluruh Indonesia.
Walikota
Bandung
ridwan
Kamil
mengatakan bahwa ada dua alasan taman-taman
kota direvitalisasi. Pertama ciri kota yang bahagia
bila warganya banyak berinteraksi di ruang
publik. Hari ini dapat diimplementasikan lewat
taman. Kedua, proporsi kota yang baik, 30% nya
terdiri dari ruang terbuka hijau dan sisanya untuk
bangunan serta jalan, sehingga kuantitas rth harus
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diperjuangkan. RT harus memiliki manfaat, bukan
hanya untuk bangunan serta jalan , sehingga
kuantitas harus diperjuangkan. “RTH harus
memiliki manfaat bukan hanya rumah ekologis
tapi juga ruang sosial,”.
Memiliki luas 1000m2, taman cikapayang
Dago yang sebelumnya menjadi landmark
kawasan Bandung utara sekaligus dikenal sebagai
tempat nongkrong anak muda ini, dipercantik
dengan desain yang menarik perhiasan batu
berbentuk bulat yang menghiasi sekitar taman.
Air mancur di taman ini adalah Air Mancur pertama
di Bandung yang memiliki konsep water dancing.
Selain itu, taman ini memiliki konsep amphitheater
untuk menggelar pertunjukan , cara selain ruang
publik dan sosial, taman yang di design langsung
oleh walikota Bandung ini dapat digunakan
untuk menggelar event acara tertentu seperti
pertunjukan seni nonton bareng maupun kegiatan
pertunjukan lainnya.
Proses renovasi Taman ini memakan
waktu kurang lebih 3 bulan dengan dilengkapi
beberapa sarana guna memberikan rasa nyaman
pada pengunjung seperti penyediaan toilet
umum. Hal menarik lainnya yaitu terdapat mural
dengan ukuran 14x14m di samping taman yang
dibuat oleh tangan kreatif dari Warehouse Studio
Bandung. Mural tersebut Menggambarkan suasana
kota Bandung, seperti Heritage, jembatan layang
Pasopati dan pembangunan infrastruktur.
Saat ini
taman
tersebut dikelola
oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman,
Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3). Bagi warga
yang ingin memanfaatkan taman itu untuk kegiatan
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aktivitas massal, mereka bisa mengajukan izin
kepada dinas tersebut. Ada dua tipe kegiatan,
bisa kegiatan sosial dan bisa juga komersial.
Nanti, biayanya digunakan untuk mengelola dan
merawat taman.
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--- Sajian Makanan yang Mewah dan Nyaman di
All Dining Restaurant Crowne Plaza Hotel Bandung

M

enjelajahi kuliner memang tidak akan
pernah ada habisnya. Bagi anda yang
ingin memiliki pengalaman menarik
untuk berwisata kuliner di jantung kota Bandung,
Crowne Plaza Hotel Bandung bisa menjadi pilihan
yang tepat bagi anda untuk dapat menikmati
sajian makanan khas Indonesia, Barat, Oriental
dan Barbeque dalam satu tempat saja. Berlokasi
di Jalan Lembong no 19 Bandung, Mosaic All Day
Dining Restaurant menawarkan nuansa yang
mewah dan nyaman untuk anda bersama keluarga
ataupun dengan rekan anda.
Karyawan yang ramah akan menyambut
anda dengan hangat serta Mosaic All Day Dining
Restaurant pun menyajikan berbagai hidangan
yang dapat memanjakan lidah anda. Seperti, Prime
Rib Carving, Roasted Duck, Sushi, Barbeque sampai
dengan pilihan hidangan penutup yang lezat.
Tidak ketinggalan
juga dengan Es Krim buatan
Iklan01.pdf 1 7/25/2017 2:25:42 PM
sendiri serta masih banyak lagi.

Penulis : Yogi Pebriansyah

Dengan harga IDR 235.000++ untuk
dewasa dan IDR 117.500++ untuk anak-anak,
pengunjung sudah dapat menikmati berbagai
sajian hidangan luar biasa yang di tawarkan oleh
Mosaic All Day Dining Restaurant di hari Jumat dan
Sabtu jam 18.00 sampai dengan 21.30 di setiap
minggu nya.
Ditambah dengan diskon sampai dengan
30% untuk pemegang kartu kredit dengan bank
yang bekerja sama dengan Crowne Plaza Hotel
Bandung.
Tidak ketinggalan pula, selain Mosaic
All Day Dining Restaurant masih ada beberapa
restoran, lounge dan bar yang akan menjadi
pilihan anda. Bagi pemilik rutinitas padat dan tidak
memiliki waktu lama untuk makan siang , Mountain
View Pool Bar and Restaurant memiliki promo buy
one get one di setiap hari nya untuk Sandwich
Corner, hanya IDR 110.000 mulai dari jam 12.00
siang sampai dengan 22.00.

Connexions Lounge akan mengajak anda
untuk membuat minuman segar dan sehat dari
bahan yang anda pilih sendiri. Cukup dengan IDR
50.000 per gelas nya, anda sudah dapat menikmati
Connexions Healthy Choices. Terakhir, Crowne
Plaza Hotel Bandung memiliki beberapa kue,
salah satu yang menjadi favorit nya adalah “Petit
Antonie” dan Strawberry Cheese Cake”. Serta
dapatkan harga special untuk Snack atau Soft
Drink dengan Chocolate Bar mulai dari IDR 30.000
hanya di Deli Cake Shop.
Untuk informasi lebih lanjut, bisa datang
langsung ke Crowne Plaza Hotel Bandung.

JL. Lembong No 19 Bandung 40191
Telepon 022 3000 2500
www.crowneplaza.com/bandung
Instagram @crowneplazabandung
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Wisata Kampung China di

Chinatown Bandung

M

Penulis : Yogi Pebriansyah

enikmati suasana negeri tirai bambu kini
tidak perlu lagi pergi jauh ke negara
asalnya yakni di China. Karena di kota
Bandung kini sudah hadir Chinatown yang
diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung
Ridwan Kamil.
Kawasan wisata Chinatown sendiri
terletak di kawasan bisnis kota Bandung atau
yang dulu terkenal sebagai kawasan pecinan
yang terletak di jalan Kelenteng No 41, sebuah
kawasan yang dikenal sebagai salah satu
titik penyebaran warga Tionghoa di Bandung
sejak 1885. Di sana juga terdapat Vihara Satya
Budhi yang menjadi tempat ibadah masyarakat
Tionghoa.
Setelah pintu masuk, pengunjung
sudah dapat merasakan suasana kental khas
warga Tionghoa. Di sebelah kiri Chinatown
pengunjung
akan
disuguhkan
museum
pecinan, museum ini mengisahkan tentang asal
muasal warga tionghoa datang ke Indonesia
dan terbentuknya kawasan pecinan di kota
Bandung. Alunan musik khas China dan jajaran
toko dengan aneka barang dan makanan yang
dipajang, baik di bagian dalam maupun luar
membuat suasana kental negeri tirai bambu ini
semakin terasa.
Sejumlah ruang terbuka diperuntukkan
sebagai tempat duduk dan makan dihias
dengan sejumlah ornamen seperti lampion
dan tanaman-tanaman, yang seolah membawa
suasana pengunjung memang sedang berada di
negeri tirai bambu.
Selain mengintip official merchandise
dan ruang museum, salah satu tempat
yang paling menyita perhatian pengunjung
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adalah tempat penyewaan baju. Tempat
ini menyewakan baju kerajaan yang biasa
dikenakan oleh kaisar di China.
Harga sewanya mulai dari Rp 75.000
sampai Rp 150 ribu, tergantung modelnya.
Pengunjung bisa memakai baju itu selama
yang diinginkan.
Selain menyewakan baju, tempat
ini juga menyediakan jasa foto. Biasanya
lokasi favorit untuk berfoto, bagi pengunjung
yang menyewa baju adalah jembatan kolam
berwarna merah yang berada tepat di depan
toko.
Melanjutkan perjalanan ke bagian
belakang, kita dapat menemukan tempat
bermain anak. Di sana juga terdapat sejumlah
street market yang menjual aneka pernakpernik dan jajanan.
Di dalam kawasan Chinatown terdapat
77 UMKM kota Bandung. Isinya beragam mulai
dari kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan.
Sedangkan ragam kuliner di Chinatown semua
makanannya dijamin halal.
Bagi pengunjung yang beragama
muslim, di tempat ini juga di sediakan mushola
berukuran cukup besar dengan desain khas
tionghoa, yang bisa digunakan pengunjung
Muslim.
Sebelum menuju pintu keluar,
pengunjung akan disuguhkan oleh deretan
food market, dengan suguhan aneka makanan
dan minuman khas warga Tionghoa.
Chinatown
berlokasi
di
jalan
Kelenteng no.41 kota Bandung. Buka setiap
hari, mulai dari pukul 12.00 WIB sampai pukul
22.00 WIB pada weekday. Sedangkan pada
saat weekend akan tutup pada pukul 24.00
WIB. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung
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diharuskan membayar tiket seharga Rp 10.000 untuk
hari Senin-Kamis, dan Rp 20.000 Untuk Jumat-Minggu.
Harga tersebut sudah termasuk gratis makanan kecil.
Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Chinatown,
seluruh barang atau makanan di Chinatown tidak bisa
dibeli dengan uang tunai, namun pengunjung harus
menggunakan uang non tunai seperti debit ataupun
kartu kredit untuk melakukan transaksi. Pengunjung
tidak perlu khawatir, karena di beberapa sudut di
Chinatown terdapat stand yang menyediakan jasa top
up bagi pengunjung yang tidak membawa atm ataupun
kartu kredit.

www.destinasibandung.co.id

K ULINER HOTEL

Destinasi Bandung
Menu Vordela Ribs dan Bandung Sunset Rain

di Grand Cordela Hotel

Penulis : Fitriani Fadia
rand
Cordela
Hotel
Bandung
menghadirkan dua menu andalannya di
Phi Restaurant yakni Vordela Ribs dan
Bandung Sunset Rain.
Vordela Ribs adalah iga bakar yang
berbeda dari menu iga ditempat lain, karena
rasanya yang manis dan gurih, yang pasti
dagingya sangat lembut pas dilidah. Dagingnya
pun di datangkan langsung dari newzealand.
Walaupun sudah dingin, Vordela Ribs tetap
empuk dan tidak nampak lemak yang membeku,
sehingga cocok untuk penyuka iga bakar.
Rahasia agar dagingnya tetap empuk
yakni di marinasi dengan jinten, kayumanis,
kapulaga, dan bawang putih. Setelah itu direbus
selama tiga jam sampai bumbunya meresap
kemudian baru dibakar. Iga bakarnya di temani
dengan sayuran rebus segar seperti wortel,
brokoli, kembang kol, mentimun dan kentang
goreng. Setelah itu iga bakarnya di lumuri

G

www.destinasibandung.co.id

dengan saus coklat. Harga satu porsi Vordela
Untuk informasi lebih lanjut bisa datang
Ribs yakni Rp. 115.000 nett.
langsung ke Grand Cordela Hotel
Menu selanjutnya adalah Bandung
Jalan Soekarno Hatta No.791 B Bandung
Sunset Rain, menu ini adalah termasuk salah
satu dessert terbaik di Phi Restaurant Grand
Cordela Hotel. Dessert adalah hidangan
penutup yang biasanya disantap di akhir
makan malam. Tetapi dessert pun tetap dapat
dinikmati sebagai cemilan ditemani dengan
minum teh atau kopi. Dessert ini perpaduan
dengan tiga lapis coklat cake, coklat truffel,
rumouse dan coklat soil. Cakenya sangat
lembut dan meleleh di lidah. Selain itu Bandung
Sunset Rain di padukan juga dengan mangga
dan strawberry. Dilapis kedua ada cream dan
coklat 70 persen jadi agak sedikit pahit. Harga
Bandung Sunset Rain dikisaran Rp.45.000 nett.
Phi Restaurant memiliki kapasitas 75
seat, dengan menu Indonesia, Timur Tengah,
Jepang dan Eropa.
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Lezatnya Ayam Goreng Kampung Warung Nasi Ceu Een

Penulis : Herlambang Septiawan
ngin mencicipi masakan khas sunda seperti
di rumah sendiri ? Cobain deh ke Warung
Nasi Ceu Een. Di rumah makan ini Anda
akan disajikan menu-menu masakan yang
sudah jarang di temui di rumah makan sunda
kebanyakan. Seperti Kadeudeumes , Iwung
(rebung) dan jantung pisang. Kadedeumes
sendiri yakni bahan dasar kulit singkong yang
jadikan tumisan sebagai lauk untuk menemasi
nasi.
Sedangkan menu favorit di warung
nasi ceu een yakni ayam goreng kampung.
Biasanya ayam goreng kampung di tempat
lain agak alot dan keras, tetapi di warung ini
ayam kampungnya sangat lembut dan gurih. Di
tambah dengan sambal terasi dadaknya dijamin
tidak cukup satu piring makan di tempat ini.
Selain itu lalapan rebusnya sangat komplit ada
daun pepaya rebus dan daun singkong rebus.
Disajikan secara prasmanan, Warung
Nasi Ceu Een menyajikan berbagai makanan

I

sunda seperti tumis genjer, jamur suung, tumis
kangkung, karedok, paria, ulukutek, pencok
kacang panjang, pencok leunca, petai, jengkol,
pepes ikan mas, tamusu, pepes ayam, ayam
goreng kampung, ayam bakar kampung, ikan
sepat, ikan peda, jambal roti dan berbagai macam
makanan khas sunda lainnya. Untuk pilihan
nasinya pengunjung bisa memilih nasi merah
atau nasi putih.
Warung Nasi Ceu Een memiliki tempat
yang nyaman yang di desain dengan interior dari
bambu seperti kita berada di desa.
Menu minumannya juga Anda bisa
memilih Jahe Aren, kelapa muda, es jeruk, lemon
tea dingin, kopi, teh manis dan teh hangat. Untuk
harganya sendiri bervariasi mulai dari Rp 5.000
dan menu makanan minuman yang lainnya masih
sangat terjangkau di kantong.
Harganya pun sangat terjangkau, ayam
goreng
kampung
hanya
Rp.17.000,
satu
porsi
jengkol
goreng
Rp.10.000,

satu porsi tumis-tumisan Rp.5.000, tempe Rp.1000,
tahu Rp.1000, nasi merah dan putih hanya Rp.4000
perporsinya.
Warung Nasi Ayam Goreng Kampung Ceu
Een berlokasi di Kiara payung Jatinangor. Lokasi
warungnya ada dua, yang pertama di dalam bumi
perkemahan kiara payung dan sebelum pintu masuk
bumi perkemahan kiarapayung belok ke arah kanan
100 meter setelah itu belok ke arah kiri, pas disamping
tugu bumi perkemahan kiara payung Jatinangor. Buka
setiap hari dari pukul 09.00-17.00 WIB.

Penulis : Yogi Pebriansyah

Gurihnya Lontong Sayur Padang Lima Saudara

L

ontong sayur padang memang selalu
menggoda selera, karena kuah santan
yang kental di tambah dengan harumnya
rempah-rempah khas minangkabau membuat
mulut tidak mau berhenti untuk menikmati
kudapan ini.
Salah satu kedai lontong sayur padang
yang enak di Bandung adalah kedai dapur
minang Lima Saudara. Di kedai ini menunya
termasuk paling lengkap seperti lontong sayur
dengan topping telur bulat, telur mata sapi,
rendang, cincang, ayam bakar, ayam gulai.
Selain lontong sayur ada juga pecel padang, dan
soto padang.
Proses pembuatan lontong sayur
cukup lama sehingga bumbu nya meresap
kedalam sayur dan telurnya. menikmati lontong
sayur padang ini, dilengkapi dengan kerupuk
merah yang konon dimasak tanpa menggunakan
minyak, namun menggunakan pasir. Selain
itu, disini juga tersedia keripik singkong dan
perkedel khas Minangkabau sebagai pelengkap
makan lontong sayur ini.
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Menu Favorit lain disini adalah Teh Telur
dan teh tarik. Teh ini merupakan campuran antara
teh dan telur bebek. Teh telur ini dikenal juga sebagai
minuman penambah energi khas Minang ini.
Teh Telur terbuat dari telur bebek dan
gula yang dikocok di gelas sampai berbuih, lalu
ditambahkan teh yang diseduh menggunakan air
panas mendidih. Jadi telurnya bisa masak. dengan
pencampuran yang pas, rasanya bisa Sedap dan
menambah stamina. Cocok untuk sarapan guna
menyambut aktifitas sepanjang hari. Menikmati
teh telur, dilengkapi dengan jeruk nipis untuk
mengurani rasa amis yang keluar dari telur.
Bagi Anda yang ingin menikmati menu
lainnya adalah kue lupis dan srikaya. Kue lupis di
kedai ini sangat memanjakan lidah , kue dengan
bahan dasar ketan ini sangat lembut dan gurih,
dengan ditaburi kelapa parut dan gula merah
cair dijamin pasti tidak cukup hanya makan
satu buah, selain itu ada juga Srikaya dengan
tiga macam yang berwarna putih , coklat dan
ketan diatasnya ditaruh srikaya. Harganya pun
sangat terjangkau untuk lontong sayur anda
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hanya merogoh kocek Rp.12.000 perporsinya , kue
lupis dan srikaya Rp.2.000 perpieces.
Kedai dapur minang Lima Saudara terletak
di jalan Bagus Rangin tepatnya di belakang Rabbani
Dipati Ukur Bandung. Buka setiap hari kecuali hari
Jumat mulai pukul 07.00 -12.00 WIB.
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Penulis : Fitriani Fadia

favehotel Braga Bandung Tawarkan Paket Pernikahan dengan Konsep Simple, Affordable dan Memorable

S

eiring banyaknya pertumbuhan hotel di kota
Bandung, favehotel Braga yang merupakan
salahsatu brand Archipelago International
terus berupaya memberikan pelayanan terbaik
dengan fasilitas yang lebih menarik dan nyaman,
saat ini hotel yang identik dengan warna pink ini
mulai menawarkan Ballroom yang cukup luas untuk
pernikahan dengan konsep simple, affordable &
memorable.
Terletak di Jantung Kota Bandung
tepatnya di braga city walk entertainment complex
jalan Braga no 99-101 Bandung. Favehotel Braga
aksesnya sangat mudah dijangkau dan sangat
strategis untuk mengadakan pertemuan atau
kegiatan social event lainnya.
Hotel ini memiliki Magenta Ballroom yang
sangat luas dengan ukuran 28 meter x 18 meter
ditambah area foyer dan restaurant lime café yang
memiliki kapasitas maksimal hingga 400 orang.

www.destinasibandung.co.id

Selain itu ditunjang dengan area parkir
yang cukup luas, favehotel Braga menawarkan
paket penikahan mulai dari Rp. 22.200.000,nett untuk 200 orang, sudah termasuk dengan
dekorasi pelaminan dan ballroom, gratis 1 kamar
suite room, variasi menu lengkap dan menarik
serta fasilitas tambahan seperti standard sound
system 500 watt dengan arus listrik hingga
5000 watt, bebas parkir untuk 5 kendaraan dan
food test hingga 6 orang.
Jadikan perayaan pernikahan yang
akan selalu dikenang sambil menikmati
keseruan dan suasana menarik dan unik
di lokasi bersejarah Jalan Braga Bandung
bersama favehotel Braga, Hubungi kami di 022
84468222 untuk promo dan penawaran paket
menarik lainnya atau kunjungi situs kami www.
braga.favehotels.comdan follow social media
kami @favehotelbraga.
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Konser Duo DJ Prancis : L’Entourloop & The Architect

Penulis : Fitriani Fadia
Institut Prancis di Indonesia (IFI) bekerja
sama dengan Verde Resto & Lounge
menggelar konser duo DJ asal Prancis,
Entourloop dan The Architect, pada 2 September
di VERDE Resto & Lounge Bandung. Selain
di Jakarta, mereka juga tampil dan memberi
lokakarya di Medan, Jakarta, Yogyakarta dan
Makassar.
Pada penampilannya di Bandung,
mereka ditemani 2 dj tuan rumah yaitu DJ
E-One yang sudah sering ditemui dibelakang
meja mengawal ketukan untuk grup Eyefeelsix,
Homicide, bahkan Ebith Beat A, Utopia, hingga
Dewi Sandra. Selain E-One, DJ muda yang
sedang naik daun, Kidil, juga akan membuka
malam dan memeriahkan suasana.
Duo DJ yang memadukan old dan new
schools melalui percampuran hip hop, soul,
funk, electro dan jazz. Duo asal kota SaintEtienne Prancis tersebut pernah berkolaborasi
dengan MC terkenal dari Jamaica dan Amerika
seperti Skarra Mucci, Bang On dan Gaylyn.
Entourloop telah tampil di lebih dari
200 pertunjukan sejak merilis album perdana
mereka, “Chickens in Your Town” pada 2015.
Hasil kolaborasi dengan Skarra Mucci, yang
meramu ragamuffin, dancehall dan reggae,
menghasilkan single “Dreader than Dread” yang

I
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Sejak 2010, band ini memberi banyak
dirilis pada 2013 dan mereka terus membuka
diri pada berbagai kemungkinan kolaborasi. Pertunjukan di balai konser musik modern, bar dan
Pada Penampilannya di Indonesia, mereka pesta, berpartisipasi dalam banyak festival di seluruh
Prancis dan juga melakukan tur di Eropa.
ditemani MC Troy Berkley di atas panggung.
The
Architect,
yang
terkadang --- Sumber Foto : Achille Mareel
memakai nama panggung DJ Mongkut,
tumbuh di lingkungan keluarga musikus yang
menggandrungi soul, reggae dan jazz. The
Architect dikenal mampu menyihir penonton
untuk berdansa dengan dentuman musik
ramuannya baik bootlegs, remix atau kreasinya
sendiri. Ia gemar bereksperimen dalam musik
dengan menggaet seniman lain seperti VJ dan
beatboxer untuk berkolaborasi. The Architect
meraih gelar Champion de France dalam
ajang “Who’s The Best Party Rockers” Redbull
Thre3style 2011.
Pada Penampilannya di Indonesia, The
Architect ditemani VJ Befour, mereka adalah
duet yang sering membuat kejutan karena
liarnya variasi dari kolaborasi yang dihasilkan.
Mereka tahu bagaimana menarik perhatian
publik dan meleburkan dua dunia antara
modernitas dan vintage. Singkatnya, The
Architect vs Befour, adalah duet live beat,
scratch, dan video jockey, terinspirasi oleh Beat
Torrent, Wax Tailor and Chinese Man.
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Menginap dengan Nyaman dan Mewah

di The Papandayan Hotel

he Papandayan Hotel merupakan hotel
bintang 5 yang berada di pusat kota
Bandung dilengkapi dengan segala
fasilitasnya yang akan membuat nyaman dan
memanjakan para tamunya yang datang. Hotel
ini hadir mengusung konsep Classic Elegance
dengan menawarkan berbagai fasilitas yang
mewah dan lengkap seperti kolam renang
outdoor, fitness centre maupun spa untuk
relaksasi tubuh.
The Papandayan Hotel tampil dengan
interior yang elegan dalam nuansa krem dan
perak. Kamar-kamarnya luas dengan fasilitas TV
kabel layar datar serta meja kerja yang cukup
lebar. Begitu juga tersedia alat untuk membuat
teh dan kopi kalau Anda malas untuk memesan
keluar kamar.
Hotel yang memanjakan penikmat
musik Jazz ini memiliki 172 buah kamar yang
dirancang dengan unsur-unsur alami terbuat
dari batu kayu dan tak lupa begitu kuatnya
unsur seni sehingga mencerminkan bentang
alam dan budaya lokal. Beberapa tipe kamar
tersedia disini seperti The Classic Room, The
Premiere, The Ambassador Club, The Suite dan
Presidential Suite yang akan membuat Anda
bersama pasangan bagaikan raja dan ratu.

Penulis : Hendra Karunia

T

Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan
ketika menginap di The Papandayan Hotel
Bandung ini diantaranya makan di Cantigi Wine
& Dine, Mirten lounge, The Deli, Hurubatu Grill
Garden, Ambassador Club, Pago restaurant dan
TP Stage Music Room. pergi ke pusat kebugaran,
atau bersolek di Beauty Salon.
Segala tempat itu didesain untuk Anda
yang menginap di The Papandayan Hotel dan
sangat pas untuk Anda yang ingin
merasakan kenyamanan dan kemewahan.
Untuk Informasi lebih lanjut bisa datang
langsung ke

The Papandayan Hotel

Jalan Gatot Subroto no.83 Bandung
Telp : 022-7310 799
Fax : 022-7310 733
Website : www.thepapandayan.com

www.destinasibandung.co.id
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Pilihan Lengkap Perawatan Dari Ujung Rambut Hingga Keujung Kaki

Penulis : Yusuf Ariyanto

M

empunyai penampilan fisik yang bersih
dan sehat tentunya akan menunjang
penampilan khususnya untuk Anda yang
mempunyai aktivitas tinggi dan di haruskan
bertemu dengan banyak orang. Dengan
hadirnya klinik - klinik kecantikan di kota
Bandung tentunya akan membantu perubahan
penampilan menjadi lebih percaya diri.
Kini di kota Bandung telah hadir klinik
kecantikan dan kesehatan Oriskin. Berlokasi di
Jl. Cihampelas No. 42 Bandung, klinik yang buka
sejak 12 Agustus 2017 ini merupakan cabang
ke-19 yang telah tersebar di kota - kota besar di
Indonesia. “Dengan Tagline renew your beauty,
Oriskin Bandung menawarkan pilihan lengkap
perawatan untuk pria dan wanita mulai dari
ujung rambut hingga ujung kaki dengan produk
bahan organik Murad,”ujar Asistant Manager
Oriskin Bandung, Fajar Damara.
Paket yang di tawarkan terdiri dari
single treatment dan membership. Untuk paket
membership bisa di sesuaikan dengan budget
dan kebutuhan kulit mulai dari paket basic
reguler yaitu treatment wajah dan rambut mulai
dari Rp. 599.000,-, paket reguler laser mulai
dari Rp. 1.200.000,-, paket lengkap premium
membership mulai dari Rp. 2.500.000,-. Dan
bagi Anda yang ingin memanjakan perawatan
kuku tangan dan kaki dengan refleksi badan,
di Oriskin Bandung juga menyediakan paket
dengan harga terjangkau untuk hasil maksimal.
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Dengan konsultasi dokter Oriskin
Bandung di tunjang teknologi tinggi tentunya
akan memberikan hasil maksimal terhadap para
konsumen. Facial treatment, laser treatment,
hair treatment, serta special treatment dengan
harga terjangkau tersedia lengkap disini.
Klinik kecantikan Oriskin Bandung
mempunyai konsep modern minimalis serta
elegan akan membuat pengunjung merasa di
manjakan, buka di hari senin - sabtu jam 09.00
- 20.00 wib, dan hari minggu jam 09.00 - 18.00
wib. Untuk reservasi Anda bisa menghubungi
kontak :
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Telepon
Facebook
Twitter
Instagram
Website

(022) 4217696
@Oriskin.id
@Oriskin_id
@Oriskin_

www.oriskin.id
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Penulis : Hendra Karunia

Nikmati Promo Kuliner Khas Thailand di

The Trans Luxury Hotel Bandung

T

he Trans Luxury Hotel Bandung kembali
menghadirkan menu promo terbarunya “
Tempting Thai at The Restaurant”. Kali ini
keragaman cita rasa kuliner khas Negeri Gajah
Putih Thailand disajikan pada buffet dinner sajian
di The Restaurant setiap hari pada tanggal 14
September – 31 Oktober 2017 pukul 18.00 – 22.00
WIB dan setiap Sunday Brunch di The Restaurant
pukul 12 siang – 15.30 WIB.
Tak perlu diragukan lagi, mulai dari
kenikmatan manisnya Mango Sticky Rice, hingga
kesegaran Tom Yum dan Pad Thai, sudah tidak
asing lagi bagi lidah masyarakat Indonesia.
Marketing Communication
Menurut
Manager The Trans Luxury Hotel Bandung,
Anggia Elgana, Hidangan khas Thailand ini
mempertahankan citarasa asli dan diolah dengan
bahan-bahan yang segar dengan kualitas terbaik.
“Yang pasti juga menggunakan bahanbahan yang sangat fresh, dari sayur-sayuran
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yang fresh, dari seafood yang juga fresh,” ujarnya.
Menu yang disajikan setiap hari akan
berganti. Mulai dari yang populer, Mango Sticky
Rice, Red Curry Chicken, Pad Thai hingga yang
klasik Tom Yum.
Yang menarik , ada promo spesial bagi para
pengguna kartu kredit Bank Mega. Para pemegang
kartu memiliki kesempatan mendapatkan promo
buy 1 get 1 free dengan harga Rp 349.000net/pax
untuk dewasa dan Rp 179.000net/pax untuk anakanak.
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Lenovo Gelar Pameran “Back To School”
Seri Yoga & Idea di Bandung

L

enovo salah satu merek PC terdepan di
dunia, mengadakan promo “Back to School”
untuk
memenuhi
kebutuhan
pelajar
modern dengan menyediakan promo khusus
untuk berbagai produk unggulannya. Promo ini
diselenggarakan bertepatan dengan masa tahun
ajaran baru pelajar, baik siswa sekolah maupun
mahasiswa, dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan PC terjangkau dengan spesifikasi yang
cocok untuk kegiatan belajar.
Tiga produk terbaru dari seri IdeaPad ini
didesain dengan filosofi “less is more”, yaitu
laptop dengan kinerja sesuai kebutuhan
pengguna, namun dengan desain yang ramping,
serta fungsionalitas yang rapih dan tidak rumit.
IdeaPad 720s diperkuat dengan prosesor Intel®
Core™ i7 generasi ketujuh terbaru, Thunderbolt™
3 port yang super cepat, dan 512 GB SSD M.2 PCiE,
dengan berat hanya 1.14 kg serta tebal 13.6 mm
di model ukuran 13 inci yang cocok untuk pekerja

dan pelajar dengan mobilitas tinggi, sementara
IdeaPad 520s mengusung bodi yang ramping dan
tipis hanya dengan ketebalan 19.3 mm. Untuk
pelajar yang mencari laptop terjangkau untuk
browsing, menonton video, dan mengirim email,
IdeaPad 320 dapat menjadi pertimbangan.
Untuk harganya sendiri di banderol
Dari lini Lenovo Yoga, seri Yoga 720 dan dengan harga :
Yoga 520 dianggap sangat cocok untuk pelajar
yang seringkali menghadapi tenggat waktu dalam
- Lenovo Yoga mengerjakan tugasnya. Lenovo Yoga 720 dan 520
Lenovo Yoga 910 Rp.21.999.000
untuk kebutuhan multitasking antara mengerjalan
Lenovo Yoga 720. Rp.17.599.000
tugas dan bermain, diperkuat dengan prosesor
Lenovo Yoga 520 Rp.10.599.000
Intel Core i7 generasi ketujuh, grafis NVIDIA
Lenovo Yoga 510 Rp.9.999.0000
GeForce GTX 940 MX untuk Yoga 520, Thunderbolt
3 yang super cepat, dan daya tahan baterai hingga
- IdeaPad 9 jam.
Lenovo IdeaPad 720s Rp.18.499.000,
Lenovo Yoga 720 juga dilengkapi dengan
Lenovo IdeaPad 520s Rp.9.299.000
Lenovo Active Pen 2 yang menjadikan tugas
Lenovo IdeaPad 320 Rp.7.999.000
membuka, menutup, dan berganti aplikasi menjadi
lebih mudah dan fleksibel.

ASUS VivoBook S15

Notebook 15 Inci Berukuran 14 Inci

D

alam ajang bertajuk “The Edge of Beyond”
pertengahan Agustus lalu, ASUS Indonesia
memperkenalkan sejumlah varian notebook
terbarunya ke pasaran. Sejumlah notebook
mutakhir, mulai dari segmen premium sampai
gaming dihadirkan untuk dipilih oleh beragam
segmen pengguna notebook di Tanah Air.
Awal September ini, VivoBook S15, salah
satu varian unggulan yang ditujukan untuk
segmen pengguna mainstream masakini akhirnya
tersedia di pasaran dan tersedia luas. Sebagai
informasi, VivoBook S15 ini melengkapi varian
VivoBook 14 yang sudah lebih dulu tersedia. Dan
yang menarik, meskipun punya layar berukuran
15 inci, namun dimensi notebook ASUS VivoBook
S15 ini tidak jauh berbeda dengan notebook 14
inci pada umumnya. Ringkas.
Dimensi
yang
ringkas
tersebut
dimungkinkan oleh teknologi NanoEdge yang
diadopsi notebook berbasis prosesor kuat, Intel
Core generasi ke-7 yakni Intel Core i7 7500U
yang punya kecepatan hingga 3.5GHz. Selain
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ringkas, perangkat ini juga punya ketebalan yang
hanya 1,79 cm dan bobot 1,7Kg. Kombinasi ringkas,
tipis dan ringan tersebut membuat notebook ini
cocok untuk diajak bepergian.
Mereka yang bekerja atau berkegiatan
dengan notebook untuk beberapa hal seperti
mengedit dokumen maupun menyunting naskah,
akan sangat terbantu dengan ukuran display-nya
yang luas yakni 15,6 inci.
Anda
pun
akan
terkagum-kagum
ketika melihat layarnya karena tampak tidak
memiliki bezel alias bezel-less sebab ratio atau
perbandingan luas layar dengan bodi mencapai 80
persen.
Inilah cara ASUS menempatkan layar
monitor berukuran 15,6 inci pada body notebook
yang biasanya punya ukuran layar 14 inci.
Sementara untuk urusan port konektivitas,
ASUS VivoBook S15 dilengkapi dengan port USB
3.1 dengan konektor USB Type-C reversibel dengan
desain any-way-up yang membuat perangkat
penghubung menjadi sederhana dan cepat.
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USB 3.1 juga memberikan kecepatan
transfer data hingga 5x lebih cepat dari koneksi
USB 2.0 lama. Didukung dengan port USB 3.1, slot
kartu HDMI dan slot SD card tentunya mendukung
kompatibilitas tanpa kerumitan dengan berbagai
macam periferal, display dan proyektor. Harga
ASUS VivoBook S15 Rp9.799.000 dengan garansi
2 tahun.
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NFO KOTA

- Berburu Discount -

di Bandung Great Sale 2017

B

agi Anda yang suka berbelanja dan pemburu
discount, ada kabar gembira nih. Acara
Bandung Great Sale (BGS) 2017 kembali
hadir menawarkan berbagai barang murah dan
berkualitas mulai tanggal 8 September hingga 8
Oktober 2017.
Banyak produk dan program yang sangat
menarik, Nanti akan ada 2.000 produk dan 500
toko di 11 pusat perbelanjaan yang berpartisipasi.
Semuanya menawarkan produk-produk dengan
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harga spesial, mulai diskon 10-80 persen.
Bandung Great Sale 2017 akan
menggerakkan
roda
perekonomian
serta
meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan
mancanegara di Kota Bandung. Terlebih lagi
potongan harga yang ditawarkan dari program ini
dimulai dari 10% hingga 80%.
Selama program Bandung Great Sale
2017 berlangsung, akan ada beberapa kegiatan
pendukung antara lain late night shopping,

pasar murah dan puncak acara ‘Bandung Fashion
Weekend’ yang akan digelar pada tanggal 23
September 2017 mendatang.
Dalam rangka hari jadi kota Bandung
ini kesempatan warga Kota Bandung yang ingin
berpartisipasi menjadi official merchant masih
terbuka dengan mendaftarkan diri di :

www.bandunggreatsale.id
Sumber Foto: Twitter @DISBUDPAR_BDG
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anak Anda cenderung menyukai kegiatan di luar
ruangan seperti memanjat pohon atau berlarian di
taman.

4. Pilih bahan yang tepat

Penulis : Yusuf Ariyanto

Tips Memilih Pakaian Untuk Anak-anak

M

emilih baju anak tidak segampang
memilih baju untuk orang dewasa.
Karena banyaknya pilihan terkadang
kerap kali membuat orang tua merasa bingung
untuk memilih jenia pakaian yang tepat untuk si
kecil. Apalagi, banyaknya model-model baju anak
yang lucu nan cantik dengan berbagai macam
model yang banyak di jual di toko-toko. Dan hal
ini seakan membuat Anda ingin memborong
semua pakaian tersebut agar si kecil tampil
dengan cantik dan keren. Namun ingat, baju
yang di pamerkan di toko tidak semuanya sesuai
dengan apa yang di inginkan si kecil.
Beberapa jenis baju anak perempuan
yang menurut Anda menarik belum tentu bisa
menarik dan memberikan kenyamanan ketika di
gunakan oleh si kecil.
Oleh karena itu, sebelum Anda memilih
baju anak, sebaiknya Anda mengetahui beberapa
hal guna menemukan baju yang cocok dan
nyaman ketika di gunakan oleh si kecil.

Kulit anak-anak sangat lembut dan sensitif. Ada
beberapa jenis kain yang tak sesuai untuk kulit
mereka. Pilihlah pakaian dengan bahan katun,
sutra, wol, polyester dan linen saat Anda membeli
pakaian untuk anak Anda. Jangan jadikan aktifitas
berpakaian menjadi siksaan karena baju yang
Anda pilih malah membuat mereka alergi (gatalgatal atau bersin terus menerus).

5. Sesuaikan dengan iklim

Berikut beberapa tips mengenai cara Jangan kenakan baju/ sweater berkerah tinggi
(turtleneck) pada anak Anda. Anak-anak yang
berpakaian yang trendi sesuai usia mereka.
tinggal di negara tropis seperti Indonesia akan
merasa kepanasan jika mengenakan turtleneck
pada siang hari.
1. Perhatikan warna pilihan Anda
Kami tidak merekomendasikan pemilihan
warna yang simpang siur. Usahakan hanya memilih 6. Pilih warna ceria
pakaian dengan dua macam warna untuk anak Warna pakaian menunjukkan mood atau suasana
hati kita. Jangan dandani anak Anda dengan
Anda.
pakaian berwarna gelap seperti hitam, coklat tua
atau biru tua. Pilih warna-warna cerah agar anak
2. Berpakaian simpel lebih baik
Anak perempuan selalu nampak manis Anda tampak sebagai anak yang berbahagia.
jika memakai pita atau jepit rambut. Tapi jangan
hiasi rambut mereka dengan lebih dari dua jepit 7. Hindari motif yang bertabrakan
atau pita rambut.
Pilihlah satu jenis pakaian bermotif untuk
dikenakan anak Anda. Jika Anda ingin mereka
memakai pakaian bermotif kotak maka sebaiknya
3. Hindari pakaian yang terlalu ketat
Belilah pakaian anak yang lebih besar satu Anda mix-kan dengan pakaian polos. Misalnya,
nomor. Anak Anda akan tumbuh lebih besar dari kaos bermotif kupu-kupu dengan rok bawahan
saat ini. Mereka juga membutuhkan pakaian yang merah jambu polos. Hindari motif yang bertabrakan
memberikan ruang gerak lebih luas, terutama jika seperti atasan polkadot dengan bawahan bergaris.

8. Hindari warna norak

Jangan kenakan pakaian dengan komposisi warna
yang aneh, atau norak. Hindari penggunaan
pakaian berwarna senada dan pastikan pakaian
atas berbeda warna dengan bawahan. Warnawarna mencolok memang menarik, namun jangan
mendandani anak dengan lebih dari dua macam
warna, atau anak Anda akan tampak seperti badut.
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Watsons Indonesia
Kini Hadir di Mall 23

Paskal Bandung

W

atsons Indonesia kembali hadir lebih
dekat
untuk
menyapa
pelanggan
setianya di Bandung. 23 Paskal dipilih
sebagai lokasi gerai ke-70 untuk memperkokoh
eksistensinya di dunia retail kesehatan dan
kecantikan Indonesia.
“Kami sangat senang bisa kembali hadir
menyapa pelanggan kami di Bandung. Dengan
dibukanya gerai baru di Paskal, kami ingin memberi
kemudahan bagi pelanggan setia kami agar dapat
menjangkau lokasi gerai Watsons demi memenuhi
kebutuhan produk-produk kecantikan dan kesehatan.
Tak lupa, kami akan terus menjaga komitmen untuk
memberikan pelayanan yang terbaik, suasana
belanja yang nyaman, dan harga yang terjangkau
bagi konsumen,”ujar Presiden Direktur PT. Duta
Intidaya Tbk, Lilis Mulyati Rabu (6/9/2017).
Gerai Watsons di 23 Paskal hadir dengan
konsep terbaru dan menyediakan produk-produk
yang bervariatif dengan harga yang kompetitif. Di
grand opening kali ini di sediakan promo diskon
hingga 72 % sampai periode 19 September 2017.
Dengan suasana yang nyaman serta pelayanan yang
cepat dan ramah, setiap konsumen akan menikmati
pengalaman yang menarik dalam berbelanja di
Watsons Paskal.
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Mengenal Lebih Jauh Komunitas KSF_Landscape dan Architecture Bandung
Penulis : Herlambang Septiawan

S

aat ini hobby Fotografi semakin banyak
diminati hampir semua kalangan baik itu
pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Dengan
foto kita bisa mengabadikan moment berharga
yang tertangkap kamera untuk berbagi cerita
dengan semua orang. Di Indonesia banyak sekali
komunitas fotografi yang sudah berkembang,
salah satunya Komunitas Semut Foto Landscape
dan Arsitektur atau disingkat “KSF_Landscape &
Architecture”.
KSF_Landscape dan Arsitektur adalah
salah satu wadah dalam bidang fotografi yang
didirikan dan diketuai oleh Febrianto Saragih (@
saragih_erick) dan 6 tim admin (@mhfathony,
@tian_abdulhanip, @_sardimas, @adi_mrizal,
@edsitanala dan @aniezmaroon_new), yang
merupakan divisi dari Komunitas Semut Foto
didirikan oleh Nugraha.
Komunitas ini pertama kali berdiri pada
tanggal 25 Juni 2016, dan sebagai media
sharing untuk berbagi ilmu fotografi dengan
menggunakan aplikasi line dan instagram. KSF_
Landscape ini dibentuk di kota Bandung akan
tetapi member yang bergabung di komunitas ini
tidak hanya dari kota Bandung saja, melainkan
dari berbagai macam wilayah yang menyebar
di Indonesia, seperti dari Sumatera, Jawa, Bali,
Lombok, Sulawesi dan Papua.
Adapun tujuan didirikannya komunitas
KSF_Landscape ini adalah untuk wadah belajar
bersama dan sharing (berbagi ilmu) tentang
fotografi, wadah silaturahmi untuk mempererat
kekeluargaan sesama pecinta fotografi Landscape
di seluruh penjuru Indonesia.
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“Tujuan
terpenting
adalah
agar
memudahkan sesama member dalam melakukan
hunting ataupun travelling di salah satu kota/
daerah, kita punya saudara atau teman yang
nantinya bisa mendampingi atau menemani kita
dalam hunting foto landacape, dikarenakan kita
berada di berbagai macam kota di Indonesia,”ujar
Saragih Erick.
Jadi walaupun hunting foto ke suatu
daerah atau destinasi tidak perlu takut lagi karena
sudah pasti ada teman yang akan menunjukkan
spot atau lokasi-lokasi paling bagus di daerahnya.
Visi dari KSF_Landscape ini adalah
menjalin kekeluargaan dan menjadi wadah belajar
bersama sesama pecinta fotografi landscape
se-Indonesia. Adapun kegiatan yang diadakan
di dalam komunitas KSF_landscape ini adalah
mengadakan Upload Bareng (Upbar) di Instagram
yang bertujuan untuk memperkenalkan komunitas
KSF ke publik.
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Selain itu mengadakan juga tutorial
tips dan trik editing dari pemenang kegiatan edit
bareng yang kita lakukan di hari jumat di line.
Ada juga kegiatan bahas foto (bedah foto) dan
ngobrol santai seputaran fotografi landscape yang
bertujuan untuk saling mengisi dan saling berbagi
ilmu sesama member.
Komunitas ini juga mengadakan sharing
pengalaman fotografi yang mana narasumber
sharing itu adalah dari member kita sendiri dan
semua member akan mendapat giliran untuk
sharing seputaran pengalamannya dalam fotografi
landscape dan mengadakan kegiatan edit bareng
(Edbar) foto.
Hari Sabtu dan Minggu komunitas ini
juga mengadakan hunting bareng, walau member
berada di berbagai wilayah, tim admin akan
ngeshare hasil hunting barengnya di Instagram
kami @ksf_landscape.
member yang ingin
Jika ada calon
bergabung, pengurus akan undang terlebih dahulu
ke member calon member dengan cara join di link
line yang sudah dibuat oleh tim admin. Di room
calon pengurus akan berikan syarat dan ketentuan
untuk menjadi anggota ksf_landscape, yaitu :
Syarat penerimaan member baru @ksf_landscape
1. Memiliki akun instagram dan line
2. Akun tidak di private dan 70% mengandung
unsur fotografi
3. Mencantumkan @Ksf_landscape di Bio
Instagram
4. Mengupload foto max 3 dengan hashtag #ksf_
landscape_member
5. Mengikuti 2x upload bareng dan 1x edit bareng
selama di room calon member
6. Member akan di invite ke room jika telah
memenuhi semua syarat di atas.
Kemudian setelah melewati seleksi
selama satu minggu untuk member yang sudah
lulus akan di invite bergabung di room utama.
Anda Berminat ???
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Penulis : Yusuf Ariyanto

Tips Memilih Buah - buahan Yang Segar

M

engkonsumsi buah - buahan secara rutin
adalah salah satu cara untuk menjaga
kesehatan tubuh dari dalam. Tapi tahukah
Anda bagaimana cara memilih buah - buahan yang
masih segar dan tentunya sangat bermanfaat
untuk tubuh kita? Berikut ini tips memilih buah buahan yang masih segar :

2. Pilih buah - buahan yang sudah
matang dan warna cukup cerah
Memilih buah - buahan yang sudah matang sangat
berpengaruh terhadap gizi yang ada di dalamnya.
Selain langsung bisa di konsumsi buah - buahan
yang sudah matang akan mempunyai tekstur
warna yang berbeda ketika masih mentah, maka
pilihlah warna buah - buahan yang masih cerah.

1. Pilih buah - buahan yang tekstur
kulitnya masih bagus
Ada beberapa kategori buah - buahan yang tidak
tahan lama untuk di simpan, untuk itu cermati
dengan seksama untuk memilih buah - buahan
dengan kulit yang masih bagus dan tidak layu atau
rusak.

3. Pilih buah - buahan dengan aroma
yang segar
Salah satu ciri buah yang masih layak di konsumsi
serta bergizi adalah dengan mengecek aroma buah
tersebut masih segar atau tidak. Jika aroma buah
masih terlihat segar maka Anda bisa memilih dan
mengkonsumsinya.
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Makan Dimsum Gratis Kamar Mewah
di Aston Bogor Hotel & Resort

Aston Bogor Hotel & Resort baru saja
mengeluarkan paket promo baru untuk para
pelanggan, yaitu paket All You Can Eat Dim sum yang
diberlakukan setiap hari minggu jam 11 sampai jam
3 sore di restoran Batutulis. Paket ini dikeluarkan
dengan tujuan untuk memberikan kesan baru
bagi para pelanggan melalui cita rasa baru yang
dikeluarkan oleh Aston Bogor.
Erick Kencana, Chinese Sous Chef Aston
Bogor mengatakan : Kami menyediakan berbagai
varian Dim sum untuk memenuhi keinginan customer.
Tidak hanya Dim sum, kami juga menyediakan sweet
item dan additional item serta berbagai varian saus.
Beliau menambahkan : Hanya dengan Rp 99.000 saja
customer sudah dapat menikmati 35 varian menu.
Dim sum yang disediakan oleh Aston Bogor
Hotel & Resort ini dibuat dengan bahan-bahan fresh
terpilih dan halal. Tidak hanya itu, pelanggan juga
diberikan free Oolong tea untuk menetralisir kadar
kolestrol dan menstabilkan gula darah di dalam tubuh.
Paket promo All You Can Eat Dim sum
ini juga menawarkan keuntungan lain, yaitu setiap
pelanggan memiliki kesempatan untuk memenangkan
Suite Room di Aston Bogor Hotel & Resort yang akan
diundi setiap bulannya.

Food Truck Festive Fave Hyper Park

di favehotel Hyper Square
Setelah sukses dengan program
makanan Pa’Maman (Paket Makan Mantap),
Pa’Mali (Paket Makan Liwet) dan Pa’Anas
(Paket Aneka Nasi Goreng), kali ini favehotel
Hyper Square bekerja sama dengan Puja
Event Organizer membuat kegiatan Food
Truck Festive Fave Hyper Park.
Konsep berjualan makanan dalam
truck yang mempunyai ciri khas tersendiri
untuk setiap truck nya.
Akan ada sekitar 9 jenis makanan food truck Food Truck diantaranya: Baso Kampung, Digado,
Pempek Lover, Kems Kebab, Bebek Sambel Eyang, Katsu Truck, Takoma Inc, Om Bread, dan Western Hot
Dog. Menu andalan adalah Western Hot Dog dimana Western Hot Dog menyajikan Hot Dog mulai ukuran
30 cm sampai dengan 1 meter.
Selain food truck, program Pa’Anas (Paket Aneka Nasi Goreng) favehotel Hyper Square pun ikut
berpartisipasi dalam event Food Truck Festive tersebut dengan membuka tempat di fave Hyper Park yang
biasa hadir di teras Lime Coffee Shop.

Dies Natalis Ke-59 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) pada
Senin, 18 September 2017 mendatang akan menyelenggarakan Perayaan
Dies Natalis ke-59. Sejalan dengan visi Unpar, FH Unpar yang didirikan
sejak 1958 memiliki cita-cita untuk “Menjadi komunitas akademik yang
menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang memiliki rasa, rasio,
raga, dan rukun untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan
Pancasila”.
Ribuan alumnus telah dicetak oleh FH Unpar. Hingga kini, banyak
di antara mereka yang sukses dan berperan aktif di tengah masyarakat
dengan beragam profesi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Perayaan Dies Natalis tahun ini akan berlangsung di Ruang 2305,
Gedung 2 Aula FH Unpar, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung, pada pukul
08:30 WIB hingga selesai. Adapun, Orasio Dies akan disampaikan oleh
Yasonna Hamonangan Laoly, S.H.,M.Sc.,Ph.D Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan judul orasi “Pembangunan Hukum
untuk Masyarakat Indonesia yang Beragam”.

IHGMA Chapter Parahyangan

Selenggarakan Workshop GM Invesment Plan,
Leadership and Sales Marketing Strategy
maupun

IHGMA
Chapter
Parahyangan
menyelenggarakan Workshop ke –4 dengan tema
“GM Investment Plan, Leadership and Sales Marketing
Strategy” dengan Pembicara Mr. Gerrard GUILLOUET
(Chief Executive of SoASIA Hotels Corporation) yang
diadakan di Hotel Travello Setiabudhi - Bandung.
Dalam workshop yang juga didukung
oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) ini dihadiri oleh 150 General Manager
/ Hotel Manager serta jajaran Manager yang
berkompeten dibidangnya dari hotel bintang

Novotel Bandung & BEM KEMA FKG UNPAD

Gelar Lomba Mewarnai
Bibir Sumbing atau Celah Bibir dan Celah
Langit-langit adalah suatu kelainan bawaan yang
terjadi pada bibir bagian atas serta langit-langit lunak
dan langit-langit keras mulut. Celah bibir dan celah
langit-langit bisa terjadi secara bersamaan maupun
sendiri-sendiri. Kelainan ini juga bisa terjadi bersamaan
dengan kelainan bawaan lainnya.
Penyebabnya mungkin adalah mutasi genetik
atau teratogen (zat yang dapat menyebabkan kelainan
pada janin, contohnya virus atau bahan kimia). Kelainan
ini juga menyebabkan anak mengalami kesulitan ketika
makan, gangguan perkembangan berbicara dan infeksi
telinga.
Pengobatan bibir sumbing melibatkan
beberapa disiplin ilmu, yaitu bedah plastik, ortodontis,
terapi bicara dan lainnya. Pembedahan untuk menutup
celah bibir biasanya dilakukan pada saat anak berusia
3-6 bulan. Pengobatan mungkin berlangsung selama
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non
bintang
di
Jawa
Barat.
Dalam workshop intensif ini, peserta diajak
tidak hanya untuk mengenal lebih jauh mengenai rencana
investasi, kepemimpinan, dan strategi pemasaran. Namun
juga belajar bagaimana mengimplementasikannya dalam
bisnis perhotelan.
IHGMA Chapter Parahyangan bertekad untuk
membantu para praktisi perhotelan untuk mampu
bersaing dalam kompetisi bisnis hotel modern dan mampu
merancang strategi dengan bijak dalam bisnis mereka.
Melalui workshop ini, peserta diberikan gambaran tidak
hanya mengenai bisnis perhotelan di Indonesia secara
umum, namun juga industri hotel secara regional di Jawa
Barat.
“Pada era saat ini baik level GM/HM maupun
level Manager sangat diperlukan untuk membuka serta
menambah wawasan dalam menghadapi ketatnya
persaingan bisnis di bidang perhotelan, kesuksesan
suatu hotel dalam kompetisi bisnis perhotelan modern
memang bergantung pada banyak elemen. Dan tentu
saja, ada baiknya jika dapat menggabungkan berbagai
elemen agar mendapatkan output yang terbaik, daripada
harus bergantung pada salah satu elemen saja”, ujar Fery
Ferdiansyah, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar
Lembaga IHGMA Chapter Parahyangan sekaligus EAM Grand
Pasundan Convention Hotel.
bertahun - tahun dan
mungkin perlu dilakukan
beberapa kali pembedahan
(tergantung kepada luasnya
kelainan).
Oleh karena itu,
sebagai bentuk partisipasi
dan dukungan untuk anakanak yang menderita bibir
sumbing, Novotel Bandung
bersama BEM KEMA FKG
UNPAD berkolaborasi dalam
Smile Collaboration Project
dengan menyelenggarakan
“Lomba
Menggambar &
Mewarnai
Tingkat
Sekolah Dasar Se-kotamadya Bandung” pada Minggu, 24
September 2017 di Novotel Bandung dengan mengangkat
tema “KEBERSAMAAN” atau Acceptance, dengan maksud
bahwa semua anak adalah sama dan kita semua seharusnya
dapat menerima kondisi setiap anak tanpa membedakan
kelebihan ataupun kekurangannya.
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Xpress Air Kini Ke Padang dan
Tambah Penerbangan ke Matak

Xpress Air kembali melebarkan sayapnya
ke wilayah baru. Kali ini Kota Padang akan menjadi
tujuan maskapai Xpress Air.
Dengan
menghubungkan
Kota
Tanjungpinang di Kepulauan Riau dengan Kota
Padang di Sumatera Barat, akan memenuhi kebutuhan
perjalanan antar pulau bagi masyarakat ke kedua
kota tersebut. Rute kedua ini dipilih karena memiliki
banyak kesamaan, sebagai kota yang sarat dengan
budaya melayu dan masyarakatnya memiliki
kedekatan.
Banyak orang Minang yang tinggal di
Tanjungpinang, begitu juga sebaliknya. Dengan
demikian rute ini potensial untuk perjalanan bisnis,
dinas maupun wisata.
Penerbangan perdana akan dilakukan
pada tanggal 5 September 2017 dari Tanjungpinang
ke Kota Padang. Dengan terbang 3 kali seminggu,
Selasa, Kamis dan Sabtu, jadwal yang telah ditetapkan
adalah; Tanjungpinang – Padang 07.00 – 08.15 dan
Padang – Tanjungpinang 08.45 – 10.10. Tiket rute ini
dijual perdana dengan harga @Rp.499.000,00.
Selain rute baru, Xpress Air juga
menambahkan
frekeuensi
terbangnya
dari
Tanjungpinang ke Matak dari hanya 2 x seminggu
menjadi setiap hari 1 kali penerbangan. Penerbangan
yang dibuka pada tanggal 18 Agustus 2017 akan
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
Kepulauan
Anambas untuk bepergian.
Penumpang
cukup
membayar
tiket
sebesar Rp 999.000,00 per orangnya, penerbangan
dari Tanjunginang – Matak: 14:05 – 15:00 , Matak –
Tanjungpinang : 15:20 – 16:15 setiap harinya.
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