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Penulis : Yogi Pebriansyah

Damainya Berlibur di Situ Cisanti

S

ungai Citarum merupakan sungai yang
terpanjang di Jawa Barat. Manfaat sungai
Citarum sangat penting bagi kehidupan
warga Jawa Barat dan Jakarta, karena aliran sungai
Citarum di manfaatkan untuk mengairi sawah,
PLTA dan juga air minum. Meskipun sungai Citarum
terbilang cukup kotor, ternyata di hulu sungainya
terdapat situ yang merupakan hulu sungai Citarum
yakni Situ Cisanti.
Situ Cisanti yang berlokasi di Tarumajaya,
Kertasari, Kabupaten Bandung ini berada di kaki
Gunung Wayang dan sekarang masuk di kawasan
Perum Perhutani.
Kawasan Situ Cisanti memiliki luas areal
total kurang lebih 10 hektar dan dikelilingi
Perkebunan Talun Santosa, Gunung Rakutak serta
puncak Gunung Wayang dan Windu.
Air Danau Cisanti sangat jernih dan karena
letaknya di ketinggian, udara yang berhembus
di sekitar sangat sejuk sehingga cocok bagi yang
ingin refreshing. Penampilan Danau Cisanti sendiri
sangat menarik, di sana terdapat jembatan yang
sering dijadikan untuk berfoto-foto. Pengunjung
yang ke sana kebanyakan bertujuan untuk
memancing dan berkeliling di sekitar danau
dengan perahu.
Untuk mendapatkan suasana yang keren,
disarankan untuk datang pagi hari . Sebab saat
pagi pemandangan di sini cantiknya maksimal.
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Permukaan air danau memantulkan sinar matahari
pagi, benar-benar memanjakan mata. Selain itu,
pengunjung juga bisa camping atau berkemah
bersama.
Situ Cisanti adalah tempat pertemuan
7 mata air, yakni Cikahuripan atau Pangsiraman,
Cihaniwung,
Mastaka
Citarum,
Cisadane,
Cikoleberes, Cikawedukan dan Cisanti. Di antara
ketujuh mata air tersebut, yang paling terkenal
adalah Cikahuripan atau Pangsiraman yang
dikelilingi pagar besi.
Menurut cerita, Pangsiraman ditunggu
oleh Eyang Dewi Mayang Cinde dan Raden Kalung.
Di situ terdapat bangunan untuk pengunjung yang
ingin berziarah dan ditemani seorang juru kunci.
Pangsiraman memiliki mata air yang
sangat jernih dan berwarna kebiruan. Pengunjung
tidak boleh sembarang mandi di Pangsiraman,
harus melakukan tata krama sebelumnya. Terdapat
bagian untuk laki-laki dan untuk perempuan yang
akan mandi di Pangsiraman.
Pengunjung
biasanya
dimandikan
seorang juru kunci, seolah sedang melakukan
siraman nikahan. ‘Ritual’ ini biasanya dilakukan di
malam-malam yang baik, seperti kamis malam dan
bulan Maulud.
Tujuan pengunjung berziarah ke kawasan
ini bermacam-macam menurut salah satu juru
kunci mata air Pangsiraman. Tapi, yang paling

banyak adalah meminta ketenangan hati, enteng
jodoh, awet muda dan mendapat kekayaan sampai
jabatan.
Danau Cisanti berlokasi di Kampung
Pejaten, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jarak Danau
Cisanti dari Bandung adalah 60 km dan bisa
ditempuh dengan kendaraan pribadi selama 2-3
jam.
Terdapat beberapa rute yang bisa dipilih
pengunjung untuk sampai di Danau Cisanti,
yaitu melalui jalur Ciparay dan Pangalengan.
Pengunjung yang berasal dari Bandung bisa
menuju Jalan Muhammad Toha lalu lanjut ke arah
Dayeuh Kolot. Setelah melalui jembatan Citarum,
pengunjung akan melihat pom bensin yang ada di
jalan bercabang. Pada percabangan tersebut, pilih
jalur kiri menuju Ciparay karena kalau ke kanan
merupakan arah ke Banjaran. Lurus terus hingga
menemukan bundaran yang ada Tugu Perjuangannya, ambil kiri dan masuk ke Jalan Laswi yang
mengarah ke Alun-alun Ciparay.
Apabila pengunjung datang dari arah
Buah Batu, Bandung tinggal meluncur ke Jalan
Buah Batu ke Bojong Soang. Dari situ, pengunjung
akan memasuki Jalan Siliwangi menuju Jalan Laswi
sampai ke Alun-alun Ciparay.
Ketika sampai di sana, belok kanan tepat di
Masjid Agung Ciparay dan setelah itu pengunjung
masuk ke Lembur Awi ke daerah Pacet. Selanjutnya
masuk Cibereum dan melewati hutan pinus. Itu
menandakan bahwa pengunjung sudah sampai di
pintu gerbang Danau Cisanti.
Sementara itu untuk yang mau lewat
pangalengan, dimulai dari Mohammad Toha dan
Buah Batu juga, tapi kalau dari yang pertama
pengunjung belok kanan ke Banjaran sedangkan
yang kedua dari Bojong Soang ke arah Dayeuh
Kolot menuju Banjaran. Sesampainya di Banjaran,
pengunjung akan melewati terminal dan pasar.
Setelah itu, ada jalan bercabang dan ikuti petunjuk
arah ke Pangalengan (ambil kiri), dari sana
pengunjung sudah masuk Jalan Raya Pangalengan.
Ketika sudah masuk wilayah Pangalengan,
pengunjung akan melihat pertigaan, arah kanan
ke Situ Cileunca. Pengunjung akan melewati
Pemandian Air Panas Cibolang, Perkebunan Teh
Malabar dan Makam Bosscha. Setelah melalui
Malabar, pengunjung juga akan melihat Perkebunan
Teh Santosa, pabrik pengolahan teh Kertasari yang
berada di depan monumen traktor. Sesudahnya,
akan langsung masuk kawasan hutan pinus menuju
Situ Cisanti yang gerbangnya ada di kiri jalan.
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Museum Gedung Sate yang di Lengkapi dengan Teknologi Kekinian

M

useum selama ini identik dengan
mengunjungi gedung kuno dengan
mengamati sejarah yang terdapat di
museum tersebut. Museum sekarang ini jarang di
kunjungi oleh anak muda atau generasi milenial
kecuali untuk tugas dari sekolah atau kampusnya.
Untuk menarik minat kaum muda agar datang ke
museum , maka pemerintah provinsi Jawa Barat
menghadirkan museum Gedung Sate dengan
konsep kekinian dengan menggunakan teknologi
digital.
Museum Gedung Sate diresmikan oleh
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)
pada tanggal 8 Desember 2017. Terletak di sayap
timur Gedung Sate, museum ini menyajikan tema
sejarah, yang dikemas dalam sensasi teknologi
digital dan interaktif. Di museum ini pengunjung
bisa menikmati Interactive 3D Scale Model of
Gedung Sate, Interactive Glass Display, Hologram,
dan Wall Video Mapping. Salah satu yang paling
kekinian adalah Augmented Reality yang membuat
pengunjung seolah-olah terlibat pada pengerjaan
Gedung Sate, pada masa lalu.
Aplikasi dari konsep inklusif museum ini
antara lain mengga
bung
kan multimedia sistem
informasi teknologi dalam mengenal
kan konten
museum.
Museum inklusif akan memaksimalkan
domain digital dan ruang kreatif untuk pengunjung.
Harapannya, orang menjadi mudah mendapatkan
informasi dengan teknologi canggih, juga me
ngantarkan perasaan menyenangkan.
Di museum ini juga terdapat Virtual
Reality yang membuat pengunjung seolah-olah
menaiki balon udara mengelilingi area sekitar
Gedung Sate. Selain itu, pengunjung juga dapat
menikmati Architarium (TV 270 derajat), Interactive
Floor Display, dan Interactive Picture Frame.
Di museum ini pastinya juga terdapat
foto-foto masa lalu saat Gedung Sate ini
pertama di bangun. Selain itu pengunjung dapat
mengetahui susunan material yang digunakan
dalam membangun gedung sate.
Museum Gedung Sate terletak di bagian
belakang Gedung Sate, tepatnya di basement
sayap kanan gedung, tak jauh dari kantin, lapangan
parkir, dan Bank BJB di area Kompleks Gedung
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Penulis : Yogi Pebriansyah
Sate. Jika sudah di area belakang kompleks, tak
sulit untuk menemukan museum itu.
Penanda lokasi diletakkan di sekitar
museum dan cukup menarik pandangan. Sebelum
memasuki museum, pe
ngunjung akan melewati
banyak tempat duduk ber
payung. Fasilitas ini
disiapkan jika pengunjung harus menunggu giliran
masuk. Agar dapat nyaman dan leluasa menyusuri
museum seluas 500 meter persegi ini, idealnya tak
lebih dari 50 orang saja.
Ditunjukkan pula detail-detail bangunan
yang ada di Gedung Sate seperti kaca patri atau
kaca prisma yang digunakan sebagai bantuan
penerangan alami. Beberapa benda bersejarah
yang ada di Gedung Sate se
perti telefon kuno,
branwir, serta duplikat sirene hadir di museum ini.
Selain itu terlihat pondasi dinding yang
bisa dijadikan tambahan informasi dari sisi teknik
pembangunan gedung. Semua dinding Gedung
Sate dibuat dari tumpukan batu gunung dari
Gunung Manglayang.
Memasuki area museum, pengunjung
akan diarahkan untuk berkenalan dengan sejarah

panjang Kota Bandung dan juga peristiwa yang
mengiringinya. Bagian tengah museum berfungsi
sebagai area u
 tama yang memberikan informasi
tentang Gedung Sate. Di area tersebut juga ter
dapat aneka konten digital seperti hologram
dan interactive glass display mengenai Gedung
Sate. Segmen selanjutnya adalah ruang gimmick
yang menyuguhkan konsep edutainment untuk
pengunjung seperti ruang augmented reality
hingga virtual reality.
Pengunjung juga dapat menonton
film pendek berdurasi 10 menit mengenai Kota
Bandung di area audio visual. Selain itu terdapat
tiga unit layar interaktif diletakkan di area utama
Museum Gedung Sate. Layar tersebut berisikan
informasi mengenai pemimpin Jawa Barat dari
masa ke masa. Pengunjung dapat menyentuh se
tiap gambar kepala daerah dan mendapatkan
informasi mengenai sosoknya.
Untuk memasuki museum, saat ini tidak
dipungut biaya. Pengunjung cukup mengisi
buku tamu dan selanjutnya dapat mengeksplore
museum ini sepuasnya.

www.destinasibandung.co.id

J ALAN-JALAN

Destinasi Bandung

Alun-alun Regol

Penulis : Wahyu

- Wisata Keluarga Gratis di Bandung -

A

lun-alun Regol yang berlokasi di Jalan
Pasirluyu Selatan, Kecamatan Regol, Kota
Bandung menjadi salah satu tempat wisata
alternatif bagi keluarga. Pada awalnya kawasan
yang berada di bantaran Sungai Cikapundung ini
merupakan lahan kosong yang digunakan sebagai
tempat pembuangan sampah.
Sejak diresmikan pada 7 Februari 2018,
Alun-alun Regol menjadi salah satu alternatif
tempat tujuan wisata bagi warga Kota Bandung
terutama yang berada di bagian selatan. Taman
Regol terletak di sisi Jalan Pasirluyu Selatan, dekat
dengan perumahan warga sekitar. Konsep taman
ini secara garis besar sama dengan taman-taman
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lainnya di Kota Bandung yaitu mengedepankan
suasana kekeluargaan, taman bermain, dan area
hijau.
Di taman ini terdapat bunga kecil
berwarna merah, hijau dan kuning tertanam
rapi di sepanjang bantaran Sungai. Kebanyakan
pengunjung memanfaatkan bunga warna-warni ini
sebagai background untuk berfoto.
Selain itu, di taman ini juga terdapat lima
kolam dangkal yang disediakan sebagai tempat
rekreasi bagi warga yang ingin menikmati asrinya
taman sambil membawa keluarga.
Di Taman Regol ini juga terdapat jembatan
warna-warni yang dinamai Jembatan Cinta.

Jembatan itu sekaligus menjadi penghubung
wilayah Regol dan Lengkong.
Tak hanya itu, di taman regol ini juga
tersedia puluhan lampu taman yang memungkinkan
taman bisa dikunjungi pada malam hari. Meski tak
disediakan kursi khusus, pengunjung tetap bisa
bersantai dengan nyaman di tembok-tembok
taman.
Bagi Anda yang ingin mencoba jalan-jalan
dan rekreasi di Alun-Alun Regol ini, Anda dapat
langsung mengunjunginya melalui Jl. Pasirluyu
hingga nantinya sampai di Jl. Pasirluyu Selatan,
ataupun dapat juga melalui Jl. Suryalaya.

Destinasi Bandung

Edisi Mei 2018

5

J ALAN-JALAN

Destinasi Bandung

Solo Raya Consortium (SRC17)

Gelar Famtrip Untuk Promosikan Wisata Solo Raya
Penulis : Hendra Karunia

U

ntuk lebih memperkenalkan wisata Solo
kepada para wisatawan domestik dan
mancanegara, Solo Raya Consortium
(SRC17) mengadakan Famtrip ke-2 yang
dilaksanakan pada tanggal 24 April sampai dengan
27 April 2018. Solo Raya Consortium adalah
gabungan dari pegiat pariwisata Solo Raya yang
peduli terhadap pariwisata Solo Raya. Para peserta
atau buyer tidak hanya dari daerah di Indonesia
seperti dari Bali, Palembang, Padang, Jakarta,
Jambi, Lombok, Yogyakarta, Bojonogero dan kota
-kota lainnya, melainkan juga dari Malaysia, Taiwan
dan Singapura.
Hari pertama para peserta langsung
diajak ke desa wisata kampung batik di kecamatan
Baki Sukoharjo, untuk menuju di kampung batik
ini para peserta berkeliling menggunakan andong.
Setelah sampai di tempat para peserta di ajak
untuk melihat langsung proses pembuatan batik
tulis ataupun batik cetak. Setelah selesai dari
kampung Batik para peserta langsung menuju
kampung Rotan yang warganya membuat kerajinan
dan alat rumah tangga dari bahan baku rotan. Pada
malam harinya para peserta berkesempatan untuk
Welcoming Dinner bersama Walikota Surakarta
FX. Hadi Rudyatmo di Loji Gandrung rumah dinas
Walikota. Setelah selesai langsung menonton
wayang orang di Taman Sriwedari Surakarta.
Pada hari kedua para peserta di ajak
berkunjung ke Pasar Gedhe Solo, salah satu pasar
tradisional dan bersejarah di Solo, para peserta
langsung mencicipi kuliner khas Solo yakni es
dawet. Dari pasar Gedhe para peserta langsung
menuju museum Keris yang menjelaskan sejarah
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keris dan koleksi keris yang ada di Indonesia.
Setelah dari Museum Keris para peserta langsung
menuju ke Stasiun Purwosari untuk naik kereta
api uap Jaladara salah satu ikon wisata kota Solo.
Sepur kluthuk Jaladara merupakan kereta uap
produksi Jerman dan satu-satunya yang masih
di operasikan di Indonesia bahkan dunia. Mesin
kereta ini di operasikan dengan tenaga uap dari
bahan bakar kayu jati.
Selanjutnya para peserta mengunjungi
museum Radya pustaka salah satu museum tertua
di Indonesia dan juga mengunjugi museum batik
Danarhadi di lanjutkan dengan makan siang di
Soga Resto dengan menu tradisional jawa seperti
nasi gudeg dan nasi liwet solo. Selanjutnya para
peserta mengunjungi Kampung Jamu Sukoharjo
untuk melihat proses pembuatan jamu yang ada
di kampung tersebut. Setelah dari kampung jamu
para peserta menuju ke desa wisata edukasi
Geneng Asri , para peserta di ajak untuk menikmati
permainan memanah jemparingan dan makanan
tradisional yang masih terjaga keasliannya.
Hari ketiga para peserta menuju ke
Dalem Joyokusuman untuk mengadakan Table Top
dengan para pegiat pariwisata Solo Raya mulai dari
hotel, travel, resto, dan masih banyak lagi untuk
mempromosikan fasilitas mereka kepada para
buyer. Setelah selesai melakukan Table Top para
peserta menuju ke Museum Atsiri di Tawangmangu,
museum Atsiri merupakan bangunan peninggalan
pabrik Citeonella pabrik penyulingan minyak
atsiri. Kunjungan terakhir di hari ke tiga para
peserta menuju museum Tumurun yakni koleksi
lukisan dan mobil antik dari pendiri Sritex. Pada

hari terakhir peserta mengunjungi kampung batik
Laweyan dan langsung menuju ke PT Sritex salah
satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Humas Solo Raya Consortium
(SRC17) Ika Florentina, alasan menggelar Famtrip
dan Table Top ini karena Famtrip merupakan sarana
jualan yang efektif untuk mempromosikan Solo.
“Pengalaman Famtrip yang pertama
responnya cukup bagus dan tamu yang datang ke
Solo semakin banyak. Solo punya banyak sekali
heritage yang bisa di eksplore, karena tidak cukup
hanya melihat video, tetapi harus merasakan dan
membuat orang-orang yang diluar sana merasakan
langsung pengalamannya. Seperti naik kereta
uap Jaladara itu tidak bisa di ungkapkan dengan
kata-kata tetapi harus di rasakan. Lalu ketika
pengunjung langsung praktek cara membatik
disana para buyer langsung merasakan sensasi
yang berbeda sehingga bisa menjual pariwisata
Solo,”ujar Ika yang juga menjabat sebagai General
Manager favehotel Adisucipto dan favehotel Solo
Baru.
Lebih lanjut Ika menambahkan, pihaknya
merasa senang dan berterimakasih karena
kegiatan ini di dukung langsung oleh pemerintah
kota Surakarta dengan memberikan kemudahan
untuk memberikan fasilitas dan menerima para
buyer oleh Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.
“Rencana
kedepannya
kita
akan
melakukan famtrip ini 1 tahun 3 kali atau minimal
2 kali dalam setahun. Dengan adanya kegiatan
famtrip ini saya optimis sekali, pesertanya akan
mendatangkan event dan tamu di Solo, yang
awalnya event diluar bisa di bawa ke Solo,”katanya..
Sementara itu Ketua Solo Raya
Consortium(SRC17) Djunanto mengatakan ,
kegiatan Famtrip dan Table Top ini mengajak para
peserta atau buyer untuk menjual wisata Solo
yang di tawarkan kepada wisatawan lokal maupun
mancanegara agar berkunjung ke Solo..
“Dengan adanya kegiatan ini, saya
mengajak seluruh pegiat pariwisata Solo Raya
untuk menjual Solo Raya dan sekitarnya untuk
kemajuan wisata Solo dan sekitarnya,”pungkasnya.
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Nikmatnya Nasi Jamblang Sadaya Suka Bandung

K

ota Cirebon selama ini identik dengan batik
dan keratonnya.
Selain itu tentu saja
wisata kuliner Cirebon yang paling di
cari wisatawan dengan makanan-makanan yang
rasanya sangat gurih dan tradisional.
Bagi Anda wargi bandung atau yang
sedang berlibur ke kota Bandung, tidak perlu jauhjauh pergi ke kota Cirebon. Karena di Bandung kini
ada rumah makan yang menyajikan menu makanan
khas kota udang tersebut yakni Nasi Jamblang
Sadaya Suka dengan rasa dan kualitas yang sama
di kota asalnya.

Penyajian makanan di rumah makan Nasi
Jamblang Sadaya Suka pun bersifat prasmanan.
Menu yang tersedia antara lain sambal goreng ,
sayur, tahu, tumis buncis, udang balado, pepes
jamur, pepes tahu, balado jengkol, semur hati atau
daging, perkedel, sate kentang, telur dadar/telur
goreng, telur masak sambal goreng, semur ikan,
ikan asin, tahu dan tempe serta tidak ketinggalan
‘blakutak’, sejenis cumi-cumi yang dimasak
bersama tintanya.
Selain Nasi Jamblang di rumah makan
ini juga menyediakan minuman kekinian seperti

Manggo Tanggo dengan harga Rp.23 ribu. Campuran
jus mangga dengan white cream di tambah dengan
topping potongan buah mangga membuat mulut
tidak mau berhenti untuk mencicipi minuman ini.
Rumah makan Nasi Jamblang Sadaya
Suka terletak di jalan Dr. Djundjunan nomor 3 kota
Bandung, dekat dengan perempatan atau lampu
merah Pasir Kaliki bawah fly over arah Pasteur.
Telpon 022-6004440

FAVORITE
MENU

INGAT BANDUNG
INGAT BATAGOR COY !!!
022 20456478/0811212312334

batagorcoybdg@gmail.com

PAKET OLEH-OLEH
KHAS BANDUNG

JL. Ir. H Juanda (DAGO) No 91 (setelah Kartika Sari Dago)
JL. R.E. Martadinata No 61 ( CABANG)

www.batagorcoy.com

www.destinasibandung.co.id

@batagorcoy

@batagorcoybandung

TERSEDIA
MENU NASI, OLEH-OLEH DAN
CEMILAN LAINNYA
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favehotel Solo Adisucipto dan favehotel Solo Baru

Hotelnya Para Pebisnis dan Milenial

S

olo atau Surakarta adalah kota yang sangat
kaya dengan destinasi wisata budaya dan
kulinernya. Anda bisa mengunjungi keraton
Surakarta, museum batik, naik kereta uap Jaladara
dan juga menikmati kuliner khas Solo dengan
harga yang terjangkau.
Bagi Anda yang ingin menginginkan
liburan yang berbeda dan menyenangkan dengan
biaya yang relatif terjangkau Solo merupakan
tujuan wisata yang tepat untuk Anda bersama
keluarga. Tentunya pilihan tempat untuk
menginap selama liburan ataupun bisnis Anda bisa
memilih dua hotel terbaik di Solo yakni favehotel
Adisucipto dan favehotel Solo Baru.
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favehotel Solo adisucipto memiliki 190
kamar dan favehotel Solo Baru dengan kamar153
kamar. Hotel di bawah management Archipelago
International ini terus mengalami peningkatan
yang signifikan dari sisi tingkat hunian hotel yang
terjual (occupancy) yang biasanya di kisaran 4050 persen di tahun sebelumnya sekarang naik
menjadi 70-80 persen di tahun 2017 yang lalu.
Menurut General Manager favehotel
Adisucipto dan favehotel Solo Baru Ika Florentina,
pihaknya mendapatkan award Heroes of Change
2017 yakni achievement yang diberikan kepada
hotel dengan The Greaters Leadership dan The
High Revenue
Improvement dari 130 hotel

Archipelago International di Indonesia, Malaysia
dan Singapura dari semua Brand favehotel Solo
menduduki peringkat ke 2. Lebih lanjut Ika
mengatakan, dengan semakin banyaknya hotel di
Solo, pihaknya harus banyak melakukan inovasi
mulai dari kamar, branding dan semakin aktif
melakukan kegiatan- kegiatan pada event di Car
Free Day Solo. “Kami juga melakukan inovasi dari
food and beverage , menu di kamar yakni gofave.
Menu ini untuk mengantisipasi banyak anak- anak
muda yang menjadi target kami,kebanyakan pesan
makanan melalui aplikasi online , kenapa kami
tidak menyediakan menu yang simpel dengan
harga yang ekonomis buat mereka dengan layanan
24 jam.
Selain itu terdapat juga Birthday package,
Honeymoon package, Private Wedding package
dengan Ballroom kapasitas hingga 500 orang.
Bagi para tamu yang ingin melakukan
aktivitas bisnis bisa menginap di favehotel
Adisucipto sedangkan bagi pengunjung yang ingin
menginap dengan konsep leisure dan anak muda
bisa menginap di favehotel Solo Baru.
Untuk Informasi Lebih lanjut bisa datang
langsung atau menghubungi ke :
favehotel Adi Sucipto Solo jalan Adi
Sucipto No.60 Laweyan Kota Surakarta Jawa
Tengah. Telpon : (0271) 719 222. Instagram @
faveadisucipto.
favehotel Solo Baru jalan Ir. Soekarno
Sukoharjo Jawa Tengah. Telp : (0271) 672 7555.
Instagram @favesolobaru. website : www.
favehotels.com
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Ilos Hotel - Hotel di Tengah Kota Bandung Mengusung Konsep Minimalis
Penulis : Yusuf Ariyanto

B

erdiri sejak Desember tahun 2004, Ilos Hotel
yang berkonsep minimalis dan terletak
di kawasan Pasteur Bandung, merupakan
salah satu hotel yang menawarkan keistimewaan
menginap dengan susana asri di tengah kota
Bandung. Ketika tiba di Ilos hotel, pengunjung
akan merasakan keramahan suasana yang tenang
dan menyenangkan.
Dengan tiga tipe kamar yaitu superior,
deluxe, dan junior suites yang berjumlah total 28
kamar mulai dari harga Rp. 300.000,-an, Ilos hotel
mempunyai fasilitas kamar yang cukup luas, resto
bernama Ilos Kitchen yang menawarkan berbagai
menu istimewa dengan harga sangat terjangkau
mulai dari Rp. 20.000,-an, fasilitas spa, serta free wifi.
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Lokasi Ilos hotel juga sangat strategis dan mudah di
jangkau, yaitu 300 meter dari gerbang tol Pasteur,
200 meter dari BTC Mall, 10 menit dari Bandara
Husein Sastranegara Bandung, serta 20 menit
dari stasiun pusat kereta api Bandung. “Dengan
Tagline, The Perfect escape in Bandung, Ilos hotel
sangat cocok bagi family dan bisnis, ujar Hanny
Arifin selaku General Manager Ilos Hotel”.
Bagi yang ingin berlibur dan menikmati
keistimewaan tinggal di Ilos hotel, Anda bisa
datang langsung ke Ilos hotel di Jl. Babakan Jeruk
III No. 37 & 39 Pasteur Bandung, atau reservasi di
nomor telepon (022) 2020764, 0812-1420-760.
Kunjungi juga www.hotelilos.com, facebook @
ILOS, serta Instagram @ilos_hotel.
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Paket Buka Puasa Bersama di Hotel hotel Bandung

R

amadan menjadi momen untuk bersilaturahmi
dengan keluarga besar, kolega dan kerabat.
Mulai dari acara buka puasa bersama ,
kegiatan ibadah hingga meeting selama bulan
Ramadan akan menjadi agenda sehari-hari.
Tradisi berbuka puasa pun tidak lepas
menjadi ciri bagi kaum muslim, berbagi disaat
penuh kebahagiaan ini dilakukan oleh seluruh
lapisan masyarakat khususnya yang ada Di
Indonesia. Buka puasa dirumah hingga ke hotel
dan restoran sudah menjadi budaya yang tidak
bergeser dari tahun ke tahun. Semarak berbuka
puasa bersama keluarga, kolega hingga berbagi
bersama saudara yang membutuhkan adalah
bagian dari ritual yang selalu menyenangkan.

Aktivitas Ramadan di Aston Pasteur

Berbuka Puasa di favehotel Hyper Square Dapat THR

Aneka kelezatan hidangan buka puasa
yang lengkap mulai dari menu pembuka sampai
penutup dengan siap untuk memanjakan anda
semua. Tersedia juga tajil dan menu tradisional
yang beraneka ragam setiap harinya, hanya dengan

Nikmati Promo Ramadan di

Dalam rangka menyambut bulan Ramadan,
Aston Pasteur sudah menyiapkan berbagai macam
promo dan kegiatan menarik. Promo prasmanan buka
puasa ditawarkan dengan harga Rp 118.000 nett per
orang yang dapat dinikmati bersama keluarga, teman
maupun kolega dari tanggal 15 Mei – 14 Juni 2018
di Kambera Restaurant. Selain promo buka puasa,
Aston Pasteur juga memberikan diskon tambahan
untuk pemesanan kamar melalui website Pasteur.
AstonHotelsInternational.com, diskon 25% akan
langsung diberlakukan pada pemesanan kamar mulai
dari tanggal 14 Mei – 30 Juni 2018.
Paket kamar ini sudah termasuk sarapan
atau sahur untuk 2 orang. Selain promo menarik,
Aston Pasteur juga akan menyelenggarakan buka
puasa bersama anak yatim yang merupakan kegiatan
Corporate Social Responsibility rutin yang dilakukan
setiap tahunnya.

AREN, Aston Braga

Ramadhan Enak & Nikmat

Aston Braga Hotel and Residence kembali
mengadakan program buka puasa bersama dengan
tema AREN Aston Braga Ramadhan Enak & Nikmat.
Makanan yang akan diangkat melalui tema
AREN kebanyakan akan menghiasi sajian makan
penutup atau Dessert yang bervariasi, Beberapa
aneka Stall seperti Soto Ahri, Aneka Sate & Aneka
Bakso juga akan mejadi daya tarik tambahan.
Menu khas populer seperti seblak, cilok, dan
aneka gorengan juga masih akan menjadi andalan
dari buffet ramadhan nantinya. Buffet all you can eat
ini hanya Rp. 135.000 net/pax.
Untuk Reservasi Hubungi :
Aston Braga Hotel and Residence
Fax : 022-84460100
E-mail : info@astonbraga.com
Website : www.astonbraga.com
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Rp 72.000++/pax dengan promo menarik “Buy 5 Get
6” dan berlaku kelipatannya untuk reservasi sebelum
tanggal 17 Mei 2018. Menarik bukan? Buat kamu
semua yang berbuka di favehotel Hyper Square siap
– siap untuk bergabung dalam program BUKA PUASA
DAPAT THR…!!! Dengan total sampai Rp.10,000,000
hanya dengan menikmati menu buka puasa dan
mengikuti program Instagram Quiz*. Program ini
dimulai pada tanggal 17 Mei – 14 Juni 2018 pada
pukul 18.00 – 21.00 bertempat di Lime Coffee Shop
favehotel Hyper Square.
Dapatkan juga discount khusus pada
periode ramadhan, dapatkan harga kamar mulai dari
Rp 306,818++ dimulai tanggal 17 Mei 2017 sampai
14 Juni 2018. Harga sudah termasuk sahur atau
breakfast sesuai dengan kebutuhan.

Grand Mercure Setiabudi Bandung

Sheraton Bandung Hotel Hadirkan
Kuliner Ramadan Tradisional

Grand
Mercure
Bandung
Setiabudi
menghadirkan berbagai macam buffet all you can
eat yang dapat menggugah selera buka puasa
Anda selama bulan Ramadhan, mulai dari hidangan
Tradisional, hingga Internasional di Hardys
Restaurant. Tersedia juga steamboat stall, live
cooking barbecue, assorted dessert dan beragam
takjil. Semua kelezatan bisa Anda nikmati dengan
seharga Rp. 185.000,-++/orang. Dapatkan diskon
hingga 40% dengan “Roda Penuh Berkah” dalam satu
kali transaksi. Bagi Anda pemilik kartu kredit Bank
Mandiri dapatkan diskon 50% untuk 20 pembeli
pertama dan masih ada diskon 30% untuk pembeli
selanjutnya. Jangan lewatkan juga penawaran harga
menarik melalui aplikasi Dealjava.

Feast Restaurant Sheraton Bandung Hotel
& Towers telah menyiapkan tema ” Kampung
Ramadan”. Untuk dekorasi Feast Restaurant itu
sendiri dibuat dengan konsep kampung, rumah
tradisional, saung-saungan dan pernak-pernik
tradisional. Paket buka puasa tersedia sepanjang
bulan Ramadan dengan harga Rp.190 ribu ++ per
orang setiap hari Minggu sampai dengan Kamis.
Sedangkan untuk Setiap hari Jumat sampai dengan
Sabtu di harga Rp.228 ribu ++.
Dapatkan penawaran menarik “Buy 3 Get
1 Free” selama bulan Ramadan. Sheraton Bandung
Hotel & Towers menawarkan Penawaran terbatas
untuk harga kamar selama bulan Ramadan. Dengan
harga Rp.1.980 ribu net perkamar untuk 2 malam.
Harga kamar sudah termasuk sahur atau makan pagi
untuk 2 orang.

Ramadhan Treats Ala Hotel Neo Dipati Ukur

Semarak Ramadan di The Papandayan Hotel

Hotel Neo Dipatiukur, hotel yang
berada di jalan Dipatiukur kota Bandung ini pun
ikut meramaikan suasana Ramadhan dengan
menawarkan satu paket makan bersama dengan
sepuasnya di restoran hotel.
Noodles Now Café, menyajikan aneka
hidangan lezat untuk berbuka puasa dengan harga
terjangkau Rp. 75.000 nett per orang dan harga
khusus untuk rombongan minimal 20-30 Pax.

The Papandayan Hotel mengeluarkan Paket
Iftar Buffet Dinner untuk buka puasa dengan mengusung
konsep Pasar Malam Ramadan. Dengan harga 165.000++/
orang, anda sudah dapat menikmati lebih dari 200 menu
makanan, mulai dari menu traditional Indonesia seperti
aneka ikan bakar, aneka sate, mie tektek, nasi goreng,
bubur ayam, aneka soto, ase cabe, aneka rebusan, bandrek,
dan aneka kue basah tradisional seperti bugis, nagasari,
surabi, martabak, cireng dan gorengan khas lainnya. Aneka
menu spesial ramadan serta adanya live cooking station
tersebut tentunya akan memanjakan lidah anda setelah
seharian berpuasa. Tidak hanya itu dapatkan juga diskon
30% serta door prize menarik setiap harinya. Ada THR total
Rp 10.000.000,- untuk tamu yang beruntung.

Buka Puasa dengan Menu Nusantara
di Hotel Four Points Bandung

Menyambut Lebaran tahun ini, Four Points by Sheraton Bandung
mengajak anda untuk merayakan momen tahunan ini di sini. Kami memiliki
berbagai tawaran menarik bagi anda baik untuk berbuka puasa ataupun
menginap selama bulan lebaran.
Berbuka puasalah di tiga restoran kami, Saffron Restaurant,
Citrus Pool Bar, dan Edelweiss Sky Lounge. Dengan harga IDR 218.000++,
anda sudah dapat berbuka dengan ta’jil special dan menikmati berbagai
makanan tradisional seperti, ayam geprek, lalapan, ataupun kerupuk yang
akan menggantung di pojokkan restoran. Bagi anda yang ingin merayakan
buka puasa dengan lebih private, kami juga menawarkan paket buka
puasa di meeting room kami. Dengan minimal30 pax, nikmati menu buka
puasa tradisional kami dengan harga IDR 150.000 nett.
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Jelang Lebaran J&C Cookies Hadirkan Menu Baru

P

ada tahun 2018 ini J&C Cookies yang sudah
dikenal sebagai brand kue kering pada saat
hari raya lebaran dan hari raya besar ini
kembali menghadirkan inovasi terbarunya dengan
meluncurkan Black Series yang terdiri dari Lidah
Kucing Negro dan Sundae Cookies.
“Adanya tren makanan serba hitam
membuat J&C Cookies ingin turut memanjakan
lidah pelanggan setianya dengan menghadirkan
Black Series. Tidak hanya varian Black Series saja,
J&C Cookies juga meluncurkan menu baru lainnya
yang meliputi Lidah Kucing Spesial, Putri Salju
Spesial dan White Choco Cheese,” ujar General
Manager J&C Cookies Farhan Basyir kepada awak
media di kantornya jalan Bojongkoneng Bandung
Selasa (19/4/2018).
Hingga saat ini J&C Cookies telah
memiliki lebih dari 50 jenis kue kering, yang setiap
variannya memiliki citarasa yang khas seperti kue
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nastar,kaastengel, Putri salju, sagu keju. Selain itu
J& C Cookies juga menghadirkan varian kue kering
yang unik seperti Jengkies Cookies dan Ripet
Cookies yang bahan dasarnya terbuat dari ikan teri
dan pete.
Tidak hanya mengeluarkan varian baru
saja, dalam rangka menyambut hari raya idul fitri
J&C Cookies juga akan merilis kemasan toples
jumbo. Dengan adanya kemasan toples jumbo
yang isi dan beratnya lebih banyak dari kemasan
reguler , diharapkan bisa jadi pilihan yang tepat
untuk menemani kumpul keluarga ketika hari raya
Idul Fitri nanti.
Lebih lanjut Farhan mengatakan untuk
menunjang operasional proses pembuatan kue
kering, J&C Cookies akan mengoperasionalkan
pabrik baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi
pabrik lama di Bojongkoneng, Kota Bandung.
“Dengan adanya pabrik baru ini kami

berharap dapat memenuhi kebutuhan pasar kue
kering yang lebih luas lagi, khususnya di Indonesia
dan luar negeri,”ujarnya.
Farhan menambahkan, untuk menjangkau
pelanggan yang lebih banyak lagi, J&C Cookies
membuka store di Mall 23 Paskal dan Festival
Citylink serta pop up store di Bandara Husein
Sastranegara
Bandung.
Selain
itu,
untuk
menjangkau konsumen di daerah Depok dan
sekitarnya, J&C Cookies membuka store baru di
Jalan Proklamasi Blok A No 27 Depok Timur.
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SURABAYA FASHION

PARADE 2018

‘UN11TÉ’

T

rend
terus
bergulir
mengikuti
perkembangan jaman, begitu juga dengan
fashion. Setiap hari, selalu tercipta hal baru
di industri fashion. Tidak hanya fashion, aksesoris,
sepatu, make up, hingga tas juga mendukung
perkembangan ini. Kota-kota besar di seluruh
dunia berlomba-lomba mengadakan Fashion Week
seperti di Milan, Paris, dan New York. Tidak mau
ketinggalan dengan movement ini, Tunjungan
Plaza juga mencetuskan ide untuk mengadakan
sebuah perhelatan fashion pertama di Surabaya
sebelas tahun lalu bernama Surabaya Fashion
Parade.
Tunjungan Plaza selaku penyelenggara
SFP
terus
berusaha
untuk
memberikan
sesuatu yang baru dan terus berinovasi seiring
dengan perkembangan fashion yang semakin
sophisticated. Dimulai tahun 2017 lalu, SFP telah
diselenggarakan dengan sukses atas kerja sama
antara Tunjungan Plaza dan Indonesian Fashion
Chamber (IFC). IFC sendiri merupakan organisasi
profesi desainer busana, aksesoris, tas, dan sepatu
nirlaba yang bertujuan untuk membangun dan
memajukan industri fashion Indonesia.
Tahun ini, SFP 2018 kembali hadir masih
dengan formasi yang sama. Tema utama yang
diangkat adalah UN11TÉ. UN11TÉ berasal dari
bahasa Perancis Unité yang berarti kesatuan dari
berbagai unsur untuk menghasilkan sesuatu yang
unik. Secara garis besar, UN11TÉ menampilkan
kebhinekaan
Indonesia
dengan
beragam
kebudayaan daerah tetapi tetap dalam satu
kesatuan budaya nasional.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, SFP
2018 akan diselenggarakan selama 5 hari dari 2-6
Mei 2018 di Chamelleon Hall TP 6 lantai 5. Selain
fashion show, SFP juga menyiapkan beragam
lomba, talkshow, dan fashion exhibition yang
berada di Atrium TP 6 lantai 2 dimana terdapat
40 brand kenamaan. Setiap hari, disiapkan 5 tema
yang berbeda untuk fashion show antara lain:
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- Hari 1: Ethnic Desainer
yang
berpartisipasi:
Alphiana
Chandrajani, RI Clothing, Interim Clothing, Novita
Yunus, Jarit X Dru.
Guest designer: Deden Siswanto
- Hari 2: Cocktail Desainer yang berpartisipasi: Cecilia Widjaja,
Winarni Widjaja, Jeanie Tandra, Marley Hear
Guest designer: Yuliana Huang x Uniart, Alben
Ayub Andal
- Hari 3: Moslem & Modest Wear Desainer yang berpartisipasi: Raniah, Riris Ghofir,
Dewi Nurshanti, Ajeng Cahyaning, Sanet Sabintang,
Fiky Aisha, Eugeneffects, Neera Alatas, Fitri Aulia,
Irma Intan, Sad Indah, Listya Dyan Rahayu, Elly
Virgowati, Elva Fauqo, Tufiana, Laksmi, Belinda
Ameliyah x Selvi Dania, Lia Siregar feat. Kalyanaku,
Fahima Al Chatib.
Guest designer: Saffana
- Hari 4: Party Desainer yang berpartisipasi: Catherine Njoo,
Arva School of Fashion x Kaynala by Susanna
Andriyanto, Nafil Apim, Ira Agustine, Project merah
Putih IFC Surabaya with Ario Anindito, Mega Ma,
Diana Putri
Guest Designer: Devy Ros
- Hari 5: Urban & Avant Garde Desainer yang berpartisipasi: Aldre, Yunita Kosasih,
Stella Lewis, Bateeq, Phillip Iswardono, Agus
Sunandar, Voravaj, Josephine Tan, Obib Nahrawi,
Sonny Nagasurya.
Guest designer: Sofie

Sedangkan kompetisi yang dilombakan
selain Surabaya Model Search adalah Cipta Motif
Batik Surabaya dan Surabaya Fashion Designer
Award. Lomba-lomba ini diharapkan dapat
memadukan antara kehidupan modern dengan
nilai-nilai budaya yang melekat di Surabaya
sehingga dapat diaplikasikan dalam busana seharihari.
Untuk lomba Surabaya Model Search,
babak penyisihan telah dilakukan pada tanggal
22 April lalu di Chameleon Hall TP 6 dan terpilih
28 finalis (14 pria dan 14 perempuan). Keesokan
harinya, hari Senin 23 April, seluruh finalis
bersama tim TP dan IFC mengadakan kunjungan ke
PT Vitapharm selaku Official make up dan hair do.
Selain menelusuri sejarah berdirinya
PT Vitapharm, finalis SMS juga diajak berkeliling
pabrik untuk melihat proses produksi berjalan.
Setelah itu tentu ada make up class yang dipandu
oleh trainer berpengalaman.
Sedangkan untuk Surabaya Fashion
Designer Award juri yang terdiri dari para desainer
seperti Yunita Kosasih, Dibya, dan Embran Nawawi
telah memilih 40 finalis dari ratusan desain yang
masuk. Cipta Motif Batik Surabaya yang baru tahun
ini diselenggarakan telah memilih tiga orang juara
yang nanti akan diumumkan saat SFP berlangsung
tanggal 5 Mei 2018.
Beberapa talkshow yang akan dihadirkan
antara lain:
“Memahami Makna Batik Sebagai Warisan
Budaya Bangsa” oleh Adi Kusriyanto “Trend
Forecasting 2019-2020 dari Badan Ekonomi
Kreatif” oleh Tri Anugrah dan Patricia Sandjaja
(Creative Director Indonesia Trend Forcasting)
“Zero Waste Kebaya” oleh Aryani Widagdo Fashion
Educationist “Fashion Collabopassion Comic” oleh
Ario Anindito (Ilustrator Marvel) “Dress For Style”
Royale Parfum Collection by SoKLIN oleh Diana
Putri (Fashion Designer), Marina Pryana (Perfume
Expert from Firmenich Fragrance House) dan Brand
Representative “Your Gear” oleh Yuanita Christanti
Marketing Manager United Motors Center.
Tujuan
diadakan
talkshow-talkshow
ini semoga dapat meningkatkan wawasan akan
desain busana, kain tradisional Indonesia, trend
fashion, dan sebagainya. Dengan begitu kita dapat
melestarikan dan lebih menghargai karya-karya
anak bangsa sendiri.
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Wirausaha Baru Unpad Raih Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat

P

emerintah Provinsi Jawa Barat memberikan
penghargaan kepada Wirausaha Baru binaan
dari Universitas Padjadjaran Michelle
Azista dalam acara gelar produk 1000 Wirausaha
Baru Jabar di Gedung Sate kota Bandung, Sabtu
(6/5/2018). Penghargaan tersebut di berikan oleh
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada
Michelle.
Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan mengatakan, empat tahun
terakhir pihaknya bisa mencetak 100.000 lebih
Wirausaha Baru. Capaian tersebut menurutnya
telah melebihi target yang sebelumnya telah di
tetapkan.
Sementara itu founder Amorina Michelle
Azista, mengatakan, produk yang dia produksi
adalah Amorina yakni salah satu jenis alga
atau ganggang yang hidup diair bisa di lihat di
mikroskop dan bentuk selnya spiral makanya di
sebut spirilina.
“Manfaatnya adalah sebagai sumber
energi, karena kandungan proteinnya 70 persen
dari berat keringnya, itu jumlah proteinnya
tertinggi dari semua tumbuhan yang ada di dunia.
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Nutrisi yang ada di Spirilina bisa meningkatkan
daya tahan tubuh, melindungi kita dari radikal
bebas, mencegah anemia, memperlambat proses
penuaan, dan sebagai detoksifikasi,”ujarnya.
Lebih lanjut Michelle mengatakan,
produknya ada dua yang berbentuk serbuk bisa
untuk tiga manfaat bisa di campur kedalam
makanan, bisa keminuman, dan bisa di campur
sebagai masker wajah.
“Kita dari hasil riset S1 dan S2
jurusan Biologi Unpad, jadi S1 saya cari media
untuk pertumbuhan spirilinanya, S2 saya
mengembangkan spirilinanya yang bagus.
Setelah saya lulus, saya daftarkan kegiatan
inkubasi bisnis ke Kemenristek Dikti tahun 2017.
Saya dapat pendanaan untuk calon perusahaan
pemula berbasis teknologi kita dapat brand dari
Kemeristek Dikti produknya seperti ini, produknya
mau diapain.
Sekarang tahun 2018 dapat lagi brandnya,
karena tahun kemarin masih calon perusahaan,
tahun 2018 kita sudah menjadi perusahaan pemula
jadi dapat lagi PPBT ( Perusahaan pemula berbasis
teknologi). Sekarang proses bisnisnya diawasi

sama Unpad dan Kemenristek Dikti,”katanya.
Sementara itu, Ketua Pusat Inkubator Bisnis
(PIB) Universitas Padjadjaran Diana, mengatakan,
sangat senang dengan adanya acara ini untuk
memamerkan produk-produk dari wirausaha baru
di Jawa Barat. Alhamdulillah dari tahun ketahun
terus bertambah wirasusaha baru. PIB kedepannya
akan satu UKM di dampingi oleh satu mahasiswa
akan di sandingkan dengan penulisan skripsi.
“Kami cukup banyak berkontribusi
melahirkan wirausaha baru , dengan adanya
Bale Balantik kita menginkubasi UKM yang
dari komunitas, alumni, mahasiswa dan juga
dosen,”pungkasnya.
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Kemeriahan Konser Afgan di Trans

P

enyanyi berlesung pipit Afgansyah Reza
kembali menghibur fansnya di Amphiteater
Trans Studio Bandung Jalan Gatot Subroto
Sabtu (20/4/2018).
Dengan jenis vokalnya yang lembut,
penyanyi berumur 29 tahun dengan nama lengkap
Afgan Syahreza ini memulai debutnya dengan
merilis album berjudul Confession No.1 yang
kemudian meraih kesuksesan di blantika musik
Indonesia.
Album yang berisi 13 lagu ini memiliki
warna musik yang kental bernuansa Pop, Soul, R&B
dan Jazz dengan lagu Andalan Terima Kasih Cinta.
Setelah meraih penghargaan Best Male

Studio Bandung

Vocalist di ajang Anugerah Musik Indonesia, Afgan
semakin menancapkan posisinya sebagai salah
satu penyanyi pria kenamaan Indonesia.
Di setiap album yang dihasilkan, bisa
dilihat kualitas yang baik pada karyanya yang
menunjukKan keseriusannya dalam berkarir di
dunia musik.
Hal ini dapat dirasakan juga pada
lagu-lagu populernya yang selalu enak untuk
didengarkan seperti Sadis, Bukan Cinta Biasa dan
Jodoh Pasti Bertemu. Tak jarang pula lagu-lagunya
terpilih sebagai soundtrack film-film Indonesia.
Pada acara Afgan – Live in Concert yang
digelar di Trans Studio Bandung, Afgan mengatakan

telah mempersiapkan album terbaru yang berjudul
Dekade.
“Salah satu lagu di album ini menceritakan
tentang seseorang yang sedang move on dari
mantannya,” ujar Afgan, pada Sabtu (28/4/2018).
Afgan mengaku di album ini dia selalu
mendapatkan insiprasi lirik dan melodi secara
tiba-tiba. Afgan pun mengingatkan para Afganisme
untuk terus mendukungnya serta album terbarunya.

Konser Season Three ‘Enigma’ Bandung Philharmonic 2018

K

onser ”Enigma” yang digelar, Sabtu 28 April
di Teater Tertutup Dago Tea House
merupakan penutup dari musim ketiga
Bandung Philharmonic 2018. Konser ini juga
menampilkan pemain cello muda asal Korea
Selatan, Hee-young Lim.
Pada konser ini menampilkan beberapa
karya komposer, seperti cello oleh Hee Young Lim,
Gerbang Nias bersama Wisnu Dewanta dan ditutup
dengan Enigma karya Elgar.
Pada konferensi pers yang dilaksanakan
di Dago Tea House, Jumat (27/4/2018) yang dihadiri
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oleh Direktur Musik Bandung Philharmonic Robert
Nordling dan Michael Hall serta dipandu Direktur
Eksekutifnya Airin Efferin, di konser Enigma
tersebut Hee Young Lim juga akan mengiringi
komposisi musik karya Nathan Iskandar.
Pada konser ini juga hadir musisi dalam
negri Nathan Iskandar. “Pada konser ini saya akan
membawakan komposisi musik berjudul Gerbang
Nias.
Gerbang Nias ini terinspirasi dari tarian
tradisional Nias sebuah bentuk tarian penyambutan
untuk menyambut tamu,“kata Nathan Iskandar.
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Kemeriahan Grand Opening Bandung

Kunafe Jatinangor Town Square

Penulis : Fitriana Fadia

J

angan ngaku orang Bandung kalau belum beli
Bandung Kunafe, jangan ngaku dari Bandung
kalau gak bawa Bandung Kunafe. Itulah
penggalan kalimat dari jingle Bandung Kunafe
yang berjudul ” Bandung Lautan Kunafe”
saat Grand Opening Bandung Kunafe di Jatos
Mall,(28/04/2018).
Sebelumnya Bandung Kunafe telah
memiliki store pusat di Jalan Banda dan pop up
store pertamanya di Miko Mall. Kini, Kunafens
yang dari daerah Sumedang dapat menikmati
kemudahan untuk menikmati oleh-oleh Bandung
Jaman Now di lantai 1 Jatos Mall.
Grand opening Bandung Kunafe di
Jatos Mall resmi dibuka oleh Junior General
Manager Bandung Kunafe, Heri Kusyanto
dengan prosesi gunting pita dan pemotongan
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tumpeng sebagai simbolik.
“Semoga dengan adanya pop up store
terbaru ini, warga Sumedang atau sekitarnya
termasuk Garut dapat dengan mudah berbelanja
pop up store.” tutur JGM Bandung Kunafe, Heri
Kusyanto dihadapan para wartawan.
100 pengunjung pertama yang berbelanja
saat Grand Opening berhak mendapatkan kaos
gratis. Alhasil antrean dari warga sekitar pun
mengular di depan pop up store Bandung Kunafe.
Namun, promo tak hanya sampai di sana.
Hari kedua Grand Opening Bandung Kunafe, jika
kamu berbelanja berkesempatan mendapatkan
cashback sesuai pembelian tapi pastikan
kamu termasuk 100 pengunjung pertama. Hari
selanjutnya, jika kamu menggunakan kaos hitam
atau putih bisa mendapatkan diskon Rp10.000.
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Advan i6, Fullview & Bertenaga. Berani Dibandingkan!

B

iru berkilau, emas yang elegan, dan hitam
Dibanderol Rp 1.499.000, Advan i6
tegas menjadi identitas dari Advan i6. memberikan banyak benefit untuk konsumennya.
Bukan hanya disitu, Advan i6 pun akan
Dengan
pilihan
warna
trendy
memberikan pengalaman baru bagi konsumen glare
blue,
obsidian
black,
dan
light
dalam hal multimedia juga berkomunikasi.
champagne gold , i6 lahir sebagai telefon

pintar

berbekal layar Full View Display.
Mengusung tajuk “Powered Full View”,
Advan i6 memiliki bentang layar 5,5 inci HD.
Bedanya, teknologi pada i6 mengusung rasio layar
18:9 dengan visual lebih luas dibandungkan layar
5,5 inci pada umumnya yang memiliki rasio 16:9
Advan i6 menggunakan layar Full Display HD 5,5
inci. Teknologi tersebut saat ini sedang trendi
dan banyak digunakan oleh lini produk flagship
smartphone merek global.
Rasio layar 18:9 menjadikan layar lebih
tinggi dan luas. Serta tidak ada tombol fisik.
Artinya, Advan i6 mudah, dan nyaman dioperasikan
satu tangan.
Perbedaan layar rasio 16:9 dengan 18:9
akan terasa ketika pengguna menonton video atau
bermain game, khususnya yang telah mendukung
rasio 18:9. Dengan Advan i6, pengguna akan
melihat lebih dari biasanya pada layar, arti kata
layar akan tampak lebih penuh tanpa ada bingkai
hitam lagi.
Perangkat yang didukung RAM 2 GB, dan
ROM 16 GB ini pun memiliki daya baterai jumbo.
Baterai berdaya 3.300 mAh mampu digunakan
beraktivitas sekitar 10 jam. Jadi, tidak ada lagi kata
panik tidak membawa power bank atau charger.

Huawei Rilis nova 2 lite, dengan Layar FullView dan Dual Camera

H

dengan kemampuan selfie toning memberikan
pengguna pengalaman fotografi profesional.
Dilengkapi dengan EMUI 8.0 dan Android 8.0 OS,
smartphone ini menawarkan pengalaman cerdas
dan mulus.
Huawei Nova 2 Lite menyediakan fungsi
dan pengalaman yang lebih baik dari yang
pernah dibayangkan ‘pecinta’ fotografi fashion,
menjadikannya smartphone stylish bernilai besar.
Fisher Jiang, Country Director Huawei
Device Indonesia, mengatakan: “Seri HUAWEI nova
2 ditujukan untuk konsumen muda Indonesia yang
mencari estetika inovatif dan kegunaan unggul
dengan harga yang sangat bagus.
Sebagai pemain smartphone terbesar
ke-3 di dunia, kami telah memfokuskan diri pada
generasi milenial dan kami tertarik pada gaya dan
perilaku mereka yang dinamis yang menginspirasi
kami untuk membawa seri HUAWEI nova 2 terbaru
kami ke tingkatberikutnya.
Tampilan layar FullView baru HUAWEI
uawei baru-baru ini meluncurkan Huawei layar FullView dan desain yang elegan dan nova 2 lite dilengkapi dengan dual camera ini kami
yakini merupakan smartphone yang sesuai dengan
nova 2 lite yang diciptakan untuk mengesankan.
pengguna milenial dengan menampilkan
Dua kamera belakang dan lampu flash gaya hidup mobile generasi milenial saat ini.

Canon EOS M50, Kamera Mirrorless Kemampuan Merekam Video 4K

M

engabadikan momen dalam format video
semakin diminati oleh berbagai kalangan.
Kemudahan untuk memproduksi serta
menayangkannya lewat YouTube membuat
banyak orang berlomba membuat konten video
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yang menarik. Dengan kamera mirrorless yang
memiliki desain dan ukuran ringkas, pengguna
bisa dengan mudah merekam video berkualitas
tinggi di berbagai situasi dan tentunya juga dapat
menghasilkan jepretan foto istimewa.

Selain itu, kebutuhan rekaman video
berkualitas tinggi hingga resolusi 4K juga semakin
meluas di industri dokumentasi pernikahan
sehingga para fotografer profesional khususnya
yang bergerak di bidang ini dituntut untuk memiliki
kamera yang dapat menghasilkan foto sekaligus
video berkualitas tinggi.
Pt. Datascrip sebagai distributor tunggal
produk pencitraan digital Canon di Indonesia
menghadirkan kamera mirrorless generasi terbaru
di tanah air yaitu Canon EOS M50 yang dilengkapi
prosesor gambar DIGIC 8, serta teknologi
perekaman video 4K dan sistem AF terkini yang
cepat dan akurat. Kamera ini mengusung teknologi
Dual Pixel CMOS AF serta fitur Touch & Drag AF
yang dapat memindahkan area fokus melalui
sentuhan jari di layar LCD, bahkan pada saat
sedang membidik dengan Electrical Viewfinder
(EVF) sekalipun.
Selain mengusung teknologi tinggi, kamera ini
juga dikemas dalam bodi yang ringkas dan mudah
dioperasikan sehingga pengguna dapat mengambil
foto dan video secara nyaman sekalipun dengan
mobilitas tinggi.
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Prodia Selenggarakan Kegiatan Edukasi Kesehatan di Bandung

Penulis : Hendra Karunia

M

enjaga kesehatan agar tetap prima
menjadi salah satu hal yang perlu menjadi
perhatian khusus. Namun, di tengah gaya
hidup yang serba instan, kesadaran masyarakat
untuk menyadari pentingnya kesehatan prima
masih terbilang minim. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya menjaga kondisi kesehatan sejak
dini Prodia menyelenggarakan kegiatan edukasi
kesehatan melalui seminar nasional bagi para
awam dan para dokter, serta kegiatan Prodia
Healthy Fun Festival (HFF) bagi kaum muda.
Rangkaian kegiatan edukasi kesehatan ini
berlangsung di Cihampelas, Bandung pada 2829 April 2018. Adapun kegiatan edukasi yang
dilakukan adalah seminar nasional bagi para
awam dengan tema Keep Strong Stay HealthyKanker Serviks pada 28 April 2018 mulai
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pukul 07.30-13.00 di Grandia Hotel, Bandung.
Seminar nasional awam ini menghadirkan
Dr. dr. Yudi M. Hidayat, Sp.OG (K) selaku dokter
spesialis obgyn yang nantinya akan memaparkan
seputar patofisiologi kanker serviks, faktor
risiko, pencegahan dan diagnosis dari kanker
serviks; serta Regional Product Executive Prodia
Riska Widyasari, S.Si. yang akan memaparkan
seputar pemeriksaan-pemeriksaan lab penunjang
diagnosis kanker serviks.
dr.
Yudi
mengatakan
bahwa
banyaknya angka kejadian kanker serviks
membuat para wanita sangat perlu berhatihati dengan menjaga pola hidup sehat. ”Saat
ini kanker serviks menjadi pembunuh nomor
1 perempuan di Indonesia. Sudah banyak
sekali kejadian kanker serviks yang seharusnya
menjadi
”warning” sendiri bagi para wanita.

Tapi justru terkadang kita mengabaikan, tidak
aware sejak awal sehingga ketika sudah muncul
penyakit, baru mulai berobat. Ada baiknya jangan
tunggu sampai dia bergejala baru mulai melakukan
pengobatan.”
Regional
Product
Executive
Riska
Widyasari menyatakan Prodia mendukung para
wanita untuk melakukan tindakan preventif
pencegahan kanker serviks dengan menghadirkan
produk dan layanan khusus. ”Untuk melindungi
para wanita dari kemungkinan kanker serviks,
Prodia telah menyediakan pemeriksaan sebagal
langkah preventif, seperti pemeriksaan Pap Smear
dan HPV DNA. “ imbuhnya.
Regional Head IV Prodia Dr. Mona Yolanda
mengatakan bahwa edukasi kesehatan masih terus
dilakukan kepada para anak muda Bandung agar
mereka mulai menyadari penting hidup sehat
sejak dini. “Bandung telah dua kali menjadi kota
penyelenggaraan Prodia Healthy Fun Festival. Anak
muda di Bandung memang dapat dikatakan cukup
banyak clan kreatif. Banyak juga kegiatan-kegiatan
positif yang dilakukan para anak muda Bandung.
Dengan kehadiran Prodia HFF di Bandung ini,
kami ingin mendukung kegiatan kreatif para anak
muda tersebut dalam bentuk edukasi kesehatan.
Kami berharap melalui HFF kesadaran anak muda
untuk menjaga kesehatan lebih meningkat lagi,
khususnya bagi anak muda Bandung. Hal ini
baik bagi mereka agar bisa terhindar dari risiko
penyakit yang dapat membahayakan mereka
kelak.” tuturnya.
Prodia menjadi salah satu Iaboratorium
klinik yang rutin melakukan edukasi kepada
masyarakat agar sejak dini melakukan tindakan
preventif terhadap risiko penyakit. Seminar
nasional awam yang digelar Prodia pada tahun
2018 ini diselenggarakan di 22 kota di Indonesia
dengan tema kanker serviks dan autoimun.
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AHM Rilis Dua Warna Baru New Honda Supra GTR150

PT AStra Honda Motor (AHM) melakukan
penyegaran pada New Honda Supra GTR150
dengan menghadirkan dua varian warna baru
dan desain stripe baru, yaitu Exclusive Matte

dilengkapi emblem 3D. Sedangkan di tipe Sporty,
warna baru Gun Black didominasi oleh warna
hitam dengan stripe bodi tajam berwarna merah
yang mempertegas kesan sporty dan karakter
balap yang agresif. Warna ini dihadirkan untuk
melengkapi warna Red Black yang sudah dihadirkan
sebelumnya di tipe Sporty.
Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya
mengatakan, penyegaran warna baru pada New
Honda Supra GTR150 menjadikan tiap lekukan
pada model ini terlihat semakin futuristik dan
agresif, sehingga mampu memberikan kebanggaan
dan merefleksikan karakter pengendara yang
sporty.
“Penyematan warna baru pada New Honda
Supra GTR150 kami yakini akan menghadirkan
rasa bangga bagi konsumen yang mendambakan
performa motor sport dan juga menyukai kegiatan
touring, khususnya di daerah urban,” ujar Thomas
Wijaya dalam keterangan resmi, Jumat (4/5).
New Honda Supra GTR150 dengan warna
Gun Black dipasarkan dengan harga On The Road
(OTR) Jakarta Rp 22.050.000. Sementara itu,
Red pada tipe Exclusive dan Gun Black di tipe Sporty. pilihan warna baru Exclusive Matte Red pada tipe
Berkat warna Exclusive Matte Red, Exclusivedipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp
motor bebek andalan Honda ini terlihat berbeda 22.300.000.
dengan bodi berwarna merah yang mencolok

--- Berikut Harga All New Ertiga ---

PT PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)
akhirnya mengumumkan harga All New Ertiga
Senin (7/5/2018). Ertiga generasi terbaru punya
total tujuh tipe, Ertiga GA, GL M/T, GL A/T, GX M/T,
GX A/T, GX ESP M/T, dan GX ESP A/T. Setidaknya
ini sama seperti sebelumnya, hanya saja ada

“Kami telah menentukan harga yang tetap
sesuai dengan prinsip value for money. Kami juga
telah memantau antusiasme konsumen terhadap
tambahan dua tipe GX, dengan All New Ertiga selama IIMS 2018 berlangsung,
kelengkapan Electronic Stability dan yakin seluruh keunggulannya bisa jawab
Program(ESP), yang menjadi kebutuhan keluarga masa kini dengan baik,” ujar
Setiawan dalam siaran resminya, Senin (7/5/2018).
varian tertingginya.
Harganya dibanderol
mulai dari Rp 193.000.000 Berikut Harga All New Ertiga (2018)
untuk tipe terendah (GA) dan Rp
238.500.000 tipe tertinggi (GX) - Ertiga GA Rp 193.000.000
ESP.
Jika membandingkannya dengan - Ertiga GL M/T Rp 211.500.000
harga sebelumnya, mulai dari
tipe bawah termurah dan - Ertiga GL A/T Rp 222.000.000
termahal (non ESP) ada kenaikan
harga mulai Rp 2,5 juta sampai - Ertiga GX M/T Rp 223.000.000
Rp 5 juta.
Setiawan Surya, 4W Deputy Managing - Ertiga GX A/T Rp 233.500.000
Director PT SIS mengatakan, Suzuki akhirnya
umumkan harga resmi All New Ertiga , demi - Ertiga GX ESP M/T Rp 228.000.000
menjawab pertanyaan masyarakat yang sudah
begitu antusias dengan MPV Sejuta Umat dari - Ertiga GX ESP A/T Rp 238.500.000
Suzuki.

Datsun Resmi Perkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+ untuk pasar Indonesia

Datsun telah resmi memperkenalkan New
Datsun GO and New Datsun GO+ untuk pasar
Indonesia. Kedua model ini mengusung DNA yang
sama dengan Datsun GO dan Datsun GO+ yang
diperkenalkan di Indonesia empat tahun lalu,
yakni kuat dan tangguh, namun dengan sentuhan
gaya dan deretan fitur terbaru, termasuk teknologi
X-Tronic CVT.
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Pada bagian depan, kedua model baru
Datsun ini telah dilengkapi grille depan yang
khas dengangrille hexagonal dikelilingi chrome.
Ukurannya lebih lebar dan lebih tegak dari model
sebelumnya. Lampu depan dengan desain baru
kini juga dilengkapi LED daytime running light,
sedangkan coverspion luar ditambahkan lampu
sein.

Di bagian belakang, sistem external lock
telah ditambahkan untuk memungkinkan pintu
dibuka menggunakan kunci dari luar tanpa harus
menarik tuas dari dalam kabin agar. Kendaraan ini
juga menggunakan roda 14 inci yang lebih besar.
X-TRONIC CVT (continuously variable
transmission) telah ditambahkan sebagai fitur baru
untuk New Datsun GO. Teknologi ini diklaim lebih
irit bahan bakar, memberikan performa lebih baik,
memiliki bagian bergerak yang lebih sedikit, lebih
tahan lama, lebih ringan dan lebih gesit dibanding
gearbox otomatis biasa. Kedua model ini juga
dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1,2 liter
tiga silinder (78 HP untuk varian dengan fitur CVT).
Beralih ke bagian dalam, keseluruhan
dasbor dan panel instrumen telah didesain
ulang. Bagian interior terbaru menghadirkan dua
kombinasi warna; hitam dan beige untuk New
Datsun GO+, serta aksen hitam dan silver untuk
ventilasi AC bagi New Datsun GO.
New Datsun GO tersedia dalam pilihan
manual (4 varian: D, A, T, dan T Active) dan CVT (3
varian: A, T, dan T active). Sedangkan New Datsun
GO+ menawarkan transmisi manual dalam varian
D, A, T dan T Style.
New Datsun GO dan New Datsun GO+
dipasarkan dengan harga masing-masing mulai
Rp 102.990.000 dan Rp 112.380.000 on the road
(OTR) Jakarta.
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Tips Traveling Pada Saat Bulan Ramadhan
Penulis : Fitriana Fadia

pada bulan Ramadhan. Cari destinasi ramah
Muslim dan gampang cari makanan untuk berbuka.
Jangan ambisius, jadwal trip-nya santai saja.
Mayoritas kota di Indonesia masih ramah
Muslim. Jika ingin menyambangi negara tetangga,
Malaysia bisa jadi pilihan. Ini memudahkan Anda
untuk mencari masjid, juga makanan sahur dan
berbuka. Simpan daftar negara tujuan lainnya
untuk didatangi seusai bulan Ramadhan agar bisa
berwisata kuliner sepuasnya.

Tidak melakukan aktivitas berat

P

uasa tak jadi halangan untuk melakukan
perjalanan wisata. Namun, ada beberapa
tips wisata saat bulan puasa yang perlu
diperhatikan.
Menahan lapar dan haus seharian
bukanlah perkara mudah bagi para traveller.
Menyambangi berbagai tempat dan melakukan
beragam aktivitas pasti menghabiskan tenaga
yang tidak sedikit. Namun, bukan berarti agenda
traveling harus berhenti total saat bulan suci
ini. Berikut tips seputar jalan-jalan pada bulan
Ramadhan.

sahur, berbuka, sampai kiblat shalat adalah
mengunduh aplikasi khusus Muslim di smartphone
Anda. Aplikasi Muslim Pro, misalnya, bisa
mengingatkan Anda pada jam-jam azan, termasuk
subuh dan maghrib.

Pilih makanan bergizi saat sahur

Sahur adalah waktu makan paling penting
selama Ramadhan, termasuk saat traveling.
Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk makan
hidangan bergizi saat sahur. Pastikan asupan
karbohidrat, protein, dan serat tercukupi, tetapi
jangan berlebihan. Hal yang perlu diingat, jangan
Cari tahu waktu sahur dan berbuka di
minum teh atau kopi secara berlebihan saat sahur.
destinasi tujuan
Kedua minuman itu akan memicu pengeluaran
Saat merencanakan perjalanan, jangan urine sehingga Anda akan lebih mudah haus.
lupa mencari tahu soal waktu sahur (subuh) dan Minumlah banyak air putih, minimal lima gelas,
berbuka (maghrib) di destinasi wisata. Hal ini tidak saat sahur.
menjadi masalah bila Anda traveling dalam zona
Cari destinasi ramah Muslim
waktu yang sama. Namun, jika destinasinya agak
jauh, lebih baik persiapkan diri untuk sahur dan
Lebih baik cari destinasi yang ramah bagi
berbuka pada jam yang berbeda.
Muslim
jika
Anda
traveling
Cara paling mudah untuk mengetahui jam umat
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Untuk menghemat tenaga, sebisa
mungkin jangan melakukan aktivitas berat selama
berpuasa. Singkirkan dulu keinginan mendaki
gunung, trekking, atau main arung jeram.
Hindari beraktivitas berat, hunting
budaya dan sosialnya saja jadi sama sekali tidak
mengganggu puasa.
Mengurangi bepergian pada siang hari
juga efektif agar tetap bugar saat berpuasa. Saat
matahari sedang di atas kepala, lebih baik Anda
mengunjungi beberapa destinasi dalam ruangan.
Museum dan beberapa peninggalan sejarah bisa
jadi pilihan.

Kunjungi masjid-masjid
ikonik dan bersejarah
Saat traveling ke kota-kota di Indonesia,
sempatkan mengunjungi masjid-masjid ikonik
atau bersejarah. Manfaatkan bulan Ramadan untuk
berwisata religi, Anda pasti akan mendapat
pengalaman yang tidak biasa.
Traveling ke Cirebon, misalnya, Anda
bisa mengunjungi Masjid Agung Sang Cipta Rasa
yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan
Kalijaga. Kalau Kota Kudus jadi pilihan Anda,
jangan lupa mampir ke Masjid Menara Kudus yang
dibangun oleh Sunan Kudus pada 1549.
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Salicyl Fresh Ajak Anak-anak

Lestarikan Permainan Tradisional

Program Teman Main Salicyl Fresh kembali
hadir untuk menemani anak-anak Indonesia. Usai
sukses digelar di Jakarta pada Maret lalu, kini acara
tersebut diselenggarakan di Bandung Minggu
(29/4/2018).
Kali ini, anak-anak dapat mengikuti serangkaian
permainan dan hiburan atraktif di Ruang Terbuka
Hijau (RTH) yang berlokasi di Taman Inklusi, Jalan
Saparua, Citarum, Bandung Wetan, Jawa Barat.
Terdapat rangkaian kegiatan spesial dalam
Teman Main Salicyl Fresh ini, yaitu anak-anak di dorong
untuk lebih mengenal permainan tradisional bersama
komunitas Hong. Komunitas Hong merupakan sebuah
pusat kajian mainan rakyat untuk melestarikan aneka
permainan rakyat sekaligus melakukan pembinaan
dan pelatihan terhadap anak-anak urtuk mempelajari
budaya lokal.
Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia
Farma, Verdi Budidarmo, mengatakan alasan pihaknya
melibatkan Komunitas Hong dalam Teman Main
Salicyl Fresh di Bandung ini agar anak-anak semakin
mengenal macam-macam permainan tradisional yang
patut dilestarikan.

Favehotel Braga Gelar Seminar Membentuk Keluarga Qur’ani

Jelang Ramadhan Favehotel Braga dan
baitul Mall Hidayatullah mengadakan ‘Seminar
Membentuk
Keluarga
Qur’ani
Berkarakter‘
Menjelang Bulan Suci Ramadhan yang tinggal
19 hari lagi dan dalam rangka memanfaatkan
waktu liburan sekolah, Baitul Maal Hidayatullah
(BMH) dan Favehotel Braga, bekerjasama untuk

mengadakan seminar keluarga terkait Penguatan
Keluarga dalam Memaknai ibadah di Bulan Ramadhan
dengan mencintai Al Qur’an dan memahami
bagaimana cara mengajari anak anak agar menjadi
Hafidz Al Qur’an bersama Pakar Pakar Parenting Islami
yang telah berhasil menjadikan ke 6 Putranya Hafidz
Al Qur’an bahkan salah satunya berhasil menjadi Juara
2 hafidz al qur’an tingkat internasional.
Seminar akan yang akan dilaksanakan pada
hari Sabtu, 5 Mei 2018 ja.m08.00-12.00 di Pandu
oleh bapak Ustad Zainuddin Musaddad MA sebagai
motivator nasional dan Pakar Parenting Islami yang
sudah berpengalaman cukup banyak khususnya dikota
Balikpapan, makasar , Jakarta, dan Narasumber kedua
dari Ketua DPW Hidayatullah Jabar dan Pembimbing
KBIH Tour & Travel Dago wisata yaitu Ustad. Abu
Hamzah.

Crown Group & Jaya Ancol Kerjasama Pembangunan Hunian Vertikal
Perusahaan pengembang pemenang multi
penghargaan yang berbasis di Sydney, Hari ini
mengumumkan kesepakatan pembangunan hunian
vertikal pertamanya di Indonesia.
Perjanjian kerjasama yang terjadi antara
Crown Group dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol
mengenai rencana pengembangan proyek hunian
vertikal mewah di kawasan Ancol.
Hunian vertikal mewah ini akan dibangun
di atas lahan seluas 4,7 hektar dengan konsep Luxury
Water Front Living, sementara untuk pembangunannya
Crown Group rencananya akan menggandeng arsitek
terkemuka dimana akan diadakan kompetisi desain
dari arsitek kelas dunia.
Proyek prestisius ini akan terdiri dari
beberapa tower unit unit apartemen mewah dengan
fasilitas yang waterfront pertama di Indonesia seperti
yacht club, water front promenade dan fasilitas
komersial esklusif.

Yello Hotel Paskal Bandung

Hadirkan Konsep Urban Style

USA Jabar Kartinian Bareng di Braga City Walk Bandung

YELLO Hotel Paskal sebuah hotel ekonomis
bintang 3 dengan konsep urban style dibawah
naungan Tauzia Hotels Management kini hadir di
Bandung. Sesuai dengan konsep hotel, Off Da Wall
di hadirkan untuk menjadi ruang pecinta seni dan
menjadi bagian perkenalan hotel terhadap konsep
kreafif yang menggabungkan seni, desain dan
teknologi untuk menciptakan sebuah pengalaman
unik bagi para netizens.
Hotel yang di dominasi warna kuning ini
di Bandung menjadi kota ke-3 bagi YELLO Hotel
Paskal untuk dapat hadir sebagai tujuan menginap
yang menawarkan nuansa berbeda bagi wisatawan
yang berkunjung. Selain café Wok and Tok, di YELLO
Hotel Paskal ini juga Anda dapat bersenang-senang
dengan fasilitas permainan yang disediakan di
Gaming Station dan Chill spot di Lobby Hotel. Yello
Hotel Paskal memiliki 150 kamar dengan 3 ruang
rapat berkapasitas 25-100 orang. Hotel ini juga
memiliki kolam renang dengan konsep infinity pool
yang memanjakan para tamu hotel. YELLO Hotel
Paskal Berlokasi di Komplek Paskal Hyper Square Jl.
Pasirkaliki No. 25 Bandung.

Dalam rangka memperingati hari Kartini
tahun ini, Archipelago International area Jawa Barat
kali ini menyelenggarakan acara pemilihan Miss
Kartini di Braga City Walk Bandung serta donor
darah di favehotel Braga Bandung (20/04). Acara
yg di selenggarakan selama tiga hari berturut-turut
di mulai dari beauty class, sosialisasi HIV Aids dari
KPA (Komisi Penanggulangan Aids), serta puncaknya
adalah pemilihan Miss Kartini USA Jabar 2018.
Dari perwakilan masing-masing properti,
untuk para finalis di tuntut untuk menampilkan
kebolehan yang penilaian berdasarkan kriteria
yang telah di tentukan dewan juri dari perwakilan

Sequis Raih Contact Center Service Excellence Award 2018
Sequis kembali meraih penghargaan di
ajang Contact Center Service Excellence Award
(CCSEA) 2018 pada kategori Call Center untuk
industri Life & Health Insurance dari Majalah
Service Excellence dan Carre Service Quality
Monitoring (SQM). Penghargaan diterima oleh
Director and Chief Operating Officer Sequis Life
Yeoh Ah Thoo dan didampingi Vice President &
Head of Life Operation Eko Sumurat, pada 10
April 2018. Pemantauan kinerja contact center
dilakukan selama Juli-Desember 2017 terhadap tiga
indikator yaitu Access, System dan Procedure and
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media Bandung, yakni di lihat dari kostum dan make
up, catwalk, tes pertanyaan atau uji wawasanan yang
wajib di jawab menggunakan bahasa Inggris, “ujar
Nella selaku Panitia dari USA Jabar”.
Kontestan yang berhasil menyabet gelar
bergengsi ini adalah Rina Khaurinisa dari favehotel
Braga, dan sebagai runner up adalah Willis dari
Aston Braga Hotel & Residence Bandung. Untuk para
pemenang mendapatkan penghargaan serta hadiah
menarik dari panitia. Selepas acara pemilihan Miss
Kartini di lanjutkan donor darah dan tes HIV gratis
dengan mengundang beberapa tamu serta di dukung
oleh PMI kota Bandung dan KPA kota Bandung.

People. Hasilnya berupa index service level yang
disebut Contact Center Service Excellence Index
(CCSEI). Sequis meraih nilai 89.242 dengan predikat
“Excellent”. “Penghargaan ini sangat membanggakan
Sequis karena secara konsisten kami telah menerima
penghargaan serupa sebanyak tiga kali sejak tahun
2016. Hal ini merupakan salah satu pembuktian
bahwa Sequis senantiasa memberikan pelayanan
berkualitas bagi nasabahnya,” ujar Yeoh. Dengan
diraihnya penghargaan CCSEA 2018 ini, Sequis akan
terus berupaya memberikan layanan yang terbaik
bagi nasabahnya.
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