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Cibunut, Kampung Berwarna di Kota Bandung

K

ota Bandung memang tidak salah di juluki
sebagai kota kreatif. Selain walikotanya ,
warganya pun turut serta dan peduli dalam
membangun dan memperindah kota yang terkenal
dengan taman tematiknya.
Salah satunya adalah warga dan Karang
taruna di kampung Cibunut di kota Bandung
melalui Cibunut Finest berinisiatif membuat
tempat tinggalnya menjadi lebih berwarna.
Melalui ‘Cibunut Berwarna’ yang ditujukan untuk
memperindah RW 07 Kampung Cibunut mengecat
dengan berbagai warna dan mural, sehingga
memiliki keunikan tersendiri. Inisiatif yang diusung
oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung
Jawa Barat (IA ITB Jabar) beserta komunitas
lainnya ini dimaksudkan untuk mempertegas
identitas Cibunut sebagai kampung kreatif yang
berwawasan lingkungan yang dapat menjadi
kampung percontohan bagi kampung lain di kota
Bandung dan kota lainnya di Indonesia.
Saat peresmiannya Walikota Bandung,
Ridwan Kamil, mengapresiasi upaya dan inisiatif
para warga dan seluruh pihak yang terlibat.
“Ini merupakan inisiatif yang bagus dari para
warga untuk membuat kota Bandung menjadi
lebih berwarna dan menyenangkan. Saya sangat
menghargai upaya dan kerja sama di balik inisiatif
ini sehingga dapat terealisasikan. Semoga upaya
ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dan
kota Bandung bisa menjadi semakin hidup melalui
warna-warni yang ada di dalam kota”, kata Ridwan.
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Cibunut Berwarna berfokus pada RW
07 Kampung Cibunut yang berlokasi di Jalan
Sunda dan terdiri dari 9 RT tempat tinggal para
warga. Setiap RT memiliki warna masing-masing
sebagai identitasnya berdasarkan tujuan dari
inisiatif ini; yaitu memperindah lingkungan dan
mempermudah orang dalam pencarian alamat
berdasarkan warna rumah atau RT-nya.
Dengan total wilayah seluas 28.643 m2,
sebanyak 4.500 liter cat digunakan di lebih dari
300 rumah. Selain itu, sebanyak 40 tembok rumah
warga digunakan untuk pelukisan mural, yang
mengangkat tema keanekaragaman Indonesia,
Bandung, teknologi & sains, tren & isu sosial di
masyarakat, serta pesan perdamaian. Inisiatif ini
melibatkan lebih dari 2.000 peserta yang terdiri
dari para warga Cibunut dan seniman mural.
Ada sembilan warna yang dipakai
untuk menandai rumah warga. Sembilan warna
itu menjadi menjadi ciri khas untuk sembilan
RT. Melalui warna , diharapkan tidak ada lagi
pengunjung yang tersesat atau kebingungan
mencari alamat.
Peta besar kampung tertempel di dinding
sekretariat karang taruna yang terletak di gang
utama kampung Cibunut. Untuk menuju Cibunut,
Anda bisa masuk dari gang utama yang terletak
di jalan Sunda , tidak jauh dari perempatan jalan
Veteran-Sunda. Saat pertama Anda masuk , warna
oranye di sisi kiri dan biru muda di sisi kanan
mendominasi.

Dekorasi kampung Cibunut mendapat
sentuhan artistik dari Komunitas Mural Bandung
dengan melibatkan gotong royong warga. Agar
menjadi lebih bermakna, para warga membuat
mural di dinding berwarna tersebut dan membagi
lima zona mural. Zona pertama adalah zona World
Peace atau perdamaian dunia, zona kedua adalah
world insight atau pengetahuan, zona ketiga adalah
local genius , zona keempat bertema lingkungan,
zona kelima adalah local culture yakni tentang
kearifan ranah budaya Indonesia mulai dari sabang
sampai merauke.
Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi
Bandung Jawa Barat, Arfi Rafnialdi, berkomentar:
“Kami senang dapat berkolaborasi dengan
pemuda-pemuda Cibunut Finest dan AkzoNobel
serta komunitas lainnya untuk mewujudkan
lingkungan penuh warna ini. Dengan inisiatif ini,
kami bersama-sama ingin menjadikan Kampung
Cibunut sebagai pemukiman yang mementingkan
aspek lingkungan, komunikasi dan kreatifitas.
Seperti halnya AkzoNobel yang percaya pada
kekuatan warna, kami juga percaya bahwa kekuatan
sebuah kota ada pada warganya, komunitasnya.
Kami ingin berterima kasih kepada seluruh pihak
yang terlibat yang mana inisiatif ini tidak mungkin
dapat terwujud tanpa dukungan mereka. Kami
berharap dapat bekerja sama lagi di proyek-proyek
serupa di kemudian hari”.
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Airborne.bdg Landmark Baru di Bandung Kota Desain UNESCO

S

alah satu komitmen Bandung sebagai
anggota Jejaring Kota Kreatif UNESCO
(UNESCO Creative Cities Network/ UCCN)
dalam bidang Desain, sejak tergabung pada tanggal
11 Desember 2015, adalah memiliki penanda baru
di Kota Bandung yang dapat menjadi ekspresi
semangat, karakteristik, dan potensi kreativitas
warganya.
Ungkapan Wali Kota Bandung Ridwan
Kamil, bahwa Kekuatan kreativitas Bandung adalah
pada kemampuan warganya untuk memecahkan
masalah, juga dengan memanfaatkan kolaborasi
dengan berbagai pihak. Diperkuat oleh Fiki Satari,
ketua tim manajemen dossier Bandung untuk
UCCN, yang kini juga menjabat sebagai Ketua
Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dan
Ketua Karang Taruna Kota Bandung.
“Diterimanya Bandung dalam UCCN untuk
bergabung dengan Kota-kota Desain lain seperti
Helsinki, Berlin, Montreal, Bilbao, St.Etienne,
dan lain-lain, menunjukkan bahwa UNESCO
menghargai sudut pandang ‘Desain’ yang diambil
oleh Bandung,” ujarnya.
“Yaitu ‘Desain’ yang mengacu pada
berbagai inisiatif dan upaya warga dan komunitas
Bandung untuk menerapkan solusi bagi berbagai
persoalan kota, termasuk inovasi dan rekayasa
sosial”. Landmark yang telah dirancang sejak
tahun 2016 ini berupa huruf .bdg yang dilukis
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di permukaan genteng sekitar 132 rumah warga
Linggawastu dan Pulosari, dekat jalan layang
Pasupati, dan hanya dapat dilihat secara utuh dan
menyeluruh dari ketinggian 40 meter.
“Kami menyebut landmark baru ini
Airborne.bdg, dengan analogi bahwa yang terbawa
dan tersebar melalui udara adalah semangat
memanfaatkan kreativitas untuk solusi yang
bersifat bottom-up melalui inisiatif warga dan
komunitas”, jelas Tita Larasati, Ketua Komite
Ekonomi Kreatif Kota Bandung, juga baru-baru
ini terpilih sebagai Ketua Bandung Creative City
Forum (BCCF) periode 2017-2021.
Airborne.bdg bukanlah sekedar landmark,
atau cat berwarna-warni yang ditorehkan pada
permukaan bangunan.
Proses pengerjaan pengecatan mungkin
dilakukan hanya dalam durasi sekitar 1 bulan,
tapi proses dialog dan interaksi dengan warga
Linggawastu, dengan hasil nyata bagi perbaikan
lingkungan, telah terbangun sejak sekitar tahun
2014, dan terus berlanjut.
Interaksi ini dimulai dengan proses
pemetaan dan kajian yang dilakukan oleh BCCF
melalui Program Kampung Kreatif dengan
koordinator Shinta S. Putri, yang juga anggota
Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung, yang terus
mengawal program ini hingga terselesaikannya
Airborne.bdg.
Program
Kampung
Kreatif

Edisi Desember 2017

Linggawastu
mengidentifikasi
komunitas
lokal, serta berbagai isu lingkungan dan sosial,
karakteristik serta potensi wilayah tersebut.
Proses
ini
dilanjutkan
dengan
penyelenggaraan beragam aktivitas bagi warga
Linggawastu dan Pulosari, seperti pelatihan
wirausaha dan pengembangan produk bagi
Bank Sampah Sabilulungan, program Simpul
Goes to Kampung (aktivitas pendidikan kreatif
berbasis design thinking bagi anak-anak dan
remaja), serta Riverplay, yang merupakan rencana
pengembangan kawasan wisata di Cikapundung
yang mencakup juga desain fasilitas publik, mural,
urban game, dan sebagainya.
Pada akhirnya, Airborne.bdg bukan hanya
sekedar visualisasi atau simbol sebuah kreativitas
belaka; namun lebih dari itu, ia adalah merupakan
sebuah jejak fisik dari berbagai kegiatan yang
memanfaatkan potensi kreativitas sebagai salah
satu cara menemukan solusi inovatif dengan
dampak nyata bagi beragam isu lokal, melalui
inisiatif warga dan komunitas.
Diharapkan, landmark baru ini dapat
selalu menjadi pengingat bagi warga dan seluruh
stakeholders Kota Bandung, untuk selalu menjaga
semangat kolaborasi dan dampak positifnya,
dengan kesadaran terhadap potensi kreatif warga.
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Geopark Nasional Ciletuh
- Promosi Melalui Seni Budaya -

U

ntuk meningkatkan potensi budaya di
kawasan
Geopark
Nasional
Ciletuh
Palabuhanratu, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, kembali
melaksanakan pergelaran seni budaya di kawasan
Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu, 9
Desember 2017, yang digelar di Satuan Radar
216 TNI AU Dusun Cibalingbing Ds. Pasir Ipis Kec.
Surade, Kab. Sukabumi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat Ida Hernida SH M. Si
mengatakan selain meningkatkan potensi budaya,
kegiatan ini juga sebagai upaya perlindungan
pengembangan dan pemanfaatan Daerah Tujuan
Wisata (DTW) Geopark Ciletuh, serta meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap seni budaya di
kawasan Geopark Palabuhanratu. Memberikan
wadah promosi seni budaya di kawasan Geopark
Nasional Ciletuh Palabuhanratu.
Iklan01.pdf 1 ini
7/25/2017
2:25:42 PM penyelenggaraan
Kegiatan
merupakan
yang ketiga. Sebelumnya, penyelenggaraan

pertama pada tanggal 27 Agustus 2017, di
Palabuhanratu dan kedua pada tanggal 24
September 2017 di Pantai Palangpang Ciletuh,
dan sekarang yang ketiga di Satuan Radar 216 TNI
AU Dusun Cibalingbing Desa Pasir Ipis Kec. Surade
Kab. Bandung. ini dapat menjadi contoh bagi
daerah lainnya dan kota Bandung bisa menjadi
semakin hidup melalui warna-warni yang ada di
dalam kota”, kata Ridwan.
Kegiatan pergelaran seni budaya di
kawasan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu
berupa pameran ragam khas ciletuh, pertunjukan
seni budaya khas Ciletuh, pencak silat, kuda
lumping, bajidoran, cepet, ombak reggae, wayang
golek dan opening ceremony. Pergelaran seni
budaya di kawasan Geopark Nasional Ciletuh
Palabuhanratu, diikuti Sanggar Seni yang ada
di 9 kecamatan yang berada di wilayah Ciletuh,
yaitu Kec. Ciracap, Kec. Ciemas, Kec. Surade, Kec.
Waluran, Kec. Simpenan, Kec. Palabuhanratu, Kec.
Cikakak, Kec. Cisolok, Kec. Jampangkulon.
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Nongkrong Asik di Industrie Coffee & Eatery

Penulis : Yogi Pebriansyah

B

Bagi Anda yang ingin nongkrong dengan
suasana
nyaman
sambil
menikmati
makanan ataupun minuman dengan harga
terjangkau, Industrie Coffee & Eatery adalah
pilihannya.
Dengan
konsep
rustik,
cafe
ini
menyediakan menu-menu makanan Asia seperti
Hotplate, Rice Bowl, Asian Fusion, Light Meal , Roti
Bakar dan Pisang Balut.
Untuk menu maincourse pengunjung bisa
memilih menu Hot plate yang terdiri dari dua
pilihan yakni regular dan wagyu dengan nasi
putih, telur mata sapi, daging sapi, sayuran dan
sambal. Rasanya sangat gurih dan lezat.Ada
beberapa menu tambahan saus dan sambal yakni
saus blackpepper, saus sweetcorn, saus barbeque,
sambal hejo, sambal balado, sambal taichan dan
sambal matah.
Harga satu porsi hotplate mulai dari
Rp.28 ribu - Rp.45 ribu per porsinya. Sedangkan

menu Rice Bowl terdiri nasi dengan di campur
dengan daging dan kubis merah yang di iris tipis
di tambahkan dengan saus mayonaise, rasanya
meleleh di dalam mulut. Ada lima pilihan rice
bowl yakni nasi lengko kambing rawit, nasi meat
ball teriyaki, spicy chix thai, nasi pedas industri
dan nasi ayam taichan. harga Ricebowl di Rp. 25
ribu-Rp.28 ribu.
Menu Asian Fusion terdapat nasi goreng
kampung Industries, nasi goreng kambing,
spaghetti,, kwetiaw, mie kuah dan bihun kuah
harganya di Rp. 23.500. Untuk menu Lightmeal
ada tahu cabai garam, tempe mendoan, cireng,
seblak,tempura, potato cheese melted, pisang
balut keju, pisang goreng milo, pisang goreng ice
cream , roti toast taro, roti toast milo dan masih
banyak lagi. Harganya mulai dari Rp.12 ribu - Rp.
18 ribu.
Sedangkan minumannya ada berbagai
jenis kopi spesial yang berasal dari Sumatera

dan Jawa Barat seperti cafelatte, capucinno,
mocachinno, flavoured latte, affogato, japanese
coffee original, espresso single, coffee cube, dll.
Harganya mulai dari 15 ribu sampai dengan 28
ribu.
Sementara itu untuk minuman dinginnya
tersedia Jus Living on Green yakni Healthy jus
yang terdiri dari sayuran jus tropical, strawberry
twist, lemon punch, smothies orange dll, Harganya
mulai dari Rp. 6500- Rp. 25 ribu. sedang ada promo
rice bowl di harga Rp.20 ribu.
Industries Coffee & Eatery berkapasitas
150 orang dan tersedia ruangan VIP untuk 15
orang yang didalamnya terdapat proyektor dan
AC. Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 08.00pukul 01.00 WIB. Lokasi berada di jalan PETA no.
249 setelah Mal Festival Citylink Bandung.
Nomor telpon 0813 81 8000 50
Instagram @industrie_bdg

Penulis : Yogi Pebriansyah

~ Pedasnya Sambal Penyet
Warung Bu Kris Bikin Ketagihan

K

ota Bandung yang sedang di guyur hujan
membuat suhu udara lebih dingin dari
biasanya. Dengan cuaca yang dingin ini
kiranya sangat pas apabila kita memburu kuliner
dengan olahan makanan pedas.
Salah satu kuliner yang pas adalah ayam
penyet. Kini di Bandung telah hadir warung
penyet khas Surabaya yang berlokasi di jalan Mas
Kumambang nomor 27 yakni Warung Bu Kris.
Berbagai makanan disajikan dengan
sambal penyet. Ada ayam goreng, ayam balar, iga
sapi, lele ,udang, empal, gepuk, babat, gurame ,
terong dan bakwan. Variasi daging yang disajikan
memiliki citarasa cenderung asin dan gurih.
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Tekstur dagingnya cukup empuk sehingga
nikmat saat dikunyah. Andalan di warung Bu Kris
adalah sambal penyetnya karena di buat secara
dadakan berdasarkan pesanan sehingga lebih
segar. Ketika menyantapnya sambalnya sangat
kuat aroma terasinya ditambah dengan cabai rawit
merah pedasnya mantap.
Selain itu ada juga nasi rawon, cah
kangkung, nasi urap, gado-gado, tahu , tempe,
sayur asam, dan sop ayam. Untuk minumannya
ada es cingcau, es kacang hijau, es milo, es jeruk,
es sari kedelai, es susu tarik, es blewah, es kelapa
muda dan masih banyak lagi. Harganya pun
sangat terjangkau , untuk ayam penyet Rp.19 ribu,
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bakwan penyet Rp.23 ribu, udang penyet 18 ribu.
Warung Bu Kris beralamat di Jalan
Maskumambang di belakang hotel Horison
Bandung. Buka dari hari Selasa -Minggu mulai
pukul 09.00-20.00
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Batagor Coy, Paket Oleh-oleh khas Kota Bandung

W

Penulis : Hendra Karunia

isata kuliner di kota Bandung memang
tidak ada habisnya, meskipun di kota
Bandung sedang tren kue artis, kuliner
tradisional seperti batagor hingga saat ini tetap
menjadi makanan terfavorit bagi warga Bandung.
Rasanya yang gurih ditambah dengan saus kacang
yang manis pedas membuat kudapan yang satu ini
tetap diburu oleh pecinta kuliner.
Batagor yang selama ini dianggap jajanan
pinggir jalan, kini dengan hadirnya kedai oleholeh Batagor Coy, ingin mengembalikan pamor
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Batagor sebagai kuliner kebanggaan warga Bandung
dan menjadi pilihan bagi para wisatawan apabila
berkunjung ke Bandung.
Batagor Coy ini memang sangat berbeda
dengan batagor kebanyakan yang ada di Bandung.
Selain rasanya yang gurih dan lezat karena batagor
ini terbuat dari ikan tenggiri murni, kemasannya pun
sudah modern dan sangat bagus sehingga cocok untuk
di jadikan oleh-oleh khas kota Bandung. Yang lebih
menarik Batagor Coy menyediakan paket oleh-oleh
dengan harga yang lebih murah apabila beli satuan.
Dan paket ini merupakan paket best seller bagi para
wisatawan.
Tidak hanya itu, kini Batagor Coy
memperkenalkan produk barunya yakni Black tagor
dan Ayam Penyet. Batagor hitam atau Blacktagor,
rasanya hampir sama dengan batagor lainnya.
Perbedaannya, Blacktagor dengan siraman saus

keju dan mayonaise membuat rasa semakin
lezat terutama bagi pecinta keju. Hitamnya
terbuat dari arang untuk makanan dan bagus
untuk pencernaan. Dan paket ini merupakan
menu batagor hitam pertama di Indonesia.
Sementara itu keistimewaan ayam
penyet di Batagor Coy adalah sambal mangga
dan sambal goangnya. Terdapat dua paket
ayam penyet yakni paket Rp. 15 ribu terdiri
ayam penyet, nasi dan minum. Untuk paket
komplitnya seharga Rp.25 ribu yang terdiri dari
ayam penyet, nasi,tahu, tempe, kremes dan air
minum 25 ribu.
Bagi Anda yang penasaran dengan
Batagor Coy bisa datang langsung ke jalan Ir. H.
Djuanda (Dago) No.91 setelah Kartika Sari dan
jalan Riau FO Outfit.
No. Telpon 0812 12 31 23 34
Instagram @batagorcoy
Website www.batagorcoy.com
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Lezatnya Grilled Fillet Mignon Persembahan Belle Vue Elevate GH Universal Bandung

Penulis : Hendra Karunia

I

ngin menikmati makanan khas Eropa dengan
suasana yang romantis bersama keluarga
ataupun dengan pasangan tercinta ? Anda
patut mencoba kemewahan dan kenyamanan
restaurant di Belle Vue Elevate GH Universal Hotel
Bandung.
Belle Vue Elevate Gate 24hours sendiri
merupakan Food & Beverage Outlet berkonsep
Fine Dining yang dimiliki G.H. Universal Hotel
di lantai 5 yang menyuguhkan berbagai macam
makanan khas negara Perancis dan Italia.
Pada kesempatan kali ini Chef Anton
Kuswendi di Belle Vue Elevate G.H. Universal Hotel
menyajikan menu yang sangat istimewa yang pas
untuk di santap pada saat makan malam.
Menu yang pertama adalah Salad Eat
Meet West. Menu ini adalah menu pembuka. Salad
eat meet west terdiri dari selada air, buah jambu
, mangga muda, tomat dan irisan daging sapi
dengan saus yang di padukan dengan rasa pedas

segar perpaduan asia dan asam dari eropa.
Rasanya sangat pas di lidah sehingga cocok untuk
menikmati hidangan pembuka ini sambil melihat
indahnya pemandangan kota Bandung. Salad
Eat Meet West ini di hargai selitar Rp. 60 ribuan
perporsinya.
Menu yang kedua adalah Grilled Fillet
Mignon atau Tenderloin steak. daging sapi dengan
berat 180 gram ini sangat empuk meskipun sudah
dalam keadaan dingin tetapi memang lebih nikmat
menyantap makanan ini selagi hangat. Tidak
seperti steak kebanyakan selama ini yang agak
tipis, daging steak di tempat ini identik agak tebal
dan sangat empuk. Ukurannya pun sangat besar
, meskipun menggunakan daging lokal tetapi
tekstur dagingnyasanagt lembut. Daging sapinya
di temani oleh Potatoes wedges, asparagus dan
selada air. Ada beberapa pilihan sausnya seperti
mushroom saus dan black pepper saus. Harga dari
Grilled Fillet Mignon di Rp. 130 ribu perporsinya.

Untuk menu ketiga Chef Anton
menyajikan Grilled Salmon with Vinc Blanc Sauce
yakni ikan salmon memakai saus putih, dengan
potatoes wedges dan mozarella cheese. Ikan
dengan berat 180 gram ini di bakar dengan tingkat
kematangannya di atas medium jadi masih agak
basah dan tidak terlalu kering. Rasanya sangat gurih
dan bau amisnya tidak terasa. Karena sebelum di
bakar, salmonnya sudah di oleh dengan baluran
jeruk lemon , garam dan lada. Untuk menikmati
Grilled Salmon with Vinc ini , pengunjung hanya di
kenakan harga Rp. 130 ribu.
Sedangkan untuk menu penutupnya di
sajikan dessert pancake dan waffle cokelat. Ada 4
macam rasa dengan ice cream yang berbeda, bisa
memilih rasa cokelat, vanilla ataupun strawberry.
Biasanya pancake hanya ada ice cream, tetapi
di resto ini diatas nya ada blackberry ataupun
strawberry. Rasanya sangat pas dilidah, ketika
dimakan ice creamnya meleleh di dalam mulut ,
nikmat sekali.
Bagi Anda yang ingin merasakan
kemewahan makanan eropa ini bisa datang
langsung ke restaurant di Belle Vue Elevate GH
Universal Hotel Bandung jalan Setiabudi No 376
Bandung.

Paket Makan Mantap “Pa’MaMan”
hadir dengan Menu serba Oriental

aket Makan Mantap atau yang lebih dikenal
Pa’MaMan yang diluncurkan pada bulan
November 2016 lalu ini menjadi menu
andalah favehotel Hyper Square dengan jenis
makanan serba tradisional seperti Ayam Bakar,
Ayam Kremes, Ikan Goreng Kipas, Nasi Bakar
dan Ikan Bakar Sambal Matah. Untuk kali ini
Pa’MaMan hadir dengan menu terbaru yang dapat
memanjakan lidah kita semua.
Menu serba oriental kali ini tidak kalah
menariknya dengan menu sebelumnya, lidah kita
akan disuguhi dengan menu – menu seperti Sapo
Tahu Seafood, Kung Pao Chicken, Hainan Chicken
Rice, Sweat and Sour Fish, Stir Fried Guotie, Beef
Blackpepper, Stir Fried Chicken and Mushroom, Stir
Fried Kaylan and mushroom.

P
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Dari
kedelapan
menu
tersebut, yang menjadi menu andalan
kali ini adalah Hainan Chicken Rice,
“selain dibuat dengan resep ala dapur
favehotel Hyper Square, Hainan
Chicken Rice ini dibuat dengna garlic
ginger oil” kata Chef Abu, Head Chef favehotel
Hyper Square.
Paket Makan Mantap Aneka Choices
Oriental dan Ngetop atau “Pa’MaMan Achong”
menjadi nama terbaru dari kedelapan jenis menu
diatas. Jangan kuatir buat kamu yang masih
menikmati kelezatan menu Pa’MaMan sebelumnya
masih tetap tersedia…!!!
Nikmati
Pa’MaMan
Achong
hanya dengan Rp 45,000 net, pemesanan
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dapat dilakukan melalui layanan 24 jam Room
Service atau dinikmati di Lime Coffee Shop
favehotel Hyper Square. Menarik bukan?
Segera menginap atau berkunjung ke
favehotel Hyper Square yang berlokasi di Paskal
Hyper Square – Jl Pasir Kaliki No 25 – 27 Bandung.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :
Telepon +62 8778 6333
atau
Email hypersquareinfo@favehotels.com
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Manjakan Pengguna Maxi, Yamaha dan Maxx Coffee Berkolaborasi

Penulis : Hendra Karunia

B

agi Anda Maxi Yamaha Owner di seluruh
Indonesia, kini Yamaha semakin memanjakan
dengan pengalaman yang menyenangkan,
karena Yamaha bekerja sama dengan Maxx Coffee
serta platform aplikasi digital OVO berkolaborasi
memanjakan pemilik dan komunitas MAXI Yamaha
(TMAX, XMAX, NMAX, Aerox 155) di seluruh
Indonesia dengan memberikan banyak nilai lebih
serta pengalaman baru.
“Kolaborasi MAXI Yamaha dan Maxx
Coffee akan memberikan keuntungan bagi para
pemilik MAXI Yamaha di 73 Outlet Maxx Coffee
yang tersebar di 22 kota di seluruh Indonesia,”ujar
Koordinator Promosi Yamaha DDS II Jawa Barat
Ade Dimyati dalam sesi Press Conference bertajuk,
“Collaboration MAXI Yamaha & Maxx Coffee”,
Sabtu, (9/12/2017), di Maxx Coffee Bandung Indah
Plaza (BIP) jalan Merdeka Bandung.
Menurut Ade Dimyati, MAXI Yamaha
Owner
nantinya
akan
mendapatkan

www.destinasibandung.co.id

penawaran spesial mulai November 2017 hingga
Februari 2018 dari Maxx Coffee, diantaranya
Welcome Drink, Weekend Special Deals, Sunday
Treats, VIP Parking Area, dan penawaran menarik
lainnya.
“Welcome Drink di Maxx Coffee, diberikan
kepada 250 orang pertama pemilik maupun
komunitas Yamaha MAXI yang melakukan
Download dan registrasi pada aplikasi digital
OVO. Sedangkan Weekend Special Deals berlaku
setiap hari Sabtu dan Minggu, cukup dengan
melakukan pembelian satu minuman ukuran
reguler, pemilik maupun komunitas Yamaha MAXI
akan mendapatkan satu varian makanan dari Maxx
Coffee,” ujarnya.
Sedangkan
untuk
Sunday
Treats,
komplimen ini berlaku setiap hari Minggu di minggu
pertama bulan tersebut, dan pemilik maupun
komunitas Yamaha MAXI akan mendapatkan satu
Breakfast Package dari Maxx Coffee.

Selain itu pemilik maupun komunitas
Yamaha MAXI akan mendapatkan VIP Parking Area
di beberapa Outlet Maxx Coffee.
Berikut cara mendapatkan penawaran
spesial Maxx Coffee :
1. Download aplikasi OVO di Smartphone Anda.
2. Daftarkan MAXI YAMAHA mu di aplikasi OVO
dengan kode promo : Y<7 digit terakhir nomor
engine>.
Kode model MAXI :
T -> untuk TMAX
X -> untuk XMAX
N -> untuk NMAX
A -> untuk versi AEROX standar & R Version.
S -> untuk versi Aerox std & R Version
- Contoh Pengguna Yamaha XMAX dengan nomor
engine G3H4E-0000001 maka kode promonya
adalah : YX0000001.

Destinasi Bandung
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Penulis : Herlambang Septiawan

Menginap dengan Suasana Pedesaan

I

di Kampung Layung Cottage Dusun Bambu

ngin menikmati menginap dengan suasana
alam pedesaan dengan standar hotel bintang
lima ?. Anda bisa mencoba untuk menginap
di Kampung Layung Cottage yang berlokasi di
kawasan ekowisata Dusun Bambu Kabupaten
Bandung.
Di penginapan ini para pengunjung akan
di manjakan dengan arsitektur kampung Naga
yang berada di Tasikmalaya. Nuansa pedesaan
khas kampung naga dan tatar pasundan sangat
kental sekali. Arsitektur cottage ini memang di
buat seperti aslinya seperti dinding yang terbuat
dari kayu dengan ornamen-ornamen yang sangat
tradisional.

Untuk fasilitas di penginapan ini
mengadopsi standar hotel bintanglima seperti ada
tempat tidur, dapur yang modern lengkap dengan
kompor listriknya, coffee maker, kamar mandi
dengan shower air hangat. Selai itu terdapat ruang
tamu dengan televisi, wifi dan meja makan.
Kampung Layung Cottage memiliki tiga
tipe dengan harga cottage mulai dari Rp.2.750.000
hingga Rp. 3.750.000 permalamnya.
Bagi Anda yang ingin menginap bisa
datang langsung ke ekowisata Dusun Bambu jalan
Kolonel Masturi KM 11 Kabupaten Bandung Barat
No. telpon 022-827 82020.

- Noor Hotel -

Hotel Butik Bernuansa Islami
di Kota Bandung

H

otel butik bernuansa Islam ini memiliki
arsitektur bangunan yang merupakan
kombinasi antara Timur Tengah dan
Eropa. Lokasinya sangat strategis, di tengah
kota Bandung dekat dengan pusat belanja
Factory Outlet dan Taman Hiburan Indoor & Mall
Trans Studio. Stasiun KA Bandung dan Bandara
Internasional Husein Sastranegara dapat dijangkau
dalam 20 menit berkendara.
Sesuai dengan temanya sebagai hotel
muslim, setiap tamu yang check in menerima air
Zamzam sebagai welcome drink dan buah kurma
gratis pada saat layanan merapikan tempat tidur.
Noor hotel juga menyediakan beberapa
suvenir yang dapat dibeli seperti tasbih, AlQuran, sajadah, mukena dan masih banyak
lagi. Noor hotel memiliki 33 kamar yang
dilengkapi free minibar serta perlengkapan
salat dan Al-Quran di setiap kamarnya.
Ada 3 ruangan pertemuan yang dekat
dengan mushola yang bisa Anda gunakan untuk
acara seperti bridal shower, ulang tahun, arisan,
reuni, lamaran, wedding bahkan manasik dan
muhasabah.
Noor hotel menyajikan makanan halal
tanpa alkohol di di Emmy’s Kitchen maupun
Emmy’s Terrace. Menu spesial Emmy’s Kitchen
yang harus dicoba adalah Spicy Chicken Peri Peri
(Rp. 60.000 net) yang memiliki ciri khas rasa yang
spicy dan rempah bumbu yang amat terasa.
Masih penasaran dengan keunikan dan
keistimewaan lainnya dari Noor Hotel?
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Penulis : Fitriana Fadia
Hubungi kami sekarang juga di (022)
424 2010 atau datang langsung ke jalan Madura
No.6 Bandung. Untuk informasi lebih lanjut bisa
mengunjungi situs www.noorhotels.com, dapat
dilakukan melalui layanan 24 jam Room.
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Menginap dengan Nyaman di Hotel NEO Dipatiukur
Penulis : Hendra Karunia

H

otel NEO Dipatiukur Bandung hadir di tahun
2015 sebagai salah satu brand hotel
kategori bujet di bawah bendera Archipelago
Internasional dan merupakan brand NEO hotel satusatunya saat ini yang ada di kawasan ibu kota jawa
Barat ini. Berlokasi di pusat kota dan di kelilingi
daerah kampus seperti UNPAD Bandung, ITHB maupun
UNIKOM termasuk juga sangat dekat dari kampus
ITB yang hanya berjarak 1-2 km sangat cocok bagi
keluarga yang akan mengahdiri acara Wisudawan/
wati Kampus.
Mengusung konsep hotel modern nan
ciamik dan kekinian saat ini menawarkan aneka
kenyamanan seperti Noodles Resto dengan
menu lokal maupun western, 3 Ruang rapat di
Lobby dan lantai 3 dengan kapasitas 40-80 orang
Theather style, diminati juga karena memiliki Akses
WiFi Internet berkecepatan hingga 100 mbps
yang menjadi kebutuhan utama para pebisnis,
maupun anak muda yang haus akan akses Internet
sehingga sangat diminati para tamu-tamu karena
juga nyaman dan berdekatan dengan kawasan

www.destinasibandung.co.id

Jl. Ir. H.Juanda (Dago) dengan berbagai spot kuliner
maupun Factory outletnya termasuk aksesibel ke
kawasan kantor Gubernur di Jalan Surapati sangat
yang pas bagi pelaku bisnis maupun pelancong yang
berlibur & berkunjung ke Bandung.
Hotel yang identik dengan warna hitam dan
silver ini mempunyai 6 lantai dengan jumlah 88
kamar yang memiliki dua jenis tipe kamar yakni
Deluxe Room 4 kamar berukuran 25 M2, dan Superior
84 kamar berukuran 21 M2 sehingga kamarnya pun
terbilang cukup luas, Pasar NEO Dipatiukur hingga
kini menilai harga yang ditawarkan sangatlah
terjangkau dengan fasilitas kamar yang sangat luas
untuk ukuran bujet hotel dengan menawarkan ukuran
tempat tidur Deluxe Kingbed, Superior Kingbed (39
kamar), & Superior Twin Bed (45 kamar) dengan
dan telah diminati para tamu yang berkunjung

bermalam di NEO Dipatiukur dan merasakan akan
kenyamanan beristirahat di hotel ini.
Sedangkan khusus buat keluarga,
disediakan di lantai paling atas (lantai 6) tersedia
10 pasang kamar Connecting Room (Bersebelahan)

dan memiliki pemandangan bukit Dago dan City view
Jl. Raya Dipatiukur.
Sementara itu bagi para perokok, hotel ini
juga menyediakan satu lantai khusus tersedia di
Lantai 5 sebanyak 22 kamar, 1 bagian di restaurant
yang dapat digunakan sambil menyantap sarapan
juga tentunya outdoor Lobby Hotel.
Fasilitas kamar di hotel ini sangat lengkap,
setiap kamarnya dilengkapi dengan dengan 40
saluran televisi Nasional dan internasional, lemari
pendingin mini, alat pembuat teh dan kopi, safety
deposit box, kamar mandi yang luas dengan air panas
& dingin, serta dan Spa khusus di lantai 3 bagi yang
ingin bersantai sambil menikmati pijatan tradisional
oleh terapis terlatih sebagai fasilitas tambahan.
“Dengan tagline “Try Something NEO”, para
tamu akan di suguhkan dengan keunikan hotel ini,
yakni ketika memasuki lobby para resepsionis yang
ramah dan professional dan menggunakan seragam
hitam & Wig berwarna silver,” menambah nuansa
khusus nan unik dari konsep hotel NEO Dipatiukur
Bandung ini ujar Bapak Rudy Haryadi CHA selaku
Hotel Manager kepada Destinasi Bandung.
Hotel yang sudah beroperasi dari bulan Juli
2015 ini tidak diragukan lagi dapat menjadi pilihan
anda para pebisnis, pelancong, keluarga, atau para
milenial Traveller, karena lokasinya yang sangat
mudah dijangkau dari pusat kota pemerintahan, spot
belanja maupun pusat kuliner Bandung. Bagi anda
yang ingin praktis berkunjung dari Jakarta, ada pilihan
4 hingga 5 Shuttle station tersedia disepanjang Jalan
Dipatiukur bisa menjadi alternatif anda yang tidak
ingin membawa kendaraan pribadi untuk sampai ke
NEO Hotel dipatiukur Bandung - asyik khan!!
Untuk informasi dan reservasi Hotel NEO
Dipatiukur bisa datang atau mengubungi langsung ke
Jalan Dipatiukur No. 72-74 Bandung dengan nomor
telpon di 022-825 26 166 atau bisa mengunjungi
website melalui www.NeoHotels.com. Bisa juga
mengikuti sosial medianya seperti :

Facebook (Hotel Neo Dipatiukur)
Instagram @neo_dipatiukur
Twitter @NeoDipatiukur

Destinasi Bandung
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Rayakan Momen Pergantian Tahun 2018 di Hotel Ini

erayaan malam pergantian tahun merupakan
momen yang sangat istimewa dan spesial
untuk berkumpul bersama keluarga ataupun
pasangan.
Berbagai rencana sudah pasti dilaksanakan
untuk menyambut perayaan tahun baru 2018 ini. Mulai
dari mengatur jadwal perjalanan berlibur, menginap
di hotel yang nyaman dan melewati malam pergantian
tahun dengan makan malam bersama keluarga atau
pasangan sambil menikmati acara yang di suguhkan.
Bagi Anda yang belum menentukan pilihan
ataupun bingung mau merayakan tahun baru dimana
, berikut beberapa hotel di Bandung yang mengadakan
acara malam pergantian tahun :

P

Novotel Bandung

Penulis : Herlambang Septiawan

Harris & POP! Hotel Festival Citylink
Menyempurnakan
perayaan
menyambut Tahun Baru 2018, Harris & POP!
Hotel Festival Citylink Bandung menawarkan
pilihan paket akomodasi liburan Tahun Baru
dengan keluarga dan sahabat. Paket ini tersedia
mulai dari 1.688.000 nett permalam di Harris
Hotel, sudah termasuk makan pagi untuk 2 orang
serta makan malam Tahun Baru dan tiket pesta
akhir tahun memukau bertajuk Throwback to the
90s.
Rasakan sensasi berbeda di Tahun Baru
dengan ratusan hidangan khusus yang dikemas
oleh Chef Ansori untuk menyambut malam
Tahun Baru yang menabjubkan. Para tamu dapat
menikmati hidangan buffet beraneka ragam
masakan khas dari beberapa Negara yang sangat
terkenal mulai dari Italy, Jepang, China, dan dan
Negara lain-nya mulai pukul 7.00 malam hingga
pukul 10.00 di Harris Café. Bagi tamu yang tidak

menginap di Harris Hotel
dapat
menikmati
juga
hidangan istimewa ini hanya
dengan
membayar
Rp.
296.000 ++/orang.
Menemani makan
malam di akhir tahun, para
tamu akan dihibur live music
band dengan alunan lagulagu hits pada tahun 90an dan
street magician. Dikemeriahan
acara pergantian tahun tidak
ketinggalan
pembagian
doorprize menarik berupa
berbagai voucher menginap
di berbagai kota di Indonesia dan Trip Bali untuk 2 orang
sebagai grandprize yang akan menjadi penutup pesta
penghujung tahun 2017 yang sempurna.

Neo Dipatiukur Bandung

Untuk pergantian malam tahun baru 2018 ini,
Novotel Bandung menyelenggarakan sebuah acara
spektakuler dengan tema yang spesial, yaitu “Bed Time
Story”. Bed Time Story yang berarti “cerita menjelang
tidur” akan mempersembahkan momen terindah yang
tidak terlupakan untuk merayakan malam pergantian
tahun 2018 di Novotel Bandung, dengan berbagai
dekorasi unik, elegan, serta menggemaskan yang akan
memanjakan tamu hotel, terutama anak – anak.
Selain itu, akan hadir pula kuliner yang
memanjakan lidah tamu dilengkapi dengan entertainment
yang spektakuler. Konsep Bed Time Story adalah “home
party” yang pada umumnya digemari anak-anak dan
remaja serta anggota keluarga lainnya dan ditujukan
untuk merayakan sebuah momen penting yang sangat
berarti, dilengkapi dengan Live Music Entertainment,
Fire Jugling, Wanna Be Dancer, Egrang Badut, dan
pertunjukkan kembang api yang menajubkan. Akan hadir
pula berbagai macam Fun Kids Activities, seperti: Sumo
Bantal, Ular Tangga Besar, Pinata, Uno Stacko, Fussball
dan masih banyak lainnya.
“Yang spesial pada tahun ini, kami
mempersembahkan GRAND PRIZE berupa hadiah liburan
ke Singapore (tiket dan hotel) dan akan banyak DOOR
PRIZE lainnya dengan nilai total hadiah jutaan rupiah”
jelas Vanjou, Asst. Marcomm Manager Novotel Bandung.
Jangan lewatkan momen spesial akhir tahun bersama
Novotel Bandung dengan paket harga spesial mulai dari
Rp. 1.700.000,- nett/room/night. Nikmati pula momen
indah bersama keluarga dan orang terdekat Anda pada
malam natal 24 Desember 2017 dengan sajian kuliner
spesial “Christmas BBQ Dinner – Asian Delight” dengan
harga Rp. 150.000,- net/pax. Untuk reservasi, silahkan
menghubungi 022 421 1001 atau email: reservation@
novotelbandung.com.

The Trans Luxury Hotel Bandung

NEO DIPATIUKUR BANDUNG, hotel yang
berlokasi di Jalan Dipatiukur Bandung ini tidak
pernah berhenti berkreasi dan menawarkan berbagai
paket – paket menarik. Hotel dibawah naungan
manajemen Archipelago International ini menawarkan
paket menginap yang ekonomis dengan berbagai
manfaat / keuntungan yang diberikan kepada tamu /
pelanggannya. PAKET 3D2N (3 DAYS 2 NIGHTS) adalah

Horison Ultima Bandung

Perayaan malam tahun baru mengambil
lokasi indoor di Malabar Coffee Shop dan outdoor
di Pool Terrace. Pengunjung yang berani tampil
menyumbangkan suaranya pun akan mendapat
bingkisan menarik dan voucher dari hotel.
Terkenal dengan makanannya, Executive
Chef Yudhi Hermawan juga telah menyiapkan sederet
menu istimewa dari hidangan pembuka hingga gubukan.
“Ada puluhan jenis makanan yang kami siapkan, mulai
camilan tradisional, chinese, dan western semua ada.
Kami pastikan bahwa selera tamu kami yang berbeda –
beda dapat terakomodir di sini,” terang chef yang akrab
disapa Yudith ini.
Agar lebih greget, Hotel Horison Ultima
Bandung juga memberikan grand prize berupa

The Trans Luxury Hotel Bandung kembali membuktikan
konsistensinya untuk mengundang musisi-musisi mancanegara
ke Kota Bandung. Tahun ini, The Trans Luxury Hotel menghadirkan
konser menyambut tahun 2018 bersama All 4 One dan Sheila on 7
di Trans Convention Centre pada hari Minggu, 31 Desember 2017.
Setelah sukses menghadirkan Agnez Mo (2012), George
Benson dan Earth Wind and Fire Experience (2013), Michael
Learns To Rock (2014), Brian McKnight (2015) juga Incognito
dan Kla Project (2016), The Trans Luxury Hotel Bandung semakin
mengukuhkan posisinya sebagai hotel yang selalu konsisten
menghadirkan bintang-bintang internasional untuk acara
pergantian tahunnya. Siapa tidak kenal All 4 One? Grup R&B
dari Amerika Serikat yang beranggotakan Tony Borowiak, Delious
Kennedy, Alfred Nevarez dan Jamie Jones ini langsung dikenal
oleh dunia ketika pertama kali meluncurkan album “All 4 One” di
tahun 1994 lalu. Berbagai penghargaan telah diraih grup yang
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paket kamar senilai Rp. 1.865.000 nett ( Sudah
Termasuk Pajak Pemerintah & Pelayanan ).
Adapun paket kamar ini termasuk Welcome
Drink Pada Saat Kedatangan, Minibar Selamat Datang
Gratis Di Kamar, Sarapan Prasmanan Setiap Hari Di
Noodles Now Café Untuk 2 Orang, Makan Malam BBQ
Ala Prasmanan Di Malam Tahun Baru Untuk 2 Orang,
Live Music, Diskon 10% Untuk Perawatan Spa & Pijat,
Diskon 10% Untuk Konsumsi Makanan & Minuman Di
Noodles Now Café. Dan bagi anda yuang melakukan
pemesanan dari sekarang hingga 15 Dec 2017, anda
akan mendapatkan potong harga / diskon sebesar
10% dari harha yang ditawarkan. Paket Hemat dengan
banyak manfaat tentu menjadi pilihan yang tepat.
BBQ Buffet Dinner, hanya Rp. 128.000 ++ per
orang pada periode 31 Desember 2017 akan disajikan
mulai pukul 18.00 wib hingga pukul 22.00 wib ujar
Biyan Saka Buana, Sales Executive hotel NEO Dipatiukur
Bandung. Bagi para tamu & pelanggan yang melakukan
pemesanan dengan jumlah yang banyak kami berikan
penawaran spesial pungkasnya. Bagi anda yang ingin
melakukan pemesanan untuk promo ini atau ingin
mengetahui berbagai penawaran lain dari hotel NEO
DIPATIUKUR, datang langsung ke hotel NEO Dipatiukur
Bandung yang berlokasi di Jl. Dipatiukur no. 72 – 74
Bandung atau dapat menghubungi 022-82526166
untuk informasi dan pemesanan. Anda pun dapat
mengetahui berbagai penawaran menarik dari hotel
ini dengan bergabung / follow facebook (Hotel Neo
Dipatiukur), Instagram (@ neo _ dipatiukur) dan twitter
(@NeoDipatiukur).

tiket pulang pergi Bandung – Bali – Bandung serta
menginap 2 malam yang berlaku untuk dua orang. Tiket
tersebut berupa open date sehingga pemenang diberi
kebebasan memilih waktu untuk berliburnya.
Untuk menikmati keseruan pergantian tahun
di Hotel Horison Ultima Bandung, tamu cukup
mengambil paket menginap 2 hari 1 malam mulai dari
Rp 1.650.000 nett/kamar termasuk makan malam untuk
2 orang. Menariknya lagi, apabila reservasi sebelum
bulan Desember 2017, terdapat potongan 10% dari
harga tersebut. “Untuk tambahan makan malam
ataupun apabila ada tamu yang hanya mengambil paket
makan malam saja, cukup membayar Rp 180.000 nett
per orang,” tutup Milla Omarsaid, Director of Sales &
Marketing.

berasal dari Antelope Valley California ini, seperti American Music
Awards, Golden Europa, hingga penghargaan paling bergengsi
dalam dunia musik yaitu Grammy Awards, untuk kategori
“Best Pop Performance by a Duo or Group Vocal” untuk lagu “I
Swear”. Berbagai hits andalan lain juga sudah disiapkan untuk
memeriahkan pergantian tahun di Bandung, seperti “I Can Love
You Like That”, “So Much In Love”, “Smile Like Monalisa” dan masih
banyak lagi.
Untuk semakin menghangatkan susasana di penghujung
tahun 2017 ini Trans Convention Centre yang terletak di lantai 2
The Trans Luxury Hotel juga akan diramaikan oleh Sheila on 7. Grup
musik legendaris dari Yogyakarta ini yang digawangi oleh Duta,
Eross, Adam dan Brian akan membawakan lagu-lagu terbaiknya
yang tentunya membuat pengunjung ikut bernostalgia dan
bernyanyi bersama.
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Selain memiliki keunggulan dari pemandangan
dan suasananya, Clove Garden Hotel juga menyediakan
sajian yang diunggulkan serta dekorasi yang berbeda dari
biasanya. “Kami akan menyajikan Gala Dinner Barbeque
All You Can Eat lengkap dengan dekorasi dan suasana
Bohemian dan juga Glow In The Dark di seluruh area Hotel
dan Garden, sehingga diangkatlah tema malam tahun
baru ‘Glowing Bohemian’.” Ujar Suci Hati selaku General
Manager Clove Garden Hotel Bandung.

Perayaan malam tahun baru Glowing Bohemian
ini dimulai dari harga Rp 1.530.000 sudah termasuk
kamar, sarapan, makan malam Barbeque All You Can Eat,
Cocktail dan Souvenir.
Selain fasilitas tersebut, saat perayaan malam
tahun baru nanti tamu juga akan dihibur oleh Fun Games
mulai dari anak-anak hingga dewasa, Percussion, Street
Magician, Acoustic, Female DJ dan juga Doorprize beserta
voucher-voucher Hotel Gratis.
“Jangan
lupa
siapkan
gadget
untuk
mengabadikan momen anda karena akan banyak spot
foto keren ala Glowing Bohemian dan rangkaian acara
yang menghibur.
Puncak acara akan berlangsung saat pergantian
tahun, dimana tamu akan menyaksikan kemeriahan
kembang api seluruh Kota yang dapat dinikmati dari hotel
kami yang terletak di dataran tertinggi Kota Bandung.”
Ujar Hanna Wahyudi selaku Marketing Communication
Clove Garden Hotel Bandung.
Info lebih lengkap mengenai Clove Garden
Hotel & Residence beserta promo-promonya dapat di
lihat di akun instagram @clovegardenhotelbandung. Jika
ingin menginap, tidak perlu membayar lebih mahal. Direct
booking di official website kami www.clovegardenhotel.
com akan mendapatkan diskon tambahan sepanjang
tahun.

Hotel Bidakara Grand Savoy Homann Bandung
Pada perayaan tahun baru 2018 ini Hotel Bidakara
Grand Savoy Homann Bandung yang memiliki konsep Heritage
bergaya Art Deco ini akan mengadakan acara Gala Dinner untuk
memperingati Tahun Baru 2018 tema “HOMANN IN HERITAGE
HARMONY”. Acara tersebut diadakan pada tanggal 31 Desember
2017 bertempat di Grand Ballroom Hotel Bidakara Grand Savoy
Homann.
Tidak hanya melakukan gala dinner saja tetapi Hotel
Bidakara Grand Savoy Homann akan memberikan hiburan untuk
menyambut tahun baru yang dimana Hotel Bidakara Grand Savoy
Homann akan menyajikan Chamber Music, Swanlake dance, tari
topeng duo watak , latina dance, chacha, tango, rumba, salsa,
rampak kipas, Midi Band 80’s dan juga DJ Classic Disco.
Acara tersebut akan dimulai pada pukul 19.00 hingga
merayakan pergantian tahun bersama Hotel Bidakara Grand
Savoy Homann, dimulai dengan Gala Dinner yang diiringi dengan
Chamber Music, lalu penampilan video suasana Bandung pada
tahun 50an hingga 60an, disambung dengan penampilan swanlake
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Mercure Bandung City Centre

Menghadirkan sesuatu yang berbeda untuk
perayaan tahun baru pertamanya tanggal 31 December
2017. Mengusung dua konsep berbeda, pengunjung
dapat merasakan sensasi melewati pergantian tahun di
dua venue yang berbeda. 2018 New Year’s Hollywood
Oscar Party yang diadakan di Bima Ballroom lantai 1 akan
menampilkan satu konsep pertunjukan beragam mulai
dari kabaret, dancer, music entertainment dan berbagai
penampilan lainnya yang dipadukan dengan berbagai
sajian lezat buffet dinner tahun baru dan stall khas dari
berbagai negara seperti Japanesse, Chinese, Thailand,
England, dan Italy. Kenakan dresscode Black and Gold
dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan Door
Prize menginap 2 malam di hotel berbintang di Bali dan
hadiah menarik lainnya. Buffet Dinner tersebut dapat
dinikmati dengan harga IDR 388.000 net per orang
sudah termasuk party pack.
Skyview Pool & Bar akan mengusung tema
Glow In The Dark 2018 Countdown Party. Diperuntukkan
bagi anda yang berjiwa muda dengan deretan lagu hits
yang akan diramaikan oleh penampilan Dancer, Magician
dan DJ Performance. Saksikan pemandangan langit kota
Bandung dengan taburan firework yang spektakuler dari
rooftop lantai 15 Mercure Bandung City Centre, hanya
dengan IDR 200.000 net per orang untuk tiket masuk,
sudah termasuk welcome drink dan party pack. Nikmati
paket dengan 2 malam menginap , mulai dari IDR
4.588.000 net. Promo Early Bird 10% Discount, untuk
reservasi sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.

balet lalu tari topeng, setelah penampil tersebut dilanjutkan dengan
penampilan midi band 80’s dan latina dance, di puncak acara akan
menampilkan rampak kipas dan ditutup dengan penampilan DJ Classic
Disco.
Selain akan menampilkan banyak penampil yang akan
mengihur Hotel Bidakara Grand Savoy Homann akan memberikan
doorprize yang menarik yaitu TV LED, SMART PHONE, NOTE BOOK,
ELECTRIC STOVE, BICYCLE, SHOPPING VOUCHER, STAY IN HOTEL BALI,
JAKARTA, YOGYAKARTA, SURABAYA. Dan untuk Grand Prize Hotel Bidakara
Grand Savoy Homann akan memberikan 1 buah Sepeda Motor untung
1 orang pemenang. Nikmati promo-promo menarik di akhir tahun ini!
Untuk lebih lanjut dan reservasi bisa menghubungi 022-4232244 atau
email ke reservation@savoyhomann-hotel.com bisa juga Official Line
ID @grandsavoyhomann. Follow juga twitternya @savoyhomannBDG,
instagram savoyhomannBDG, Youtube Channel dan facebook fanpage
Hotel Bidakara Grand Savoy Homann serta website www.savoyhomannhotel.com
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“Air Supply Obati Kerinduan Penggemarnya di Trans Studio Bandung”

B

and legendaris asal Australia, AIR SUPPLY
pada tanggal 7 Desember 2017 kembali
menghibur penggemarnya di tanah air.
Band yang digawangi oleh Graham Russell dan
Russell Hitchcock itu menggelar konser di Kota
Kembang Bandung tepatnya di Trans Studio
Bandung yang merupakan salah satu indoor theme
park terbesar di Indonesia. Total penonton yang
menyaksikan konser spektakuler ini sekitar 1.400
orang dan dibagi kepada dua kelas yaitu kelas VIP
dan Festival.
Konser ini tentu saja telah mengobati
kerinduan para penggemar AIR SUPPLY dan
membuat mereka merasa lebih dekat karena
Russell Hitchcock dan Graham Russell selalu tampil
ramah dan akrab saat manggung. “Terimakasih
telah menjadi bagian dari perjalanan karier kami,
ungkapan apresiasi kalian begitu luar biasa.
Momen kebersamaan kita di Bandung segera usai.
Kalian perlu mengungkapkan kasih sayang kepada
pasangan masing-masing. Agar mendapatkan

pengalaman lebih berkesan. “ tutur Graham Russel
dari atas panggung kepada para penonton.
Duo soft rock dari Australia ini menyajikan
penampilan yang maksimal membawakan belasan
lagu terbaik mereka selama konser berdurasi 90
menit. Kekuatan fisik musisi senior yang memulai
karier sejak pertengahan 1970-an ini masih sangat
mumpuni dan menghibur.
Kualitas vokal Hitchcock pun terjaga
dengan baik, terlihat saat membawakan lagu-lagu
bernada tinggi. Mereka menghibur penonton di
Bandung bersama band pengiring. Deretan lagu
yang dibawakan membangkitkan kembali nuansa
nostalgia yang menghadirkan kenangan masa
lampau.
confetti,
Ditutup
dengan
taburan
sejumlah penonton tampak saling memeluk
pasangannya dalam susasana yang romantis. Yang
lainnya memilih bernyanyi sambil melambaikan
tangan bersama dengan irama lagu.

Penulis : Fitriana Fadia
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Yamaha Luncurkan Seri NMAX 155
Model 2018 “Live The Pride”
Penulis : Hendra Karunia

S

Setelah di perkenalkan oleh Yamaha
Indonesia di sirkuit Sentul pada tanggal 9
desember 2017, Yamaha DDS II Jawa Barat
pun memperkenalkan Yamaha NMAX 155 Model
2018 “Live in Pride”, di Maxx Coffee Bandung Indah
Plaza jalan Merdeka Bandung (9/10/2017).
Tahun 2015 Yamaha pertama kali
menciptakan kategori baru di Indonesia yakni
MAXI Yamaha dengan memperkenalkan NMAX.
Sejak
saat
itu,
NMAX
berhasil
mendapatkan tempat di hati konsumen sebagai
motor untuk menunjukkan kebanggaan dan
semangat dalam berkendara.
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Terbukti sejak awal penjualan hingga
Oktober 2017 motor ini telah terjual lebih 560
ribu unit.
Menurut Koordinator Promosi Yamaha
DDS II Jawa Barat, Achmad Dimyati, Yamaha
NMAX 155 Model 2018 memiliki beberapa
keunggulan diantaranya, Maximum Design (New
Inverted LCD Digital Speedometer, New Premium
Seat Design, Velg baru dibalur warna emas),
Maximum Comfort (New Rear Sub Tank Suspension
warna emas, Velg dan ban tubeless tapak
lebar, ruang kaki yang luas), Maximum Control
(Double Disc Brake, sistem pengereman ABS),

Maximum Performance (Mesin 155cc berteknologi
Blue Core, Teknologi VVA), dan Maximum Style
dengan empat pilihan warna yakni Matte Black,
Matte Grey, Biru dan Putih.
Yamaha NMAX 155 Model 2018 ABS dijual
seharga Rp.30.200.000, sedangka harga tipe
standar dijual seharga Rp.26.300.000.
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Islamic Fashion Institute

Gelar Fashion Show
Mengangkat Kekayaan Alam dan Budaya

Penulis : Fitriana Fadia

D

alam rangka Graduation batch 2 Islamic
Fashion Institute (IFI) yakni sekolah muslim
fashion pertama di Indonesia mengadakan
event pergeleran busana dengan mengangkat tema
“ Revati”. Berdiri sejak 2015 sekolah berlokasi
di jalan Banda kota Bandung ini sudah memiliki
sekitar 100 siswa. Pada graduation batch 1 IFI
melahirkan 7 orang lulusan dan pada batch 2 ini
akan tampil 6 orang lulusan dengan membawakan
total 48 outfit.
Mereka adalah
Ai Sulistiani dari
Majalengka, Ike Sulaeman dari Bandung, Naurah
Putri Supratman dari Bandung, Nisrin Rizkiah
Basalamah dari Surabaya, Putri Mardika Ruliastuti
dari Gresik dan Tahani Efamoris dari Lombok NTB.
Selain berasal dari berbagai kota di
Indonesia, pada Graduation Batch 2 ini
memperkenalkan 1 orang siswi yang Special yaitu
Naurah Putri Supratman. Semoga karyanya dapat
menginspirasi para orang tua yang juga memiliki
anak berkebutuhan khusus.
Potensi mereka yang luarbiasa lalu di
bimbing oleh para instruktur yang juga luar biasa
dapat menghasilkan karya yang luar biasa.
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Mengangkat tema DOWN TO EARTH yang
menggambarkan bahwa planet bumi ini sangat
kata akan sumber alam dan mengandung arti
sebuah seruan kepada seluruh penghuninya agar
dapat mengolah sumber daya tersebut hingga
dapat mencapai kemakmuran.
Pergelaran busana yang dilaksanakan di
Click Square ini , jalan Naripan Kota Bandung ini
secara khusus ingin menunjukkan kekayaan alam
dan budaya yang menjadi sumber kemakmuran.
Salah satu perancang Ike Sulaeman membawakan
koleksi yang bertajuk “sado chado” merupakan
istilah untuk kebudayaan Jepang yang terdiri dari
upacara dalam persiapan dan penyajian teh hijau.
Filosofi mendalam dari upacara minum
teh ini di aplikasikan dalam berbagai busana
muslim bernuansa abu-abu, hitam dan terakota.
Warna-warni itu dipilih sesuai dengan warna yang
digunakan pada peralatan yang digunakan pada
peralatan minum teh di Jepang.
Sementara
itu
perancang
Nisrin
Rizkiah Basalamah asal Surabaya menghadirkan
tema “ Khavar” memang tampak berbeda
dari karya yang lain karena dia menampilkan
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gaun-gaun muslim berbahan tule dengan aplikasi
bunga yang besar serta taburan beads yang
menjadi detailnya.
Lain lagi dengan desainer Tahani
Emarfosis, dia menghadirkan kekayaan tenun
lombok yang bertajuk “Rinjani”. Tahani
memanfaatkan tenun dengan gaya desain yang
modern menggunakan warna hijau, krem dan
merah.
Putri Mardika Ruliastuti menampilkan
kekayaan alam dengan tema “ Lendhut”
yang artinya lumpur. Desainer asal Gresik ini
menonjolkan nuansa rustic style yang hadir
melalui detail dan pilihan warna seperti cokelat,
hijau, dan abu-abu.
Desainer Ike memakai bahan katun dan
linen dengan tampilan siluet A-Line dan H-Line.
Ike menunjukkan koleksi dengan oversized blazer,
cropped blazer yang dipadukan dengan celana
kulot dan rok A-line semata kaki. Desainer asal
Bandung ini memberikan tambahan detail daundaun teh.
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Huawei P11

Lenovo Mobility Siapkan Motorola Moto G Series

Siap di Rilis Tahun 2018

enovo memperkuat kehadiran merek
Motorola di Indonesia, dengan memboyong
sejumlah smartphone terbaru, termasuk
tiga ponsel Motorola Moto G Series sebagai
pembuka.
“Motorola akan comeback lebih strong,
dengan menghadirkan makin banyak produk.
Pada tahun depan di akhir kuartal satu,
kami akan menghadirkan tiga smartphone G
series,” ujar Country Lead Mobile Business
Group Lenovo Indonesia Adrie R Suhadi.
Menurut Adrie, smartphone terbaru
seri G yang akan diluncurkannya pada tahun
depan akan mengunggulkan kemampuan kamera
perangkat. Namun, kemampuan unggulan
tersebut diklaim Adrie bukan sekadar unggul
pada segi foto via kamera depan atau selfie.

L

Menurut Adrie, kemampuan unggulan
di bidang selfie tersebut bukan lagi hal baru
dan sudah biasa. Perangkat seri G terbaru ini
juga disebut akan didukung oleh kamera ganda,
meski Adrie masih enggan membocorkan
informasi terkait kamera depan atau belakang,
yang akan berbekal dua kamera tersebut.
Selain itu, fitur kamera smartphone
Motorola Moto G Series terbaru juga diklaim
Adrie akan mampu menghadirkan pengalaman
lebih
baik
jika
dibandingkan
dengan
smartphone seri G pendahulunya, G5s Plus.
Smartphone
Motorola
Moto
G
Series diklaim Adrie sebagai seri lini dengan
penjualan tertinggi di seluruh dunia, serta
merupakan seri dengan angka penjualan
terbesar dari seluruh perangkat Motorola Moto.

Luna G8 Kini Hadir di Indonesia

martphone asal Korea Selatan Luna,
menghadirkan
produk
teranyarnya,
Luna G8, untuk kalangan konsumen di
Indonesia.
Menurut Marcomm Manager Luna
Smartphone, Suryadi Willim, Luna G8 memiliki
beragam fitur terkini dengan teknologi canggih.
Salah satunya, lanjut dia, dukungan empat kamera
yang tersemat didalamnya.
“Tren empat kamera, kami yakini sebagai
revolusi teknologi terhadap tuntutan konsumen
yang ingin meringkas fungsi kamera profesional
dalam genggaman. Untuk kamera, Luna
mempercayakan kepada Sony IMX 376 yang
merupakan lensa dengan kualitas mumpuni,” ujar
Suryadi.
Lebih lanjut Suryadi mengatakan, ponsel
pintar ini juga dilengkapi dengan fitur face

S
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unlock atau pengenalan wajah, yang bertujuan
mencegah orang lain untuk membuka isi ponsel.
“Dengan demikian, privasi pemilik ponsel dapat
terjaga,” jelasnya.
Sedangkan pada bagian layar, Luna G8
mengadopsi layar full screen dengan aspek rasio
18:9. “Layar lebar tersebut, sangat nyaman untuk
memainkan game, film maupun fotografi,” kata
Suryadi.
Untuk urusan kapasitas dan daya tahan
baterai, Suryadi menjelaskan, kapasitas baterai
4010 mAh yang dimiliki smartphoneini, sangat
mumpuni untuk mendukung kinerja yang ada.
“Saat melakukan pengisian, pengguna hanya
membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam,
lebih cepat dalam proses pengisian dengan
durabilitymemuaskan,” paparnya.
Menurutnya, dalam fitur extreme mode

eredar kabar Huawei siap merilis perangkat
melanjutkan kerja sama Huawei dengan
produsen kamera asal Jerman Leica, Huawei
P11. Perangkat ini diprediksi akan dirilis pada Q1
2018.
Dikabarkan
Phone
Arena,
dugaan
tersebut berdasarkan pengalaman Huawei P10
Leica yang juga diperkenalkan tahun lalu pada
ajang MWC (Mobile World Congress) di Barcelona.
Ajang tahunan tersebut biasa digelar pada bulan
Februari.
Di awal bulan ini internet juga dihebohkan
beredarnya sebuah desain iklan yang menampilkan
keunggulan dari smartphone Huawei seri P. Hal ini
terlihat jelas dari penyematan logo Leica. Huawei
seri-P dan seri Mate merupakan smartphone yang
dibekali teknologi Leica.
Huawei seri Mate sendiri baru saja merilis
Huawei Mate 10 sebagai perangkat terbaru dari
lini tersebut. Jadi sangat kuat desain iklan tersebut
mengacu kepada Huawei seri P terbaru.
Dalam iklan tersebut dijelaskan Huawei
P11 akan membawa desain 3 buah kamera
sekaligus di belakangnya dengan resolusi 40MP
dengan kemampuan 5x hybrid zoom. Kemudian
kamera depannya memiliki resolusi 24MP.
Tidak ketinggalan setiap desain iklan
juga menyebutkan sebuah kemampuan atau fitur
yang berbeda-beda tapi semuanya berfokus ke
kemampuan kamera. Di antaranya, pro selfie
camera, pro night mode, dan pro AI camera assist.
Seperti yang diketahui bahwa Huawei
dan Leica sukses bekerja sama dalam menciptakan
smartphone kamera yang disegani oleh kompetitor
Huawei. Huawei juga sudah menyediakan Kirin
970 sebagai prosesor tercanggih mereka dengan
teknologi AI.
Huawei P11 Leica tampaknya akan
mengandalkan AI untuk mendukung kemampuan
kameranya. Huawei sempat mengklaim bahwa
mereka juga bisa menciptakan teknologi seperti
kamera iPhone X berbekal prosesor Kirin 970.

B

dengan kondisi baterai 5 persen, smartphone ini
dapat bertahan hingga 25,3 jam dalam posisi
standby, dan masih dapat melakukan panggilan
selam 1,2 jam.
“Pengguna juga masih dapat terhubung
dengan internet dan memilih aplikasi yang dapat
dijalankan,” tambahnya.
Untuk urusan dapur pacu, Luna G8
mengadopsi prosesor octacore 2,6 GHZ, RAM 4 GB
dan memory 64 GB. “Dengan segudang fitur canggih,
Luna G8 hanya dibanderol di harga Rp 3 jutaan.
Untuk penjualan, kami melakukannya
dengan sistem distribusi konvensional dan online,”
kata Suryadi.
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Komunitas Zenfonegraphy Gelar Pameran Phonegraphy
Penulis : Yogi Pebriansyah

K

omunitas Zenfonegraphy Indonesia untuk
pertama kalinya menggelar pameran
phonegraphy
bertema
“Gelar
Karya
Zenfon3graphy Anniv3rsary “ yang berlokasi di
atrium Braga City Walk, Bandung.
Ketua Pelaksana Pameran Phonegraphy
Taufan Ramdhany mengatakan, pameran ini
diselenggarakan untuk pertama kalinya dalam
rangka memperingati anniversary komunitas
Zenfonegraphy Indonesia yang ke-3.
“Mungkin dari sekian banyak pameran
foto, ini adalah satu-satunya pameran foto
yang menggunakan kamera smartphone. Dalam
pameran ini ada sekitar 40 karya dari para member
Zenfonegraphy Indonesia yang terdiri dari
beberapa genre foto. Landscape, toys photography,
still life, long eksposure, macro yang diambil dari
beberapa tempat di seluruh Indonesia, bahkan ada
yang diambil di luar negeri,” kata Taufan.
Lebih lanjut Taufan mengatakan, dari
pameran ini pihaknya ingin menyampaikan
bahwa komunitas ini bisa menghasilkan
karya melalui kamera smartphone dan tak
kalah
dengan
kamera-kamera
profesional.
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Dalam rangka Anniversary yang ke-3 ini,
Taufan pun berharap komunitas Zenfonegraphy
Indonesia semakin sukses dan dapat menggelar
pameran maupun acara-acara lainnya di kemudian
Kita bisa berkarya dengan memaksimalkan apa hari. Untuk terus menjalin silaturahmi dan
mengembangkan bakat yang dimiliki dari setiap
yang kita punya (kamera smartphone).
Selain itu, ada juga perhelatan member Zenfonegraphy Indonesia.
Workshop
Fotografi
dengan
tema
toys
photography
dan
landscape
photography
yang diisi oleh salah satu member dan ketua
dari
komunitas
Zenfonegraphy
Indonesia.
Dengan digelarnya acara pameran dan
seminar Fotografi ini, Taufan berharap dari pihak
Asus bisa mendukung komunitas Zenfonegraphy
Indonesia yang sudah berdiri selama 3 tahun ini.
Karena,
karya-karya
terbaik
yang
dipamerkan adalah hasil foto kamera smartphone
Asus Zenfone. Dan tidak sedikit, para pengunjung
mengapresiasi karya yang dihasilkan dari kamera
smartphone tersebut, serta secara tak langsung
mereka tertarik dengan smartphone Asus Zenfone.
Bahkan banyak yang beranggapan bahwa pameran
foto ini dihasilkan dari kamera profesional.
Selain
itu
dengan
pameran
ini
setiap pecinta fotografi bisa berkarya dengan
memaksimalkan apa yang dimiliki. Karena
meski tidak memiliki kamera profesional pun
kita bisa menghasilkan karya-karya terbaik.
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Tips Liburan Murah ala BackPacker
Penulis : Yusuf Ariyanto

ngin liburan tetapi terkendala dengan dana?,
jangan khawatir dijaman digital ini Anda
bisa liburan dengan low budget atau biaya
murah. Salah satu caranya liburan ala backpacker.
Anda bisa memesan segala sesuatu via online,
juga mengincar promo transportasi dan
akomodasi.
Hal itu dikatakan salah satu blogger
pegiat backpacker, Ashari Yudha. Pria yang telah
melakukan perjalanan eksplorasi Mahakarya
Indonesia ini berbagi tips backpacking yang ia
rasa kini semakin mudah bagi milenials.
Sekarang
industri
banyak
yang
menyambut backpacker, mulai dari penginapan
murah, akses penerbangan low cost, hingga
komunitasnya makin banyak.
Menurut Yudha, empat hal yang perlu
disiasati
backpacker
saat
bepergian

I

adalah akomodasi, makan, transportasi, dan tikettiket operasional lainnya.
Pertama, untuk transportasi, kini sudah
semakin banyak maskapai yang menawarkan
harga promo, atau maskapai berbiaya rendah
(LCC). Anda hanya tinggal rajin memperhatikan
promo-promo yang ada di situs maskapai, media
sosial, dan beragam platform digital lainnya.
Kedua, Yudha menyarankan untuk
memperluas jaringan komunitas backpacker.
Komunitas backpacker di tiap daerah kini semakin
berkembang.
Selain untuk jadi teman ngopi, juga
untuk membuka informasi di sana. Bagusnya
sekarang komunitas bisa diikuti mulai dunia
maya, sampai nyata.
Yudha sendiri sangat merasakan manfaat
banyaknya komunitas backpacker yang diikutinya.

Tabloid Destinasi Bandung

www.destinasibandung.co.id

@destinasibdg

Berkat komunitas tersebut, ia dapat menemukan
akses beragam mahakarya Indonesia di berbagai
daerah
Ketiga, soal konsumsi, Yudha mengingatkan
untuk selalu membawa tumbler. Tak hanya untuk
menghemat harga air minum yang mahal di beberapa
tempat, tetapi juga untuk meminimalkan sampah.
“Kalau makan saya biasa belajar masak
sedikit-sedikit. Jadi kalau kesulitan cari makanan
yang murah, atau halal (di tempat tertentu) bisa
buat,” ujar Yudha.
Membuat makan sendiri dirasa Yudha
cukup bisa menghemat bujet backpacker. Ia sendiri
banyak belajar dari dunia digital seperti situs tutorial
masak atau dari media sosial.
Blogger pemilik akun Instagram @
catatanbackpacker itu menyimpulkan bahwa
generasi milenial cukup manfaatkan era digital ini
dengan maksimal. Tak hanya untuk menceritakan
perjalanan, tapi juga mempersiapkan perjalanan
agar lebih terjangkau dan berkesan.

@destinasibandung
@destinasikulinerbandung
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Grand Tjokro Premiere Bandung Genap berusia dua tahun

Nam Air

Buka Rute Penerbangan Baru
Bandung Pangkalpinang

Nam Air kembali memperluas jaringan
penerbangannya dengan membuka rute baru dari
Bandung ke Pangkalpinang dan Pangkalpinang
ke
Bandung.
Senior
Manager
Corporate
Communications Sriwijaya Air Group, Agus
Soedjono mengatakan bahwa pembukaan dua
rute baru tersebut dilakukan karena melihat
potensi market yang cukup tinggi di wilayah
masing-masing disertai adanya permintaan dari
pemerintah provinsi Bangka Belitung.
Menurut Agus, Bandung dan Pangkalpinang
saat ini sudah menjadi salah satu daerah tujuan
wisata di Indonesia. Dengan adanya pembukaan
rute baru Nam Air ini diharapkan dapat turut
mendorong pertumbuhan pariwisata khususnya
wisata alam pegunungan, wisata belanja dan
wisata kuliner untuk di Bandung. Dan untuk
Pangkalpinang semakin meningkat pertumbuhan
pariwisata bahari khususnya wisata laut dan
pantai. “Bandung dan Pangkalpinang sama-sama
memiliki destinasi wisata dengan nuansa yang unik
sehingga keduanya memiliki peranan strategis
dalam pengembangan masing-masing daerah.
Semoga hadirnya rute baru Nam Air ini dapat
berkontribusi positif sekaligus menjadi jawaban
atas permintaan pelanggan untuk penerbangan
langsung dari Bandung ke Pangkalpinang maupun
dari Pangkalpinang ke Bandung,” terang Agus.
Adapun jadwal penerbangan rute baru
Bandung menuju Pangkalpinang yaitu berangkat
dari Bandung pada pukul 19.40 WIB dan akan
tiba di Pangkalpinang pada pukul 20.50 WIB.
Sedangkan penerbangan dari Pangkalpinang
menuju Bandung akan diberangkatkan pada pukul
19.30 WIB dan tiba di Bandung pada pukul 20.40
WIB. Penerbangan rute baru Nam Air diatas akan
dilayani dengan menggunakan armada pesawat
Boeing 737 500 dengan kapasitas 120 kursi yang
terdiri dari delapan kursi eksekutif kelas dan 112
untuk ekonomi kelas.

The Papandayan Hotel Raih Indonesia
Travel and Tourism (ITTA) 2017
Senin, 11 Desember 2017 lalu Indonesia
Travel and Tourism Awards kembali di gelar. Bertempat
di hotel JW Marriot Kuningan Jakarta, The Papandayan
kembali meraih penghargaan Indonesia Leading City
Hotel untuk kategoti Indonesia Leading 5 Star Hotel
Bandung. Penghargaan ini diterima langsung oleh
Director of Sales & Marketing The Papandayan, Fitra
Mayasari dalam acara penganugrahan tersebut.
Dua tahun berturut-turut The Papandayan
menerima penghargaan Indonesia Leading City Hotel
dari event yang diselenggarakan oleh Indonesia
Travel and Tourism Awards (ITTA) Foundation. General
Manager Hotel The Papandayan, Bobby Renaldi berkata
bahwa penghargaan ini merupakan kepercayaan yang
diberikan oleh para pelanggan The Papandayan, serta
pencapaian dan kado terbaik di penghujung tahun 2017
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Sebagai bentuk perayaan hari jadinya, Grand
Tjokro Premiere Bandung mengajak seluruh masyarakat,
mulai dari warga, komunitas, klien, tamu hotel, hingga
teman-teman media untuk bersama-sama berbuat
kebaikan, sesuai dengan tema ulang tahun kali ini
#BringTheGoodness.
Makna berbuat kebaikan ini tertuang
dalam
serangkaian
kegiatan.
Mulai
dari

pengajian bersama Ustad Haikal Hasan yang terbuka
untuk umum, kunjungan ke Panti Asuhan Bhakti Luhur
Alma Bandung, kunjungan ke Yayasan Kasih Anak
Kanker Indonesia Bandung, kunjungan panti asuhan
Muhammadiyah Bandung bersama Gerakan Infaq 20,
giveaway berhadiah menginap gratis di Grand Tjokro
Premiere Bandung bagi yang berbagi cerita aksi berbuat
kebaikannya di Instagram, dan yang terakhir, acara
puncak yang diadakan Kamis, 14 Desember 2017.
Berpusat di ballroom Grand Tjokro Premiere
Bandung, donor darah menjadi kegiatan utama acara
puncak #BringTheGoodness. Turut dimeriahkan oleh
penampilan musik Iankanlah, stand up comedy, bazar
UKM, doorprize, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,
acara donor darah ini berhasil menyedot perhatian.
Setidaknya ada 300 orang hadir, dan sebanyak
118 kantung darah berhasil dikumpulkan. “Kami percaya
bahwa kebaikan jika dilakukan oleh lebih banyak orang,
akan lebih baik. Maka dari itu, kami mengajak semua
orang untuk berbuat kebaikan dan memberi inspirasi
pada orang lain untuk berbuat kebaikan juga,” jelas
Wawan Gunawan, EAM Grand Tjokro Premiere Bandung.

Perhumas Bandung Sosialisasikan #JabarBicaraBaik dengan Seminar
Perhimpunan
Hubungan
Masyarakat
(Perhumas)
Badan
Pengurus
Cabang
(BPC)
bersama Perhumas Muda Bandung menggelorakan
#JabarBicaraBaik melalui kegiatan seminar nasional
dan funwalk. Ketua Perhumas BPC Bandung, N. Nurlaela
Arief mengatakan seminar nasional di laksanakan
di Novotel Bandung Jl Cihampelas pada Sabtu,
(9/12/2017) bertemakan “PR Trend 2017 & PR Outlook
2018. Sementara kegiatan funwalk-nya akan dibuka Ibu
Walikota Atalia Kamil dari Balaikota Bandung ke Novotel
Bandung pada Ahad, 10 Desember 2017, sekaligus
memeriahkan ultah Novotel ke-11.
Acara ini didukung antara lain Bio Farma, PJT
II, PLN, Telkom Indonesia, Bank Indonesia Jabar, BJB,
serta university partner yakni Unpad, Telkom University,
Unisba, Unla, dan Unikom. Menurut Lala, sapaannya,
sebagai tradisi ilmiah sebelumnya, dua kegiatan tersebut
juga diwarnai rilis buku #JabarBicaraBaik dengan editor
berasal dari salah satu pengurus Perhumas Bandung,
Dr. Eki Baihaki. “Hal ini sejalan dengan tiga kontribusi
utama pemikiran kami dalam Konvensi Nasional Humas
2016 lalu yakni penetapan kode etik kehumasan baru,
peta jalan kehumasan guna membangun reputasi
Indonesia 2030, serta perilisan Buku Indonesia Bicara
Baik,” katanya.
Tradisi ilmiah ini diharapkan akan mampu
menjadikan Indonesia umumnya dan Jabar khususnya

sebagai tujuan perdagangan utama, investasi, destinasi
wisata, sekaligus menciptakan produk global. Lala
menambahkan, kegiatan ini juga menindaklanjuti
Konvensi Nasional Humas 2017 yang baru selesai
di Bogor, 27-28 November lalu, yang antara lain
menyerukan gerakan #IndonesiaBicaraBaik dalam skala
regional. “Perhumas dan praktisi Humas Indonesia harus
turut serta membangun optimisme dan menunjukkan
kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang
kuat dan sebagai bangsa memiliki integritas melalui
gerakan ini,” katanya. Berkembangnya berbagai berita
tentang Indonesia saat ini, seperti beberapa waktu
terakhir tentang kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri yang
menyebabkan korban meninggal di tiga provinsi yaitu
Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Bio Farma Siapkan Pasokan Vaksin Difteri Berkualitas
Bio Farma sebagai BUMN penghasil vaksin,
sangat memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri.
“Dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri,
dalam beberapa minggu terakhir, Bio Farma melakukan
kebijakan untuk menelaah kembali permintaan ekspor
vaksin difteri melalui UNICEF untuk negara berkembang,
dengan merelokasi sementara waktu, guna memenuhi
permintaan vaksin difteri dalam negeri,” ujar Corporate
Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto dalam rilis yang
di terima Destinasi Bandung ,Selasa (12/12/2017).
Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan
RI, telah melakukan penanggulangan segera untuk
memutuskan penularan, menurunkan jumlah kasus
difteri, dan pencegahan, agar penyakit tersebut tidak
semakin meluas melalui tindakan Outbreak Response
Immunization (ORI) di tiga provinsi di Indonesia yaitu
Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, dengan vaksin yang
mengandung Difteri.
“Kami, memiliki pasokan vaksin dengan
kandungan difteri yaitu ; DTP-HB-Hib (Difteri Tetanus
Pertusis – Hepatitis B – Haemophylus Influenza Type
B) untuk anak usia 1 – 5 tahun, DT (Difteri Tetanus)
untuk anak usia 5 – 7 tahun dan Td (Tetanus Difteri)
untuk anak usia 7 – 19 tahun,”katanya.Lebih lanjut
Bambang mengatakan,Vaksin – vaksin tersebut,

diberikan untuk pencegahan penyakit difteri, sedangkan
untuk penderita difteri, Bio Farma akan menyiapkan Anti
Difteri Serum (ADS).
“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap
mutu vaksin buatan Bio Farma, karena produk yang
dihasilkan melalui pengawasan kualitas yang ketat,
dan sistem rantai dingin (cold chain system) dengan
teknologi Vaccine Vial Monitor (VVM) untuk menjamin
vaksin berkualitas, aman dan efektif,” tambah Bambang.

bagi Manajemen dan Staff yang hebat atas komitmen dan
kerja keras dalam memenuhi standar yang diharapkan
dalam pelayanan akomodasi kepada wisatawan
sekaligus memberikan inspirasi dan motivasi untuk
terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan
prima kepada tamu.
Seperti yang diketahui ITTA merupakan
penghargaan yang diberikan bagi para pelaku industri
pariwisata Indonesia dari mulai hotel, airlines,

travel agent, theme park, maupun atraksi, hingga
perusahaan transportasi yang berprestasi. Yang
membedakan ajang ini dengan ajang yang lainnya adalah
sistem penjuriannya yang bisa dipertanggung jawabkan.
Setelah proses pemilihan kandidat, selanjutnya adalah
proses penjurian. Ada 3 komponen yang dilibatkan,
yaitu voting di Facebook yang menempati porsi sekitar
25%, lalu 50% Board of Advisor, dan sisanya dilakukan
penilaian oleh Binus Business School.
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