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Penulis : Yogi Pebriansyah

B

~ Romantisme Taman Love Soreang ~

andung memang tak pernah kehabisan
tempat untuk menciptakan destinasi
baru yang hits. Kini disekitar Soreang
terdapat tempat wisata yang keren banget dan
instagramable. Taman Love Soreang ini berada
di perbukitan dengan pemandangan yang begitu
memanjakan mata.
Taman Love berada di Jalan Cijengkol
Selarwi, Sadu, Soreang, Kabupaten Bandung.
Tempat wisata ini merupakan bagian dari Villa n’
Cafe De Dago’s Sadu yang ada di bukit kawasan
Soreang. Disebut Taman Love karena awalnya
taman ini punya spot foto berbentuk tanda hati.
Kini keistimewaan Taman Love di Soreang ini
adalah kolam renangnya yang berwarna-warni
mirip warna aurora yakni fenomena langit berupa
pendaran cahaya yang sangat indah). Sejenak
menghabiskan malam di sana sambil ngopi,
ditemani pemandangan kerlip lampu di Kota
Bandung tentu jadi pilihan yang menarik.
Fasilitas taman love yang kini semakin

www.destinasibandung.co.id

banyak dan bisa kamu nikmati, mulai dari cafe,
kolam renang, tempat bermain anak, spot foto
instagramable dan juga area parkir yang luas.
Spot paling favorit untuk selfie adalah dua simbol
hati yang dibentuk bunga-bunga berwarna ungu
dan rerumputan hijau. Di sini ada pula replika
pesawat yang bentang sayapnya mencapai 18
meter. Kursi-kursi juga disediakan di Taman Love
yang menghadap langsung ke arah kota Bandung
dengan pemandangannya yang keren banget.
Bagi yang ingin menikmati suasana
romantis sebaiknya datang di sore hari sampai
malam karena pengunjung akan dimanjakan
dengan indahnya lampu warna-warni kolam renang
sambil menikmati citylight kota soreang. Untuk
masuk ke taman Love Soreang sangat terjangkau
, tiketnya hanya Rp.5000, sedangkan bagi yang
ingin renang hanya Rp.25.000 untuk dewasa dan
anak-anak Rp.15.000.
Bagi anda yang akan menuju ke Taman
Love Soreang, rutenya sangat mudah, Silakan

menuju arah Ciwidey. Kalau dari arah Bandung,
arahkan kendaraan menuju Leuwi Panjang – Kopo
Sayati – Lanud Sulaiman – Katapang – Soreang.
Patokan Taman Love adalah 2 km dari AlunAlun Soreang, Anda akan menemukan pertigaan
menuju Taman Makam Pahlawan Sadu. Ambil jalan
menuju gerbang desa yang terdapat tugu bola.
Setelah Wargi Bandung menemukan pertigaan dan
lapangan bola, ambil jalur kanan, sudah sampai di
Taman Love Soreang.
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Menyusuri Destinasi Wisata Kuningan

Curug Putri dan Pemandian Cigugur

Penulis : Hendra Karunia

K

uningan merupakan salah satu Kabupaten di
Jawa Barat yang banyak memiliki potensi
wisata yang sangat indah. Sebagai daerah
yang berada di ketinggian, Kuningan memiliki
banyak tempat wisata dengan nuansa gunung
Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa
Barat seperti air terjun, waduk, tempat pemandian
alami dan wisata sejarah.
Beberapa waktu lalu Destinasi Bandung
mengunjungi dua tempat wisata di Kabupten
Kuningan yakni Curug Putri di kawasan bumi
perkemahan Palutungan dan pemandian alami
Cigugur.
Curug Putri, Palutungan, Cirebon –
Palutungan dan Curug Putri merupakan objek
wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten
Kuningan. Palutungan dan Curug Putri adalah
kawasan hutan dan air terjun yang letaknya di
kaki Gunung Ceremai. Curug Putri juga merupakan
salah satu jalur pendakian menuju puncak Ciremai.
Hutan wisata yang memiliki luas areal 50 hektar
ini dikelola oleh Perum Kehutanan Kabupaten
Kuningan.
Curug dengan tinggi 20 meter ini terletak
di kawasan Bumi Perkemahan Palutungan yang
dikelola Perum Perhutani. Letak Curug Putri
menjorok ke dalam dan dikelilingi rimbunnya
pepohonan serta tebing-tebing terjal. Di sebelah
kiri curug, pengunjung akan menemukan pohon
beringin besar yang bisa dipakai untuk berteduh.

4

Destinasi Bandung

Edisi Januari 2018

Di
depannya
ada
kolam
untuk
menampung air terjun yang tidak terlalu dalam,
sepinggang orang dewasa kira-kira. Karena cukup
dangkal, maka bisa digunakan untuk berendam
dan berenang. Apalagi airnya sangat jernih, jadi
pengunjung tidak perlu ragu untuk menyelaminya.
Area Bumi Perkemahan Palutungan yang
cukup datar sangat cocok untuk mendirikan tenda
dan berkemah sambil menikmati rindangnya pohon
pinus merkusi bersama keluarga. Pengunjung
bisa mendengarkan senandung burung-burung
yang terbang ke sana-kemari, dari pohon satu ke
pohon lainnya. Meskipun kelihatannya sederhana,
tapi cukup membuat stress di pikiran pengunjung
sedikit demi sedikit menghilang.
Curug Putri terletak di Dusun Palutungan,
Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten
Kuningan, Jawa Barat. Jaraknya dari pusat Kota
Kuningan tidak terlalu jauh, hanya 10 km dan
bisa ditempuh kurang lebih 30 menit perjalanan.
Akses menuju lokasi tidak sulit dijangkau, karena
jalanannya sudah beraspal. Walaupun tidak terlalu
lebar dan berkelok-kelok, tapi cukup memadai
untuk dilalui segala jenis kendaraan.
Destinasi wisata yang kedua adalah
pemandian alami Cigugur cukup dengan membayar
karcis masuk seharga Rp15.000, pengunjung
sudah boleh masuk dan berlama-lama bersantai
di objek wisata ini. Sesuai dengan namanya,
daya tarik utama tempat ini adalah kolam besar

berisi beberapa ekor ikan berwarna hitam yang
disebut Ikan Dewa. Tak hanya itu, kolam besar
berair bening itu juga menjadi habitat ribuan ikan
hitam keemasan besar dan kecil yang disebut Ikan
Mangut.
Di sekeliling tepian kolam, disediakan
tempat bagi pengunjung yang ingin melakukan
terapi ikan. Ya, ikan-ikan yang hidup di kolam
ini adalah ikan yang tidak takut manusia. Sekali
pengunjung mencelupkan kaki ke dalam air,
ratusan Ikan Mangut datang dan mengerubuti kaki
mereka.
Namun, jangan khawatir, gigitan ikan-ikan
ini tidak menyakitkan, banyak pengunjung yang
tidak kuat membiarkan kakinya terus di dalam
air, bukan lantaran kesakitan oleh gigitan ikan,
melainkan karena merasa geli. Oleh penduduk
Cigugur, ikan-ikan di kolam ini dipercaya sebagai
mahluk keramat. Konon, ikan-ikan itu sudah ada di
kolam itu sejak ribuan tahun yang lalu. Jumlahnya
pun, menurut kepercayaan warga setempat, tidak
pernah berkurang ataupun bertambah.
Ikan Dewa merupakan merupakan salah
satu spesies unik dan penting yang hidup di balong
Cigugur, ikan ini di Jawa Barat memiliki nama
lokal ikan kancra bodas yang memiliki nama latin
Labebobarbus douronensis, yang merupakan ikan
air tawar endemik yang hanya hidup di wilayah
Kabupaten Kuningan.
Bagi Anda yang dari arah Bandung bisa
untuk menuju ke pemandian Cigugur bisa melalui
rute Bandung- Tasikmalaya - Kuningan - Cirebon.
Sebelum masuk kota Kuningan (sesudah Waduk
Darma) atau di Cigadung belok ke kiri melewati
Cigugur - lalu menuju Kolam ikan Dewa (sebelah
kiri jalan utama).

www.destinasibandung.co.id

J ALAN-JALAN

Destinasi Bandung

Alun-alun Cicendo Tempat Rekreasi Gratis Terbaru Bagi Warga Bandung

Penulis : Yogi Pebriansyah

K

ota Bandung kini mempunyai alun-alun
baru yakni
Alun-Alun Cicendo
yang
diresmikan oleh walikota Bandung Ridwan
Kamil pada pergantian tahun 2018 beberapa
waktu lalu
Alun-alun yang dirancang oleh Shau
Architect itu berada di jalan Jatayu, Kota Bandung.
Taman yang memiliki desain unik itu menjadi ikon
baru Kota Bandung. Ridwan Kamil mengatakan,
alun-alun tersebut merupakan persembahan bagi
warga Cicendo. Dengan Luas lahan sekitar 5 .000an meter persegi jumlah fasilitas yang disiapkan di
Alun-alun diantaranya adalah skate park, lapangan
basket , kolam renang mini, tempat istirahat, pusat
kuliner, bengkel kerja seni dan lainnya.
Begitu
memasuki gerbang utama Alun-alun Cicendo
pengunjung akan di suguhkan dengan lapangan
Iklan01.pdf 1 7/25/2017 2:25:42 PM
yang sangat luas.

Pasar besi akan menjadi ciri khas Alunalun Cicendo. Sekitar 65 kios akan disediakan
Pemkot sebagai fasilitas untuk mengakomodasi
pasar besi yang selama ini menjadi ciri khas
dan tersebar di daerah Cicendo.Selain kios
berisi karya seni para seniman, terdapat ruang
komunitas lengkap dengan atap peneduh yang
bisa di isi dengan segala kegiatan. Sementara
itu di dek terdapat bangku dengan pohon , dan
dibawahnya terdapat musahala, toilet dan kantor.
Cicendo itu kan kearifan lokalnya pandai
besi. Ada pasar besi di sana dan jika diperhatikan,
masyarakat luas baik dalam atau luar Kota, kalau inget
besi, ya pasti ingat Ciroyom yang ada di Cicendo.
Lokasi Alun-alun Cicendo terletak di
persimpangan jalan Jatayu dan jalan Aruna yang
tidak jauh dari Bandara Husein Sastranegara.
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Shaburi & Kintan Buffet Kini Hadir di Mal Paris Van Java Bandung
Penulis : Hendra Karunia

D

i Akhir tahun 2017 Boga Group kembali
hadir membawa kabar baik untuk Anda para
pecinta kuliner. KINTAN BUFFET, gerai buffet
BBQ popular dari Jepang, kini hadir di Bandung
tepatnya di Mal Pariz Van Java Jalan Sukajadi
Bandung.
Kehadiran KINTAN BUFFET di Bandung
sekaligus menambah jumlah gerai KINTAN BUFFET
yang berjumlah 19 restoran, dimana ada 10
restoran KINTAN di Jepang, dan 9 restoran lainnya
terletak di luar Jepang. Tak hanya membawa cita
rasa BBQ Jepang yang otentik, KINTAN BUFFET juga
membawa konsep buffet dan stylish interior décor
yang memang menjadi ciri khas di restoran KINTAN
BUFFET di seantero Jepang maupun dunia.
Untuk pengalaman santap yang lebih
istimewa, KINTAN BUFFET memberi kebebasan
pada para pelanggan untuk menentukan
pengalaman santap yang tak terlupakan,
dimulai dari memilih menu course, memilih
jenis nasi (Kintan rice atau steamed rice),

hingga memilih rangkaian daging BBQ. Belum
cukup sampai di situ, KINTAN BUFFET juga memiliki
3 pilihan saus andalan yang menambah kelezatan
santap Anda: original, spicy miso, dan garlic.
KINTAN BUFFET memiliki 4 rangkaian
menu utama: Regular Buffet, Kintan Buffet, Kintan
Premium Buffet dan Special Wagyu Buffet. Masingmasing memiliki pilihan jenis daging chicken,
beef, dan lamb. Di sini Anda berkesempatan
mencicipi daging kualitas tinggi, mulai dari Gyu
Tan, Yakishabu, Jingiskan, hingga Dice Tender.

Rangkaian menu KINTAN BUFFET bisa
Anda nikmati dengan harga cukup terjangkau
mulai dari Rp155.000 untuk paket Regular Buffet
(10 dishes), Rp238.000 untuk Kintan Buffet (18
dishes), Rp448.000 untuk Special Wagyu Buffet
(34 dishes), dan untuk Kintan Premium Buffet
(28 dishes) yang menjadi menu andalan kami,
Anda bisa menikmatinya dengan harga mulai dari
Rp328.000.
Shaburi & Kintan Buffet berlokasi di Mal
Pariz Van Java lantai Ground Floor RL-A-21 jalan
Sukajadi Bandung.

O TOMOTIF

Datsun Cross Mobil Alternatif Pilihan Keluarga

S

etelah ditunggu-tunggu , kini penampakan
Datsun Cross sudah terwujud. Mobil yang
dibanderol mulai dari Rp 163 juta untuk
varian manual dan indikasi harga untuk varian
CVT mencapai Rp 175 juta.Crossover dari PT.
Nissan Motor Indonesia tersebut menjadi jawaban
dari pecinta otomotif yang sudah menanti-nanti
satu jawaban yang dari pertama kali puncul saat
Datsun menelurkan Go+, yaitu kehadiran transmisi
otomatis.
Mobil
crossover
yang
memulai
penampilan perdana di dunia ini memiliki bentuk
yang sedikit berbeda dibanding dengan varian
Datsun lainnya. Headlamp dengan sentuhan
LED memberikan daya tarik sendiri. Penempatan
foglamp di posisi yang tinggi memberikan kesan
mobil siap menerjang rintangan.
Panel instrumen diberi nuansa serat

6

Destinasi Bandung

Edisi Januari 2018

karbon dengan aksen warna biru. MID (Multi
Information Display) dapat memberikan informasi
kepada pengemudi. Fitur lainnya yang diunggulkan
oleh Datsun Cross adalah kabin diklaim lebih
senyap, serta kehadiran sistem hiburan berukuran
6,75 inci dengan layar sentuh.uas transmisi CVT
menjadi pembeda utama dibanding keluarga
Datsun lainnya.
Datsun Cross juga tersedia dengan
transmisi manual.Mesin Datsun Cross versi CVT
diberi tenaga ekstra 10 Tk (menjadi 78 Tk) dengan
torsi 104 Nm. Sedangkan varian manual bertenaga
68 Tk dengan torsi 104 Nm.
Penambahan aksen hitam dengan perak
pada bagian bumper belakang memberikan
kesan sporty.Bagian buritan menyerupai saudara
lainnya. Jika emblem Cross dilepas, Anda bisa
menyangkanya sebagai Go maupun Go+.
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Kemewahan Bersantap Sajian Istimewa

di Tian Jing Lou Restaurant

B

andung selama ini dikenal sebagai salah
satu destinasi favorit bagi para wisatawan,
baik yang berasal dari dalam maupun luar
negeri untuk menghabiskan hari libur maupun
hanya sekedar bersantai bersama keluarga di
akhir pekan. Salah satu daya tarik kota Bandung
yang sangat terkenal yaitu wisata kulinernya.
Pengalaman bersantap yang unik selalu menjadi
hal yang menarik dan tak terlewatkan oleh
wisatawan yang datang ke kota Bandung. Tian Jing
Lou Restaurant, dikenal sebagai salah satu restoran
yang memiliki lokasi terbaik di Bandung, dengan
pemandangan Kota Bandung dan juga lapangan
golf.
InterContinental Bandung Dago Pakar
memiliki pilihan restaurant bagi Anda penikmat
hidangan khas Mandarin. Berlokasi di lantai 18,
Tian Jing Lou, restoran yang berfokus pada sajian
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khas Chinese yang diracik khusus oleh Chef
Xianchun Meng yang berasal dari Beijing. Tian
Jing Lou menawarkan konsep sky view dining
dimana restoran Tian Jing Lou tidak sekedar
menyajikan menu Chinese yang lezat namun juga
pemandangan lampu kota Bandung di malam hari
yang romantis dan memanjakan mata. Nikmati
sajian lezat dengan beragam pilihan hidangan
seperti Famous Beijing Roasted Duck, Braised
Abalone and Sea Cucumber with Black Oyster
Mushroom,
Chicken Kungpao, Beef Cubes
Blackpepper Sauce, serta aneka hidangan penutup.
Selain menu ala carte untuk makan
malam, Tian Jing Lou Restaurant juga memiliki
paket Weekend Dim Sum Buffet yaitu sajian menu
buffet dimsum ALL YOU CAN EAT setiap hari Sabtu
dan Minggu pukul 8 pagi – 2 siang dengan harga
hanya Rp. 188,000 nett per orang, dengan harga

khusus untuk usia di atas 70 tahun yaitu Rp.
138,000 nett per orang, dan harga untuk anakanak yaitu Rp. 120,000 net per orang nya.
Temukan ragam sajian dim sum mulai dari
steamed dimsum, fried dimsum, sweet dimsum,
hingga savoury dimsum dilengkapi juga menu lain
yaitu Lamien, Chinese Fried Rice, Chinese Porridge
dan tak lupa ragam hidangan penutup. Harga yang
ditawarkan sudah termasuk Chinese Tea.
Untuk informasi dan pemesanan mohon
menghubungi 022 8780 6688 dan direct mobile
+62811 214 2378. Disarankan untuk reservasi
terlebih dahulu dan ikuti berita terbaru dari kami
melalui sosial media InterContinental Bandung
Dago Pakar.
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Penulis : Yogi Pebriansyah

Horison Fit Club, Olahraga Komplit di Tengah Kota Bandung

S

aat ini menjaga kesehatan dan kebugaran
sudah menjadi bagian dari gaya hidup.
Banyak sekali aktivitas olahraga yang
menjadi populer seperti lari, yoga, zumba, dan
berolahraga dengan menggunakan alat di pusat
kebugaran.
Hotel Horison Ultima Bandung sebagai
sebuah hotel yang berada di pusat keramaian
Kota Bandung juga tak kalah dalam mengikuti tren
tersebut. Memiliki fasilitas olahraga yang cukup
lengkap dan memadai, Horison Fit Club tampil
sebagai fasilitas hotel yang terbuka pula untuk
umum.
Horison Fit Club didukung pula oleh
luasnya area pusat kebugaran sehingga membuat
pengunjung merasa nyaman. Area senamnya
sendiri dapat menampung hingga 20 orang

sebanyak 5 orang, harga yang dibayar lebih
terjangkau lagi, yaitu Rp 185.000 nett/bulan/
orang untuk keanggotaan selama 1 tahun.
dengan kelas yang berbeda – beda tiap harinya,
Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri
pagi dan sore hari. Kelas yoga, zumba, aerobik, anda menjadi anggota Horison Fit Club, Hotel
hingga tin lien kung pun dapat diikuti siapapun Horison Ultima Bandung, melalui telepon di 022 –
yang telah menjadi anggota.
730 5000.
Selain pusat kebugaran dengan kelas
senamnya, menjadi anggota Horison Fit Club
juga memiliki kelebihan lain. Fasilitas kolam
renang ukuran olimpiade di Hotel Horison Ultima
Bandung yang sudah sangat terkenal dapat pula
dipergunakan kapan saja.
Saat ini, Horison Fit Club juga memiliki
paket promo yang menarik. Cukup dengan
membayar Rp 3.350.000 nett atau setara dengan
Rp 298.000/bulan, seluruh fasilitas tersebut
dapat dinikmati. Ditambah lagi terdapat bonus 1
buah voucher menginap di kamar Deluxe. Apabila
mendaftar secara kelompok dengan anggota

Menginap dengan Nyaman di Quest Hotel Semarang

D

ari sekian banyak kota yang ada di Indonesia,
kota Semarang merupakan kota yang punya
daya tarik wisata. Semarang cukup populer
untuk melakukan wisata budaya dan sejarah,
karena kota ini memang memiliki beberapa
peninggalan masa lalu yang masih terjaga.
Semarang juga masih memiliki beberapa
kawasan yang menjadi saksi sejarah kalau proses
akulturasi budaya bukan hal baru di Indonesia,
seperti kawasan Pecinan dan Kota Lama. Dan
masih banyak daya tarik lainnya dari kota yang
punya julukan kota Atlas ini.
Bagi Anda yang ingin liburan ke Semarang
bersama keluarga, Anda wajib menginap di Quest
Hotel Semarang yang membuat suasana liburan
jadi terasa makin berkesan.
Quest Hotel Semarang Plampitan, adalah
Hotel bintang tiga yang dikelola oleh Archipeago
International Hotel & Resort ini, Quest Hotel ini
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berada di Jalan Plampitan no 37-39 Pecinan
Semarang. Dengan jumlah kamar hotel 145
kamar Deluxe serta 10 Kamar Eksekutif yang
dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Seperti
AC, telepon, meja kerja, TV LCD, teh & kopi, lantai
khusus merokok dan lantai bebas asap rokok,
akses internet gratis, safe deposit box, kulkas
kecil, pengering rambut dan yang paling istimewa
adalah balkon di setiap kamar.
Juga terdapat kolam renang baik untuk
anak anak maupun dewasa. Selain itu terdapat
restoran yang menyediakan makanan tradisional
dan internasional. Terdapat juga pusat bisnis, Bar
Lounge, Massage & Spa, layanan kamar 24 jam,
Penyewaan Mobil dan Tour.
Hotel Quest ini memiliki 5 meeting room
atau ruang pertemuan dengan kapasitas
mulai dari 20 hingga 300 pax dan Ballroom
besar dengan kapasitas 600 pax dan ruang

parkir yang luas untuk lebih dari 100 mobil.
Bagi Anda yang ingin menginap di Quest
Hotel Semarang, bisa langsung datang dengan
Alamat di Jalan Plampitan No 37 – 39 Semarang
50138
Nomor Telp: +62 24 3520808
Nomor Fax: +62 24 3581188
Email. semaranginfo@Quest-Hotels.com
Info Harga Kamar & Reservasi,
website: www.Quest-Hotels.com
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Mencicipi Menu Khas Mason Pine Hotel, Chocolate Fondant dan Beef Saltimbocca
Penulis : Fitriana Fadia

S

edang santai bersama keluarga dan teman
sambil merasakan asrinya pepohonan
pinus dan kelapa, indahnya kicauan burung
ditemani secangkir teh dan menikmati hidangan
khas Mason Pine Chocolate Fondant merupakan
social media detox yang sangat dibutuhkan
menjelang akhir pekan. Disajikan hangat langsung
dari oven, chocolate fondant yang panas ini
dihidangkan dengan gaya meleleh didalam kue
coklat seperti brownis. Begitu lapisan luar kue
terbelah lelehan coklat melumer memanjakan
lidah, dengan rasa manis yang pas dan kaya rasa
coklat, tambahkan irisan strawberry untuk sensasi
berbeda atau biskuit yang sudah tersedia di atas
piring cantik.
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Keindahan tersembunyi yang terletak di
daerah pedesaan berbukit di kota Bandung dengan
Mason Pine Hotel adalah sebuah family friendly
resort hotel bintang empat yang menawarkan
kesejukan, kenyamanan dan pemandangan
pegunungan serta pepohonan nan indah. Nikmati
sajian terbaru ala Mason Pine Hotel dengan
citarasa Italia, Beef Saltimbocca. Daging Tenderloin
dihidangkan dengan irisan Beef Bacon Sage dan
Nasi Jamur ala Italia yang sangat menggugah selera
makan anda. Menu terbaru ini merupakan menu
yang wajib disantap jika berkunjung ke Mason Pine
Hotel.
Tertarik untuk menikmati Mason Pine
Chocolate Fondant dan Beef Saltimbocca?

Langsung arahkan kemudi anda menuju
Tol Padalarang, masuki area Kota Baru Parahyangan
hanya dengan jarak tempuh 5 menit anda
akan langsung tiba di Mason Pine Hotel. Untuk
reservasi dapat menghubungi 022 - 680 3778
dan follow social media Facebook & Instagram @
MasonPineHotel untuk promosi. Informasi lebih
lanjut dan penawaran harga terbaik silahkan akses
www.masonpinehotel.com
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Satoria Hotel, ISI Yogyakarta, dan APPMI Yogyakarta

Gelar Fashion Show “Aksara Warna”

Penulis : Hendra Karunia

S

atoria
Hotel
Yogyakarta
mendukung
kreativitas kaum muda untuk dapat berkarya
, berkreasi dan berinovasi melalui gelaran
Fashion Show dan Fashion Exhibition bertajuk
Aksara Warna, Kamis (18/1/2018). Acara ini
menjadi bentuk apresiasi Satoria Hotel Jogja
kepada para perancang busana Yogyakarta.
Menurut General Manager Satoria Hotel
Yogyakarta, Tantiarini Hidayati, dunia fashion
merupakan citra yang ingin dibawa hotel ini sejak
Oktober 2017 lalu. Di mana program ini akan rutin
diselenggarakan setiap bulannya selama tahun
2018.
“Kami ingin mengangkat dunia fashion di
Satoria, maka kami juga turut menggandeng
APPMI, serta mendukung mahasiswa yang ingin
menampilkan karya-karyanya di hotel ini,” ujar
Tantiarini. Lebih lanjut Tantiarini mengatakan
bahwa karya-karya busana pada pagelaran
ini menampilkan karya dari 12 desainer asal
Yogyakarta.
Sementara itu ketua penyelenggra Aksara
Warna Sisilia dari program studi Tata Kelola
Institut Seni Indonesia Yogyakarata mengatakan,
Aksara warna merupakan tugas akhir mahasiswa
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yang harus menciptakan sebuah kegiatan yang
didalamnya harus mempunyai titik pembeda dari
kegiatan yang lainnya. “Maka dari itu kami melihat
dari teman-teman desainer dan kegiatan-kegiatan
mereka yang sudah lakukan itu , dibalik baju itu
pasti ada proses -proses yang unik dan ingin
memberikan apresiasi,”ujarnya.
Sisilia berharap dengan adanya acara ini
dapat memberikan edukasi kepada masyarakat
bahwa karya desainer itu punya alasan mengapa
eksklusif dan mahal. Terkadang orang melihat
hanya mahalnya saja tetapi tidak melihat sebuah
prosesnya. “Maka dari itu kami membuka dapur
mereka untuk diproses dari pemilihan bahan ,
cara kerja dan hasilnya yang akan ada dipameran.
Setelah melihat pameran tersebut, pengunjung
dituntun untuk memasuki area fashion show yang
semuanya baru kolaborasi kerjasama dengan kriya
ISI memberikan tema urban.
Sebagai benang merah dari APPMI itu
kami berikan tema tentang warna biru tentang
warna maritim Indonesia. Kalau dari kelompok pria
ISI mereka punya standar sendiri dalam penilaian
tema urban navy. Tujuannya adalah untuk apresiasi
para desainer. “Konsep Aksara warna menampilkan
64 outfit atau kostum dari 12 desainer masingmasingnya ada yang 6 karya dan 5 karya,”katanya.
Salah satu desainer dari APPMI DIY
Iskandar Yusri mengambil tema tentang Travelling,
bagaimana fashion di jalan pada saat Travelling.

Iskandar menampilkan 5 koleksi dengan aksesoris
tas dan gelang. Alasan mengambil tema travelling
karena basicnya dari busana muslim pria, dan
ingin mencoba suasana yang baru dengan sedikit
casual. Kemudian mengangkat travelling karena
terinspirasi saat jalan-jalan ke sebuah taman
nasional. “Saya melihat hijau kebiru-kebiruan
temanya motifnya daun-daunan. Sebenarnya bisa
kesemua tempat wisata, kalau ke gunung mewakili
hijau lumutnya. Ke pantai mewakili warna
putihnya,”katanya.
Sementara itu Desainer Tari Made
menampilkan batik dengan motif bunga Bali
dengan warna biru Navy dengan aliran kontemporer
dengan berkreasi tanpa merusak nilai pakemnya
sehingga mau membuat aksara warna yang urban
dimana bisa digemari oleh anak muda. Inspirasinya
dari bunga sepatu dan bunga matahari, karena
seperti bunga sepatu tidak pernah dipajang dimana
-mana dan dianggap bunga liar. kenapa bunga liar
karena ketika belum mekar tidak ada orang yang
memperhatikan, tetapi ketika sudah mekar pasti
semua orang akan melirik. jadi dimanapun bisa
tumbuh bisa menerangi kedepannya.
Dalam pagelaran Fashion Show tersebut
para desainer lebih mendominasi dengan
menampilkan batik dengan corak yang lebih
beragam, selain itu ada juga desainer yang
menampilkan outfit dengan tema oriental dan
urban yang menyasar kaum muda.
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Satoria Hotel Yogyakarta Luncurkan Satoria Benefit Card

Penulis : Hendra Karunia
ntuk lebih mendekatkan diri kepada para
tamu serta dalam rangka memanjakan para
relasinya, Satoria Hotel Yogyakarta (SHY)
meluncurkan kartu keanggotaan “Satoria Benefits
Card” bersamaan dengan event Fashion Show dan
Fashion Exhibition yang di selenggarakan di Satoria
Hotel Yogyakarta jalan Laksda Adisucipto KM.8
Sleman Yogyakarta , Kamis (18/1/2018).
Hal tersebut dikatakan General Manager
Satoria Hotel Yogyakarta Tantiarini Hidayati, bahwa
kartu ini merupakan program keanggotaan yang di
peruntukkan para tamu setianya menggunakan
fasilitas Satoria Hotel baik itu akomodasi ataupun
komsumsi makanan dan minuman.
“Kartu SBC ini bisa di peroleh dengan cara
yang sangat mudah , hanya dengan melakukan
pemesanan akomodasi, ruang pertemuan dan
konsumsi di restoran. Tamu - tamu akan bisa
langsung mendapatkan kartu keanggotaan ini

U
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secara cuma-cuma,”ujarnya.
Lebih lanjut Tantiarini mengatakan, kartu
ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi tamu dan
relasi sehingga dapat tetap setia dan kembali
memakai fasilitas yang tersedia dI SHY. Adapun
jenis kartu tersebut adalah : Satoria Benefits
Executive Card, Satoria Benefit Bookers Card ,
Satoria FB Stamp Card. Kartu ini akan memberikan
keuntungan -keuntungan seperti pengumpulan
poin yang bisa di klaim sesuai dengan poin yang
tersedia.
Memberikan makanan dan minuman
gratis pada kedatangan ke-10 dan ke-20,
memberikan kesempatan bagi para mahasiswa
yang ingin berbagi ilmu mereka kepada khalayak
umum sebagai pengisi acara Talkshow, Workshop
dan kegiatan kesenian.
Selain itu di hari yang sama Satoria Hotel
Yogyakarta yang memberi dukungan bekerjasama

dengan Kampus ISI Yogyakarta dan Asosiasi
Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI)
Yogyakarta melaksanakan kegiatan “Aksara
Warna” Fashion Show an Fashion Exhibition.
Acara yang dimulai pada kamis (18/1/2018) sejak
pukul 09.00 wib ini menggelar berbagai rangkaian
acara. Mulai dari fashion exhibition kemudian
dilanjutkan dengan launching satoria Benefits
Card dam ditutup dengan Fashion Show mahakarya
Mahasiswa dan Fashion Desainer APPMI DIY.
“Acara ini sejalan dengan konsep yang
memang sudah kita jalankan yakni mengapresiasi
karya fashion desainer dengan mengadakan
fashion show setiap bulannya. Dan kami rasa, acara
ini sangat tepat dilakukan berbarengan dengan
launching Satoria Benefit Card sebagai program
baru kami,” pungkasnya.
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Zoya Hadirkan 200 Motif Kerudung di tahun 2018

Penulis : Hendra Karunia

M

enyongsong tahun 2018 brand muslim
terbesar di Indonesia ,Zoya hadir dengan
konsep dan rangkaian koleksi baru di 2018
dengan mengangkat tiga unsur yakni comfort,
style dan complete.
Di acara launching produk Zoya di
ballroom Hotel Mason Pine Kota CEO Shafira, Deny
Setiawan mengatakan, ketiga unsur tersebut di
dapatkan dari pelanggan Zoya selama 10 tahun
berinovasi. Unsur comfort diambil dari produk
Zoya menjadi brand pertama yang memasukan
teknologi ke dalam busana untuk memberikan
kenyamanan.
“Keunggulan teknologi kain ini mampu
mendeteksi suhu serta menyerap keringat
dengan
baik,
sehingga
pakaian
tetap

fresh dan wangi walaupun digunakan sepanjang
hari,akan hadir sekitar 200 motif kerudung
dengan material polytexture glitter dan
satin embossed,”ujar Deny Setiawan, Rabu
(20/12/2017).
Lebih lanjut Deny mengatakan, untuk
unsur style, koleksi busana Zoya 2018 terinspirasi
dari semua pecinta Zoya dan muslimah aktif di
seluruh dunia.
“Being With You menjadi kampanye besar
Zoya 2018 yang mengangkat kepribadian dan
passion dari publik figur,”katanya.
Mengacu kepada perkembangan hijab di
Indonesia, Deny mengatakan Zoya akan
mengangkat tema “BeYoutiful” untuk melengkapi
hijabnya.

Bandung Siap Menjadi Ikon Kota Fashion di Indonesia

Akan dipamerkan Karya Instalasi Fashion
Trend
dari
siswa
siswi
IFI.
Puncak kegiatan akan ditutup dengan Fashion
Show dari 8 Designer ternama Kota Bandung
: Aninda Nazmi, Astri lestari, Runny Soema Di
Praja, Deden Siswanto, Anggia Handmade, Rosie
Rahmadi, Nuniek Mawardi dan Irna Mutiara
yang masing-masing akan membawakan koleksi
terbarunya untuk tahun 2018.

Penulis : Fitriana Fadia

D

alam rangka menjadikan Kota Bandung
sebagai Modest Fashion City icon di
Indonesia,
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata Kota Bandung mengadakan Launching
Bandung Modest Fashion Vision 2018 yang
merupakan kick off dari kegiatan ekonomi kreatif
di bidang fashion. Acara ini diselenggarakan di
Click Square hari Selasa (19/12/2017).
Kegiatan ini akan mengundang beberapa
pemangku kepentingan dari kalangan Akademisi,
Pengusaha Fesyen, Komunitas, Pemerintahan Kota
Bandung dan Media. Acara ini didukung penuh
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oleh Islamic Fashion Institute (IFI) sebagai satusatunya sekolah busana muslim di Indonesia,
Indonesian Fashion Chamber Chapter Bandung
yang akan menggelar koleksinya dan dalam
kegiatan tersebut dibuka dengan Ceremonial dan
Pengukuhan Bandung sebagai Modest Fashion
City oleh Kenny Dewi Kaniasari, S.Sos., MA –
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung. Talkshow oleh Ghaida Tsurayya yang
merupakan influencer kota Bandung, yang akan
membahas tentang “Peran Sosial Media dalam
memperkenalkan Modest Fashion di Bandung.
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Rabobank Siap Dukung Sektor Pangan dan Agribisnis
Penulis : Hendra Karunia

alam rangka mendekatkan diri dengan
nasabah nya Rabobank Indonesia (PT.
Bank Rabobank International Indonesia)
meresmikan Kantor Cabang Bandung R.E.
Martadinata yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata
Kota Bandung Senin ( 22/1/2018). Cabang ini
merupakan cabang relokasi dari kantor cabang
yang sebelumnya beralamat di Jl. Aceh. Dengan
relokasi ke area yang dekat dengan sentra bisnis
ini, Rabobank menjadi semakin dekat dengan
nasabah serta nasabah prospektifnya, yaitu para
pengusaha, terutama yang bergerak dalam sektor
pangan dan agribisnis.
Hal ini sejalan dengan misi Growing a
Better World Together dan visi Banking for Food
di mana Rabobank Indonesia siap berkontribusi
untuk mengembangkan sektor pangan dan
agribisnis dengan menyediakan akses dana,
akses pengetahuan, serta akses kepada jaringan
Rabobank di 40 negara.

D
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Menurut
Direktur Utama Rabobank
Indonesia, Jos Luhukay, bahwa sektor pangan dan
agribisnis memberikan peluang yang sangat besar
bagi Rabobank Indonesia. “Potensi kredit sektor
pangan dan agribisnis pada tahun 2016 sekitar Rp
359 triliun, dan sektor ini terus tumbuh dengan
pesat. Ketahanan pangan yang merupakan salah
satu tujuan strategis pemerintah yang tertuang
dalam Nawacita, semakin memperbesar potensi
pasar dan mendukung strategis bisnis Rabobank
Indonesia untuk fokus kepada sektor pangan dan
agribisnis,”ujarnya.
Rabobank Indonesia memiliki akses
kepada pengetahuan mengenai pangan dan
agribisnis yang telah dihimpun selama 120 tahun
oleh Rabobank Group, perusahaan induknya yang
berasal dari Belanda dan bermula dari koperasi
petani.
“Rabobank Indonesia dapat mendanai
seluruh rantai pasok pangan dan agribisnis

karena memiliki perbankan korporasi yang
melayani perusahaan besar, perbankan bisnis yang
melayani perusahaan kecil dan menengah, serta
Rabobank Foundation yang memberikan akses
dana kepada petani dan peternak yang menjadi
anggota koperasi”, tambahnya.
Lebih lanjut Jos, mengatakan, Jika diambil
rantai pasok sapi sebagai contoh, Rabobank
Indonesia dapat menyediakan akses dana untuk
produksi pakan sapi, bibit sapi, penggemukan sapi,
pabrik daging sapi olahan, hingga distributor yang
memasok daging ke pasar swalayan. Selain itu,
layanan trade financing, cash management dan
internet banking yang dimiliki Rabobank Indonesia
akan memudahkan pemilik usaha untuk mengelola
arus kas, membayar gaji karyawan, membayar
supplier, hingga melakukan kegiatan ekspor-impor
yang berkaitan dengan usahanya.
“Rabobank Dapat mendanai seluruh
rantai pasok pangan dan agribisnis karena
memiliki perbankan korporasi yang melayani
perusahaan kecil dan menengah. Selain itu
Rabobank Foundation yang memberikan akses
dana kepada petani dan peternak yang menjadi
anggota koperasi,”pungkasnya.

Destinasi Bandung

Edisi Januari 2018

15

P ROFIL

Destinasi Bandung
Penulis : Herlambang Septiawan

Fery Ferdiansyah, EAM Grand Pasundan Hotel

Memegang Teguh Berkomitmen dan Jujur dalam Bekerja

B

erpengalaman lebih dari 17 tahun di dunia
perhotelan
Fery
Ferdiansyah
yang
kini di percaya sebagai EAM di Grand
Pasundan Convention Hotel ini memegang
teguh berkomitmen dan jujur dalam bekerja dan
berkarier di industry perhotelan. Beliau bertekad
untuk mempersiapkan Grand Pasundan ini menjadi
salah satu destinasi pariwisata halal dan menjadi
icon untuk kota bandung maupun jawa barat yang
mengedepankan nilai nilai budaya Pasundan yang
dikenal dengan keramahan dan bersahaja khas
tatar parahyangan.
Pria kelahiran kota Cianjur 38 tahun silam
ini merintis karir di dunia perhotelan ini mulai
dari nol , bermodalkan ijasah D3 perhotelan di
univesitas Nasional ( 1999 – 2001 ) beliau awalnya
menjadi staff trainee Kitchen pada tahun 2000 di
salah satu hotel bintang 4 di Jakarta lalu menjadi
karyawan daily worker, tidak perlu waktu lama
untuk beliau mendapatkan promosi menjadi
karyawan kontrak dihotel tersebut, namun
keinginan untuk berkuliah lagi di Univesitas Sahid
Jakarta untuk mendapatkan title sarjana ekonomi
membuat beliau terpaksa harus menolak promosi
tersebut.
Dengan berprinsip untuk terus maju dan
berkembang beliau memutuskan untuk bergabung
di berbagai asosiasi seperti : Riung Priangan, IHGMA,
ASPPI, yang beliau percaya dapat meningkatkan
pengetahuan sekaligus menimbulkan kepercayaan
diri dalam memajukan perusahaan yang dipimpin.
“Unique Selling Point” ialah hal yang akan
ditonjolkan oleh beliau dalam rangka menghadapi
persaingan di dunia perhotelan saat ini sehingga
terciptalah tagline “Preverse Pasundan Tradition”
untuk Grand Pasundan Convention Hotel ini yang
dapat terlihat dari menu – menu di resto dan juga
nuansa ambience yang setiap sabtu menampilkan
“kakawihan” live performance yang akhirnya
terciptalah “Guest Experience” yang melekat di
tamu yang pernah menginap disini.
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“Saya senang bergaul, berjumpa dengan
orang baru, dan terus belajar. Dan saya rasakan
bidang perhotelan sangat cocok dengan kemauan
saya tersebut. Saya dapat berjumpa dengan orang
baru dan dinamis untuk terus berkembang,” tutur
pria yang selalu murah senyum tersebut.
Beliau pun berharap agar pemerintah
kota bandung dan jawa barat lebih memperhatikan
dan meningkatkan lagi sektor penunjang dan
infrastruktur, dimana para stakeholders dapat
bersama untuk mendukung kemajuan pariwisata.
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Everyday Spa & Reflexology,

Spa serasa di Bali

Penulis : Yusuf Ariyanto
ejenak memanjakan diri di sela - sela
kesibukan rutinitas bisa di lakukan dengan
berbagai hal. Salah satu cara supaya lebih
rileks dan sehat yaitu dengan melakukan perawatan
body masssage. Everyday Spa & Reflexiology
adalah rekomendasi yang tepat untuk Anda yang
ingin merasakan spa dengan konsep seperti di
Bali.Berdiri pada 8 Januari 2008, Everyday spa
menawarkan teknik massage dan semua produk
seperti scrub, herbal langsung di datangkan dari
Bali. Tidak hanya itu dekorasi serta aroma ketika
berkunjung ke Everyday Spa semua bertemakan
khas Bali, ujar Center Manager Everyday Graha
Manggala Siliwangi, Elma Evi.
Dengan tagline refresh, recash, & relax
tersedia berbagai paket pilihan untuk para
pengunjung di antaranya paket yang best saller
Layungsari, yaitu body massage yang di campur
dengan perasan air jeruk asli, bermanfaat

S
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membersihkan dan menghaluskan kulit, membuat
kulit segar dan sehat serta melancarkan peredaran
darah, masker coklat dan face massage, 2,5 jam.
Paket best saller selanjutnya adalah Kintamani,
yaitu body massage scrub khusus herbal dan akan
terasa lebih hangat untuk tubuh berdurasi 120
menit. Paket lain yang di tawarkan adalah body
massage durasi 60 menit seharga Rp. 169.000,- ,
durasi 90 menit seharga Rp. 209,000,- , durasi 120
menit Rp. 249.000,-.
Berbagai promo juga ditawarkan yaitu
promo happy hour setiap hari senin - kamis pukul
09.00 - 14.00 wib akan mendapat diskon sebesar
20 %, paket wedding Semara treatment khusus
perawatan kulit dan tubuh bagi calon pengantin,
dan khusus di bulan Februari 2018 akan ada promo
Valentine yaitu scrub dengan strawberry atau kopi
(free) untuk pengambilan masssage minimal 120
menit.

Everyday Spa bukasetiap hari pukul 09.00
- 20.00 wib Untuk informasi lebih lengkap Anda
bisa datang langsung Everyday Spa & Reflexiology
di Jl. Aceh No. 66 Bandung, Tlp. 022. 426 1466
Jl. Naripan No. 38, Tlp. 022. 420 9883
Instagram @everydayspa_id.
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Canon PowerShot G1 X Mark III
Hadir dengan APS-C CMOS Sensor

C

anon melalui pt. Datascrip, kembali
memperkenalkan kamera saku
terbaru, yakni PowerShot G1 X Mark
III, yang merupakan kamera saku pertama
dari Canon yang dilengkapi dengan Dual
Pixel CMOS AF & APS-C CMOS Sensor.
Teknologi ini setara dengan kamera DSLR.
Tidak hanya itu, Canon PowerShot G1 X
Mark III dirancang sedemikian rupa hingga
tahan debu maupun cipratan air agar
bisa digunakan untuk aktivitas memotret
outdoor yang beragam.
“Kehadiran Canon G1 X Mark III
yang dilengkapi teknologi DSLR di dalamnya,
melengkapi kebutuhan para fotografer baik
pemula maupun profesional untuk beragam
aktivitas memotret baik di indoor maupun
outdoor. Ramping, ringkas, dan berteknologi
mutakhir membuat kamera ini memiliki
hasil foto yang tidak perlu diragukan lagi
kualitasnya serta mudah untuk dibawa ke
mana saja,” ujar Angelie Ivone – Marketing
Manager of Canon Image Communication
Product Div., pt. Datascrip.

Kamera ini memiliki kecepatan
continuous shooting hingga 7fps dengan
menggunakan AF tracking & 9 fps saat
menggunakan AF fixed. Dengan hadirnya
fungsi Touch & Drag AF yang intuitif,
pengguna dapat memilih dan mengubah
titik fokus sambil melihat subjek melalui
electronic viewfinder yang membuat
mengabadikan berbagai momen dengan
mudah dan cepat.
Bila dibandingkan dengan generasi
pendahulunya, PowerShot G1 X Mark
III memiliki bobot yang lebih ringan,
memberikan keleluasaan bagi penggunanya
untuk membawanya kemana saja dan kapan
saja, baik untuk memotret di darat maupun
laut.
Datascrip
selaku
distributor
tunggal produk pencitraan digital Canon di
Indonesia, memasarkan
Canon PowerShot G1 X Mark III
dengan harga Rp 14.850.000,Canon Waterproof Case (WP-DC56)
dengah harga Rp 4.900.000,-

Sony Merilis Produk Xperia XA2 & Xperia XA2 Ultra

D

alam rangka menjadikan Kota
Bandung sebagaiTahun 2018 ini
Sony kembali meluncurkan tiga
smartphone sekaligus di ajang CES 2018,
Las Vegas, Amerika Serikat. Dua di antaranya
ditargetkan untuk pasar kelas menengah,
yakni Xperia XA2 dan Xperia XA2 Ultra,
sementara satu lainnya untuk kelas budget,
yakni Xperia L2.
Untuk Sony Xperia XA2 dan XA2
Ultra menawarkan peningkatan dari segi
prosesor. Jika seri pendahulunya memakai
Mediatek Helio P20 dengan proses
fabrikasi 16 nm, duo Xperia XA2 terbaru
mengandalkan Qualcomm Snapdragon
630 dengan teknologi 14 nm yang
memungkinkan transmisi data lebih cepat.
Salah satu yang membedakan
Xperia XA2 dan XA2 Ultra bisa dilihat dari
kapasitas baterai. Varian Ultra sedikit
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lebih garang dengan baterai 3.580 mAh,
sementara yang standar hanya 3.300 mAh.
Keduanya sudah dilengkapi fitur
QuickCharge 3.0 yang bisa diandalkan untuk
mengisi daya 40 persen lebih cepat dari
biasanya.
Selain baterai, perbedaan juga
tampak dari segi ukuran. Xperia XA2
mengusung tampilan Full HD dengan ukuran
layar 5,2 inci. Sementara itu Xperia XA2
Ultra masih dengan tampilan Full HD, tetapi
ukurannya 6 inci.
Beberapa spesifikasi lain dari
Xperia XA2 adalah RAM 3 GB dengan
memori 32 GB yang bisa diekspansi dengan
memanfaatkan slot microSD hibrida. Artinya,
jika memilih menambah memori, tak bisa
lagi menggunakan dual-SIM.
Xperia XA2 Ultra lebih besar dari
segi kapasitas penyokong performa, RAMnya 4 GB dan memorinya bisa dipilih antara
32 GB atau 64 GB. Ada slot microSD yang
dedicated untuk menambah kapasitas
memori.
Ada beberapa perubahan desain
jika dibandingkan seri sebelumnya. Kamera
utama dipindahkan dari sisi atas kiri ke sisi
tengah pada bagian punggung. Kamera itu
berjejeran dengan sensor pemindai sidik
jari alias fingerprint scanner.
Soal kamera sendiri, Xperia XA2
dan XA2 Ultra sama-sama mengandalkan
sensor berkualitas 23 megapiksel dengan
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Canon PIXMA TR8570
Printer Andal untuk
Kebutuhan Bisnis Anda

M

udah dan praktis menjadi kebutuhan mutlak di era
digital saat ini, termasuk penggunaan perangkat cetak
untuk kebutuhan bisnis. Canon sebagai pemimpin
industri pencitraan digital dunia terus berinovasi menghadirkan
produk-produk mutakhir, salah satunya printer multifungsi Canon
PIXMA TR8570. Dengan fungsi cetak, scan, copy dan fax, printer
ini didesain dengan ringkas dan elegan, namun tetap mendukung
produktivitas tinggi. Printer ini juga didukung dengan teknologi
nirkabel dan fitur-fitur terbaru yang menjadikannya lebih praktis
dan efisien, ideal untuk kebutuhan bisnis di rumah maupun di
kantor.
PIXMA TR8570 dapat menampung lebih banyak kertas
hingga 200 lembar (100 lembar pada baki bagian dalam dan
100 lembar pada penampung kertas bagian belakang). Selain
itu, fitur Auto Duplex Printing memberikan kemudahan bagi
pengguna ketika mencetak dokumen depan belakang, tanpa
perlu membalik kertas secara manual. Selain praktis, tentunya
dapat menghemat pemakaian kertas. Begitu juga dengan proses
scan dan copy juga lebih cepat dan mudah karena printer ini
telah dilengkapi Automatic Document Feeder (ADF) yang dapat
menampung hingga 20 lembar kertas.
”Meski berfungsi untuk cetak, scan, copy dan fax, PIXMA
TR8570 memiliki desain yang ramping. Teknologi nirkabel, fitur
ADF, serta kapasitas penampung kertas yang banyak sangat
cocok untuk operasional bisnis, terutama pelaku usaha kecil
yang membutuhkan perangkat cetak multifungsi yang andal.
Printer ini tidak hanya dapat memindai dokumen dengan A4,
namun juga bisa sampai ukuran folio,” ujar Monica Aryasetiawan
– Division Manager of Canon Consumer System Product Div. pt.
Datascrip.
pt. Datascrip selaku authorized distributor Canon di
Indonesia memasarkan PIXMA TR8570 dengan harga
Rp3.410.000 Tinta:
PGI770 Black Rp239.800
CLI771 Black,Cyan,Magenta,Yellow @ Rp213.400
Tinta opsional :
PGI770 Black XL (high capacity) Rp312.400
CLI771 Black,Cyan,Magenta,Yellow XL (high
capacity) @ Rp276.100

bukaan f/2.0 pada sisi belakang. Untuk selfie, kedua lini
mengandalkan kamera 8 megapiksel dengan lensa wide dan
fixed-focus.
Bedanya, varian Ultra punya kamera ganda alias dualcam untuk selfie. Selain kamera 8 megapiksel, ada juga kamera
16 megapiksel untuk membidik portrait yang apik.
Xperia XA2 dan XA2 Ultra mulai dipasarkan pada
Februari 2018 mendatang.
Selain duo smartphone kelas menengah, Sony tak
melupakan smartphone untuk kelas entry-level. Lini ini
memiliki desain yang hampir identik dengan Xperia XA2,
tetapi spesifikasinya lebih standar.
Ukurannya 5,5 inci dengan tampilan 720 piksel.
Prosesornya menggunakan Mediatek MT6737T, dipadankan
dengan RAM 3 GB dan memori 32 GB yang bisa diekspansi
dengan slot microSD yang dedicated. Kameranya
mengandalkan sensor berkualitas 13 megapiksel di sisi
belakang dan 8 megapiksel untuk selfie. Baterainya sendiri
dianggap cukup dengan kapasitas 3,300 mAh. Jika Xperia XA2
dan XA2 Ultra berjalan pada sistem operasi Android Oreo 8.0,
maka Xperia L2 masih dengan Android Nougat 7.1.1.
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Serunya Pertunjukan Aerial Magic Cube di Trans Studio Bandung

Penulis : Hendra Karunia

ari libur sekolah dan libur akhir tahun
beberapa yang waktu yang lalu,
Trans Studio Bandung memanjakan
pengunjungnya dengan suguhan pertunjukan
sirkus dan aksi pendekar shaolin. Pastilah, kita
sudah sangat familiar menyimak aksi pendekar
Shaolin. Rata-rata kehebatan seni bela diri Kungfu,
sudah kita tahu semua. Di samping kehebatan
kungfu itu, adakah yang tahu tentang atraksi Aerial
Magic Cube?
Demi memuaskan rasa ingin tahu tentang
apa itu aksi Aerial Magic Cube? pada masa liburan
akhir tahun 2017, Trans Studio Bandung menggelar
pertunjukan sirkus internasional Sword Master.
Asal tahu saja ini bukan sekedar sirkus.
pengunjung disuguhi aksi menegangkan
dari seorang ahli sword swallower Alex Magala.
aksi ini akan menampilkan kehebatan pendekar
Shaolin memperagakan aksi Kungfu, plus
akrobatik dari China. Kehebatan dan kelenturan
badan mereka dalam aksi Aerial Magic Cube, High

H

Chair dan Rolling Lamps, djamin tersaji apik penuh
kekaguman.
Pada awal pertunjukan Swor Master ini,
beberapa pendekar Shaolin menunjukan aksi
kungfu nan piawai. Aksi para pendekar Shaolin
ini dikemas dengan kostum dan latar belakang
mahluk api yang menampilkan aneka gerakan
ekstrim. Penggunaan alat seperti pisau, toya,
kampak, pedang, tombak berpadu dengan seru.
Adegan lanjutannya, aksi para bidadari
yang piawai melipat badan, dikombinasikan
dengan keseimbangan menahan alat di tubuhnya.
Lalu, muncul atraksi Aerial Magic Cube sebagai
atraksi tarian di udara yang indah. Para penari
Aerial unjuk kabisa menampilkan koreografi di
ketinggian, mereka bergantung pada tali, dan juga
rangkaian kotak yang akan membentuk formasi
khusus.
Adegan terakhir, ini yang paling
menegangkan dan berbahaya, tak lain aksi
menelan pedang. Alex Magala sebagai seorang

ahli Sword-swallower dari Rusia melakukan aksi
ini sambil mempertunjukan tarian yang dilakukan
pada sebuah tiang – biasa dinamakan Pole Dance.
Pertunjukan
Sword
Master
yang
berlangsung di Amphiteater Trans Studio Bandung
ini di selenggarakan pada tanggal 23 Desember
2017 hingga 1 Januari 2018. Khusus periode
liburan 16 Desember 2017 – 7 Januari 2018,
tiket masuk Trans Studio Bandung dibanderol
Rp. 280,000. Harga ini sudah termasuk bermain
di semua wahana dan menyaksikan semua
pertunjukan.

Yamaha Mio S Tampil Dengan Fitur Lebih Sempurna

O TOMOTIF

Penulis : Hendra Karunia

P

abrikan motor asal Jepang Yamaha kembali
memperkenalkan produk motor entry
level terbaru, Yamaha Mio S, yang didesain
dengan penampilan baru yang lebih bergaya untuk
menggaet konsumen dari kaum wanita.
Produk ini merupakan “Mio Reborn” atau
tonggak terlahir kembalinya Mio dengan model
terbaru dan fitur yang lengkap kendati sudah
cukup populer sejak mengaspal sejak 2004.
Wanita selalu ingin terlihat cantik
makanya (Mio S) didesain ulang. Kata

www.destinasibandung.co.id

kuncinya adalah smart dan sophisticated. Smart
karena irit, sophisticated karena wanita ingin
tampil cantik.
Kehadiran Mio S dengan menggaet Isyana
Sarasvati sebagai brand ambassador ini juga akan
melengkapi jajaran skutik Yamaha sebelumnya
yaitu Mio Z, Mio M3 juga Yamaha Fino.
Mio S dibaderol dengan harga Rp
15.750.000 berstatus on the road (OTR) dengan
empat pilihan warna antara lain Special Green,
Smart White, Spirit Red dan Strong Black.
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Gabung Yuk Ke Komunitas Benua Balantik

Penulis : Yusuf Ariyanto
saha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di
Jawa Barat hingga saat ini sudah
banyak mengalami pertumbuhan dan
perkembangan yang sangat pesat. Selain itu
banyak juga yang mengalami kondisi stagnan
ataupun jalan ditempat. Berdasarkan hal
tersebut, maka tak lepas daripada konsep usaha
atau bisnis yang diusung oleh masing-masing
penggiat bisnis maupun komunitas bisnis sebagai
naungannya.
Seperti di ketahui UMKM merupakan satu
pondasi kuat sebagai penopang ekonomi negara.
Karena pola bisnis yang dijalankan ternyata
tepat menjadi ketahanan usaha/ekonomi dalam
berbagai hal. Tak mau ketinggalan, negara kita
Indonesia pun sangat memberikan perhatian
serius terhadap pengelolaan bisnis UKM melalui
lembaga pemerintah. Institusi swasta seperti
perbankan misalnya, juga tak ketinggalan melihat
potensi sebagai satu kekuatan terhadap produk
dan layanan komunitas ini.
Salah satu komunitas UKM di Jawa Barat
yang sedang berkembang adalah Benua Balantik.
Komunitas UKM yang merupakan mitra binaan
Universitas Padjadjaran ini adalah kumpulan
dari UKM di Jawa Barat yang sebagian besar saat
ini didominasi oleh UKM Bandung. Komunitas ini
bekerjasama dengan beberapa inkubator bisnis,

U
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pemerintahan, serta komunitas lainnya. Sehingga
jaringan usaha dikomunitas ini terbangun dan
terbentuk untuk mensejahterakan bersama.
Komunitas ini didirikan atas dasar
keinginan untuk meningkatkan kapasitas usaha di
setiap UKM agar lebih maju dan dapat bersinergi
dengan UKM lainnya sehingga terjalin sistem
mutualisme dalam komunitas ini. Ketersediaan
informasi bagi pelaku UKM di Indonesia khususnya
di Jawa Barat baik informasi pasar maupun
informasi kegiatan-kegiatan positif untuk dapat
memajukan usaha yang dijalankan. Perlunya
perhatian terhadap UKM tersebut maka Komunitas
ini membantu para pelaku UKM untuk dapat
mempertahankan produknya dan membantu
perekonomian keluarga dengan produknya
tersebut.
Benua Balantik sendiri didirikan dari
sebuah komunitas UMKM di Kota Bandung pada
tahun 2015 dengan nama Balantik. Seiring
berjalannya waktu, komunitas ini terus tumbuh
dengan peningkatan jumlah anggota yang
signifikan, hal ini terlihat dari jumlah UMKM pada
satu tahun berjalan bisa mencapai 100 pengusaha.
Hinnga saat ini anggota komunitas ini sudah
mencapai 180 anggota yang terdiri dari produk
makanan, minuman, handycraft, fashion, jasa dan
kecantikan.

Pada Tahun 2017, komunitas yang
terus tumbuh ini memutuskan untuk membuat
perusahaan distribusi yang dapat membantu
meningkatkan akses pasar para anggotanya,
sehingga pihak manajemen pun mendirikan Benua
Balantik Indonesia sebagai cara untuk memberi
jalan distribusi para pengusaha di Indonesia.
Bagi para UKM yang menjadi anggota
komunitas Benua Balantik ada beberapa
keuntungan yang didapat seperti produk para
anggota akan dipasarkan secara online maupun
offline, mendapatkan jaringan usaha lebih luas,
mendapatkan informasi seputar produknya,
diikutsertakan produknya pada pameran-pameran
nasional
dan
Internasional,
mendapatkan
pelatihan seminar dan workshop, mendapatkan
Kartu Anggota,katalog produk, Investor dan akses
permodalan.
Untuk menjadi anggota Komunitas Benua
Balantik Syarat dan Ketentuannya yakni mengisi
formulir Pendaftaran, WNI, mempunyai produk
barang / jasa dan sudah berjalan, melampirkan
foto produk serta harga reseller dan bersedia
memasarkan produk anggota lain kepada buyer.
Komunitas Benua Balantik berlokasi di
Bale Motekar Unpad Jalan Banda No.40 Bandung
Jawa Barat atau bisa dilihat di
website : www.benuabalantik.com
Instagram : @benuabalantik
Line : @xyq6996o
HP : 0812 812 00 649
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Tips Berpakaian Nyaman Saat Traveling

Penulis : Hendra Karunia
ebagai
traveler,
tentu
Anda
perlu
menyiapkan beberapa barang terutama
pakaian yang memang dibutuhkan untuk
menunjang
perjalanan wisata Anda.
Selain
nyaman, tentu kita harus tetap stylish meski
sedang traveling. Apalagi, posting di media sosial
merupakan salah satu keharusan di sela-sela
perjalanan. Agar tetap nyaman dan tidak salah
kostum dalam melakukan travelling ataupun
perjalanan berikut tips berpakain saat travelling
dari desainer APPMI Yogyakarta Iskandar
Yusri.
Menurut Iskandar, yang pertama adalah
tujuan travellingnya mau kemana dulu. “Kalau mau

S

kepantai tips yang pertama adalah pilih bahan
material yang lebih ringan, lalu yang bahannya
yang bisa menyerap keringat dan potongan
busananya lebih simple,” ujarnya.
Sementara itu kalau ingin travelling ke
gunung harus menggunakan bahan yang tebal
dan kemudian agak sedikit tertutup. Tidak lupa
untukmemakai jaket tebal, kaus kaki, sarung
tangan, syal, dan head cap (kupluk) yang menutup
sampai telinga. Oya, jangan pakai celana jeans,
karena meskipun tebal, pori-pori pada jeans lebih
besar dibanding celana bahan, sehingga sangat
mudah ditembus udara dingin.
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Bandung Kunafe Crush

Kemeriahan Malam Tahun Baru di Grand Mercure Bandung Setiabudi

Kini Ada Gamesnya, Download di Playstore

Irfan Hakim dan Ananda Omesh terus
memanjakan para kunafens sebutan para pecinta Bandung
Kunafe. Kue kekinian milik kedua artis dengan brand
Bandung Kunafe ini melakukan inovasi baru dengan
meluncurkan games Bandung Kunafe Crush.
Menurut Irfan Hakim, generasi saat ini identik
dengan bermain games, tak hanya anak-anak, orang tua
pun banyak yang bermain games untuk mengisi waktu
luangnya
“Kami ingin mendekatkan dengan anak-anak
zaman now yang salah satunya hobi bermain game,” ujar
Irfan Hakim, di Jalan Banda No 23, Minggu (7/1/2018).
Di tempat yang sama Omesh mengatakan
adanya games Bandung Kunafe Crush akan menambah
keseruan baru, yaitu menikmati kue sambil bermain
games.
Cara bermain Kunafe Crush sangatlah mudah,
Anda hanya perlu menggeser ke kanan, kiri, atas, dan
bawah supaya berkumpul pada tiga warna yang sama.
“Gamesnya bisa langsung di download di Play
Store dan App Store gratis,” ujar Omesh.
Lebih lanjut Omesh menuturkan, gamesnya bisa
langsung di download di Play Store dan App Store gratis.
Bandung Kunafe juga memberikan kejutan
berupa kue gratis setiap hari bagi Anda yang meraih angka
tiga besar di games Kunafe Crush.
Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon
sebesar 20 persen setiap pembelian Bandung Kunafe jika
telah mengunduh Kunafe Crush.

Menjelang pergantian tahun, sederet hotel di
Bandung menawarkan pilihan paket menginap dengan
acara menyambut tahun baru 2018. Grand Mercure
Bandung Setiabudi sebagai hotel berkonsep semi resort
di daerah Setiabudi menggelar Gala Dinner New Year’s

Yamaha & Isyana Sarasvati
Meet & Greet Bareng Isyanation Bandung

Lebih dari seratus orang Isyanation (panggilan
fans Isyana Sarasvati) serta konsumen Mio S memadati
Flagship Shop Yamaha di Jalan Soekarno-Hatta kota
Bandung. Mereka hadir untuk bertemu dengan sang
idola, Isyana Sarasvati, dalam acara Intimate Meet &
Greet with Isyana.
Isyana secara khusus hadir mengajak semua
#GenerasiZamanNowBandung untuk bersama-sama
merasakan keseruan Mio S Roadshow Concert di kawasan
Buah Batu Square Sabtu malam (23/12/2017). Akan
banyak keseruan yang dapat kalian ikuti seperti School
Competition, Test Ride Mio S, uji irit Mio S, Bazzar Kuliner
serta masih banyak lainnya.
Seratusan fans Isyana ini sengaja hadir
untuk menyapa Isyana yang nanti malam akan
menyajikan penampilan terbaiknya untuk semua
#GenerasiZamanNowBandung. Mereka memberikan
dukungan bagi Isyana agar penampilannya nanti dapat

Sequis Raih Penghargaan Top Executive of Insurance Company

Sequis kembali meraih dua penghargaan dari
dua media bisnis di Indonesia yang diterima pada 14
Desember 2017 yaitu Top Executive of Insurance Company
pada Tokoh Finansial Indonesia Awards 2017 dari Majalah
Investor dan Top 5 Most Reputable Companies in Insurance
Sector pada Indonesia Best Corporate Reputation Award
2017 dari Majalah Warta Ekonomi.

Penghargaan Top Executive of Insurance
Company diterima langsung oleh President Director
and CEO PT Asuransi Jiwa Sequis Life Tatang Widjaja
didampingi oleh Director & Chief Operating Officer PT
Asuransi Jiwa Sequis Life Yeoh Ah Thoo dan Director &
Chief Agency Officer PT Asuransi Jiwa Sequis Life Edisjah.
Penetapan predikat yang diberikan pada
Tokoh Finansial Indonesia Awards 2017 ini berdasarkan
prestasi yang telah dilakukan oleh pemimpin perusahaan
untuk memajukan perusahaan sehingga mampu
berkontribusi pada pengembangan industri terkait.
CEO yang terpilih merupakan figur yang dinilai berhasil
mengusung inovasi maupun strategi baru pada bisnis
perusahaan sehingga tetap menuai kinerja positif di
tengah perlambatan ekonomi dunia maupun Indonesia
sehingga perusahaan bisa melalui berbagai tantangan
ekonomi maupun perubahan teknologi yang ada.
Sedangkan Top 5 Most Reputable Companies
in Insurance Sector diterima oleh Head of Corporate
Branding, Marketing & Communication PT Asuransi Jiwa
Sequis Life Felicia Gunawan.

Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42% di Natal dan Tahun Baru
Telkomsel sukses mengawal dan melayani
kebutuhan komunikasi pelanggan pada periode Natal
2017 dan Tahun Baru 2018. Pada momen pergantian tahun
tersebut tercatat trafik layanan data atau payload Telkomsel
mencapai 10,7 petabyte atau meningkat 42% dibandingkan
rata-rata payload pada hari normal 2017 sebesar 7,5
petabyte perhari. Dibandingkan dengan periode Tahun Baru
2016/2017, trafik layanan data kali ini melonjak 151%.
Wilayah dengan kenaikan trafik layanan data
tertinggi adalah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan
peningkatan 56% dibandingkan hari normal, diikuti Jawa
Barat (51%) dan Sulawesi (50%).
Vice President Corporate Communications
Telkomsel
Adita
Irawati
mengatakan,
“Tingginya
peningkatan trafik layanan data antara lain dipicu oleh
meningkatnya aktivitas pelanggan yang mengunggah foto
atau video aktivitas momen sebelum dan setelah pergantian
tahun melalui berbagai aplikasi media sosial. Selain itu,
penggunaan smartphone dan komputer tablet untuk
melakukan video streaming dan komunikasi melalui aplikasi
pesan instan juga meningkat pada periode tersebut.”
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Eve Party yang cocok untuk menghabiskan malam
tahun baru bersama keluarga.
Acara ini digelar di 3 spot dengan tema
yang berbeda. Hardy’s Dining Room menghadirkan
keseruan ala Hawaiian party, sedangkan di area
garden Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi,
menghadirkan tema campfire, dilokasi ini tamu dapat
merasakan suasana sedang berada di hutan sambil
berkemah dan menyantap sajian lezat ditemani
dengan hangatnya api unggun. Selain itu di Kepler Sky
Lounge yang merupakan lounge baru memeriahkan
dengan tema masquerade party yang mengajak tamu
untuk menggunakan topeng dan kostum yang glamour
ditemani dengan live accoustic serta pemandangan
yang menakjubkan dari ketinggian kota Bandung.
Update selalu promo dengan Like Facebook
Fan Page Grand Mercure Bandung Setiabudi dan Follow
Instagram @GrandMercureBandung. Kunjungi Grand
Mercure Bandung Setiabudi, Jl. Dr. Setiabudi 269-275,
Bandung. Info dan reservasi di 022 – 82 00 00 00.

Kontribusi tertinggi penggunaan layanan data
secara umum berasal dari aktivitas di media sosial yang
mencapai 35%. Pelanggan juga memanfaatkan layanan
data untuk menyaksikan film atau video secara streaming
dengan kontribusi sebesar 31%. Sementara itu, komunikasi
berbasis teks, serta panggilan suara dan panggilan video
melalui aplikasi pesan instan memberikan andil sekitar
8% terhadap penggunaan layanan data.

berlangsung dengan lancar.
Mendapat sambutan yang begitu hangat,
Isyana berharap penampilannya nanti akan dipadati
Isyanation
serta
#GenerasiZamanNowBandung
yang antusias dan penuh semangat. Isyana akan
menyuguhkan penampilan yang berbeda dan pastinya
jangan sampai dilewatkan.

Intercontinental Bandung
Dago Pakar Raih ITTA Award

InterContinental Bandung Dago Pakar
dinobatkan
menjadi
pemenang
penghargaan
bergengsi dari Indonesia Travel And Tourism Awards
(ITTA) 2017/2018 yang ke-8 untuk kategori Indonesia
Leading MICE Hotel. Penghargaan ini diberikan pada
acara Awarding Night yang digelar di salah satu hotel
di Jakarta dan diterima langsung oleh Pascal Caubo
selaku General Manager InterContinental Bandung
Dago Pakar.
Acara ini juga dihadiri oleh lebih dari 300
undangan yang berasal dari kalangan atas pelaku
industri perhotelan maupun pariwisata di Indonesia.
Penghargaan ini diberikan kepada pemenang dari
berbagai kategori yang telah dipilih berdasarkan voting
secara online yang ditutup pada 30 Oktober 2017 dan
menghasilkan 51.943 votes dari 17 negara. Keputusan
final kemudian ditetapkan oleh Dewan Penasihat dan
Binus Business School sebagai partner resmi dari ITTA
Foundation pada tanggal 3 November 2017.
ITTA sendiri merupakan sebuah organisasi
non-pemerintahan yang didirikan pada tahun 2010 dan
memiliki fokus pada perkembangan serta kemajuan
industri pariwisata Indonesia. Setiap tahunnya, ITTA
digelar oleh ITTA Foundation dan ITTA Organizing Team
untuk memililh pelaku industri perhotelan terbaik
sesuai dengan kategori yang disediakan dengan
skala nasional. Penghargaan tersebut diberikan untuk
memberikan apresiasi dan mendorong sektor-sektor
industri pariwisata lainnya untuk dapat berkontribusi
lebih demi terjadinya peningkatan kualitas yang
berkelanjutan. ITTA juga diharapkan dapat menjadi
tolak ukur dari pelayanan yang diberikan oleh
pelaku industri dan bagaimana hal tersebut dapat
mempengaruhi kepuasaan pelanggan.
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