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J ALAN-JALAN

Pesona Sunrise Perkebunan Teh Cukul Pangalengan

Jawa Barat selama ini terkenal dengan pesona 
perkebunan tehnya yang sangat memanjakan 
mata seperti di kawasan Puncak Bogor dan 

kawasan Bandung Selatan.
 Perkebunan teh selalu menjadi tempat 
favorit bagi para wisatawan ataupun pecinta 
photography landscap . Seperti perkebunan teh 
yang berada di Pangalengan, Bandung Selatan. 
Perkebunan teh yang tersebar di Pangalengan 
ini diantaranya kebun teh Malabar, kebun teh 
Rancabali, kebun teh Kertamanah, kebun teh 
purbasari, kebun teh junghun dan kebun teh yang 
sedang hits saat ini yaitu kebun teh Cukul.
 Perkebunan Cukul ini merupakan salah 
satu kebun teh PTPN VIII area Malabar. Berada di 
ketinggian sekitar 1600 mdpl, para pengunjung 
akan merasakan udara yang sejuk saat kita sampai 
ke perkebunan.
 Perkebunan ini merupakan salah satu 
tempat yang sedang hits di media sosial. Hal 
itu karena banyak pengguna media sosial yang

membagikan foto keindahan perkebunan ini 
terutama pada saat matahari terbit atau sunrise. 
Perkebunan teh Cukul ini menjadi tempat favorit 
bagi pemburu sunrise dan bagi penggemar 
fotografi. Anda bisa berjalan ke puncak bukit 
melewati pematang kebun teh untuk menikmati 
sunrise. Selepas mata memandang pengunjung 
akan dikasih pemandangan bak permadani raksasa 
berwarna hijau.
 Saat pengunjung sampai di puncak bukit 
untuk menunggu sunrise, akan terlihat indahnya 
hamparan perkebunan teh dengan dikelilingi 
pegunungan. Matahari akan muncul dari balik 
pegunungan dengan warna keemasannya. 
Kabut putih yang menyelimuti akan membuat 
pemandangan semakin indah. Tidak heran, banyak 
wisatawan yang datang ke sini untuk melihat 
langsung keindahan sunrise di Perkebunan teh 
Cukul ini. 
 Selain pesona perkebunan teh, di tempat 
ini juga  pengunjung dapat berjalan-jalan untuk 

mengunjungi Villa Jerman. Di bagian depan 
bangunan dengan arsitektur zaman kolonial ini 
juga terdapat sebuah danau yang airnya masih 
sangat alami.
 Untuk dapat masuk ke kawasan 
Perkebunan Teh Cukul ini, Anda cukup 
membayar Rp.10.000 saja sebagai tiket masuk. 
Anda juga dapat membeli beberapa makanan 
ringan dari warung yang membuka lapaknya.
 Perkebunan teh Cukul terletak di 
wilayah Malabar. Anda hanya membutuhkan 
sekitar 3 jam dari pusat Kota Bandung untuk 
mencapai perkebunan ini. Anda bisa mengambil 
rute dengan keluar pintu tol Moh Toha terlebih 
dahulu, kemudian arahkan kendaraan ke Dayeuh 
Kolot-Banjaran-Pangalengan lalu belok kanan ke 
arah Cisanti dan dari situ kamu tinggal ikuti jalan 
sampai tiba di perkebunan teh Cukul.

Penulis : Tian Abdul Hanip



D e s t i n a s i  B a n d u n g

www.destinasibandung.co.id4 Destinasi Bandung Edisi Maret 2018

J ALAN-JALAN

Kawasan Punclut selama ini dikenal sebagai 
tempat makan dengan saung yang berjejer 
yang menawarkan menu makanan sunda 

sambil menikmati pemandangan kota Bandung 
terutama di malam hari. 
 Kini Kawasan Punclut tidak hanya sebagai 
tempat kuliner saja melainkan perpaduan antara 
tempat kuliner dan juga destinasi wisata keluarga 
yang cocok untuk bermain dan bersantai bersama 
keluarga ataupun nongkrong dengan orang-orang 
terdekat. Salah satu tempat wisata baru yang 
mengusung konsep tersebut adalah D’Dieuland 
dengan konsep skywalk diatas perbukitan kawasan 
Punclut.
 D’Dieuland berada di atas lahan seluas 
5.500 m2 dengan bentuk skywalk yang terbuat 
dari baja berwarna-warni sehingga cukup unik 
dan terasa seperti sebuah playground raksasa 
dengan banyak tangga di area tersebut. Selain 
skywalk itu sendiri, D’Dieuland memiliki 
berbagai fasilitas serta wahana menarik yang 
cocok untuk mengajak anak-anak ke tempat ini 
seperti playground yang menyediakan trampolin, 

mandi bola, perosotan,kubik raksasa.
 Masuk ke D’Dieulend pengunjung hanya 
di kenakan hanya dikenakan tiket masuk Rp 10 
ribu pada hari biasa dan Rp 15 ribu untuk akhir 
pekan, pengunjung bisa menikmati semua fasilitas 
yang ada. Sedangkan untuk anak-anak bila ingin 
bermain di area indoor hanya perlu membayar Rp 
35 ribu dan tak perlu membayar tiket masuk.
 Di lokasi ini , pengunjung bisa dengan 
sepuasnya berfoto, karena setiap sudut tempat ini 
begitu ‘instagramble’. Dibagi menjadi beberapa 
area, selain playground indoor dan outdoor, ada 
pula tempat bersantai pada tempat-tempat yang 
telah disediakan seperti amphiteather dengan 
beragam mural.
 Setelah puas bermain dan foto-foto , 
pengunjung bisa mencicipi berbagai pilihan 
makanan dan minuman yang terdapat di tempat 
ini seperti batagor , pempek, nasi, burger, 
sosis,ramen dan masih banyak lagi. Selain itu, 
Anda juga bisa memilih tempat untuk bersantai 
dan menikmati menu yang dipesan dengan 
leluasa, karena pilihan tempatnya pun sangat

banyak, ada meja yang langsung menghadap ke 
pemandangan alam, lalu ada juga area khusus yang 
disediakan dengan kursi model bean bag.
 Tempat wisata D’Dieu Land baru saja 
dibuka pada 28 Desember 2017, namun antusias 
pengunjung untuk datang ke tempat ini sangat 
tinggi.
 “Kalau pagi kebanyakan yang datang 
rombongan ibu-ibu dan keluarga, sore menuju 
malam langsung ganti jadi anak muda dan 
pasangan,” ujar Ivan pemilik D’Dieulend.
 Lebih lanjut Ivan mengatakan bahwa 
tadinya nama tempat wisata ini akan dinamakan 
Disini Land, namun tidak mendapat izin karena 
masalah hak cipta. “Penyebutan Disini Land dan 
Disney Land hampir sama, jadi kita ganti dengan 
bahasa Sunda menjadi D’dieu Land,” ujarnya.
 Bagi Anda yang ingin berkunjung ke 
D’Dieuland tiketnya Rp10.000  saat weekday dan 
Rp15.000 pada saat weekend. D’Dieuland terletak 
di Kawasan Wisata Punclut, Jl. Pagermaneuh No.1 
Bandung. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 - 
22.00.

D’Dieuland  - Perpaduan Tempat Wisata dan Kuliner di Bandung -

Penulis : Yogi Pebriansyah
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K ULINER HOTEL

Trend nongkrong atau berkumpul sudah 
menjadi gaya hidup anak muda maupun 
dewasa saat ini, mulai dari makan dan 

minum hingga berkumpul dengan teman maupun 
kerabat. Trend nongkrong saat ini sudah mengalami 
banyak perubahan, dulu tempat nongkrong cukup 
di warung kopi, tempat lesehan, dan sejenisnya. 
Namun sekarang trend nongkrong mulai melebar 
ke Kafe dan Resto, tidak terkecuali Resto atau Bar 
di Hotel.
 Banyak orang yang berpendapat bahwa 
nongkrong di Bar & Resto Hotel identik dengan harga 
yang mahal. Sekarang, anda tidak perlu khawatir.

Carios Louge Aston Braga Hotel & Residence 
Bandung menawarkan Menu baru yang cocok 
untuk menemani waktu berkumpul anda bersama 
teman maupun kerabat, yaitu COCOREK (Cocoa 
Bandrek).
 COCOREK (Cocoa Bandrek) adalah 
Minuman berbahan dasar bandrek yang di olah 
dengan Coklat Powder dan Fresh Milk serta 
tambahan Whipcream di atasnya. Minuman ini 
bisa disajikan dalam bentuk hangat ataupun 
dingin, sesuai permintaan. Cukup Merogoh Kocek 
Rp.50.000 anda sudah bisa mendapatkan Cocoa 
Bandrek free Croissant & Rainbow Cake.

Cocorek - Cocoa Bandrek -
Menu Minuman Terbaru Aston Braga Hotel & Residence Bandung
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Tren minum kopi belakangan ini bukan 
monopoli para orang tua saja, melainkan 
anak-anak muda baik pria ataupun wanita 

sekarang ini nongkrong sambil minum kopi di 
kedai kopi ataupun cafe sudah menjadi gaya 
hidup. Banyak ragam jenis kopi yang menarik 
untuk dinikmati tidak hanya dari jenisnya saja 
melainkan cara unik penyajiannya kini semakin 
populer di kalangan penikmat kopi. Bagi Anda 
yang ingin merasakan sensasi meminum kopi 
patut di coba untuk mencicipi kopi luwak Cikole 
Lembang. 
 Sensasi rasa yang disebut - sebut paling 
nikmat itu, membuat kopi yang dalam prosesnya 
melibatkan hewan musang itu selalu diburu orang. 
Nah, bagi Anda penyuka kopi sejati, sesekali waktu 
perlu berkunjung ke Kedai Kopi Luwak Cikole, di 
Jalan Nyalindung, Nomor 9, Kampung Babakan, 
Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten 
Bandung Barat. Suasana alam yang sejuk, akan 
membuat sensasi yang luar biasa, saat menikmati 
seduhan kopi panas di sana.
 Selain bisa menikmati kopi, di tempat 
ini adalah pusat penangkaran hewan luwak, serta 
rumah produksi kopi luwak dimana pengunjung 
akan di berikan edukasi tentang proses pembuatan 
kopi luwak. Hewan luwak yang yang dipelihara 
di tempat ini mengikuti prinsip dan kaidah 
kesejahteraan hewan di mana aspek kesehatan 
serta kebutuhan gizi luwak sangat di perhatikan. 
Puluhan luwak hasil pengembangbiakan sendiri 
oleh tim kopi luwak Cikole ini menghasilkan kopi 
luwak bernama Kopi Luwak Cikole.
 Sebelum mencicipi kopi luwak, 
pengunjung akan di ajak langsung oleh pengelola 
berkeliling ke sebuah tempat yang menyerupai 
kebun kopi mini, dan deretan kandang musang 
untuk melihat proses pembuatan kopi luwak.

 Di tempat ini pengunjung bisa melihat 
musang, kopi serta proses pembuatan kopi yang 
akan dinikmati.
 “Kami di sini tidak hanya menyediakan 
kopi luwak saja, melainkan ingin ada sisi 
edukasinya. Makanya, ketika ada pengunjung, yang 
pertama kami lakukan adalah mengajak mereka 
untuk ke belakang, melihat ‘dapur’ di balik kopi 
luwak yang mereka cari,” kata salah satu pegawai 
Kopi Luwak Cikole Dwi Prasetya.
 Bagi yang belum pernah mencoba 
dan melihat proses pembuatan kopi luwak, 
sepintas terkesan jorok, yakni biji kopinya keluar 
bersama kotoran musang. Namun apa benar 
menjijikan? “Kopi Luwak itu kan, berasal dari biji 
kopi yang dimakan musang, kemudian keluar 
bersama kotoran. Nah, ketika keluar itu, kami ada 
proses mencuci. Mencuci ini, dilakukan paling 
sedikit sebanyak tujuh kali dan dilakukan di air 
yang mengalir. (Tahapan) itu bisa dilihat oleh 
pengunjung, ketika baru datang. Jadi tidak perlu 
khawatir tentang kehalalan kopi luwak Cikole, 
karena kita sudah mendapat sertifikat halal dari 
Majelis Ulama Indonesia (MUI),”tegasnya.
 Bagi para pengunjung, mereka tidak hanya 
bisa melihat tahapan demi tahapan pembuatan 
kopi saja. Mereka juga bisa mencoba untuk ikut 
melakukan proses beberapa tahapan. Namun 
memang, pengunjung tidak bisa ikut mengerjakan 
semua tahapannya, ada beberapa tahapan yang 
pengunjung hanya bisa melihat saja. Adanya 
beberapa tahapan yang hanya bisa dilakukan oleh 
pegawai, bukan tanpa alasan yang kuat.
  Kualitas rasa yang harus tetap 
terjaga pada kopi luwak Cikole, adalah alasan 
mengapa pengunjung tidak bisa ikut semua proses 
dalam pembuatan kopi. “Pada saat penggilingan dan 
pengemasan, pengunjung hanya diperbolehkan

 melihat. Sebab, pada proses itu, ruangan harus 
steril. Serbuk kopi itu kan sangat sensitif terhadap 
bau bauan dari luar. Takutnya parfum yang ada 
pada pengunjung, menempel pada kopi, dan itu 
bisa mengurangi kualitas. Jadi, untuk tahapan itu, 
mereka hanya bisa melihat saja. Sebab, pegawai 
di sini pun, tidak semuanya bisa keluar masuk ke 
ruangan itu,” jelas Dwi.
 Setelah asyik menikmati setiap tahapan 
pembuatan Kopi luwak, selanjutnya pengunjung 
bisa menikmati sensasi kopi yang memiliki sedikit 
rasa asam itu. Tidak hanya menikmati sensasi kopi, 
pengunjung juga dimanja dengan jaringan WiFi, 
sehingga bebas berselancar di dunia maya. Untuk 
menikmati sensasi kopi luwak yang fenomenal 
di sana, pengunjung tidak perlu khawatir dengan 
jumlah uang yang harus dikeluarkan.
 Hanya dengan merogoh uang sebesar 
Rp50.000 pengunjung sudah bisa menikmati 
segelas kopi luwak original, kopi luwak untuk 
stamina dan coklat di harga Rp.60.000 pergelasnya. 
Untuk menemani minum kopi di tempat ini juga 
menyediakan lightmeal seperti friench fries, pisang 
goreng, kentang sosis,roti bakar, chicken nugget 
harganya mulai dari Rp.15.0000 perporsinya.
 Tidak hanya itu, pengelolapun 
menyediakan mercandhise seperti kaos, 
handycraft, kopi luwak dan masih banyak lagi.
 Kopi Luwak Cikole beralamat di jalan 
Nyalindung No.9 Kampung Babakan Desa Cikole 
Kecamatan Lembang Bandung.
Telpon : 022- 827 80643 , 0878 250 79571, 08211 
682 6449.
Website : www.kopiluwakcikole.com

Wisata Edukasi Kopi Luwak Cikole Lembang

Penulis : Yogi Pebriansyah
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K ULINER HOTEL

Bagi Anda penyuka steak dengan kualitas 
premium, Padma Hotel Bandung  
menawarkan menu western yang menjadi 

referensi untuk para steak lovers.
 Padma Hotel sedang memberikan 
discount 50 % untuk menu steak setiap hari 
kecuali hari Jumat dan Sabtu. Menu steak di sini 
sudah termasuk free welcome bread, appetizer 
mushroom soup , cassata chocolate dan ice cream.
 Dalam dunia kuliner, selain wagyu, 
dikenal juga daging sapi premium berjuluk black 
angus. Jenis daging ini berasal dari sapi ras Angus 
(Aberdeen Angus). Sapi jenis angus ini ada yang 
memiliki tubuh berwarna merah dan hitam. Setiap 
potongan daging jenis  menghasilkan potongan

daging dengan tingkat marbling yang ciamik dan 
dagingnya sangat lembut.
 Saat di roast, daging dilimpahi garlic 
powder dan mint sauce. Sementara saat disajikan, 
daging ini didampingi mini caponata salad serta 
blackpepper.
 Anda bisa memilih beberapa varian 
premium steak yang ada di Balcony Restaurant 
Padma Hotel Bandung ini seperti Flame Grilled 
US Angus Rib Eye 180 gram dengan harga Rp. 420 
ribu, Wagyu Tenderloin 180 gram dengan garga Rp. 
660 ribu, Australian Black angus Beef Tenderloin 
180 gram dengan harga450 ribu, Flame grilled 
sirlon US 200 gram dengan harga Rp. 430 ribu, US 
Angus Porter House Sirloin Steak 330 gram dengan

560 ribu. (Harganya belum discount 50%).
 Untuk kentangnya tersedia empat pilihan 
yakni french fries, mashed potato, potato wedges 
dan bake potatoes. Sedangkan sausnya bisa pilih 
musroom, black paper, barbeque, dan sambal 
matah.
 Nah bagi Anda yang ingin merasakan 
steak premium sambil menikmati keindahan 
alam kota Bandung bisa datang langsung ke @
padmabandung di jalan Ranca Bentang 56-58 
Ciumbuleuit Bandung .

Lezatnya Steak Premium di Padma Hotel Bandung

Penulis : Hendra Karunia
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K ULINER

Kembang Tjengkeh Indonesian Bistro and 
Coffee Corner  kembali menghadirkan menu 
makanan terbaru  khas Indonesia yakni Sop 

Iga, Nasi Iga Bakar dan Gepuk penyet.
 Ciri khas dari Sop Iga ala kembang 
Tjengkeh yakni kuatnya akan bumbu-bumbu 
tradisional dengan porsi yang jumbo. Iga nya pun 
merupakan pilihan sehingga dagingnya terasa 
empuk. Dengan racikan dari juru masak yang sudah 
berpengalaman membuat sop iga ini kaldunya 
tidak terlalu pekat ketika dimakan kuah kaldunya  
tidak menempel di mulut. Sop iganya terdiri iga, 
ditambahkan dengan kentang, tomat , wortel dan 
daun bawang di taburi bawang goreng. Di temani 

dengan nasi hangat sangat cocok dimakan pada 
pusing penghujan seperti sekarang ini. harganya  
Rp.49 ribu sudah termasuk ppn.
 Selain itu ada juga menu nasi iga bakar, 
iga bakar di bakar dengan arang menambah 
lezatnya menu yang di hidangkan  dengan kuah 
kaldu tersebut. Iga bakarnya sangat pas bumbunya. 
Dagingnya sangat pas dan tidak alot ketika 
mendarat di mulut. Hanya dengan membayar Rp. 
54 ribu dijamin perut Anda akan kenyang.
 Bagi penyuka pedas , Kembang Tjengkeh 
juga menghadirkan menu  Gepuk penyet. Kalau 
biasanya penyet itu identiknya dengan ayam, 
Kembang Tjengkeh justru berinovasi dengan

mengeluarkan menu barunya yakni Gepuk Penyet. 
Gepuknya dibuat agak lebar dan dikasih cabai 
merah. Daging gepuknya sangat lembut  ketika di 
gigit. Harga Gepuk penyet hanya Rp. 29 ribu.
 Kembang Tjengkeh Indonesian Bistro and 
Coffee Corner juga menyediakan layanan katering 
untuk corporate event, meeting, gathering, 
seminar, arisan, dan lain-lain.

Kembang Tjengkeh Bistro and Coffee Corner 
 Jalan  Lengkong Besar No.16 Bandung
 Buka Senin - Jumat (10.00 - 22.00 wib)
 Sabtu - Minggu (10.00 - 23.00 wib)
 Telpon 20531175

Asiik, Upnormal Coffee Roasters Kini Hadir di Bandara Husein

Grup Cita Rasa Prima ( CRP) melalui brand 
Upnormal Coffee Roasters membuka coffee 
shopnya di Bandara Husein Sastranegara 

sejak Maret 2018. Menurut Media Relations CRP, 
Jelita Pramesti, Upnormal Coffee Roasters yang ada 
di Husein Sastranegara menjadi tempat alternatif 
para pengunjung akan melakukan penerbangan 
ke berbagai kota di Indonesia. Lebih lanjut Jelita 
mengatakan, alasan Upnormal Coffee Roaster 
membuka gerai barunya di bandara ini adalah 
semakin tingginya mobilitas di lingkungan Bandara. 
“Di sini memang diperuntukkan pada orang-orang 
yang menunggu pesawat ataupun jemputan,” 
ujarnya.
 Upnormal Coffee Roasters memang fokus 
menyediakan kopi-kopi yang berasal dari seluruh 
wilayah di Indonesia. Andalannya adalah kopi Gayo 
Aceh, kopi Toraja, dan kopi Ciwidey. Kopi Gayo Aceh 
yang ada di Upnormal Coffee Roaster memiliki 
citarasa yang lebih pekat. “Di sini satu-satunya 
coffee shop yang memakai kopi kualitas premium,  
Kopi yang digunakan disini menggunakan 100% 

arabika premium dari gayo Aceh, Toraja, dan 
Ciwidey,” ujar Jelita Selasa (13/3/2018).
 Menu kopinya kita bisa memilih double 
espresso, black coffee, americano, cappucino, 
caramel latte, hazelnut latte,mocchachino, piccolo 
dan masih banyak lagi. Upnormal Coffee Roaster 
juga punya  minuman baru yang jadi andalannya. 
Namanya adalah Gatot Kaca dan Si Eko.Gatot Kaca 
adalah kopi yang diolah dengan metode cold 
brew coffee. Kopi yang digunakan merupakan kopi 
Gayo Asli. Yang unik, dalam proses pembuatannya, 
Gatot Kaca menggunakan air dingin yang sengaja 
diteteskan 8-12 jam. Sedangkan Si Eko atau Es Kopi 
Susu yang sudah sangat populer. Perbedaannya 
dengan tempat lain adalah, rasa susunya yang sangat 
dominan dan ditambah dengan gula aren.
 Upnormal Coffee Roaster tidak hanya 
menyediakan kopi, tetapi pengunjung juga bisa 
pesan menu andalan warunk Upnormal dengan  
berbagai varian mie instan kekinian dengan 
berbagai macam topping. Ada juga menu nasi 
seperti nasi tongkol balado, nasi wagyu, nasi

goreng, nasi bakso, nasi ayam, dan aneka roti. 
Harganya mulai dari Rp.9000-an.
 Upnormal Coffee Roaster di Bandara 
Husein Sastranegara ini hadir dengan desain yang 
minimalis namun cozy. Terbukti dari desain interior 
yang nyaman seperti di rumah sendiri. Ditambah 
dengan dominasi warna hijau muda yang membuat 
mata jadi adem. Bagi pengunjung yang hobi koleksi 
merchandise Upnormal Coffee Roasters , di tempat 
ini  menyediakan tumbler, kaos, grinder, mug, dan 
biji kopi yang sudah dalam bentuk kemasan 250 
gram. Upnormal coffee roasters bandara Husein 
Sastra Negara Bandung buka setiap hari mulai pukul 
04.00-22.00 WIB.

- Kembang Tjengkeh Bistro -
Hadirkan Menu Sop Iga, Nasi Iga Bakar, dan Gepuk Penyet

Penulis : Hendra Karunia

Penulis : Herlambang
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H OTEL & RESORT

Menginap sambil menikmati pemandangan 
alam dengan suasana yang nyaman dan 
sejuk merupakan tempat liburan favorit 

bagi keluarga ataupun pasangan. Bagi Anda yang 
ingin merasakan menginap dengan suasana 
tersebut , Wood Villa Pramestha Resort Town 
adalah pilihan yang sangat tepat. 
 Pengunjung akan merasakan seperti 
menginap di eropa , karena semua bangunannya 
menggunakan bahan dasar kayu di tambah 
dengan dinginnya udara di kawasan Maribaya 
dengan hijaunya rerumputan dan pemandangan 
alam terbuka. Wood Villa memiliki 1 buah kamar 
tipe master beedrooms,  2 buah kamar tipe king 
bedrooms, di bagian depan terdapat sebuah living 
room dengan kaca berukuran besar menghadap 
ke halaman. Di bagian bawah villa ini terdapat 
sebuah ruangan besar yang diperuntukan sebagai 
ruang pertemuan atau meeting room. Terdapat

juga fasilitas playground untuk anak dan kebun 
yang sangat luas.
 Wood Villa terletak di dataran tinggi 
maribaya yang berhawa sejuk, menginap di sini 
tentu akan sangat menyenangkan bagi anda yang 
menginginkan suasana tenang dengan udara yang 
sejuk dan bersih jauh dari polusi kota besar. Wood 
Villa juga tepat menghadap ke perbukitan Lembang 
dengan pemandangan yang sangat indah.
 Wood Villa lokasinya berdekatan dengan 
restaurant Burgundy dine & wine. Untuk reservasi 
dan info lebih lanjut bisa datang langsung ke 
Pramestha Resort Town. Jalan Akaza Utama No.9 
Dago Giri Bandung.

 Telp (022) 877 91919
           0813 9858 0800.
 Website : www.pramestha.com
 Instagram @pramestharesorttown

Menginap Ala Eropa di Wood Villa Pramestha Resort Town Dago

Penulis : Yogi Pebriansyah
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H OTEL

Green Forest Resort & Wedding merupakan 
sebuah resort yang berlokasi di Jl. Sersan 
Bajuri No. 102 Cihideung Lembang 

Bandung. Terletak di Bandung Utara pengunjung 
dapat merasakan sentuhan yang berbeda dari 
unit ini, berlibur sambil menikmati pemandangan 
alam yang indah dan asri dimana hanya 30 menit 
menuju wisata alam seperti Gunung Tangkuban 
Perahu, dan Wisata Lembang Area.
 Green Forest Resort & Wedding memiliki 
total 77 unit. Green Forest Resort & Wedding 
memiliki gaya yang lebih unik dari desain hingga 
furniturenya yang minimalis dan homey dimulai 
dari Superior hingga President Suite, tipe Family 
yang dibuat khusus untuk keluarga juga type 
Cottage yang berada dekat dengan pemandangan 
yang terhampar langsung ke alam.
 Selain itu, yang menambah keunikan 
Resort ini adalah fasilitas lainnya yaitu Kolam 
Renang yang di desain seperti di atas tebing 
sehingga pengunjung dapat merasakan sensasi 
berenang di alam terbuka. Kemudian ada Jembatan 
Goyang, Rumah Hobbit, Cafe Kardus, Lokasi 
Outbond, Kampung Awi Restaurant, Gembok 
Cinta hingga CHAPEL yang biasa digunakan untuk 
pernikahan atau pertunangan.
 CHAPEL merupakan sebuah bangunan 
kaca dengan desain minimalis dan unik yang

 dapat melihat suasana sekeliling yang asri biasa 
digunakan untuk acara Pemberkatan, Pre-Wedding, 
Candelight Dinner, Birthday, Event Lunch/Dinner, 
dan sebagainya. Untuk Akad Nikah maupun 
Resepsi dengan konsep pernikahan Outdoor atau 
Rustic Wedding cocok sekali jika memilih taman 
yang luas dengan pemandangan air terjun atau 
kolam renang.
 Paket Meeting yang ditawarkan adalah 
Fullboard Meeting, Fullday Meeting dan Halfday 
Meeting. Untuk paket Fullboard Meeting dimulai 
dari harga Rp. 725.000++/orang/hari (sharing) dan 
Rp. 1.080.000++/orang/hari (single). Termasuk di 
dalamnya akomodasi, 1 x makan pagi, 1 x makan 
siang, 1 x makan malam dan 2x coffee break. 
Fasilitas ruang meeting yang di dapatkan adalah 
Stationery, LCD Projector, Sound System, Screen, 
Flip Chart, White Board & Marker, Podium, Stage, 
Mineral Water & Candy.
 Selain itu yang menarik adalah berbagai 
Promo telah diluncurkan oleh BIRD Hotels & 
Residences dan Green Forest Resort & Wedding, 
dari mulai Promo Room melalui Online Reservation 
dengan tagline Best Available Rate dimulai dari 
harga Rp. 464.091,- selama periode 2018 dimana 
tamu dapat memesannya melalui;
       - www.birdhotels.co.id
       - www.thegreenforestresort.co.id.

Merasakan Sentuhan yang Berbeda di Green Forest Resort & Wedding

Penulis : Fitriana Fadia
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B ISNIS

Demam Film Dilan 1990 sampai sekarang 
masih terasa fenomenanya. Tidak hanya 
di kalangan para milenial bahkan para 

dewasapun ikut mewarnai kehebohan film yang 
di adopsi dari Novel karangan Pidi Baiq yang di 
sutradarai oleh Fajar Bustomi ini.
 Untuk mengabadikan momen yang 
fenomenal tersebut , PT Pos Indonesia ( Persero) 
bekerjasama dengan Pidi Baiq mempersembahkan 
penerbitan prangko seri “Dilan 1990”. Prangko 
seri Dilan 1990 ini diluncurkan langsung oleh 
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi 
W Setijono, “Ayah” Pidi Baiq, para pemain film 
Dilan 1990, penyanyi OST Dilan, Ajeng dan The 

Panas Dalam di Lobby Graha Pos Indonesia jalan 
Banda No.30 Bandung, Selasa (6/3/2018).
 Prangko ini terdiri dari empat desain, yang 
merupakan sekuensial perjalanan kisah cinta Dilan 
dan Milea. Prangko ini dikemas dalam lembaran 
minisheet yang menarik. Pada bag tengah terdapat 
“gutter pair” yang menampilkan sosok milea. 
Prangko ini rencananya akan dicetak sebanyak 
100.000 lembar dan akan tersedia di Kantorpos 
mulai tanggal 6 Maret 2018. Satu lembar perangko 
dijual dengan harga Rp.25.000.
 Selain perangko juga diluncurkan 
kartupos dengan desain yang sama. Kartu pos ini 
diperuntukan bagi para fans yang akan berkirim

kartupos dan menyampaikan kabarnya kepada 
Dilan dan Milea secara langsung dengan alamat 
PO BOX DILAN Bandung 40000 dan PO BOX MILEA 
Bandung 40000.
 Menurut Manager Promosi PT Pos 
Indonesia Tata Sugiarta, Desain prangkonya 
langsung didesain oleh Pidi Baiq sendiri. 
Alasannya, karena bagi PT Pos Pidi Baiq bukan 
orang baru. Sebelum menulis buku Dilan, Pidi Baiq 
sudah membuat prangko. Bahkan, dalam film Dilan 
pun ada adegan di dekat bus surat.

Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri  Dilan 1990

Penulis : Hendra Karunia
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F ASHION

Innside by Melia Hotel Yogyakarta mengawali 
tahun 2018 dengan event-event yang 
semakin menguatkan brand-nya sebagai 

hotel berkonsep urban lifestyle yang wajib 
diperhitungkan keberadaannya.
 Kali ini Innside by Melia Hotel 
menyelenggarakan gelaran fashion show pada hari 
Jumat, 23 Februari 2018 di Yogyakarta Pre Function 
Room. Fashion show catwalk yang mengangkat 
konsep urban fashion dimana diperuntukkan bagi 
mereka para pecinta fashion untuk selalu update 
dengan tren urban yang selalu menarik untuk 
diikuti. Tema urban yang lebih kepada design 
fashion kekinian dengan potongan yang dapat 
diterima bagi kaum muda juga mereka yang selalu 
merasa berjiwa muda.
 Urban Innside sendiri merupakan seri 
fashion show pertama yang diselenggarakan oleh 
Innside by Melia Hotel. Konsep street catwalk 
menjadi konsep besar untuk gelaran fashion 
ini, mengingat di Pre Function Yogyakarta Room 
ini sendiri sangat unik dengan pemandangan 
mural modern yang mengangkat tema kehidupan 
masyarakat Yogyakarta.

 Event ini akan menghadirkan enam orang 
designer kenamaan yang berasal dari Bandung, 
Magelang, Semarang, dan Yogyakarta ini yaitu 
Zuebarqa by Benz, Tedjo Laksono, Sony Arian, 
Amber Kusuma, Manda Baskoro, dan Ramadhani 
Kadir. Masing-masing designer akan memberikan 
karakter yang berbeda pada setiap karyanya, 
terlebih dengan konsep urban ini pun akan 
mengangkat design yang lebih ringan untuk casual 
activity ataupun event semi formal.
 Para designer pun tidak melupakan nilai 
budaya daerah yang diangkat melalui pilihan kain 
dalam tiap karyanya yang memadukan budaya 
local dan modern dalam satu jalur yang sangat 
menarik. Tema karya masing-masing designer “AM 
to PM” oleh Tedjo Laksono, “Save the World” series 
oleh Sony Arian, “Meraki Mengguning” oleh Manda 
Baskoro, Modern Queen oleh Amber Kusuma for 
Lawe-Weaving For Life, “Ecoprintemps 2018” 
oleh Ramadhani Kadir, “Dimension in Time” oleh 
Zuebarqa by Benz.
 Acara ini dilaksanakan mulai pukul 
15.00 dengan hanya membeli undangan seharga 
Rp 75.000 per orang di Innside by Melia Hotel,

di Jalan Ring Road Utara, Maguwoharjo, Sleman. 
Acara yang didukung sepenuhnya oleh Telu 
Fashion Story dan make up dari PAC sebagai 
fashion urban pertama di Yogyakarta. Dengan 
membeli undangan maka tamu dapat memperoleh 
akses masuk dan gratis menikmati special menu 
tea party di Syndeo Café dan kemudian tamu akan 
diarahkan ke Yogyakarta Pre Function area untuk 
menikmati gelaran fashion show.
 Pada gelaran fashion show ini para tamu 
diharapkan untuk mengenakan busana berwarna 
hitam sebagai dress code acara ini, dan akan 
ada kesempatan bagi tamu untuk memperoleh 
kesempatan memenangi hadiah langsung 
dari Gendhis Bags and AirAsia Loyalty yang 
memberikan AirAsia Big Point bagi tiga orang yang 
terpilih yaitu masing-masing mendapatkan 3.000, 
2.000, dan 1.000 poin AirAsia Big secara langsung. 
Reservasi dapat dilakukan melalui telepon ke 
0274-6008888.

Satoria Hotel Yogyakarta & Desainer Tampilkan Busana Nuansa Imlek

Sebagai hotel berbintang empat yang baru berusia 5 
bulan, setelah berganti nama Satoria Hotel Yogyakarta 
(SHY) terus berkomitmen untuk memberikan wujud 

apresiasi terhadap dunia mode dengan penampilan 
mode yang berbeda, terutama bagi para perancang 
busana dengan karya-karya yang baru dan menarik. Hal 
ini diwujudkan kembali oleh SHY dalam acara Chinese 
Lunar Fashion, yang bekerja sama dengan para desainer 
muda Yogyakarta, Sekolah Model (Asmatpro) dan Wardah 
inspiring beauty.
 Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek tahun 
2018 ini, Satoria Hotel Yogyakarta menghadirkan para 
desainer muda untuk menampilkan rancangan busana 
terbaru mereka dengan nuansa Imlek. Sejumlah 9 desainer 
menampilkan karya mereka dengan keunikan masing-
masing. Pada acara ini SHY tidak hanya menampilkan 
Fashion Show saja, namun SHY juga menyajikan hidangan 
tradisional dan Teh tradisional yang bersamaan dinikmati 
dengan penampilan Fashion Show.
 Acara ini dihadiri oleh sejumlah komunitas pecinta 
mode dan pecinta batik dari semua kalangan usia, 
bertempat di lantai Lobby di The Lounge & Coriander 
Restaurant Satoria Hotel Yogyakarta. Selain wujud apresiasi 
yang diberikan terhadap dunia mode, acara ini juga sebagai 
bentuk promosi SHY untuk dapat menikmati acara di Hotel 
sembari minum teh bersama yang disajikan SHY sebagai 
acara rutin setiap bulannya.

Gelaran Fashion Show Urban Innside di Innside by Melia Hotel
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H IBURAN

Sempat vakum selama tujuh tahun, band asal 
Surabaya Padi kembali tampil dengan suara 
khas vokalisnya Fadly di acara Padi Reborn 

Live in Concert di Amphitheater Trans Studio 
Bandung jalan Gatot Subroto Bandung, Sabtu 
(24/2/2018). Padi tampil dengan formasi lengkap 
Fadly (vokal), Ari dan Piyu (gitar), Rindra (bas), dan 
Yoyo (drum).
 Sang Vokalis Fadly tampil begitu prima 
dengan membawakan semua lagu di lima albumnya 
yakni Lain Dunia (1999), Sesuatu Yang Tertunda 
(2001), Save My Soul (2003), Padi (2005), dan Tak 

Hanya Diam (2007). Mengenakan topi koboi Fadly 
langsung membawakan Sang Penghibur, Lingkaran,  
dan Sudahlah. Tanpa di suruh penonton langsung 
bernyanyi bareng dari awal lagu yang tiada henti.
 “Selamat malam Bandung. Sudah lama 
enggak ketemu semua Sobat Padi di Bandung. 
Ini akan jadi malam yang penuh kenangan untuk 
kita semua karena malam ini adalah malam 
yang begitu indah,” kata Fadly. Sapaan Fadly 
mengantarkan nomor Begitu Indah. Teriakan 
histeris penonton langsung terdengar saat intro 
lagu ini berkumandang. Lagi-lagi, nyanyian massal

penonton terdengar. Begitu pula saat Mahadewi 
mengisi pentas. Tidak mau kalah dengan Fadly, 
Sang gitaris, Piyu, turut berinteraksi dengan para 
Sobat Padi.
 Piyu mengatakan, membentuk band 
bukan sekadar bisnis, tetapi lebih ke membangun 
persaudaraan.
 Saat ini mereka mengusung nama Padi 
Reborn untuk menularkan semangat kepada Sobat 
Padi yang selalu ada mendukung mereka untuk 
tetap bersama-sama.
 “Di karier kami terjadi gap tujuh tahun. 
Ada missing link yang membuat kami harus 
menjembatani generasi zaman dulu dan sekarang. 
Inginnya, lima tahun ke depan, ada generasi baru 
yang menonton kami karena setiap generasi punya 
kisahnya sendiri dan tak sama,” kata Piyu.
 Penonton kembali di berikan deretan 
hit Padi. Sebut saja Semua Tak Sama, Seperti 
Kekasihku, Ternyata Cinta, Beri Aku Arti, dan 
Tempat Terakhir.
 Pada trek Bayangkanlah, setiap personel 
Padi Reborn memamerkan kemahiran mereka 
memainkan instrumen. Dimulai dari petikan gitar 
Ari, gebukan drum Yoyo, dan Rindra yang mencabik 
basnya. Aksi ini mengundang tepuk tangan meriah 
penonton. Sesi mellow dimulai dengan Harmoni 
yang dinyanyikan Piyu secara solo. Seusai itu, suara 
penonton berlanjut dalam nomor Rapuh, Kasih Tak 
Sampai, Menanti Sebuah Jawaban, dan Hitam.

Vakum Selama 7 Tahun, Padi Reborn 
Puaskan Sobat Padi di Trans Studio Bandung
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O TOMOTIF

Lexus Indonesia memperkuat penetrasi di 
segmen crossover sport utility vehicle 
(SUV) mewah domestik dengan melepas RX 

350L, yang memiliki tiga baris kursi, sehingga bisa 
menampung 6-7 penumpang. Mobil ini memakai 
mesin V6, 3.500 cc, dengan tenaga 295 Hp. Selain 
RX 350L, jajaran produk Lexus di segmen SUV 
mewah adalah RX 300, NX 300, dan LX 570. RX 
adalah pionir SUV mewah di Indonesia. “RX adalah

market leader di segmen crossover SUV mewah di 
Indonesia.
 Sebagai market leader, kami tidak berpuas 
diri terhadap kepercayaan yang diberikan kepada 
kami. Itu sebabnya kami melepas RX 350L,” kata 
General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja 
di Jakarta, Senin (5/3/2018). Akses penumpang 
baris ketiga menggunakan sistem one-touch 
tumble, sehingga memudahkan penumpang

 SUVChevrolet. Kehadiran Chevrolet Trax 
telah diterima dengan baik oleh masyarakat 
Indonesia, hal ini terlihat dari meningkatnya 
penjualan dari tahun ke tahun.
 Penjualan Chevrolet Trax tumbuh 
secara signifikan sebesar 57 persen dari 
1.328 unit pada tahun 2016, menjadi 
2.082 unit pada tahun 2017. Ditambahlkan 
oleh General Director GM Indonesia, 
Donald Rachmat, dengan hadirnya warna 
baru Coppertino, Chevrolet Trax Premier 
diharapkan dapat menjadi referensi baru 
bagi para pelanggan yang gemar tampil beda 
dan menjadi trendsetter di kalangannya. 
Melengkapi tujuh varian warna yang sudah 
dihadirkan sebelumnya, Chevrolet Trax 
Premier dengan warna Coppertino akan 
tersedia mulai pertengahan Maret 2018 
dengan harga Rp 314.000.000 On the Road 
(OTR) Jakarta.

Lexus Rilis SUV Mewah Kapasitas 7 Penumpang

Chevrolet Indonesia memperkenalkan 
pilihan warna dan nama varian 
baru pada Chevrolet Trax untuk 

pasar Indonesia, yaitu Chevrolet Trax 
Premier dengan pilihan warna Coppertino 
dengan nuansa tembaga. Nama varian baru 
tersebut dulunya dikenal dengan nama 
Chevrolet Trax LTZ. “Kami berharap tren 
warna terbaru dengan nuansa tembaga 
ini, dapat menjadi pilihan menarik dan 
berbeda, khusunya bagi pelanggan di 
Indonesia yang mendambakan kekinian 
dari sebuah produk otomotif kelas dunia,” 
kata External Affairs & Communications 
Director GM Indonesia, Yuniadi Haksono 
Hartono dalam keterangan resminya ,Kamis 
(1/3/2018).
 Chevrolet Trax pertama kali 
diperkenalkan di Indonesia pada Desember 
2015 dan telah melengkapi jajaran produk

Chevrolet Perkenalkan Pilihan Warna dan Baru Pada Chevrolet Trax

 All New Honda PCX150 
hadir dengan 4 pilihan warna, 
yakni Glamour Gold, Wonderful 
White, Brilliant Black, dan 
Majestic Matte Red. 
 Keempat varian warna 
tersebut memiliki pilihan 
tipe CBS maupun ABS. Motor 
skutik premium ini diproduksi 
di pabrik AHM Sunter dengan 
mengusung mesin generasi 
terbaru 150cc, eSP, serta 
memiliki konsumsi bahan 
bakar 45 Km/liter berdasarkan 
metode pengetesan ECE 
R40 standar Euro 3 dengan 
mengaktifkan fitur Idling Stop 
System (ISS).
 Tampilan baru All New 

Honda PCX semakin mewah melalui penyematan 
bodi samping berkontur baru, serta penyematan 
desain baru pada lampu depan dan belakang yang 
meningkatkan tampilan mewah dari desain styling 
Sophisticated & Luxurious.
 Skutik premium ini hadir semakin canggih 
melalui fitur baru full digital panel meter yang

Secara resmi PT Daya Adicipta Motora (DAM) 
selaku distributor utama sepeda motor 
dan suku cadang Honda di Jawa Barat 

memperkenalkan All NewHonda PCX 150 Produksi 
Indonesia kepada warga Jawa Barat. Peluncuran All 
New Honda PCX 150 berlangsung di Paskal 23 - 
Bandung pada 2-4 Maret 2018.

All New Honda PCX 150 Resmi Mengaspal di Jawa Barat
menghadirkan multi informasi dalam satu 
panel, serta Honda Smart Key System baru yang 
terintegrasi dengan alarm anti maling dan Answer 
Back System.
 Kenyamanan berkendara yang 
menyenangkan dapat dirasakan konsumen Honda 
dari generasi terbaru All New Honda PCX melalui 
penyematan fitur baru yakni Anti-Lock Braking 
System (ABS) untuk menunjang keselamatan 
berkendara di tipe ABS, desain velg baru, dan 
ban yang lebih lebar, yaitu depan 100/80-14 
dan belakang 120/70-14. Wheelbase yang lebih 
pendek dengan ukuran 1.313mm mempermudah 
pengendalian bagi pengendara.
 Lampu LED di semua sistem pencahayaan 
membuat All NewHonda PCX semakin mewah. 
Dilengkapi dengan Enhanced Smart Power (eSP) 
teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan
mesin, serta transmisi yang menghadirkan 
performa mesin terbaik pada model ini.
 Pada sisi kenyamanan, model ini telah 
dilengkapi DC socket untuk power charger yang 
disematkan pada konsol box sisi depan, dan 
sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 
3 piston caliper untuk tipe CBS yang memberikan 
kestabilan saat pengereman.

masuk. Ketika baris ketiga tidak digunakan, dengan 
menekan satu tombol saja, kursi akan terlipat, 
menciptakan bagasi yang sangat luas untuk 
area penyimpanan barang. Bahkan, saat bangku 
ketiga digunakan, bagasi RX 350L masih dapat 
menampung dua tas golf atau satu stroller besar. 
“RX 350L merupakan jawaban bagi para konsumen 
mobil mewah yang value of family intimacy untuk 
6-7 penumpang.
 Lexus terus berjuang menantang dirinya 
untuk mengubah pengalaman berkendara semakin 
emotional, passionate and imaginative,” ujar 
Adrian. Eksterior Lexus RX 350L tampil elegan 
dengan desain spindle grille khas Lexus yang 
dihiasi oleh chrome-plated moulding mewah serta 
lampu depan Tri-LED projector standar. Terdapat 
blacked-out C-pillars yang menciptakan efek atap 
mengambang. Desain roda 20 inci high grade 
aluminum wheels juga menguatkan citra sebagai 
kendaraan SUV yang powerful.
 Tersedia 10 warna pilihan pada RX L, 
yang seluruhnya menampilkan mantel self-restore 
tahan gores serta menggunakan macromolecular 
polymer berkinerja tinggi. Adrian mengatakan 
Lexus RX 350L memang bukan sekadar luxury 
crossover SUV biasa, namun menghadirkan definisi 
baru dalam berkendara. Lexus Indonesia optimistis 
RX 350L merupakan pilihan SUV premium tujuh 
penumpang yang paling bernilai di kelasnya.
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MALL

Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih 
kepada customer loyal kami, maka pada 
tanggal 31 Maret 2018, Metro Indah Mall 

Akan menyelenggarakan Pengundian Tahap 1 
PROGRAM GELEGAR HADIAH (GH) 2018. Dan 
GELEGAR HADIAH ini,adalah program tahunannya 
dari Metro Indah Mall.
 Pada pengundian tahap 1 ini, hadiah yang 
akan di undi adalah :
1 Unit Motor Yamaha N Max
3 Unit TV 32”
3 Unit Smartphone Oppo

5 Voucher menginap BnB Hotel
10 Voucher makan senilai @250.000.
 Cara untuk dapat mengikuti Program 
GELEGAR HADIAH 2018 ini, adalah cukup dengan 
belanja di seluruh Tenant Metro Indah Mall dengan 
minimal Rp100.000 ( berlaku penggabungan 
struk) dan setelah itu tukarkan struk belanja Anda 
di Customer Service kami dengan point serta Anda 
juga berhak mendapatkan member Family Gift Card 
Metro Indah Mall yang dapat Anda pergunakan 
di merchant – merchant yang sudah bergabung 
bersama Metro Indah Mall, salah satu manfaat

dari FGC ini adalah Anda dapat mempergunakan 
member FGC ini di Amanda Brownies Jalan 
Rancabolang Margahayu Bandung.
 Untuk info lebih lengkap dapat 
menghubungi Customer Service kami di 
022.7537577, dan jangan lupa untuk follow media 
social kami.
Instagram : mim_bandung
Fanspage FB : Metro Indah Mall
Twitter : @mim_bandung
Dapatkan info seputar Metro Indah Mall setiap hari 
nya.

Raih Kesempatan Gelegar Hadiah di Metro Indah Mall Bandung
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T EKNOLOGI

 LUNA G8 juga tersedia menu bokeh 
yang bisa diatur jarak blurnya, sehingga kita 
bisa memilih apakah akan menonjolkan wajah 
selfie secara penuh atau masih menyertakan  
latarbelakang dengan sedikit blur.
 Efek bokeh bisa didapat dengan mudah, 
bahkan titik bokeh bisa diatur secara manual 
dengan slider yang tersedia di menu kamera. Selain 
dari itu, kamera dari LUNA G8 juga menggunakan 
Sony IMX 376.
 Kamera LUNA G8 ini juga mempunyai 
banyak fitur yaitu Wide selfie, Panorama Selfie, 
Scan Kartu Nama, Backlight, Face beauty, Animasi 
GIF, Slow motion Video, PicNote, Text Recognition, 
Translate, Scan barcode dan time lapse video.
 Dengan segudang fitur canggih, Luna 
G8 hanya dibanderol di harga Rp. 3 jutaan. Untuk 
penjualan, kami melakukan dengan system 
distribusi konvensional dan online (Shoppee, 
Lazada dan Tokopedia).

 Setelah sukses mengeluarkan varian seri 
V dan seri G, kini LUNA kembali meluncurkan 
inovasi produk terbaru yaitu LUNA G8. 

Luna G8 - Hadirkan Fitur 4 Kamera Terbaik dengan Bokeh Sempurna -

 Samsung Electronics Co., Ltd.
memperkenalkan Samsung Galaxy S9 dan S9+, 
smartphone yang menghadirkan konsep baru 
dalam berkomunikasi, berbagi, dan menikmati 
dunia. Dikembangkan untuk era berkomunikasi 
dan mengekspresikan diri yang lebih hidup lewat 
gambar, video dan emoji, Galaxy S9 dan S9+ 
mendorong inovasi melalui kamera Samsung yang 
paling mutakhir.
 Galaxy S9 dan S9+ menghadirkan 
pengalaman hiburan yang disempurnakan dengan

pencahayaan minim atau kurang ideal, dan 
kebanyakan kamera smartphone memiliki bukaan 
(aperture) yang tidak mampu menyesuaikan 
dengan pencahayaan rendah atau justru 
sebaliknya, sehingga menghasilkan kualitas 
gambar yang buruk.
 Dibuat menyerupai iris mata manusia 
yang mengembang dan mengerut, teknologi Dual 
Aperture Samsung (F1.5 – F2.4) secara otomatis 
menyimpan cahaya lebih saat lokasi pengambilan 
tidak mendukung dan kurang terang atau 
bahkan terlalu terang, sehingga pengguna dapat 
mengambil gambar apik dan jernih di mana saja 
dan kapan saja. AR Emoji  Samsung memungkinkan 
pengguna membuat beragam emoji yang nampak, 
terdengar dan bertindak semirip mungkin dengan 
pengguna.
 Lampu LED di semua sistem pencahayaan 
membuat All NewHonda PCX semakin mewah. 
Dilengkapi dengan Enhanced Smart Power (eSP) 
teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan
mesin, serta transmisi yang menghadirkan 
performa mesin terbaik pada model ini.
 Pada sisi kenyamanan, model ini telah 
dilengkapi DC socket
untuk power charger yang disematkan pada 
konsol box sisi depan, dan sistem pengereman 
combi brake hidrolis dengan 3 piston caliper 
untuk tipe CBS yang memberikan kestabilan saat 
pengereman.

LUNA G8 hadir dengan empat 
kamera dan tak tanggung-
tanggung, kamera selfie 
yang dihadirkan sebesar 20 
MP+8MP untuk kamera depan 
dan 13MP+5MP untuk kamera 
belakang. 
        LUNA G8 hadir dengan 
beragam inovasi terbaru, salah 
satunya dari fitur kamera. “LUNA 
G8 menghadirkan inovasi 4 cell 
teknologi kamera. Teknologi 
kamera ini menggabungkan 4 
sel dalam 1 pixel kamera dapat 
menangkap jumlah cahaya 
4 kali lebih banyak sehingga 
meningkatkan kualitas gambar 
menjadi lebih jernih, noise 

berkurang, dan lebih cerah terutama dalam kondisi 
kurang cahaya,” Ungkap Suryadi Willim, Marcomm 
Manager LUNA Indonesia.

pengeras suara stereo mumpuni dari AKG, kualitas 
audio terbaik berkat Dolby Atmos, serta layar 
melengkung di kedua sisi (edge-to-edge Infinity 
Display) komponen utama yang menjadi ciri 
desain Samsung.
 Super Slow-mo ciptakan momen epik 
setiap harinya dengan video gerak lambat 
(slow-motion) yang dinamis dengan 960 frames 
per second.  Kamera Low Light: Pencahayaan 
yang baik akan menentukan kualitas gambar. 
Namun seringkali foto diambil dalam kondisi

Samsung Galaxy S9 & S9+ Inovasi Terbaru Video Super Slow-mo

MacBook Air Merilis Produk Terbarunya dengan Harga Lebih Murah
 Apple rencananya akan merilis MacBook Air terbaru dengan harga 
lebih murah pada kuartal kedua 2018. Tujuannya mendorong penjualan 
laptop Apple, agar meningkat 10 hingga 15 persen tahun ini. 
 Yang menarik harganya lebih murah di bawah harga seri MacBook 
Air saat ini. Diketahui, MacBook Air 13 inci dijual mulai 999 dollar AS atau 
sekitar Rp 13,6 juta. Bisa saja MacBook Air selanjutnya dijual di kisaran Rp 
10 jutaan hingga Rp 12 jutaan, atau bahkan lebih murah. Ming-Chi Kuo 
belum menjabarkannya secara detail.
 Varian laptop Macbook Air sendiri telah stagnan selama lebih 
kurang tiga tahun. Apple sempat mengeluarkan versi anyar pada 2016, 
tetapi tak ada perubahan yang signifikan kala itu. Beberapa pihak menyebut 
sudah waktunya MacBook Air tutup usia. Pasalnya, kebanyakan laptop yang 
beredar di pasaran saat ini mengusung desain tipis yang notabene adalah 
keunggulan MacBook Air.
 MacBook Pro pun kini dibuat lebih tipis, sehingga jika MacBook Air 
tetap eksis, akan terjadi pengulangan produk. Masyarakat dikhawatirkan 
sulit membedakan MacBook Pro dan MacBook Air. Selain soal MacBook 
Air, ada beberapa bocoran lain yang disebar Ming-Chi Kuo. Ia mengatakan 
Apple bakal merilis earphone nirkabel AirPod versi mutakhir pada kuartal 
kedua 2018, serta iPhone berukuran 6,1 inci.
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B inatang peliharan, terutama anjing pada 
khususnya, telah sejak dahulu menjadi 
sahabat bagi manusia. Karena selain lincah, 

anjing juga dapat menjadi binatang yang setia 
apabila dilatih dengan baik dan benar. Begitu pula 
dengan anjing ras jenis German Shepherd (Anjing 
Gembala Jerman).
 Pada Sabtu – Minggu, 24 – 25 Januari 
2018, G. H. Universal Hotel Bandung telah menjadi 
tuan rumah dalam acara Ujian dan Pameran 
Wilayah Indonesian German Shepherd Community 
(IGSC) Jawa Barat. Hadir sebagai juri dalam 
pameran adalah Vice President Landesgruppe 
Bayern-Sud, Lothar Quoll (SV Jerman) dan juga Juri 
IGSC Bidang Begleithund & Schutzhund/IPO, Lie 
Bie Hian. Dalam acara yang digelar di playground 
G. H. Universal Pet Inn ini, dikuti oleh puluhan 
Anjing Gembala Jerman dengan berbagai kelas 
dan ukuran.
 Dalam acara ini, juga dilakukan pengujian 
bagi anjing-anjing tersebut, diantaranya adalah

Begleithund, sebuah ujian dasar untuk menguji 
kepatuhan dan kestabilan anjing, juga IPO yang 
merupakan tata cara ujian secara internasional. IPO 
terdiri dari 3 level yang tiap level dibagi menjadi 
3 bagian pelacakan, ketaatan dan penyerangan. 
Ujian ini dilakukan untuk menguji kemampuan 
anjing, khususnya German Shepherd.
 Acara yang digelar setiap tahun ini 
juga menjadi ajang unjuk gigi bagi anjing-anjing 
yang telah terlatih untuk berkompetisi. Pameran 
Anatomi Anjing Gembala Jerman merupakan 
suatu kegiatan uji kompetisi keindahan gerak 
serta kualitas bentuk fisik (anatomi) yang sesuai 
ketentuan standar serta kualifikasi berdasarkan 
jenis kelamin juga umur untuk menjadi Anjing 
Gembala Jerman sejati oleh para pakar/juri yang 
berkualifikasi SV dari Jerman , dimana merupakan 
kegiatan rutin yang bergengsi di dunia kinologi. 
Melalui pameran ini diharapkan dapat menjawab 
antusiasme para exhibitor, breeder, dan penghobi 
seluruh Indonesia dalam ajang pembuktian

ketangguhan anjing-anjing hasil binaan dan 
pembiakkan mereka.
 Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
kegiatan serta program yang ada di G.H. Universal 
Hotel Bandung, dapat menghubungi +62 22 2010 
388 atau klik ghuniversal.com . Anda juga dapat 
follow akun twitter official @GHUnivesalHtl 
dan akun instagram @ghuniversalhotel untuk 
mendapatkan informasi serta penawaran menarik 
dari G.H. Universal Hotel Bandung.

K OMUNITAS

Penulis : Reza Ageng
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K ESEHATAN

N iatan untuk memulai pola hidup sehat 
dengan mulai berolahraga atau 
mengkonsumsi makanan sehat seringkali 

terhalang dengan padatnya aktivitas,dimana 
kemudian hidup sehat bukan lagi menjadi prioritas. 
Padahal sebenarnya hidup sehat bisa dijalani di 
dalam padatnya aktivitas.
 Menurut Ahli Nutrisi dan Olahraga, Jansen 
Ongko M.Sc, RD, Kebanyakan orang menganggap  
bahwa memulai gaya hidup sehat dan aktif 
membutuhkan upaya besar serta menyita 
banyak waktu. Contohnya harus berolahraga di

pusat kebugaran atau meluangkan waktu untuk 
mempersiapkan bekal makanan sendiri. Padahal 
memulai hidup sehat tidaklah perlu sejauh itu.
 “Untuk tetap aktif sendiri sebenarnya 
tidak membutuhkan tempat khusus, bahkan 
kita bisa berolahraga dimana saja, termasuk 
saat berada di dalam mobil atau di tempat kerja 
sekalipun. Semuanya ditentukan oleh kemauan 
dari dalam diri kita, jadi jangan beralasan 
tidak sempat berolahraga lagi ya,” ujar Jansen.
 Jansen memberi saran untuk memulai 
hidup sehat dapat diawali dari hal-hal sederhana,  

seperti aktif bergerak sehingga kemudian muncul 
kesadaran dalam mengatur pola makan guna 
mengoptimalkan asupan nutrisi yang diperlukan 
tubuh.
 General Manager PT. Prima Medika 
Laboratories, Daniel Thian, mengatakan, Hidup 
sehat tentunya harus didukung oleh dua faktor, 
yaitu aktivitas dan nutrisi.
 “Jika aktivitas jasmani sudah optimal, 
maka nutrisi yang diperlukan tubuh juga harus 
terpenuhi salah satunya bernama Albumin, yang 
merupakan bagian dalam plasma protein didalam 
darah yang berfungsi sebagai sarana transportasi 
nutrisi ke seluruh tubuh,”katanya setelah talkshow 
di Keuken, Jalan RE Martadinata No 68, Rabu 
(28/2/2018).
 “Albusmin bisa menjadi asupan protein 
untuk menjaga kesehatan tubuh,” ujarnya.
 PT. Prima Medika Laboratories 
menghadirkan Albusmin yang berasal dari ekstrak 
ikan gabus yang mengandung 80,55% Protein 
dan 33,07% Albumin. Selain itu, Albusmin juga 
memiliki kandungan Omega 3, 6, 9, Kalsium, Fosfor, 
Asam Amino serta mineral penting lainnya.

Memulai Pola Hidup Sehat Bersama Albusmin

Penulis : Hendra Karunia
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T IPS

Sebelum berangkat liburan kepantai, pastikan 
anda membawa perlengkapan atau 
pelindung supaya kulit tetap sehat dan tidak 

melepuh. Untuk menghindari kasus kulit gosong, 
mengelupas, dan merah-merah, ada beberapa cara 
yang bisa kamu lakukan. Berikut ini kami berikan 
tipsnya:

- Gunakan Kacamata Hitam -

 Jangan lupa membawa kacamata hitam 
saat pergi ke pantai. Selain menjadi aksesoris, 
kacamata hitam juga berfungsi melindungi mata 
dari radiasi sinar UV dan pantulan cahaya yang 
terlalu silau. Penelitian menunjukkan radiasi sinar 
UV matahari dapat menyebabkan resiko penyakit 
katarak dan kemunduran fungsi mata.

- Memakai Pelembab Kulit atau Sunblock -

 Sepertinya hal ini sudah menjadi 
kewajiban para cewek saat liburan ke pantai. 
Gunakan pelembab sebelum berjemur. Kamu bisa 
menggunakan pelembab yang mengandung aloe 
vera, minyak zaitun, atau shea butter.
 Selain itu, lengkapi juga pelindung 
kulitmu dengan tabir surya dengan minimal SPF 
30. Pilihlah produk tabir surya yang dikhususkan 
untuk liburan ke pantai seperti waterproof, mudah 
meresap, dan tidak lengket.

- Memakai Topi atau Pelindung Kepala -

 Meski sudah menggunakan pelembab 
dan tabir surya, namun kulit wajah merupakan 
bagian yang paling sensitif dibanding 
bagian tubuh lainnya. Untuk memberikan 
perlindungan ekstra, gunakan topi atau pelindung

kepala untuk menutupi kulit wajahmu.
 Selain itu, usahakan jangan terlalu lama 
berada di bawah paparan sinar matahari langsung. 
Kamu bisa sesekali berteduh di bawah pohon atau 
tempat-tempat yang terlindung sinar matahari.

- Mandi Setelah Berjemur di Pantai -

 Air laut yang memiliki kandungan garam 
tinggi ternyata bisa menyebabkan kulit kering. 
Setelah puas bermain di pantai, segera bilas 
tubuhmu dengan air tawar hingga bersih. Jangan 
lupa untuk menggunakan sabun berpelembab 
supaya kulitmu tidak kering.

- Memakai Aftersun Gel -

 Aftersun gel adalah produk yang 
berfungsi menjaga kelembaban kulit dan 
membantu mengurangi dampak paparan sinar 
matahari langsung saat pergi ke pantai. Gel ini 
terbilang penting untuk dipakai apalagi setelah 
kamu berjemur seharian. Gel ini berkhasiat untuk 
memperbaiki kulit yang mengalami sunburn 
dan menjaga kulit untuk tetap dingin dan sejuk. 
Setelah mandi untuk membilas sisa air laut dari 
kulit tubuh, gunakan aftersun gel supaya kulitmu 
tidak mengalami sunburn.

Tips Agar Kulit Tidak Gosong Saat Liburan Ke Pantai

Penulis : Fitriana Fadia
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E VENT

 Indonesian Hotel General Manager 
Association (IHGMA) Chapter Parahyangan 
menyelenggarakan RAKERDA pertama yang 
diadakan di Geleri Ciumbuleit Bandung. Rakerda 
ini dihadiri +/- 50 General Manager anggota dari 
IHGMA Jawa Barat dari hotel bintang maupun 
non bintang, dihadiri oleh Dewan Kehormatan 
DPP IHGMA,Ketua BPD PHRI Jawa Barat Herman 
Muhtar dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat H, Ida 
Hernida S.H Msi.
 Dalam Rakerda yang didukung oleh 
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini 
dipaparkan oleh ketua IHGMA Iwan Rismawardhani 
mengenai Refleksi satu tahun di tahun 2016-2017 
juga dibahas mengenai rancangan rancangan 
kerja masing masing divisi untuk tahun 2018 ini, 
kemudian ditutup dengan Sidang Pleno.

IHGMA Chapter Parahyangan
Gelar Rakerda Pertama

Hotel Cycling Club (H2C)
Gelar Inauguration dan Gathering

 Hotel Cycling Club (H2C) komunitas 
sepeda para hotelier di Bandung menggelar acara 
Inauguration dan Gathering H2C yang di adakan di 
Ballroom favehotel Hyper Square Pasir Kaliki kota 
Bandung , Jumat (23/2/2018).
 Acara yang berlangsung meriah dan penuh 
keakraban ini di hadiri oleh seluruh anggota H2C , 
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung 
Dewi Kania Sari, Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Bandung Didi Ruswandi dan perwakilan dari PHRI 
Jawa Barat Derry. Dalam sambutannya ketua H2C 
Fordy Suparjan mengatakan, H2C baru berdiri 
oktober 2017, mempunyai satu visi misi yang 
sama melalui kegiatan gowes. Dia berharap bisa 
memperluas jaringan hingga keluar kota bandung 
dengan tujuan untuk memajukan pariwisata kota 
Bandung. “Selain itu kita juga mendukung program 
dari dishub kota bandung untuk mengurangi 
kemacetan, karena orang hotel terutama pada 
weekend kerjanya lumayan padat. Dengan adanya 
kegiatan bersepeda ini selain untuk menjaga 
kesehatan, dengan adanya gowes mental kita juga 
jadi kuat,”ujarnya.

- Circular City Adalah Kota Masa Depan -

 International Zero Waste Cities 
Conference (IZWCC) yang  diselenggarakan 
pada tanggal 5-7 Maret 2018 di Kota 
Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten 
Bandung, menghadirkan perspektif baru bagi

para pengambil kebijakan kota dalam mengelola 
sampah yang terintegrasi melalui peningkatan 
ekonomi dan kualitas hidup masyarakat kota.
 “Melalui penerapan zero waste dan 
model circular economy, konsep pembangunan 
kota ini dapat menjadi solusi menarik bagi 
para pemimpin dan pengambil kebijakan di 
Indonesia,” jelas Ria Ismaria, Ketua Panitia 
Pengarah “International Zero Waste Cities 
Conference 2018”. 
 Zero Waste atau Nol Sampah adalah 
filosofi yang mempromosikan perancangan dan 
pengelolaan daur hidup material sehingga semua 
produk dapat digunakan kembali.
 Tujuannya agar tidak ada sumber daya 
yang berakhir di tempat pembuangan sampah 
atau insinerator. Filosofi ini merekomendasikan 
proses yang serupa dengan pemanfaatan dan 
penggunaan kembali sumber daya di alam yang 
berkelanjutan.

Archipelago International Kunjungi Destinasi Bandung
 Archipelago International Hotels , Resorts 
& Residences salah satu jaringan hotel terbesar di 
dunia ini mengunjungi kantor Destinasi Bandung di  
Jalan Banda No.40 Kota Bandung, Rabu (14/3/2018).
 Kedatangan Archipelago International 
ini diwakili 30 orang dari tim Sales dan 
Public Relations dari seluruh Indonesia.
 Acara yang berlangsung santai dan akrab ini 
di mulai dengan perkenalan dari masing-masing unit 
hotel yang bernaung di Archipelago International.
 ASedangkan dari pihak Destinasi Bandung 
di terima oleh Wakil Direktur  Destinasi Bandung 
Yusuf Ariyanto dan Pemimpin Redaksi Destinasi 
Bandung Hendra Karunia.
 Director of Marketing Archipelago 
International Hotels, Resorts & Residences Erika 
Anggraeni, mengucapkan terima kasih atas 
kerjasama dan dukungannya yang sudah terjalin 
dengan baik selama ini dari Destinasi Bandung.
 “Kami juga ingin memperkenalkan hotel 
terbaru kami yakni The Alana Hotel & Conference 
Center Sentul. Selain itu kami juga punya hotel

yang ada di Malaysia,” ujar Erika.
 Kami telah bergabung dengan delapan 
brand yaitu Favehotel, Nomad, Neo hotel, Quest 
Hotel, Harper, Aston, The Alana, dan Kamuela,” 
ujar 
 Saat ini Archipelago Internasional telah 
memiliki lebih dari 130 hotel. Kunjungan ini 
merupakan rangkaian acara Sales and Marketing 
Conference Archipelago International yang 
berlangsung di Aston Pasteur Kota Bandung.

 PT Shell Indonesia melalui bisnis 
pelumasnya hari ini mengumumkan kerja 
sama dengan PT Euroasiatic Jaya – distributor 
resmi mesin gas GE Jenbacher di Indonesia. 
Dalam kerja sama ini, PT Euroasiatic Jaya 
merekomendasikan pelumas Shell mesin gas 
GE Jenbacher Tipe 4 dan Tipe 6. Kerja sama ini 
dikukuhkan melalui penandatanganan nota 
kesepahaman oleh Pakasa Doori, Vice President 
Sales Direct PT Shell Indonesia dan Henry Maehl, 
Managing Director PT Euroasiatic Jaya dengan 
disaksikan oleh Made Wahyu Wiratma, Growth & 
Strategy Director GE Distributed Power ASEAN.
 Indonesia merupakan negara dengan 
populasi terbanyak ke-empat dan termasuk 
dalam salah satu dari 23 negara penyerap energi 
terbesar di dunia. Guna memenuhi kebutuhan 
akan sumber daya energi yang terus meningkat 
tersebut, pemerintah mendorong peningkatan 
efisiensi serta menjalankan kebijakan 
pendukung untuk menghemat biaya bagi sektor 
industri

Shell Indonesia & PT Euroasiatic Jaya

Kerjasama Pelumas Mesin

 Shafira akan mempersembahkan 
gelaran koleksi busana muslim high-end di 
ajang bergengsi Indonesia Fashion Week 
yang berlangsung mulai tanggal 28 Maret - 1 
April 2018 di Jakarta.  Acara tahunan ini akan 
menghadirkan eksklusive show dan ratusan 
booth dengan produk terbaik karua anak 
bangsa. Keterlibatan Shafira kelima kalinya 
ini menjadi suatu pembuktian eksistensi 
brand muslim premium untuk kembali hadir

Shafira Hadirkan Fashion Drama di Indonesia Fashion Week 2018
menjadi trend-setter dan menginspirasi wanita 
muslimah. Mengusung 60 koleksi dengan tema 
Ngabaraga yang artinya jalan-jalan menyusuri 
sungai cikapundung yang memiliki style 
distinctive androginy dengan warna natural 
yang cerah seperti biru langit , white creme, 
pink dan hijau tosca. Gelaran pecinta fashion 
wajib menghadiri persembahan menarik 
Shafira di Indonesia Fashion Week pada 
Jumat 30 Maret 2018 pukul 16.00-17.00 wib. 
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