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Penulis : Wahyu

Tebing Keraton, Negeri Diatas Awannya Bandung
ebing Keraton menjadi sebuah hal yang
fenomenal bagi wisatawan baik dari
daerah bandung sendiri juga wisatawan
luar daerah, karena selain tertarik dengan media
pemberitaan juga postingan foto yang bagus,
serta rasa penasaran yang sangat luar biasa untuk
menyaksikan wisata alam Bandung dari jarak yang
sangat dekat.
Tebing Keraton atau Karaton di daerah
Ciburial ini berada pada ketinggian sekitar 1.200
meter di atas permukaan, sehingga dengan
ketinggiannya inilah, dari Tebing Keraton ini
pengunjung bisa dengan mudah dan jelas
menyaksikan hamparan hijaunya pemandangan
hutan pinus dan indahnya memandang gunung
Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang dan Bukit
Tunggul, serta aliran sungai yang mengalir dari
Curug Maribaya.
Sejak diresmikan pada tahun 2016
oleh Gubernur Jawa Barat, Pemprov Jabar

T

www.destinasibandung.co.id

mulai melengkapi fasilitas di kawasan wisata
Tebing Keraton. Salah satu fasilitas yang disediakan
adalah Camping Ground. Selain itu pada akhir
tahun 2018 pengelola akan membuat inovasi
dengan membuat sky walk dengan tetap tanpa
merusak alamnya.
Tempat ini sebenarnya sudah ada sejak
lama. Hanya segelintir orang saja yang tahu
tempat ini, seiring dengan sering dipostingnya
ke media sosial maka tempat ini menjadi tempat
buruan untuk berswafoto.
Sebelumnya warga sekitar menyebut
dengan Karang Jontor. Karena merupakan karang
yang menjorok ke depan dibanding karang yang
lainnya.
Momen terbaik untuk mengunjungi
Tebing Keraton yang paling bagus adalah pada
saat pagi hari dan sore hari. Karena pada pagi hari
kabut yang sangat indah bergerak perlahan dan
mulai digantikan cahaya emas dari mentari pagi.

Sore harinya kita juga bisa menikmati indahnya
langit dan siluet jajaran perbukitan termasuk
Gunung Tangkuban Perahu.
Untuk menuju ke Tebing Keraton hanya
membutuhkan waktu 30 menit dari pusat Kota
Bandung kemudian ke arah Utara menuju Dago
Pakar lalu lanjut ke Taman Hutan Raya (Tahura)
Djuanda. Dari pintu gerbang Tahura belok ke
kanan lanjut terus menuju desa Ciburial. Dari desa
ini sudah dekat, tinggal lanjut ke arah kampung
Ciharegem Puncak. Sesampainya disini kita harus
memarkir kendaraan roda 4. Kemudian naik ojek
atau jalan kaki sekitar 20 menit.
Tebing Keraton mulai buka jam buka
05.00 hingga 18.00 WIB, harga tiket masuk ke
lokasi wisata ini cukup terjangkau, yakni Rp 12.000
(termasuk asuransi).Bagi Anda yang membawa
kendaraan, akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp
10.000 untuk mobil, dan Rp 5.000 untuk motor.
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Menguji Adrenalin di Bandung Treetop Adventure Park

Penulis : Wahyu
awasan Cikole Lembang di Kabupaten
Bandung Barat Jawa Barat merupakan
daerah yang dikenal sebagai destinasi
wisata yang paling dicari oleh para wisatawan
baik itu wisatawan lokal ataupun mancanegara.
Ada banyak lokasi wisata menarik yang bisa anda
kunjungi disini salah satunya adalah Bandung
Treetop Adventure Park.
Bandung Treetop Adventure Park yang
bertemakan “Fun, Adventure and Adrenalin” ini
merupakan wahana permainan yang menyuguhkan
keberanian tingkat tinggi bagi para pengunjung
yang datang, di tempat wisata ini wisatawan dapat
menikmati serunya tantangan, berpetualang,
menikmati sensasi unik dan menarik.
Di tempat ini, pengunjung diajak untuk
berkegiatan wisata alam yang menguji adrenalin.
Berbagai kegiatan wisata adrenalin ini sangat
menarik untuk diikuti, karena berbeda dari
kegiatan wisata lainnya.
Bandung Treetop Adventure Park ini juga
menghadirkan berbagai wahana dengan berbagai
tingkatan yang bisa dipilih oleh pengunjung. Setiap
wahana dibuat sesuai tingkatan demi tingkatan.
Tingkatan dari wahana ini dibedakan berdasarkan
dari usia, tinggi badan dan yang lainnya.
Wahana di tempat ini biasa di sebut sirkuit,
yang ditawarkan Bandung Treetop Adventure.

K

4

Destinasi Bandung

Edisi April 2018

Sirkuit tersebut disesuaikan dengan usia dan
tinggi badan. Yellow Circuit misalnya, sirkuit ini
baik untuk anak–anak minimal 4 tahun ketinggian
platform hanya 2 meter dari tanah. Meski begitu
pengunjung dewasa pun boleh menjajal sirkuit ini.
Discovery (Green Circuit) merupakan sirkuit
ketinggian platforms hingga 5 meter. Sirkuit
ini untuk perkenalan dengan tantangan yang
sebenarnya. Untuk menjajal sirkuit ini pengunjung
harus bertinggi badan minimal 130 cm atau bisa
juga dengan pendamping.
Selain kedua sirkuit tersebut masih ada
Blue Circuit, Orange Circuit, Red Circuit (Emotion),
dan yang menantang Black Circuit. Untuk menjajal
Black Circuit butuh keberanian dan kekuatan fisik
penuh. Ketinggian platform hingga 20 m dan
Flying Fox sepanjang 135 m. Pada Black Circuit
Pengunjung bisa mencoba wahana Tarzan Jumping
dimana pengunjung akan merasakan sensasi
layaknya tarzan, yakni terjun menggunakan tali
dari atas pohon pinus dengan ketinggian 15 meter.
Sebagai jaminan keselamatan bagi
peserta adventure di sini, pengelola sudah
menggunakan peralatan canggih dan berstandar.
Tidak hanya itu, pengunjung pun akan diawasi dan
dipandu oleh petugas yang terlatih.
Patrol Guide yang sudah terlatih ini
mempunyai tugas mulai dari menjelaskan

bagaimana cara kerja sirkuit dan cara menggunakan
peralatan, hingga memberikan semua petunjuk
keselamatan yang harus selalu dipatuhi.
Untuk bisa mencoba pengalaman menarik
di Bandung Treetop, pengunjung hanya merogoh
kocek sekitar Rp 140.000 untuk anak, Rp 200.000
untuk dewasa, dan Rp 540.000 untuk paket anak (2
dewasa dan 2 anak). Untuk wisatawan asing, harga
tiket untuk dewasa dibandrol dengan harga 22
USD dan untuk anak dibanderol dengan harga16
USD.
Harga tiket tersebut sudah termasuk
akses ke 8 tingkatan sirkuit yang meliputi
semua wahana dan tantangan, peralatan
keselamatan,asuransi,suporting
instruktur
profesional serta air mineral.
Bandung Treetop Adventure Park dibuka
Setiap hari pukul 08.00 s/d 17.00 WIB dan
beralamatkan dijalan Tangkuban Perahu Bumi
Perkemahan Cikole, Lembang Bandung
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Uji Nyali Yuk di Rumah Halloween Bandung

Penulis : Wahyu

K

ota Bandung dan kawasan Bandung Raya
selama ini menghadirkan tempat wisata
yang bukan hanya sebagai tempat rekreasi,
namun juga tempat atau spot foto yang menarik.
Hal ini terbukti dengan hadirnya berbagai spot
foto menarik di kota Bandung, dan kini telah hadir
spot foto antimainstrem di kawasan Lembang yang
bernama Rumah Halloween.
Bila selama ini di Bandung biasanya
wisatawan foto-foto di tempat wisata dengan
latar belakang pemandangan alam, tetapi tidak
demikian dengan Rumah Halloween yang ada di
Lembang.
Di rumah halloween justru para
pengunjung akan foto-foto dengan latar
belakang
hantu,
pocong,
drakula
dan
tokoh-tokoh yang menyeramkan membuat
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bulu kuduk kita merinding.
“Rumah Halloween ini dibuka pada
bulan Oktober, kira-kira sudah berjalan sekitar
5 bulan. Kedepannya kami akan menyediakan
tempat makan atau mini cafe”. Tutur Rudi, sebagai
pengelola Rumah Halloween.
Rumah Halloween Bandung merupakan
museum bertemakan Halloween pertama di kota
Bandung. Di tempat ini pengunjung di bebaskan
untuk mencoba kostum yang disediakan oleh
pihak pengelola.
“Di rumah halloween ini kami memiliki 11
spot foto dengan berbagai macam tema, di setiap
lokasi disediakan klostum yang dapat digunakan
oleh pengunjung,”ujarnya.
Di Rumah Halloween memiliki 11 ruangan
dengan berbagai tema, diantaranya yaitu drakula,

kamar jenazah, anabel, mumi, sadako, vampir china,
hantu lokal, lorong hantu, pshycopath, kuburan,
ouija, toilet hantu.
Untuk dapat masuk ke dalam Rumah
Halloween ini pengunjung dewasa dikenakan biaya
sekitar Rp.50.000 dan untuk anak-anak Rp.25.000.
Setelah keluar dari ruangan rumah
halloween, pengunjung dihadapkan dengan
sebuah toko kecil yang menjual berbagai macam
sourvenir dengan rentan harga Rp.10.000 –
Rp.250.000. di tempat ini pengunjung dapat
membeli sourvenir seperti topeng, mainan kunci,
baju, mainan karet, dll.
Rumah Halloween Bandung berlokasi di
jalan raya Lembang nomor 234 Gudang Kahuripan
Lembang. Buka setiap hari mulai pukul 09.0018.00 wib.
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Dago Bakery Punclut Destinasi Wisata Kuliner Bergaya Eropa

Penulis : Hendra Karunia
umah makan ataupun restaurant sekarang
ini tidak hanya menyajikan menu makanan
yang enak saja, melainkan harus memiliki
tempat dan sudut yang menarik untuk fotofoto bagi pengunjungnya. Ditambah dengan
pemandangan alam dan bangunannya yang unik
dan menarik akan memberikan nilai tambah bagi
tempat tersebut. Salah satu restaurant dikawasan
wisata punclut yang mengusung konsep nongkrong
sambil menikmati nuansa alam yakni Dago Bakery
Punclut. Bangunan restaurant ini bergaya Eropa
Klasik seakan-akan pengunjung sedang berada di
London Inggris.
Sesuai dengan tema yang diusungnya,
yakni Eropa Klasik, di sini Anda dapat menjumpai
sebuah jembatan yang menyerupai kastil pada
kedua sisinya. Lalu terdapat juga sebuah sky walk
yang menghadap ke pemandangan alam yang
cukup sering dijadikan tempat selfie.
Menu makanan yang dihadirkan di sini

R

pun cukup beragam, mulai dari menu makanan
nusantara hingga menu mancanegara. Untuk menu
nusantara, Dago Bakery Punclut menghadirkan
Nasi Bakar Ikan Cakalang, Nasi Ayam Geprek, serta
Laksa Dago Bakery dan Soto Ayam. Selain itu ada
Nasi Dori Sambal Matah yang rasanya pun tak kalah
lezatnya. Sedangkan untuk menu Mancanegara
Anda bisa coba memesan Grilled Chicken Warmsoy,
aneka pasta, serta pizza yang dihidangkan dengan
berbagai pilihan topping.
Anda pun tak perlu khawatir soal harga,
karena menu-menu main course di sini sudah bisa
dinikmati mulai dari Rp25.000 saja. Harga tersebut
sudah termasuk secangkir kopi yang bisa Anda
dapatkan secara cuma-cuma bila Anda memesan
menu main course pada saat weekdays.
Untuk menu mancanegaranya yang
menjadi menu favorit di resto ini adalah Pizza.
Pizza disini langsung berkiblat ke negara asal
pembuatnya yakni Italia. Seperti yang sudah

di ketahui bahwa ciri khas Pizza Italia adalah
bentuknya yang tipis tetapi memiliki tekstur
yang crispy di pinggir dan lembut ditengah.
Rasanya yang lezat dengan campuran saus special
memanjakan lidah sehingga membuat mulut
susah berhenti untuk mengunyah. Sedangkan
menu nusantar nasi bakar cakalang yang menjadi
jagoan di resto ini. campuran nasi dan cakalang
dengan bumbu racikan ala Dago Bakery Punclut
memberikan cita rasa yang berbeda , gurih dan
pedas sangat pas di santap dengan dinginnya
udara kawasan punclut.
Selain desain tempatnya yang sangat
atraktif, Dago Bakery Punclut juga memberikan
kenyamanan dan keleluasaan bagi pengunjung
dengan tempatnya yang terbilang sangat
luas, serta dikelilingi oleh tumbuhan hijau.
Bangunannya sendiri memiliki lima tingkat dengan
kapasitas total dapat menampung hingga 460
orang. Hal ini pun ditunjang dengan kelengkapan
sarana yang bisa digunakan untuk berbagai private
event, seperti arisan, reunian, ataupun corporate
meeting.
Nah bagi Anda yang penasaran dengan
Dago Bakery Punclut bisa datang langsung ke
kawasan wisata Punclut Jln. Pagermaneuh No.57,
Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat.

Sajian Nikmat All You Can Eat di Royal Kashimura

Penulis : Wahyu
oyal Kashimura merupakan restoran ala
Jepang yang menyediakan menu all you can
eat paling murah di Kota Bandung. Resto ala
Jepang ini terdiri dari dua lantai. Pada lantai dasar
terdapat dua pilihan tempat makan, yaitu indoor
dan outdoor, untuk lantai dua khusus indoor.
Ada yang unik pada bagian tempat makan
outdoor, karena disini disediakan gazebo dan
tempat lesehan yang berada di tengah kolam ikan,
sehingga pemandangan disekitar gazebo ini sangat
unik dan menarik, bahkan sangat cocok untuk
dijadikan sebagai spot foto. Bagian indoornya pun
tidak kalah menarik, karena desain interior pada
setiap ruang dibuat berbeda dan sangat menarik.
Beberapa fasilitas yang disediakan sangat
memadai seperti area parkir yang luas, masjid dan
mushola, toilet yang bersih, gazebo, AC, tersedia
pula free Wifi.
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Salah satu keunggulan yang dimiliki
Royal Kashimura untuk memberikan kemudahan
bagi konsumennya yang tidak ingin repot-repot
antri saat memesan meja, resto ala Jepang yang
baru di launching pada 24 Maret 2018 ini sudah
mempunyai fasilitas booking online melalui
aplikasi Royal Khasimura, aplikasi ini sudah bisa di
download melalui Google Play dan IOS.
Untuk menu All You Can Eat ini, selain
Shabu terdapat pilihan menu lain seperti sushi,
buah potong segar, pudding dan beberapa jenis
minuman seperti hot/cold ocha, orange juice,
infused water dan thai tea.
Pilihan jenis kuah yang disediakan oleh
restoran Royal Kashimura yaitu kuah sup original
(sup rumput laut), kuah sukiyaki (manis dan gurih),
kuah spicy (pedas), kuah soy bean (wijen putih
dengan susu kedelai), kuah Paitan (sup tulang

ayam campur sayuran) dan kuah tom yum (asam
manis pedas).
Restoran Royal Kashimura memberikan
penawaran special hanya Rp 109.000 per pax
menjadi Rp.99.000,- untuk menu All You Can Eat
(tidak termasuk barbeque) hingga 27 April 2018,
dan Rp. 134.000,- (untuk Shabu & barbeque). Royal
Kashimura Japanese Shabu & BBQ yang beralamat
di Jln. Lombok No.45, Bandung, Jawa Barat.
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Iga Bakar Ilos Hotel
Kelezatan Istimewa dengan Cita Rasa Tinggi

Penulis : Yusuf Ariyanto
erburu kuliner di kawasan Pasteur Bandung
dengan suasana santai dan menu istimewa
bisa Anda nikmati bersama keluarga
atau rekan kerja saat ini dengan harga sangat
terjangkau. Iga bakar istimewa yang merupakan
menu promo baru dari Ilos hotel merupakan pilihan
pas menemani santap istimewa Anda.
Dengan ciri khas asam manis dan pedas,
iga bakar spesial Ilos hotel mempunyai tektur
daging yang lembut di padu dengan irisan cabe
rawit, sehingga memberikan sensasi di setiap
gigitannya. “Kelezatan yang sudah terasa dari
aroma yang di sajikan, saat ini di bandrol dengan
harga hanya Rp. 55.000,- nett sudah termasuk ice
green tea, ujar Yudi Abuy selaku Cheff Ilos hotel”.
Menu iga bakar spesial ini bukan
hanya di sajikan untuk tamu hotel, melainkan
juga untuk Anda pecinta kuliner khususnya iga
bakar. Bertempat di Ilos Kitchen yang berkonsep

B
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minimalis tentunya akan menambah suasana
santap Anda menjadi lebih berkesan. Ilos kitchen
sendiri buka mulai pukul 10.00 - 22.00 wib.
Bagi yang ingin segera mencicipi
kelezatan iga bakar dengan harga promo spesial
di ilos kitchen, Anda bisa datang langsung ke Ilos
hotel di Jl. Babakan Jeruk III No. 37 & 39 Pasteur
Bandung, atau reservasi di nomor telepon (022)
2020764, 0812-1420-760. Kunjungi juga www.
hotelilos.com serta Instagram @ilos_hotel.

Destinasi Bandung

Edisi April 2018

7

H OTEL

Destinasi Bandung

Menginap dengan Fasilitas Lengkap di

Grand Setiabudi Hotel

Penulis : Fitriana Fadia
rand Setiabudi Hotel memiliki 67 unit
dengan 6 tipe yang terdiri dari Superior,
Deluxe, Super Deluxe, Junior Suite,
Executive Suite, dan Grand Suite dilengkapi
dengan fasilitas seperti koneksi WIFI, Safety
Deposit Box, Saluran Telephone, TV Cable, dan AC
di setiap kamar.
Terletak di lokasi yang sangat strategis
yaitu di Jl. Dr. Setiabudi No. 130 – 134 Bandung
dimana hanya menempuh jarak 5 menit saja
menuju destinasi pusat perbelanjaan seperti
Thematic dan Factory Outlet Besar, 10 menit ke
Cihampelas Area dan Dago Outlet, 20 menit ke
Toll Pasteur, 20 menit ke Stasiun Kereta Api dan 25
menit ke Bandara Husein Sastranegara.
Dengan desain serta furniture yang
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simple dan modern ini, Grand Setiabudi Hotel
dibuat agar tamu terasa lebih nyaman. Dilengkapi
fasilitas seperti Kolam Renang, Fitness Centre,
Jogging Track, Mini Market, Lobby Coffee Bar,
Children Playground serta ruang pertemuan
dengan kapasitas maksimal mencapai 250 orang
yang terdiri dari 8 Ruang Pertemuan.
Ruang Pertemuan tersebut diantaranya
Wisdom Hall, Wisdom, Blossom dan RoofTop
dengan kapasitas maksimal 162 pax. Untuk paket
meeting tersendiri Grand Setiabudi Hotel memiliki
3 paket meeting, diantaranya Fullboard Meeting,
Fullday Meeting dan Halfday Meeting. Harga
yang ditawarkan untuk paket meeting sangat
terjangkau. 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.
Grand Setiabudi Hotel pun memiliki
Blooming Restoran yang biasa digunakan untuk
sarapan serta berbagai fasilitas lainnya seperti
Kolam Renang dan Sauna, Fitness Centre, dan Mini
Market.
Kemudian ada juga Promo dan Harga
Spesial untuk Birthday, Table Manner dan Wedding
hingga Promo F&B setiap bulan di masing-masing
property. Untuk informasi lebih lanjut anda dapat
menghubungi melalui telephone di 022.2002485.
Selain itu yang menarik adalah berbagai
Promo telah diluncurkan oleh BIRD Hotels &
Residences dan Grand Setiabudi Hotel, 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
atau www.grandsetiabudihotel.co.id.
BIRD HOTELS & RESIDENCES
Jalan Dr. Djundjunan No. 143 – 149
Bandung 40173, Jawa Barat, Indonesia
Telepon (62 – 22) 2044008
Faksimili (62 – 22) 88885169
E-mail : sales@birdhotels.co.id
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favehotel Hyper Square Bandung Hotel Para Pebisnis dan Wisata Belanja

andung yang dikenal sebagai Paris van Java
ini memang memiliki pesona yang menarik
banyak orang untuk menyempatkan
menjajal tempat wisata atau kulinernya. Bagi yang
berencana untuk melakukan perjalanan bisnis
atau wisata, favehotel Hyper Square Bandung
dapat menjadi pilihan. Berlokasi di area stategis
di kawasan bisnis Bandung, yaitu Paskal Hyper
Square, hotel ini memudahkan bagi anda yang
Iklan01.pdf 1 7/25/2017
PM
sedang berkunjung
ke 2:25:42
Bandung
untuk rencana
perjalanan apapun.

B

relaksasi anda selama di Bandung, anda juga dapat
mecicipi beragam hidangan di Lime Coffee Shop
untuk breakfast, lunch, dinner atau hanya sekedar
menghabiskan waktu untuk minum secangkir kopi
bersama teman selepas bekerja.
Berada di lokasi yang berdekatan dengan
kawasan penting seperti hanya berjarak 10 menit
dari Bandara Internasional Husein Sastranegara,
5 menit dari Stasiun Kereta Api Bandung, dan 15
menit dari Gerbang Tol Pasteur. Selain itu akses
menuju pusat bisnis, pemerintahan, pusat belanja,
hiburan, dan kuliner di Kota Bandung dapat diakses
hanya dalam waktu beberapa menit. Sehingga
tidak hanya untuk para travelers melainkan bagi
favehotel Hyper Square Bandung ini para pebisnis, Fave Hotel Hyper Square Bandung
menawarkan fasilitas 161 modern room, mulai memberikan lokasi yang menguntungkan dan
dari tipe standard, deluxe, executive, dan suite memuaskan bagi keduanya.
room. Dengan desain interior kamar yang artistic
ciri khas “heritage” Bandung menjadi nuansa yang
favehotel Hyper Square
berbeda bagi para tamu. Dilengkapi juga dengan
Paskal Hyper Square
kebutuhan MICE (Meeting, Incentive, Convention,
Jl. Pasir Kaliki No. 25 – 27 Bandung
and Exhibition, hotel ini menawarkan Hyper Square
Telepon : ( 022 ) 8778 6333
Ballroom yang berkapasitas 500 orang, 6 meeting
E-mail : hypersquareinfo@favehotels.com
room dengan kapasitas masing-masing mencapai
Website : hypersquare.favehotels.com
hingga 50 orang. Selain itu, untuk melengkapi
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Angkat Tema NGABARAGA, SHAFIRA & Pemkot Bandung

Beri Drama di Gelaran Show IFW 2018

HAFIRA mempersembahkan koleksi terbaru
di ajang bergengsi, Indonesia Fashion
Week (IFW) yang berlangsung di Jakarta
Convention Center pada tanggal 28 Maret - 1 April
2018 yang lalu.
Banyak fashion show menarik yang
ditunggu di event itu, namun keterlibatan SHAFIRA,
sebagai brand busana muslim premium untuk
kelima kalinya ini menjadi suatu pembuktian
eksistensi perkembangan hijab negeri ini yang
selalu update menginspirasi wanita muslimah.
Pada koleksi IFW 2018 SHAFIRA bersinergi
dengan Pemerintahan Kota Bandung, yang
menampilkan 60 koleksi busana Muslim High-End
dengan mengusung tema NGABARAGA.
Menurut “Kuncen Bandung”, Alm.
Haryanto Kunto, Asal muasal kata Braga berasal
dari Bahasa Sunda “Ngabaraga” yang artinya
tempat untuk bergaya, nampang, atau nongkrong.
Di masa silam, Kawasan Braga menjadi pusat
perbelanjaan paling bergengsi se-Nusantara pada
tahun 1920, Pada tahun tersebut terdapat rumahrumah mode eksklusif dengan mengusung model
fashion terbaru di Paris. Dan inilah asal mula
Bandung dinobatkan sebagai Paris Van Java.

S
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Didukung oleh Pemerintahan Kota
Bandung, sinergi SHAFIRA diharapkan dapat
mendukung aspirasi pengembangan ekonomi
kreatif yang digerakan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung. Ada program budayakan
4F, yaitu bidang Fashion, Food, Folk dan Film.
“Kami membawa misi untuk mengenalkan
perkembangan serta prestasi kota Bandung atas
kerja keras semua pihak yang ingin membawa
perubahan” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung, Kenny. Lebih lanjut Kenny
menjelaskan, bahwa kolaborasi berbagai stake
holder akan membawa perkembangan positif bagi
bidang kebudayaan dan pariwisata dan berharap
semoga ada pihak - pihak yang sama -sama peduli
akan kemajuan budaya dan pariwisata Indonesia.
Sementara itu , Founder SHAFIRA
Corporation Feny Mustafa memaparkan bahwa
SHAFIRA secara konsisten menghadirkan tren
mode berbeda dengan mengangkat budaya
Indonesia.
“Visi dari SHAFIRA adalah menjadi kiblat
fashion untuk mengenalkan citra positif Indonesia
di mata pecinta fashion di seluruh penjuru
negeri,”ujarnya.

Di gelaran IFW kali ini, SHAFIRA
memberikan persembahan koleksi tenun sutera
Jawa Barat dan aplikasi beads bunga dimana
Bandung terkenal sebagai Kota Kembang.
Feny Mustafa menjelaskan bahwa show
kali ini sangat merepresentasikan budaya Bandung
dari aransemen musik sunda, ekspresi model yang
someah dan setting fashion show yang bagaikan
lorong waktu Braga nuansa 1920’s-1930’s hingga
pesona braga yang modern di masa sekarang.
Sementara itu, Kepala Designer SHAFIRA
Sethyawan menjelaskan, koleksi NGABARAGA
yang memiliki style urban androginy dengan
warna natural yang cerah seperti biru langit, white
creme, pink senja dan hijau tosca. Dari total 60
koleksi, set warna akan dibagi 4 sequence dengan
masing - masing sequence membawa kisah alegori
tersendiri, yaitu Braga Silam, Braga Kini, Gumeulis
Braga dan Bagja Braga.

www.destinasibandung.co.id

B ELANJA

Destinasi Bandung

Konde Rabbani Bikin Heboh Discount Hingga 70 Persen

onde (sanggul) secara arti adalah gulungan
rambut tambahan yang diletakan dikepala.
Ya, semua orang tahu akan hal itu.
Nampaknya konde sedang hits dalam beberapa
minggu ini. Konde menjadi perbincangan dan
bahan gunjingan. Ternyata banyak yang tidak tahu
apa penyebab viralnya konde.
Setelah melakukan penelusuran, ternyata
konde digaungkan oleh Rabbani. Yang notabene
adalah brand busana muslim. Lalu, apa kaitannya
Rabbani dengan konde? Memangnya Rabbani
menjual konde?
Manager Promotion Rabbani, Ridwanul
Karim pun membenarkan jika konde dari Rabbani
ini sudah menjadi viral. “Betul, Rabbani sedang
ada konde. Maksudnya adalah Diskon Gede,” jelas
Ridwan.

K
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Menurut Ridwan, Konde Rabbani adalah
Diskon Gede dari Rabbani. “Konde itu singkatan,
dari Diskon Gede,” ujar Ridwan.
Memangnya seberapa besar sih potongan
harga dari program konde Rabbani? Ternyata,
Konde (diskon gede) dari Rabbani ini adalah
sebesar 70%. Pantas saja program Rabbani
sekarang bikin heboh masyarakat dan netizen.
Konsumen belanja dulu senilai Rp.
100.000, setelah transaksi langsung konde 70%
(diskon gede) Rabbani diberikan. Sayangnya
produk KONDE ini stocknya terbatas, jadi jangan
sampai menyesal kalau sampai tidak kebagian,
karena telat datang ke rabbani. Program ini berlaku
secara nasional dan diseluruh outlet Rabbani dari 7
April – 20 April 2018. Jadi tunggu apalagi? Segera
belanja ke Rabbani terdekat di kota anda.
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Kemeriahan Konser Andra & The Backbone di Trans Studio Bandung

ebagai salah satu venue konser musik di
Kota Bandung, Trans Studio Bandung kembali
menghadirkan salah satu grup band ternama
Indonesia yaitu Andra & The Backbone untuk
menghibur masyarakat Bandung dan sekitarnya
di Amphitheater Trans Studio Bandung jalan Gatot
Subroto Bandung, Sabtu (31/3/2018). Super grup
yang terdiri dari gitaris Andra Ramadhan, vokalis
Deddy Lisan, dan gitaris Stevi Item ini dibentuk
pada tahun 2007 dengan album pertama berjudul
Andra And The Backbone.
Beberapa lagu dari Andra & The Backbone
yang terkenal antara lain adalah Sempurna,

S
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Hitamku, Tak Ada Yang Bisa dan masih banyak lagi.
Di tahun 2018, band yang pendiri dan salah satu
personilnya merupakan mantan anggota dari grup
band Dewa 19 ini akan kembali meluncurkan
single terbarunya yang berjudul ‘Dejavu’.
Konser diawali dengan lagu Pengantar
Pagi Jangan Cepat Datang, dilanjutkan dengan
lagu Seperti Hidup Kembali yang dan Main Hati
membuat penonton bersorak. Keberadaan Andra
sebagai pentolan Andra and the Backbone yang
juga gitaris Dewa 19 , turut membawakan lagulagu Dewa 19 seperti Kangen dan Separuh Napas.
Dilanjutkan dengan hit -hit lagu yang sudah tidak

asing lagi seperti Tak Ada yang Bisa, Sempurna,
Jalanmu Bukan Jalanku, dan Hitamku. Sedangkan
lagu baratnya tembang lawas dari Bon Jovi ikut
dinyanyikan Its My Life.
Sambil
berpamitan
sang
vokalis
mengucapkan terima kasih kepada warga Bandung
dengan membawakan lagu pamungkas Musnah.
Pertunjukan musik bertajuk Andra and
The Backbone Live in Concert akan dikemas
dengan berlatarkan indoor themepark dimana
para penonton bisa bermain wahana dahulu
sebelum bersama-sama menyaksikan penampilan
dari musisi favorit mereka.
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Beragamnya Event Seru dan Wisata Belanja di Miko Mall Kopo

Penulis : Yusuf Ariyanto
ada bulan April 2018 ini, Miko Mall
mengangkat tema Whats On-nya : Inspiring
Woman. Keberagaman pergelaran event
di bulan April 2018 ini akan selalu memanjakan
bagi customernya di Miko Mall untuk memberikan
pengalaman tak terlupakan dalam menikmati
wisata belanja, wisata hiburan musik, bioskop,
wisata kuliner serta wisata menikmati wahana
permainan anak
anak dalam momentum
kebersamaan di Miko Mall dimana event &
akvititas yang dilakukan, diprakarsai, dikreasikan
serta dikaryakan oleh wanita antara lain , KOPO
CULINARY & MUSIC FESTIVAL yang dimulai 19
Januari 2018 sampai dengan nanti di bulan
Desember 2018 ini Miko Mall berkonsep Kopo
Culinary & Music Festival. Tak terkecuali pada
bulan April 2018, kegiatan event ini pun selalu
rutin diselenggarakan setiap akhir pekan yaitu
setiap hari Jumat, Sabtu & Minggu dengan venue
di Lt. 1 Food Garden, Lt. 2 Atrium Oval serta venue
lainnya yang fleksibel untuk berbagai konten
event seperti Live Music Performance, Pusat Seni
Musik Kopo, Pensi Generasi Milenial, Kegiatan
Komunitas Musisi Lawas, Meet & Greet, Perform

P
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Pesulap, Live Karaoke, Music Clinic, Live DJ,
Kompetisi Vlog, Kompetisi Cosplay, Demo Masak,
Kitchen Tours, Cooking Class, Food Bazaar, Food
Photography, Pameran Produk Halal, Festival
Kopi dan kegiatan event lainnya. Yuk setiap akhir
pekannya kita berkunjung ke Food Garden Miko
Mall untuk Eat, Hang Out, Play The Music.
Selain itu ada juga KOPO COFFEE WEEKS
2018 “ yang merupakan program sepanjang tahun
2018 dengan tema utama musik & kuliner maka
pada bulan April 2018 ini, Miko Mall bekerjasama
dengan
Dinas
Pertanian
Kab.
Bandung
menyelenggarakan three day event berjudul KOPO
COFFEE WEEKS 2018 pada hari Jumat, Sabtu &
Minggu, tanggal 6, 7 & 8 April 2018 mulai pukul
10:00 WIB di Lt. 1 Miko Mall.
Event KOPO COFFEE WEEKS 2018 ini akan
menghadirkan Gabungan Para Petani, Kelompok
Tani & Asosiasi Petani di Kab. Bandung untuk
memperkenalkan hasil produk kopi serta konten
event seru didalamnya seperti pergelaran Audisi
Indonesian Coffee Master yang akan menjadi
ajang bagi para coffee maker dalam meracik kopi
seperti Barista Championship, Coffee Cuping

Latte Art & Manual Brewing.
Selain itu dimeriahkan juga oleh Talkshow
& Workshop antara lain : Ngopi & Ngobrol Bareng
Bapak Arief S. Suditomo, “Pengembangan Bisnis
Kopi” bersama Bapak Natanael Charis, Proses
Budidaya, Pasca & Pengolahan Kopi bersama
Bapak Ayi Suteja, Barista Coaching bersama
dengan Baringga Coffee dan Coffee Clinic bersama
Edelwise Coffee serta Pameran Produk Kreatif Kota
Bandung. Event ini menyajikan juga Free 1500 cups
of coffee yang merupakan kopi terbaik & termahal
dari Gunung Puntang kesukaan Bapak Presiden RI
Jokowi & Bapak Hadi dari Lanud Sulaeman Kopo,
Live Music, Quiz & Game sebagai wisata hiburan
bagi masyarakat di kawasan Bandung Selatan
sehingga berdampak antusiasme masyarakat
terhadap musik & kuliner yang tercentral di Miko
Mall.
Masih banyak informasi Pergelaran Event
Inspirastion Woman pada bulan April 2018 ini
yang ditampilkan kepada customer / pengunjung
Miko Mall dalam menikmati wisata belanja, wisata
kuliner & hiburan di Miko Mall. Tak lupa nantikan
penampilan kemasan event event mendatang
lainnya di Miko Mall.
Oleh karena itu bagi para pelaku Event
Organizer, Komunitas ataupun Perusahaan yang
ingin berkolaborasi, menyelenggarakan event
ataupun kegiatan promosi di Miko Mall dapat
menghubungi Dedeh di nomor telepon 081 2212
6970, Deniz di nomor 0818 0994 2429 / 0813
1213 6299 atau Jajang di nomor 081 221 069 323.
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Yamaha Mio S, Iritnya Kebangetan

ntuk menguji keiritan Yamaha Mio S,
Yamaha DDS Jawa Barat mengajak
para
blogger,
influenser,
vlogger,
selebgram,Youtuber,media, SPG dan perwakilan
dealer Kota Bandung. Mereka di ajak untuk

U

berlomba
mengendarai
Yamaha
Mio
S
seberapa irit konsumsi bahan bakar dengan
menempuh jarak 21,7 km, Sabtu (24/3/2018).
Para peserta memulai rute dari Yamaha
Deta Berlian jalan Merdeka kota Bandung menuju

Gang Cibunut yang terkenal dengan kampung
warna-warninya, hutan kota Taman Babakan
Siliwangi dan kawasan wisata Punclut dengan
medan yang sangat menantang. Seperti kita
ketahui bahwa kawasan punclut memiliki rute yang
sangat ekstrim, para peserta harus waspada karena
banyak jalan dengan kontur tanjakan yang sangat
terjal dan panjang mengambil rute menanjak
menuju rumah makan Punclut Sangkan Mulya.
Di rumah makan Punclut sangkan Mulya
para peserta beristirahat sejenak dengan makan
siang bersama, dilanjutkan dengan pemaparan
dan tips dari Service Advisor Yamaha Flagship
Shop Bandung Dian Ramdhani mengenai keiritan
Yamaha Mio S dengan menggunakan eco riding
dan sistem stop and go. Menurut Dian Ramdhani
jalanan yang macet dan banyak lampu merah
memaksa pengendara berkendara stop and go.
Apalagi, konsumsi bahan bakar dipengaruhi oleh
medan jalan, beban, dan jarak yang ditempuh.
Pemakaian bahan bakar Mio S, Eco Riding tercatat
1 liter bahan bakar Pertalite bisa tempuh jarak
75 KM. Pengendara bisa memperoleh konsumsi
BBM yang irit dengan menjaga indikator eco terus
menyala. Menurut dia, indikator eco menyala pada
kecepatan 20-60 km per jam dengan buka-tutup
gas secara halus.

Nissan Luncurkan Varian Baru Grand Livina Special Version
issan memperkenalkan varian terbaru
Grand Livina dengan tampilan yang lebih
segar, yakni Grand Livina Special Version.
Menurut President Director PT Nissan Motor
Indonesia, Eiichi Koito, sejak dulu, Grand Livina
dikenal oleh keluarga Indonesia sebagai MPV
senyaman sedan, kabin yang luas dan tenang, serta
atmosfer interior yang premium.
DNA Grand Livina ini menjawab
kebutuhan banyak keluarga yang menginginkan
moda transportasi handal. “Mobil ini memenuhi
kebutuhan akan ruang yang lebih lapang untuk
anak-anak, dan juga anggota keluarga besar dengan
cara yang jauh lebih nyaman,” kata Eiichi Koit.
fungsionalitasnya,
Dengan
beragam
Grand Livina kembali menarik lebih banyak
keluarga Indonesia dengan varian Grand Livina
Special Version. Tampilan segar yang ditawarkan
varian baru ini dapat dilihat dari aero kit depan,
samping dan belakang dengan hiasan baja tahan
karat, dan rear roof spoiler dwi warna.Grand Livina
Special Version dipasarkan dengan harga Rp 220
jutaan On the Road (OTR) Jakarta. Varian ini akan
mulai dikirim ke konsumen pada akhir Maret 2018.

N

Shell Rilis Bahan Bakar Baru Shell Regular Berteknologi DYNAFLEX
hell Indonesia meluncurkan produk bahan bakar baru Shell
Regular yang diformulasikan dengan Teknologi Dynaflex
dengan harga yang lebih terjangkau, agar lebih banyak
lagi masyarakat yang dapat menikmati keunggulan bahan bakar
berkualitas dunia. Seperti juga dua varian bahan bakar Shell
lainnya yakni Shell V-Power dan Shell Super, Teknologi Dynaflex
pada produk Shell Regular ini membantu menjaga mesin tetap
bersih dan terlindungi sehingga dapat membantu meningkatkan
efisiensi dalam perjalanan.
Kehadiran Shell Regular ini merupakan upaya Shell
untuk terus memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi
kepada lebih banyak pelanggan, membantu meningkatkan
efisiensi perjalanan dan membuat pengalaman berkendara
menjadi lebih menyenangkan, ujar Wahyu Indrawanto, Direktur
Retail PT Shell Indonesia.
Teknologi Dynaflex dikembangkan melalui penelitian dan
riset yang dilakukan selama lima tahun oleh para ilmuwan bahan
bakar Shell. Bahan bakar Shell dengan Teknologi Dynaflex mampu
membantu menjaga mesin tetap bersih dan menghasilkan lapisan
pelindung untuk mengurangi gesekan mesin, sehingga membantu
efisiensi perjalanan. Teknologi Dynaflex telah digunakan dalam
seluruh bahan bakar bensin Shell di Indonesia sejak tahun 2017.
Pada Shell V-Power, kandungan formula Teknologi Dynaflex lebih
tinggi hingga mampu meningkatkan efisiensi dan performa mesin
menjadi lebih baik.
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Bandung Kunafe Kini Hadir di Jatinangor Square Mall

ebelumnya
Bandung
Kunafe
telah
menghitamputihkan daerah Kota Bandung.
Hitam putih sudah menjadi darah bagi
Bandung Kunafe. Maka tak heran, jika di Bandung,
hitam putih sudah terkenal dengan Bandung
Kunafe. Namun, pemandangan hitam putih mulai
terlihat dipertengahan bulan April khususnya
daerah Bandung Timur hingga Jatinangor. Bagi
pengendara yang sering melewati daerah
Gedebage, Cibiru, hingga Jatinangor pasti sering
melihat aksi pantomim yang membawa bubble
text dan kaos ala Kunafe.

S
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Tak sekedar menghibur, para pantomim
pun membagikan ratusan voucher kepada
para pengendara. Rupanya aksi ini merupakan
serangkaian dari Opening Store baru Bandung
Kunafe di Jatinangor Square Mall.
Tepatnya 21 April 2018, Bandung Kunafe
akan menggelar soft opening di FFEXT-B09. Ingin
mendapatkan berbagai hadiah menarik dan juga
diskon-diskon yang menguntungkan? Sebaiknya,
Anda tidak melewatkan Grand Opening Bandung
Kunafe, 28 April 2018 di Jatos Mall.

Berbagai promosi diberikan di antaranya:
Jika Anda menggunakan kaos hitam/ putih dari
tanggal 21-28 April 2018 mendapatkan diskon
Rp10.000, sedangkan bagi mahasiwa pun akan
mendapatkan diskon hanya dengan menunjukkan
kartu Mahasiswa yang masih aktif. Lalu bagaimana
untuk Anda pembaca setia Destinasi Bandung?
Anda cukup memberikan tabloid ini ke kasir
outlet Bandung Kunafe di Jatos, dan Anda akan
mendapatkan potongan harga Rp20.000,- menarik
bukan?
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Advan i5C Duo, Ponsel Dual Camera & Fingerprint Hanya Rp 999 ribu

T

eknologi hadir untuk dapat dinikmati oleh
banyak orang. Kehadirannya bertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi khalayak dalam
segala hal. Untuk itu, teknologi tidak perlu mahal.
Advan berkomitmen akan hal tersebut. Advan terus
berinovasi untuk menciptakan produk berkualitas
dengan teknologi terkini yang dapat diberikan
kepada bangsa Indonesia.
Advan meluncurkan Advan i5C Duo.
Mengusung tagline ‘Affordable Price for Dual
Camera Smartphone with Fingerprint’, Advan
membanderol telefon pintarnya itu dengan
harga Rp 1.250.000. Menurut General Manager
Sales Advan, Ellen Anggraeni Gunawan, Advan
memberikan harga khusus selama periode
terbatas, yakni pada Senin, 26 Maret 2018 mulai
pukul 12.00 hingga 14.00 WIB dengan harga Rp
999.000. Advan akan melakukan flash sale selama
dua jam di Shopee. “Harga yang sangat pas bagi
konsumen yang mengidamkan smartphone dual
kamera dan fingerprint dengan harga di bawah Rp
1 juta,” ucapnya. Lebih lanjut Ellen mengatakan,
harga yang sangat terjangkau untuk sebuah
smartphone dengan dual kamera utama dan sensor
sidik jari. Advan sangat mengerti akan kebutuhan
konsumen yang menginginkan teknologi tersebut
ada pada satu genggaman telefon pintar.

Datascrip Hadirkan Leica Digicat dan Leica GPR DS2000
emetaan yang akurat sangat penting untuk
mencegah terhambatnya pembangunan
infrastruktur karena kurangnya informasi
utilitas bawah tanah, seperti pipa gas, pipa air,
kabel listrik atau bahkan serat optik. Informasi
yang lengkap seputar utilitas bawah tanah juga
harus didukung dengan terkoneksinya informasi
antara kontraktor dengan instansi terkait yang
menanam utilitas bawah tanah agar pembangunan
infrastruktur lancar dan aman.
Memahami hal tersebut, pt. Datascrip
bekerja sama dengan Leica Geosystem yang
sudah menjadi merek ternama sebagai penyedia
teknologi surveying selama lebih dari 50 tahun,
menghadirkan teknologi Ground Penetrating
Radar (GPR) dengan tipe DS2000 dan Leica Digicat
Cable Locator sebagai alat pendeteksi kabel listrik
di bawah tanah. Leica DS2000 dan Leica Digicat
Cable Locator didukung pula dengan garansi resmi
Datascrip dan tim techincal support Datascrip.
Memahami
hal
tersebut,
pt.
Datascrip
bekerja
sama
dengan
Leica
Geosystem
yang
sudah
menjadi

P

merek ternama sebagai penyedia
teknologi surveying selama lebih dari
50 tahun, menghadirkan teknologi
Ground Penetrating Radar (GPR)
dengan tipe DS2000 dan Leica
Digicat Cable Locator sebagai alat
pendeteksi kabel listrik di bawah
tanah. Leica DS2000 dan Leica
Digicat Cable Locator didukung pula
dengan garansi resmi Datascrip dan
tim techincal support Datascrip.
		 D e n g a n
kemampuan dual frequency antenna,
yaitu 250 Mhz dan 700 Mhz, Leica
DS2000 dengan mudah mendeteksi
pipa air, pipa listrik atau material
logam
lainnya
di
kedalaman
bawah tanah hingga empat meter, dan mampu
diintegrasikan dengan Global Positioning System
(GPS) sehingga proses deteksi bisa langsung
dipetakan dalam format koordinat.
Untuk memudahkan manuver di berbagai
medan, DS2000 juga dilengkapi dengan empat

roda penggerak yang bisa menyesuaikan dengan
tingkat kemiringan medan. Sementara itu, untuk
menjaga informasi data, setiap unit DS2000
dilengkapi dengan data controller dari Panasonic
Toughbook bersertifikasi IP 67 yang tahan air dan
debu.

Vivo V9 Sematkan Konten Mobile Legend dan Layanan Musik Joox
ivo kembali merilis produknya Vivo V9, Kamis (29/3/2018),
nilai tambah bagi pemilik ponsel V9, Vivo menghadirkan
sejumlah konten hasil kerja sama dengan Mobile Legends
dan layanan music streaming Joox. Menurut General Manager
Digital and Partnership Vivo, Fachryansyah Farandy, jika kerja sama
platform digital tersebut sebagai upaya Vivo untuk memenuhi
kebutuhan target pasarnya, yakni para milenial.
Bentuk kerja sama Vivo dan Mobile Legends pun berbeda
dengan sebelumnya. Kali ini, antara Vivo dan Mobile Legends lebih
fokus untuk agenda event-in-game. “Per hari ini kita kerja sama
dalam segi exposure, yang mana mereka mendukung kita dalam
in-app streaming di game mereka. Setelah ini kita akan bikin
social media campaign mengenai activity antara Vivo dan Mobile
Legends. Activity-nya sendiri akan kita luncurkan setelah ini”,kata
Fachry. Lebih lanjut Fachry mengatakan, periode kampanye Vivo
dan Mobile Legends untuk Vivo V9, akan berlangsung selama
enam bulan.
Lebih lanjut, Fachry mengatakan jika tidak menutup
kemungkinan jika ada platform game lain, selain Mobile Legends,
untuk berkolaborasi dengan Vivo. “Ini menarik, karena tahun
ini game industry sedang naik-naiknya, dan tidak menutup
kemungkinan, jika relevan dengan strategi kita, kita akan mencoba
untuk ke sana (vendor game lain)”, jelas Fachry.
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Rafalissa, Spa dan Refleksi

Terbesar dan Terlengkap di Bandung Selatan

Penulis : Yusuf Ariyanto
emanjakan diri sekaligus menjaga
kesehatan salah satunya adalah dengan
melakukan perawatan tubuh mulai dari
ujung kaki hingga ujung kepala. Banyaknya tempat
spa dan refleksi dengan berbagai keunggulannya
sangat mudah di dapatkan di kota Bandung. Kini
untuk Anda yang berdomisili di Bandung Selatan
jangan khawatir, karena telah hadir tempat
spa dan refleksi baru tepatnya di Baleendah
dengan fasilitas lengkap serta terapis yang telah
berpengalaman.
Dengan bangunan megah berwarna pink,
Rafalissa yang baru berdiri pada 17 Februari
2018 ini menawarkan berbagai macam treatment
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seperti relaksasi, reflexy, ratus uap, ratus bakar, ear
candle, back & shoulder, totok wajah, body scrub,
body bath, dan berbagai paket baik untuk single
maupun couple.
“Menggunakan teknik pijat tradisional
Bali, di tunjang fasilitas lengkap seperti tempat
refleksi dan relaksasi dengan suasana yang bersih
dan nyaman, Rafalissa merupakan tempat yang
sangat tepat untuk membuat tubuh menjadi lebih
segar dan sehat dengan berbagai paket perawatan
tubuh, menurut dr. Lilis Rohayani selaku owner
Rafalissa”.
Buka setiap hari mulai pukul 09.00 - 20.00
wib, Rafalisa yang beralamatkan di Jl. Adipati

Kertamanah Raya No. 70 Baleendah, Bandung
Selatan ini memberikan diskon menarik selama
masa promo, seperti refleksi 60 menit hanya Rp.
50.000,-. Untuk reservasi Anda bisa menghubungi
layanan (022) 8593 0333 atau 08787 8677 106,
atau kunjungi instagram @rafalissarafalissa.
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Seru! Nissan Livina Club Mengeksplorasi Kawasan Ciletuh

sai menuntaskan ibadah shubuh, Jumat
(30/3/2018), sekitar 22 kendaraan
mengawali petualangan dari Masjid
Al Irsyad Kota Baru Parahyangan. Mereka yang
tergabung dalam Nissan Livina Club (NLC) ini akan
mengeksplorai jalanan menuju kawasan Geopark
Ciletuh-Ujunggenteng, Kabupaten Sukabumi.
Sebanyak
22
kendaraan
tersebut
merupakan para member NLC yang berasal dari
Kota Bandung dan sekitarnya. Ada 4 member dan 1
perwakilan bengkel resmi Nissan Datsun Indomobil
yang sudah menunggu di Kota Sukabumi dan 14
lainnya dari Jabodetabek. Total ada 41 kendaraan
yang terdaftar mengikuti mini turing bertema
“Eksplore Ciletuh-Ujunggenteng”.
Tim timur dengan Road Capten Dery
Fitriadi Ginanjar akhirnya tiba di Kota Sukabumi
sekitar pukul 08.00 WIB. Kedatangan tim ini
disambut tim tuan rumah. Setelah mengisi
perbekalan dan bahan bakar, gabungan kedua
tim ini melaju menuju Loji, Palabuhan Ratu, untuk
berkumpul dengan tim barat.
Tepat sesuai perkiraan, tim timur dan tim
barat bertemu di Masjid Al Ikhlas Desa Loji sekitar
pukul 11.00 WIB. Sejumlah member menunaikan
ibadah sholat Jumat, sementara para member non
muslim melanjutkan perjalanan ke Vihara Nam Hai
Kwan Se Im Pu Sa yang tak jauh dari lokasi titik
kumpul (tikum) awal.

U
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Setelah itu, rangkaian konvoi Nissan
Livina ini memulai petualangannya. Jalan berkelok
mulus disertai tanjakan super ekstrem bisa
dilalui. Ketegangan tidak terasa karena disuguhi
pemandangan alam yang begitu eksotis.
Tiba di Puncak Darma, seluruh member
beristirahat untuk menikmati keindahan alam
sekitar. Beberapa member pun memanfaatkan
momen tersebut untuk swafoto atau grup.
Titik berikutnya yang dijajal adalah Pantai
Ciletuh dan Ampiteater Panenjoan. Sama seperti
sebelumnya, mengabadikan suasana menjadi
pilihan. Namun mengingat hari sudah menuju sore,
acara dipadatkan untuk segera menuju Pondok
Hexa Ujunggenteng.
Tepat dengan rencana, seluruh member
NLC ini tiba saat sunset menggayungi kawasan
Ujunggenteng. Keindahan sunset tersebut banyak
diabadikan melalui kamera telepon genggam atau
kamera khusus lainnya.
Menurut Ketua Pelaksana Mintur Ciletuh Dery
Fitriadi Ginanjar, hari pertama eksplorasi Ciletuh
sengaja melewatkan curug-curug di Ciletuh. Selain
keterbatasan waktu, area parkir pun tidak mampu
menampung 41 kendaraan dari NLC. “Kita punya
hari kedua. Panitia sudah merencanakan hal ini
sejak jauh hari. Memang curug-curug di Ciletuh
ini sangat sayang untuk dilewatkan. Makanya kita
eksplor di hari kedua,” katanya.

Malam harinya, panitia menggelar gala
dinner. Seluruh member mendapatkan doorprize
dari para sponsor, di antaranya Bank BJB, Modena,
Pain Kila, ACA Asuransi, dan ID Sticker.
Keesokan harinya, acara dilanjutkan
ke Curug Sodong dan Curug Ciketuh. Meskipun
sebelumnya kawasan Ujunggenteng diguyur hujan
lebat, seluruh peserta bersepakat untuk tetap pada
tujuan awal yaitu menjajal rute menuju curug.
Setelah dirasakan puas, tujuan berikutnya
kembali ke Kota Sukabumi. Sebagian besar member
menginap di Hotel Horison. Sementara ada yang
langsung kembali ke kota masing-masing.
Minggu (1/4/2018) siang, ada 18
kendaraan menjajal rute pendek ke Pondok
Halimun, Salabintana, Kota Sukabumi. Para anak
begitu ceria bermain air. Tak lupa menikmati nasi
liwet dengan menu ayam kampung bakar dan ikan
asin goreng.
Acara pun berakhir. Seluruh member
pulang ke kota masing-masing.Namun khusus 10
kendaraan arah Bandung, ada turing tambahan.
Karena enggan terjebak macet di Ciranjang,
mereka menjajal trek Cirata.“Turing tambahannya
mantap,” kata Ade Dermawan.
Akhirnya
giat
Mintur
CiletuhUjunggenteng ini berakhir dengan lancar. Seluruh
member telah melaporkan tiba di rumah masingmasing, termasuk member terjauh Tri Widhiyanto
dari Bandar Lampung.
Korda Jabar Tony Hidayat mengatakan,
giat
Mintur
Ciletuh-Ujunggenteng
hanya
sebagian kecil dari giat NLC. Seluruh member
tetap memprioritaskan acara besar yang digagas
pengurus pusat.
“Mintur itu hanya semacam pemanasan.
Seluruh daerah melaksanakannya kok dengan tema
masing-masing,” jelasnya. Tony menyampaikan
ucapan terima kasih kepada seluruh member yang
berperan aktif mengikuti acara, dukungan sponsor,
Humas Pemprov Jabar dan Gubernur Jabar Ahmad
Heryawan. “Semoga kerja sama ini bisa terus
terjalin erat. Kami telah menyampaikan keindahan
Ciletuh kepada dunia,” ucap Tony.
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Berikut Tips Pengguna Power Bank Saat Dilarang di Pesawat
persetujuan maskapai. Sementara itu, peralatan
yang dayanya lebih dari 160 Wh tidak bisa masuk
ke dalam pesawat.
2. Jangan gunakan power bank
di dalam penerbangan
Dari ketentuan Dirjen Perhubugan Udara
diuraikan pula bahwa power bank atau baterai
lithium cadangan yang dibawa ke pesawat tidak
boleh digunakan saat penerbangan. Dalam artian
tidak terhubung dengan perangkat elektronik lain
atau penumpang tidak melakukan pengisian daya
ulang.
Tidak hanya pada baterai ponsel,
sebaiknya tak lakukan pengisian ulang untuk
baterai kamera menggunakan power bank di
pesawat.

iburan tidak lengkap rasanya apabila kita
tidak membuat dokumentasi baik itu dalam
bentuk foto ataupun video dari smartphone
kesayangan Anda. Saat liburan pasti para traveller
harus mempersiapkan power bank apabila daya
baterai di ponsel sudah mulai low ataupun habis
sama sekali.
Namun, baru-baru ini Direktorat Jenderal
Perhubungan Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan mengatur soal ketentuan power
bank yang boleh dibawa ke dalam pesawat dalam
SE Nomor 015 Tahun 2018.
Ketentuan tersebut dikeluarkan guna
mengutamakan keselamatan dalam penerbangan.

L
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3. Pengisian daya sebelum keberangkatan
Agar penerbangan lebih aman, maka
sebaiknya ikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebelum keberangkatan sebaiknya isi baterai
ponsel hingga penuh. Namun, apabila saat di
bandara baterai ponsel terlihat akan habis,
Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus Anda sebaiknya melakukan pengisian daya ulang atau
ketahui berikut ini sebelum liburan membawa alat charge ponsel di bandara atau pun ruang boarding.
elektronik ke pesawat seperti dilansir dari Kompas
4. Bisa pengisian daya pada
Travel.
in flight entertainment
Beberapa maskapai memiliki pesawat
yang menyediakan usb port untuk pengisian
1. Ketahui ketentuannya
Ada ketentuan soal power bank mana daya ponsel atau alat elektronik lainnya. Oleh
yang bisa dibawa ke dalam pesawat atau bagasi sebab itu, sebaiknya Anda menggunakan fasilitas
kabin. Alat elektronik atau power bank yang bisa ini ketimbang melakukan pengisian daya
dibawa hingga dalam pesawat hanya power bank menggunakan power bank saat penerbangan.
yang memiliki daya per jam tidak lebih dari 100 Jangan lupa untuk membawa kabel usb karena
Wh. Untuk peralatan dengan daya perjamnya biasanya hanya bisa digunakan untuk kabel
antara 100 Wh hingga 160 Wh harus melalui tersebut.
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Perayaan Hari Jadi Ke-16

Satoria Yogya Gelar Diskusi Kepariwisataan di Acara Earth Hour

Horison Karang Setra Bandung Hotel

Pada perayaan hari jadi ke-16 tahun,
Hotel Horison Karang Setra Bandung menggelar
tausiyah bersama ust. Evie Effendi dan
membagikan bingkisan kepada puluhan anak
yatim di Sangkuriang Ballroom Horison Karang
Setra Bandung pada Sabtu 24 Maret 2018. Menurut
General Manager Horison Karang Setra Bandung
Aty Fadjariati, dengan menjadi bagian dari Horison
grup diharapkan agar menjadi image yang lebih
baik.
Pada perayaan hari jadi yang ke-16. Di
hari ulang tahunnya kali ini Horison Karang Setra
Bandung mengusung tema “Metamorphosis
Towards A Better Future”. Lebih lanjut Aty
mengatakan, Horison Karang Setra Hotel Bandung
memiliki fasilitas seperti Ballroom, dan fasilitas
meeting. Horison Karang Setra Hotel Bandung
memiliki 69 kamar dengan 7 tipe kamar. Mulai dari
tipe standard, superrior,deluxe, junior suite, suite,
cottage, dan grand cottage.

Grand Opening

Hijup Store Bandung

Sebagai salah satu kiblat kota fashion
di tanah air khususnya hijab, Bandung selalu
memberikan beragam model untuk Anda yang
ingin tampil trendi dalam berhijab. Salah satu
toko online busana dan baju muslim yang sudah
mempunyai beragam produk - produk unggulan
yakni Hijup, kini telah mempunyai toko di kota
Bandung.
Berlokasi di Jl. Ambon no. 15 Bandung
tepatnya seberang GOR Saparua Bandung, acara
grand opening Hijup Store Bandung yang di hadiri
artis cantik Herfiza Novianti dan suaminya Ricky
Harun berlangsung dengan meriah (15/04), even
ini juga di hadiri CEO Hijup yakni Diajeng Lestari. Di
mulai dengan beberapa sambutan, prosesi gunting
pita dan potong tumpeng, serta pembacaan doa
oleh ustad, grand opening Hijup store di meriahkan
dengan fashion show koleksi - koleksi terbaiknya.
Spesial di grand opening untuk pengunjung yang
membeli produk mendapatkan diskon hingga 30
%.
Dengan tagline look good, the good, feel
good, Hijup mempunyai spirit untuk menyebarkan
dakwah dan memperdayakan para UKM, serta
membuka lapangan pekerjaan, ujar Ranisa Rahman
selaku Head Of Business Development Hijup. Bagi
Anda yang ingin mendapatkan harga istimewa bisa
memiliki Hijup membership yang berlaku di online
atau store di setiap kota. Follow juga Instagram @
hijubstorebandung.
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Sabtu, 24 Maret 2018, bertepatan dengan
hari selebrasi global “earth hour”, Satoria Hotel
Yogyakarta (SHY) mengajak tamu hotel untuk
berdiskusi tentang kepariwisataan. Topik utama
yang didiskusikan adalah tentang komoditi lokal
yaitu teh yang memiliki banyak sekali nilai lebih.
Selain itu, diskusi kali ini juga membahas tentang
program kepariwisataan yang sedang dicanangkan
pemerintah pusat.

Adapun pembicara-pembicara yang hadir
dalam diskusi kali ini adalah Bapak Tazbir SH M.Hum
selaku pengamat pariwisata dan mantan Asdep Bisnis
Kemenpar dan Dr. Evie Indrasanti M.Kes sebagai
pakar yang memberikan pengetahuan tentang teh
dan manfaatnya bagi kesehatan. Pada pukul 20:30,
SHY turut berpartisipasi dalam memadamkan lampu
untuk kegiatan Earth Hour (Jam Bumi ) sebagai
program CSR. Pemadaman lampu ini berlangsung
selama satu jam dari pukul 20.30 – 21.30 WIB, area
lampu yang dipadamkan adalah disekitar Lobby,
Restaurant, koridor kamar dan Rooftop. Kegiatan
ini juga mengajak para tamu yang menginap untuk
turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, selama
lampu dipadamkan SHY menyediakan hiburan
yang dapat dinikmati oleh tamu di Rooftop lantai 9
dengan mengadakan musik akustik dan menyajikan
hidangan khas Yogyakarta.

Hotel Grand Pasundan Convention Hotel Gelar Donor Darah

Grand
Pasundan
Convention
Hotel
bekerjasama
dengan
PMI
kota
Bandung
menyelenggarakan donor darah dengan tema “One
Drop One Diamond” yang berlangsung di Jayagiri
Meeting Room pada kamis (5/3/2018).

Kegiatan tersebut di mulai pada pukul
09.00 – 12.00 wib yang di ikuti oleh 56 pendonor
yang terdiri dari karyawan hotel, tamu hotel dan
Bandung Motorcycle Hotel Association dengan
mengumpulkan kurang lebih 32 labu.
Kegiatan donor darah ini bertujuan untuk
dapat membantu dan meringankan beban saudara –
saudara yang membutuhkan darah. Selain itu pihak
hotelpun memberikan fasilitas photo boots, check
mata dan souvenir menarik dari pihak hotel.
Grand Pasundan Hotel mengucapkan
terimakasih kepada para pendonor yang telah
datang dan rela menyumbangkan darahnya untuk
rekan-rekan yang membutuhkan.
Untuk info lainnya dapat menghubungi
official whatsapp Grand Pasundan di 08112266959,
instagram di @grandpasundan.

Malam Penghargaan Para Pengusaha Bali di Aston Grand Ballroom

Sekitar 450 pengusaha Bali berkumpul di
Aston Grand Ballroom untuk menambah wawasan
dalam acara Entrepreneur Festival 2018 pada 29
Maret 2018. Acara yang diadakan setiap tahun ini
merupakan hasil kerjasama antara PT. Literatur
Negeri dan Aston Denpasar Hotel & Convention
Center. Dengan tema “Owning a Piece of Indonesia’s
Future” diharapkan para pemilik usaha dan brand,
baik besar maupun UMKM, para praktisi, akademisi,
dan investor mendapatkan wawasan bagaimana
merespon kondisi saat ini secara komprehensif dari
sisi politik, ekonomi, dan termasuk investasi.

Para peserta sangat antusias dalam ajang
jaringan pengusaha terbesar di Bali tersebut, hal
tersebut terlihat dari banjirnya pertanyaan yang
diajukan kepada para pembicara seperti Ellen May –
Indonesia Outstanding Female Investor, Burhanuddin
Muhtadi, MA, Ph.D – Kandidat Indonesia Best Political
Analyst, dan Alex P Chandra – Chariman Lestari Group
& Founder AKUBANK Business School.
Selain seminar dan pameran, acara yang
dimeriahkan oleh Navicula Band tersebut juga
memberikan penghargaan kepada para pengusaha
yang telah memberikan kontribusinya bagi
perekonomian Bali.
Adapun kategori dalam pengharagaan
tersebut di antaranya; Entrepreneur of The Year –
Dikhususkan kepada pebisnis yang terlihat secara
nyata memberikan kontribusi kepada lingkungan dan
pertumbuhan di Bali, The Rookie – Untuk pengusaha
pemula yang usianya dibawah 35 tahun, The Wonder
Woman – Untuk pengusaha wanita yang dengan
berbagai kesibukannya sebagai ibu rumah tangga
namun berhasil mengembangkan usahanya, The
Technopreneur – Untuk pengusaha yang bisnisnya
menggunakan platform teknologi atau digital.

60 Negara Hadiri Pameran dan Simposium Semen di Bandung

Indonesia menjadi tuan rumah The 25th
ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM)
Technical Symposium and Exhibition yang digelar di
Trans Convention Centre – The Trans Luxury Hotel,
4-6 April 2018 dengan mengusung tema “Green
Technology for Cement Industry”.
yang
terdiri
dari
Acara
simposium dan pameran ini dihadiri oleh
400 peserta dari 60 negara dan lebih

dari 50 (lima puluh) peserta pameran (exhibitor)
yang terdiri dari perusahaan machinery supplier di
industri semen Asia dan Eropa. Bertindak sebagai
tuan rumah adalah Asosiasi Semen Indonesia (ASI)
yang merupakan anggota ASEAN Federation of
Cement Manufacturers (AFCM) yang berkantor pusat
di Malaysia.
Menurut Ir. Widodo Santoso, MBA, Ketua
Asosiasi Semen Indonesia (ASI), The 25th ASEAN
Federation of Cement Manufactureres (AFCM)
Technical Symposium and Exhibition merupakan
forum berskala internasional yang penting untuk
pengembangan pengetahuan akan teknologi operasi
pabrik yang efektif dan efisien sekaligus ramah
lingkungan. Ajang ini mempertemukan produser
semen serta industri pendukungnya dari negaranegara di kawasan ASEAN dalam suatu rangkaian
simposium dan pameran.
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