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J ALAN-JALAN

W isata selfie memang menjadi tren 
belakangan ini. Hal tersebut tidak 
terlepas dari maraknya konten media 

sosial seperti instagram dan facebook.
 Melihat animo yang masih tinggi dengan 
wisata selfie, Kagum Group yang sukses dengan 
Rabbit Townnya kini kembali menghadirkan wisata 
selfie terbarunya yakni Centrum Million Balls di 
Jalan Belitung No 10, Kota Bandung.
 Centrum Million Balls menghadirkan big 
pool party atau kolam mandi bola yang dinyatakan 
sebagai kolam mandi bola pertama dan terbesar di 
Indonesia dengan luas 560 meter persegi. Kolam 
mandi bola tersebut di dominasi dengan warna 
oranye sehingga kesan berwarna hadir di tempat 
ini.
 Begitu memasuki Centrum Million Balls 
pengunjung akan diarahkan untuk menaiki tangga 
untuk melihat ataupun berbelanja souvenir seperti 
kaos, bantal, kemeja, celana dengan tema Centrum.
 Setelah dari counter souvenir, para 
pengunjung bisa langsung menjelajahi 12 spot

 foto yang instagrambale.
 Diawali dengan Spot Selfie Avocado 
Shake Spot foto ini berwarna hijau seperti alpukat. 
Ruangan ini dilengkapi dengan sofa hijau, hiasan 
lampu, dan tangga. Dilanjutkan dengan spot selfie 
Boba Shopyang di dominasi dengan warna merah 
dan putih. Kemudian ada Buble Yellow Shower, 
ruangan ini berwarna kuning, terdapat bath tub 
di bagian tengahnya dengan aksesoris bebek di 
sekelilingnya. Selanjutnya ada Butter Popcorn spot 
ini di hiasi dengan mural popcorn yang kece untuk 
di foto bersama pasangan.
 Terdapat juga spot Disco Darling di 
spot ini pengunjung akan merasakan seperti 
berada di klub malam dengan ornamen bola-bola 
kristalyang gemerlap dan blink-blink. Bagi Anda 
yang ingin seperti shooting di film Eiffel I’m In 
love wajib selfie di ruangan berwarna pink dan 
biru muda ini yakni Secret Door. Ada juga spot 
French Fries dengan gambar Kentang goreng 
besar seperti di Restoran Cepat saji. Di spot Story 
of My Life pengunjung akan di berikan kertas 

gambar yang bisa di warnai sesuai dengan selera.
 Kemudian ada juga Strawberry Cheese 
Cakeberwarna pink seperti ice cream, spot foto 
ini justru membuat Anda akan merasa betah 
dibuatnya. Ada juga Centrum Millenials Ruangan 
ini full dengan stiker yang menarik perhatian, 
terdapat juga Choc Sundae.
 Setelah puas berswafoto, saatnya 
pengunjung menikmati wahana puncaknya yakni 
mandi bola di kolam raksasa dengan jutaan bola 
berwarna oranye, terdapat dua seluncuran untuk 
menambah keseruan di wahana ini.
 Selain kolam bola raksasa, terdapat juga 
kolam bola dengan ukuran yang lebih kecil khusus 
untuk balita.
 Sebelum bermain di kolam bola, 
pengunjung akan di berikan kaos kaki gratis, 
pengelola juga menyediakan loker untuk para 
pengunjung. Jadi pengunjung tak perlu repot-
repot menenteng bawaannya ketika foto.
 Bagi Anda yang kelaparan setelah bermain 
di wahana ini, jangan khawatir, karena pengelola 
menyediakan cafe dan resto yang menyediakan 
menu makanan dan minuman Indonesia dan Eropa.
 Wisata Centrum Million Balls terletak di 
jalan Belitung No.10 sebelah SMAN 3 Bandung. 
Buka setiap hari mulai hari Senin – Jumat pukul 
10.00-20.00 WIB dengan tiket masuk Rp 80.000 
dan Sabtu- Minggu dan hari libur buka pukul 
09.00-20.00 WIB dengan tiket Rp100.000. Untuk 
harga promo weekday Rp.50 ribu dan Weekend 
Rp.65 ribu. Harga tiket tersebut sudah termasuk 
foto-foto di 11 spot foto dan bonus kaos kaki. 

Instagram @centrummillionsballs

Centrum Million Balls
Wisata Mandi Bola Terbesar di Indonesia

Penulis : Hendra Karunia
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J ALAN-JALAN

B ila anda yang ingin pergi dan berlibur ke 
negeri Belanda namun belum punya 
budget yang cukup ? jangan khawatir, kini 

miniatur negeri kincir angin itu hadir di Bandung, 
tepatnya di jalan Maribaya Sukamaju Rt 04 Rw 03 
Cibodas, Lembang. Sekitar 40 menit dari pusat 
kota Bandung.
 Disini anda akan merasa sedang berlibur 
di negeri Belanda, dengan tempatnya yang unik, 
menarik serta tentunya instagramable, didukung 
dengan hawa yang sejuk di daerah Lembang, 
tentunya semakin membuat anda betah berlama-
lama disini.
 Tempat yang unik, dengan berbagai 
dekorasi hadir disini, seperti kincir angin, rumah-
rumah, toilet, mushola, tempat makan, semuanya 
disulap dengan berbagai macam warna khas negeri 
kincir angin tersebut, serta dengan oleh-oleh dan 
pakaian khasnya yang di datangkan langsung 
dari negara asalnya menjadikan tempat ini layak 
dikatakan sebagai negeri Belanda yang berada di 
Bandung.

 Tak lengkap rasanya jika tidak 
mengenakan pakaian khas dari negara kincir angin 
tersebut, di tempat ini juga anda bisa menyewa 
pakaiannya cukup dengan 50 ribu rupiah, anda 
bisa berfoto sepuasnya dengan berbagai spot yang 
menarik, tentunya semakin membuat anda berada 
di negara eropa.
 Bila anda merasa keroncongan, jangan 
khawatir disini juga anda bisa menikmati berbagai 
macam menu makanan dari pizza, pie, macaroni, 
kopi, hingga menu khas belanda, salah satu yang 
harus anda coba yakni Poffertjes, kue khas belanda 
yang dibuat dari tepung yang berisi coklat serta 
di taburi dengan gula halus sebagai topingnya 
lengkap disediakan disini, juga terdapat kids menu 
bagi anda yang membawa serta buah hati anda.
 Diresmikan sejak 7 bulan yang lalu, 
tempat ini menjadi kawasan wisata baru di kota 
Bandung, dengan tiket masuk sebesar 15 ribu untuk 
weekday dan 20 ribu untuk weekend (termasuk air 
minum) anda bisa menikmati suasana berlibur di 
negara Belanda.

 “Saya datangkan langsung sebagian dari 
barang-barang yang ada disini dari belanda karena 
memang suami saya berasal dari sana serta ingin 
membawa suasananya ke Indonesia khususnya 
kota Bandung ini” ujar Mariati selaku pemilik dari 
Rumah Belanda ini.
 Liburan di Rumah belanda ini sangat 
cocok bagi anda yang ingin menghabiskan waktu 
anda bersama keluarga, didukung dengan tempat 
makan layaknya rumah, dengan meja makan 
serta kasir yang di desain khusus bagi anda untuk 
berbagi keceriaan bersama orang terkasih, jadi 
tunggu apa lagi segera nikmati sensasi berlibur 
di Belanda dengan mengunjungi Rumah Belanda 
Maribaya.

Mengunjungi Miniatur Negeri Kincir Angin di Rumah Belanda Bandung

Penulis : Muhammad Yusuf
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B andung memiliki banyak tempat 
bersejarah. Banyak tempat bersejarah 
di bandung yang dikunjungi oleh 

masyarakat luar bandung. Maka tak sedikit pula 
tempat bersejarah yang di kelola oleh pemerintah 
mengadakan berbagai acara untuk menyambut 
hari hari besar.
 Seperti Museum Konferensi Asia Afrika. 
Pada Jumat (10/08) menggelar Jelajah 
Museum Malam Hari dalam rangka menyambut 
peringatan pembacaan proklamasi yang 
mengangkat tema ‘Kisah Diplomasi Perjuangan’. 
Dalam acara ini mengajak penggunjung untuk 
melihat hilat museum pada malam hari, dan

ruangan ruangan yang pada hari biasa tidak di buka 
yang akan di buka khusus pada Jelajah Malam, 
serta beredukasi mengenai sejarah diplomasi 
kemerdekaan Indonesia.
 Pada kali ini pengunjung diperbolehkan 
melihat salah satu ruangan istimewa di Gedung 
Merdeka, yakni ruang VIP. Setiap Presiden 
Indonesia dari yang pertama hingga sekarang 
pernah memasuki ruangan VIP tersebut.  
Di akhir tur pengunjung akan di suguhi oleh 
makanan khas bandung sambil menikmati suasana 
bandung dimalam hari.
 Jelajah malam ini merupakan acara rutin 
3 kali dalam setahun yang sudah dilakukan sejak

 tahun 2010, dengan tema berbeda beda 
setiap kegiatannya. Selalu ada ruangan ruangan 
yang akan di buka khusus pada Jelajah Malam. Dan 
akan direncanakan kembali Jelajah Malam pada 
bulan Oktober/November saat sumpah pemuda 
dan hari pahlawan yang akan di gabungkan. 
 Meinarti Fauzie selaku Kepala Museun 
KAA berharap dengan di adakannya jelajah malam 
mengajak masyarakat untuk menyukai museum 
dan lebih memahami mengenai sejarah secara 
bersenang senang.
 Jelajah Malam ini digelar oleh Museum 
KAA bersama Sahabat KAA yang di motori oleh 
Klab Edukator Sahabat Museum KAA.

Menjelajahi Museum Konferensi Asia Afrika Pada Malam Hari

Penulis : Tita Salsabila
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J ALAN-JALAN

B agi anda yang bosan dengan latar belakang 
foto yang hanya itu-itu saja, seperti taman, 
mall, pemandangan, dan sedang mencari 

spot foto yang unik dan menarik, coba kunjungi 
wahana wisata Colourbox, yang beralamat di Jln. 
Raya Lembang No. 234 Gudang Kahuripan. Wahana 
wisata baru dengan spot-spot foto yang unik dan 
tentunya menarik.
 Berbeda dengan pendahulunya yakni 
Rumah Halloween, Colourbox hadir dengan 
menggabungkan konsep antara museum art dan 
wahana wisata yang jarang kita temui dimana 
pun. Dibuka sejak satu minggu yang lalu, serta 
dilengkapi dengan 7 ruangan dan 18 wahana

wisata foto yang unik serta patut anda coba.
 Di wahana wisata ini para pengunjung 
bebas untuk berfoto sesuka hati dengan properti 
yang telah disediakan di dalamnya, seperti, sepatu, 
bola, tas, topi, dan masih banyak lagi barang 
pendukung yang tentunya membuat foto anda 
semakin ciamik.
 Wahana ini buka setiap hari pada pukul 9 
pagi hingga 6 sore dengan harga tiket masuk untuk 
dewasa sebesar 50 ribu dan anak-anak dari umur 
2-12 tahun sebesar 25 ribu serta untuk nantinya 
akan ditambah berbagai macam properti, aneka 
makanan, hingga butik.
 Dengan antusiasme pengunjung yang

baik sejauh ini, diharapkan colourbox ini menjadi 
wahana wisata baru yang digandrungi oleh para 
pengunjung dan dengan diadakanya event-
event yang menarik, dapat melebihi target yang 
diharapkan serta awal september nanti tempat ini 
sudah berjalan secara efektif. Ujar Fredrich selaku 
Branch manager Colourbox.
 Wahana seperti mandi bola, meja makan 
melayang, pemakaman mesir kuno, area sirkus, 
kotak boneka, dan masih banyak lagi spot spot foto 
menarik yang dibalut dengan suasana warna warni 
membuat tempat ini cocok bagi anda yang merasa 
penat dengan berbagai macam masalah, wahana 
ini dapat membuat anda kembali ceria bersama 
orang terdekat anda.
 Penasaran dengan wahana yang lainya ? 
yuk  langsung saja kunjungi colourbox di Jln. Raya 
Lembang No. 234 Gudang Kahuripan, atau kepoin 
dulu instagramnya di colourbox.bdg, Facebook di 
Colorbox Bandung dan nikmati berbagai macam 
keseruannya.

Keseruan Warna-warni Wahana Wisata Foto

”Colourbox Bandung”

Penulis : Muhammad Yusuf
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B andung merupakan kota yang kaya akan 
kuliner, tak sedikit pula outlet outlet 
makanan baru banyak bermunculan untuk 

memanjakan lidah pencinta kuliner di Kota Paris 
Van Java ini. Bagi Anda pencinta kambing, bandung 
juga tak sedikit memiliki outlet menu yang 
berbahan dasar kambing dan jeroan.
 Boss kambing sangat cocok bagi Anda 
penikmat kuliner kambing dan jeroan. Berawal dari 
menyukai kambing, Seto Anggoro selaku pemilik 
outlet, terpikir untuk mengajak masyarakat 
menyukai kambing pula, maka dari itu Seto 
membuka outlet Boss Kambing ini.
 “Keunggulan dari Boss Kambing ini 
memiliki porsi daging yang besar, dan didalamnya 
itu full daging dan jeroan tanpa adanya tulang. 

Dan juga kambing yang di olah disini merupakan  
kambing import dari Australia, dimana kelebihan 
kambing ini tidak bau dan lebih empuk serta cocok 
dengan lidah masyarakat Bandung,”ujar Seto.
 Harga menu disini mulai dari Rp 25.000 
hingga Rp 59.000. Menu menu disini meliputi nasi 
goreng jeroan, nasi goreng kambing, sate kambing 
jumbo, sate kambing campur, sop kambing, 
tongseng kambing, gulai kambing, iga kambing, 
dan berbagai macam minuman.
 Boss Kambing terletak di jalan Terusan 
Jakarta no 54 Antapani Bandung, Outlet ini buka 
dari pukul 10.00 hingga 22.00.

Intagram: bosskambing.id
Facebook: bosskambing.id

Boss Kambing, Bagi Anda Pecinta Kuliner Olahan Daging Kambing

Penulis : Tita Salsabila
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K ULINER

U ntuk Anda yang sangat menyukai hidangan 
kuliner asal Korea dengan harga yang 
terjangkau, kini bisa di temui di Kota 

Bandung.
 Restoran yang menyediakan hidangan 
tradisional Korea Selatan ini adalah “Fat oppa”  nama 
restoran itu  sendiri dinamai fat oppa agar  lebih

 Selain itu terdapat juga menu yang 
“KOREAN BBQ”. Untuk menu korean BBQ sendiri 
varian nya ada Bulgogi,Woo samgyeop,dak 
bulgogi,wagyu cube,dan menu baru Fat Oppa yakni 
Fat Oppa BBQ Platter.
 Fat Oppa Juga sudah dapat dipesan 
melalui GrabFood maupun Gofood.
 Kapasitas Fat Oppa untuk lantai 1 , bisa 
sampai dengan 40 orang dan di lantai 2 Fat Oppa 
sendiri memiliki VIP room dengan kapasitas  22 
orang , yang dapat di reservasi untuk acara ulang 
tahun,dll
 Waktu buka restoran Fat Oppa sendiri 
untuk  Weekday mulai pukul 11.00-22.00 WIB , 
Last order pukul 21.30 WIB dan Weekend mulai 
pukul 11.00-23.00 WIB, Last Order pukul 22.30 
WIB. Alamat fat Oppa  berada di Jl. Karapitan No. 
82A, Karapitan, Bandung. Instagram @fat_oppa

Fat Oppa Restaurant Korea dengan Rasa Lezat dan Murah
simple dan gampang diingat oleh orang-orang. 
Menu yang ditawarkan oleh Fat Oppa juga 
menggiurkan, seperti Korean BBQ yang terdiri 
dari Woo Samgyeop, Dak Bulgogi, Bulgogi, Cheese 
Bul Dak, Yangnyeom Chicken, Budae Jigae, Kimchi 
Jigae, serta sederet dessert seperti bingsu dan 
punch.
 Menu makanan paling favorite dan Best 
seller di fat Oppa yakni Korean BBQ,Budae Jigae 
dan Teokbokki dengan kisaran harga makananya 
mulai dari mulai dari Rp.5,000 - Rp45,000 Untuk 
minuman Rp.5,000-Rp.15,000 dan dessert special 
mulai dari Rp.15,000 sangat terjangkau sekali 
bukan. Untuk Menu Soup Korean nya sendiri yaitu 
Budae jjigae yang terdiri dari sosis,baso ikan,fish 
cake,mie,sayur2an ,saus pedas dengan kuah kaldu 
ikan dengan rasa kuah yang pedas asin dan gurih 
tentunya sangat membuat para penikmat nya 
semakin bersemangat makan dengan sajian kuah 
yang cukup kental dan merah yang mencolok 
seperti Budaejjigae pada umunya yang sering ada 
di drama korea.
 Fat Oppa Sendiri Memiliki dessert yang 
tak kalah enak yaitu Bingsoo yang mana 
merupakan dessert atau es yang di buat mirip 
seperti salju es yang dibalut dengan rasa varian 
yang bermacam-macam dan aneka buah-
buahan , topping , dan ice cream yang Bervarian

Ngopi dengan Suasana Petualangan di Eiger Coffee

K opi merupakan minuman yang paling 
banyak digemari di indonesia, selain nikmat 
kopi mempunyai berbagai macam khasiat, 

tak heran banyak tempat menyediakan kopi 
sebagai menu utamanya, tidak hanya itu berbagai 
tempat juga menyediakan pemandangan yang 
unik dan menarik untuk pengunjung yang ingin 
menghabiskan waktu senggangya.

 Bagi anda yang mencari tempat kopi yang 
mempunyai tempat yang unik dan menarik, 
Eiger coffe lah salah satunya, terletak di 
Jalan Ir. H.Djuanda tepatnya di salah satu 
pusat penjualan tas dan sepatu Eiger Store.
 Dengan konsep yang didominasi oleh 
kayu dan pepohonan menjadikan Eiger 
coffe cocok bagi anda yang ingin menikmati

kota Bandung dengan udara sejuknya, serta anda 
juga dapat melihat rindangnya pohon 
dan jalan raya dari tempat kopi ini.
Berdiri sekitar satu tahun yang lalu, Eiger coffe 
menyajikan berbagai macam kopi dari mulai 
menu Mocktail, Tea, Freddo Frappuccino, 
Smoothies, Milk Latte dan masih banyak 
lagi menu yang bisa anda nikmati bersama 
teman, sahabat beserta pasangan anda.
 Eiger Coffee buka setiap hari pada pukul 8 
pagi hingga 10 malam untuk weekday, dan 
weekend buka pada pukul 8 pagi hingga 11 
malam, dengan kisaran harga dari 13.000 untuk 
Coffee tubruk dan 35.000 untuk Coffe testing.
 Jadi bagi anda yang ingin mencari spot 
photo Instagramable, rasanya cocok Eiger Coffe 
menjadi tempat untuk bersantai sekaligus 
menghabiskan waktu malam anda dengan 
dinikmati udara sejuk Bandung bersama orang-
orang terdekat, cek Instagramnya Eiger Coffee di 
eigercoffe_id.

Nikmati Lotek Legendaris Lotek Naripan

J ika anda sedang melintas di Jalan Naripan, 
jangan lupa mampir di lotek dan rujak 
Naripan, tepatnya dekat Jalan Sunda. 

Lokasinya yang cukup strategis dekat dengan 
jalan raya serta banyak kantor yang beralamat 
disana, tak heran jika lotek ini laris diserbu 
oleh para karyawan saat jam makan siang.
 Para pembeli juga dapat melihat proses 
pembuatan lotek ini, karena diletakan di depan 
meja makan, jadi kesegaran lotek ini tidak 
diragukan lagi. Disajikan dengan beberapa sayur-
sayuran segar seperti, toge, waluh, kacang panjang, 
petis kangkung, serta dipadukan dengan bumbu

kacang yang khas membuat lotek ini banyak diburu 
oleh para pembeli.
 Rasanya yang khas serta bumbu kacang 
yang begitu menggoda membuat para pembeli 
rela untuk berbondong-bondong datang, dipatok 
dengan harga Rp.16.000 perporsi untuk lotek biasa 
dan Rp.18.000 perporsi untuk lotek lontong. Anda 
dapat menikmati satu porsi lotek khas Naripan 
ini, serta anda tidak perlu khawatir lotek ini akan 
membuat anda kenyang seharian.
 Berdiri sejak tahun 1996 lotek ini tetap 
menjadi pilihan utama bagi anda yang tidak sempat 
untuk sarapan dan memilih untuk makan diluar

 bersama sahabat, Dan juga menu yang ditawarkan 
cukup komplit, tidak hanya lotek, aneka makanan 
seperti roti bakar, lontong kari, nasi kuning, soto, 
nasi goreng dan jajanan warung pun disediakan 
disini, jadi bila anda tidak ingin makan lotek, masih 
banyak varian makanan yang bisa anda nikmati 
disini. Pada awalnya tempat ini adalah toko P&D, 
dan disulap oleh pemiliknya Imiyati menjadi 
warung lotek, saat itu Imiyati berpikir bagaimana 
berjualan dengan modal kecil namun mendapatkan 
keuntungan yang besar, dan akhirnya tercetuslah 
ide membuat lotek dan sampai saat ini  Imiyati 
sudah mempekerjakan 7 orang karyawanya. Jadi 
bila anda sedang berlibur di bandung dan melintas 
di Jalan Naripan, tidak ada salahnya untuk mampir 
di warung lotek dan rujak khas Naripan, buka 
setiap senin-sabtu mulai pukul 08.00 pagi hingga 
pukul 17.00.WIB

Penulis : Muhammad Yusuf

Penulis : Muhammad Yusuf

Penulis : Fajar Anugrah
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T erletak di Jalan Braga No. 10, Bandung Jawa 
Barat, de Braga by ARTOTEL adalah hotel 
ke-6 yang dioperasikan oleh ARTOTEL 

Group dan menjadi hotel pertama dari kategori 
Curated Collections, yaitu koleksi hotel butik 
yang dikelola dengan sistem ARTOTEL Group 
namun menggunakan nama hotel berbeda yang 
disesuaikan dengan keinginan para pemilik hotel/
Investor. Konsep pelayanan dan fasilitasnya 
setara dengan hotel bintang empat untuk target 
market yang mendambakan pelayanan yang 
sempurna.
 Hotel de Braga by ARTOTEL memadukan 
unsur legendaris kawasan Braga yang kental 
dengan suasana peninggalan zaman kolonial 
Belanda dan karya seni kontemporer yang menjadi 
ciri khas dari setiap properti yang dikelola ARTOTEL 
Group. Menempati gedung pertokoan Sarinah yang

dikembangkan menjadi gedung baru dengan 14 
lantai, namun tetap dipertahankan ciri arsitektur 
lama pada bagian façade-nya, desain interior de 
Braga by ARTOTEL menampilkan gaya modern 
minimalis yang dipadukan dengan sentuhan Art 
Deco. 
 Berbagai karya seni kontemporer 
menghiasi setiap lantai dan kamar hotel yang 
berkolaborasi dengan 7 seniman muda lokal 
Bandung, terdiri dari Addy Debil, Agugn, Argya 
Dhyaksa, Elfandiary, Erwin Windu Pranata, 
Radhinal Indra, dan Riandy Karuniawan. Karya 
seni yang ditampilkan oleh para seniman ini 
mengambil tema Botani / tumbuh-tumbuhan, 
terinspirasi dari latar belakang kota Bandung yang 
terkenal sebagai kota kembang dan perkebunan 
tehnya. de Braga by ARTOTEL hadir dengan 112 
kamar dengan tipe Studio 25, Studio 35, dan de

Braga Suite. Setiap kamar dilengkapi dengan 
fasilitas televisi LED 42 inch, koneksi internet Wi-
Fi, mini bar, safe deposit box, dan mesin kopi Dolce 
Gusto.
 Hotel ini dilengkapi juga dengan restoran 
24 jam, Kunst Bistro, Terrace Café yang terletak 
di bagian depan hotel, 6 ruang pertemuan yang 
disebut MEETSPACE, kolam renang, dan tentunya 
galeri pameran seni, ARTSPACE, yang menjadi 
fasilitas khas dari properti yang dikelola oleh 
ARTOTEL Group. “de Braga by Artotel telah di 
buka pada bulan Agustus 2018, ujar Vanjou selaku 
Marketing Communications Manager”.
     Untuk reservasi silahkan menghubungi 
(022) 86016100, kunjungi juga website www.
debragahotel.com, Instagram @debragabyartotel, 
dan facebook @De Braga by Artotel.

de Braga by Artotel
Hotel Dengan Konsep Seni
di Pusat Kota Bandung

Penulis : Yusuf Ariyanto
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K ULINER HOTEL

Nikmati Chef Suggestion Promotion di Hotel Santika Bandung

U ntuk urusan kuliner kota Bandung memang 
juaranya. Tidak hanya terkenal dengan 
dengan kuliner tradisionalnya , 

kota Bandung juga terkenal dengan kuliner 
nusantaranya. Hal tersebut tidak terlepas karena 
kota Bandung sekarang menjelma menjadi kota 
Urban.
 Nah Bagi Anda yang ingin menikmati 
kuliner nusantara dengan citarasa tinggi, bisa 
merapat ke Hotel Santika Bandung. Hotel yang 
terletak di jalan Sumatera 52-54 kota Bandung 
ini sedang menggelar Chef Suggestion Promotion 
Agustus di pandan Wangi restaurant.
 Promo ini diadakan setiap pertiga bulan. 
Pada kali ini Chef Suggestion Promotion akan 
di gelar selama bulan agustus – oktober dan 
berlangsung setiap hari selama 24 jam. Dalam 
promo ini terdapat 2 menu utama dan 1 menu 
tambahan.
 Menu yang pertama adalah ikan waku 
yang merupakan ikan asli manado yang di fillet 
lalu di bakar dengan ukuran 180 gram. Diolah 
dengan bahan dasar rempah-rempah seperti 
bawang putih, bawang daun, kemangi, kemiri serta

 hal yang paling penting yaitu cabai. Bahan-bahan 
tersebut di tumis kemudian di taburkan pada ikan 
yang sudah di bakar. Menu ini dihidangkan dengan 
nasi putih serta taburan bawang goreng. Proses 
pembuatan ikan waku ini sekitar 10-15 menit. 
Untuk mencicipi ikan waku ini dibanderol dengan 
harga Rp. 60.000 nett perporsi.
 Sedangkan untuk menu yang kedua 
adalah Sop Buntut Mentega. Kali ini Chef Dani ingin 
membuat suatu gebrakan baru di menu sop buntut 
yang diluar dari jalurnya. Pada Sop Buntut Mentega 
ini ia menambah cita rasa masakan Indonesia dan 
oriental dengan beberapa bumbu seperti mentega, 
minyak wijen, kecap inggris, bawang bawangan, 
dan tomat yang di iris tipis. Dengan kuah sop 
buntut dan nasi putih. Proses penyajian Sop Buntut 
Mentega ini sekitar 15 menit. Untuk menikmati sop 
buntut mentega ini dibanderol dengan harga Rp. 
80.000 nett perporsi.
 Sementara itu untuk menu minumannya 
atau menu tambahan Chef Dhani menghadirkan 
Honey Fresh. Honey fresh merupakan minuman 
ice cream vanilla yang di campurkan menjadi satu 
dengan susu fresh milk yang di padukan dengan

madu. Tanpa es dan gula Honey Fresh ini sudah 
manis dan dingin dari ice cream dan madunya. 
Rasa yang segar dan gurih dari campuran madu 
dan fresh milk, sangat cocok di minum pada saat 
sore menjelang malam untuk menambah stamina. 
Untuk harga Honey Fresh ini dibanderol Rp. 40.000 
net.
 Bagi Anda yang penasaran untuk 
mencicipi menu tersebut bisa datang langsung ke 
Hotel Santika Bandung Jalan Sumatera No 52 54, 
Bandung 40115.

 Telepon: (022) 4203009
 Website: www.santika.com
 Instagram: @Santikabandung

Penulis : Tita Salsabila

Nikmati 12 Menu Kreasi Ayo Makan di Four Points by Sheraton

M endekati hari raya kemerdekaan 
Indonesia yang bertempatan pada 
tanggal 17 Agustus menjadikan ajang 

berbagi promo makanan. Tak sedikit juga hotel 
hotel yang mengadakan promo makanan untuk 
merayakan hari raya tersebut. Seperti di Four 
Points by Sheraton ini.
 Dalam rangka merayakan hari raya 
kemerdekaan Indonesia, Four Points by 
Sheraton yang terletak di alan Ir. H.Djuanda

No.46, Bandung ini, meluncurkan 12 menu baru 
hasil kreasi chef yang ikut bertanding dalam acara 
Ayo Makan. Acara Ayo Makan ini merupakan acara 
tahunan yang di buat oleh Marriot International 
untuk merayakan hari raya kemerdekaan Indonesia.
 Program Ayo Makan ini selalu 
menampilakan masakan tradisional, dan temanya 
pun selalu tradisional. Setiap chef dari property 
di Indonesia membuat karya masakan terbaik 
mereka sesuai kreasi mereka, ada yang membuat

makanan khas daerahnya, ada yang mengupgrade 
masakan tradisional menjadi makanan kekinian 
secara penampilan tanpa menghilangkan cita rasa 
tradisionalnya.
 Four Points by Sheraton sendiri  
menandingkan 12 chefnya untuk memilih 1 chef 
terbaik, guna mewakili Four Points untuk acara Ayo 
Makan ini. Maka terpilih lah Chef Robby sebagai 
perwakilan dengan Big Prawn Woku Belanganya 
yang merupakan makanan khas Manado, dan lolos 
hingga tahap kota bandung, namun sayang saat 
tahap nasional Chef Robby kurang beruntung dan 
tidak lolos ke tahap selanjutnya.
 Agar karya ke 12 chef tidak sia sia, Four 
Point by Sheraton mengadakan promo Ayo Makan 
ini di Saffon Restaurant. Agar masyarakat Bandung 
dapat menikmati lezatnya karya karya chef Ayo 
Makan ini. Menghadirkan 12 masakan kreasi kreasi 
dari 12 chef dengan latar belakang yang berbeda. 
Ada yang dari daerah Medan, Jakarta, Soreang, 
Purwakarta, dan lainnya.
 Menu menu yang terdapat pada program 
Ayo Makan ini adalah Chiken Roll with Gulai 
Kacang Ijo, Tenderloin Maranggi, Nasi Menggono, 
Iga Penyet, Ikan Arsik, Ikan Acar Kuning, Buntil 
Daun Mengkudu, Buntut Sambal Kecombrang, 
Big Prawn Betutu, Sayam Ayam Berempah, Tumis 
Daging Asam Jawa, dan Big Prawn Woku Belanga.
 Hasil karya ke 12 chef ini akan di 
luncurkan saat hari raya kemerdekaan Indonesia 
yaitu pada 17 Agustus 2018 yang dapat di nikmati 
di Saffron Restaurant. Ayo ajak keluarga, sahabat, 
rekan seperjuangan untuk menikmati lezatnya 
karya karya Chef Four Point by Sheraton ini. 

Phone: 022 87330330
Website: fourpointsbandung.com/agustusoffers
Ig: @fourpointsbandung

Penulis : Tita Salsabila



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

www.destinasibandung.co.id 11Destinasi Bandung Edisi Agustus 2018

H OTEL
de JAVA Hotel Bandung, Hotel Kontemporer Modern Bernuansa Budaya

d e JAVA Hotel Bandung merupakan hotel 
bintang empat yang berlokasi strategis 
di daerah Sukajadi Bandung dan terletak 

tepat di seberang Mall Paris Van Java. Hotel yang  
di dekorasi dengan nuansa cokelat mewakili 
keberadaan budaya Jawa di era Modern sehingga 
para tamu dapat merasakan gabungan antara 
kenyaman dan keramahan.
 Hotel ini memiliki desain kontemporer 
modern dengan sentuhan elemen budaya Jawa 
menyentuh dari unsur budaya Jawa aslinya, 
dibangun dengan penuh percaya diri untuk 
memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan 
untuk para tamu.
 de JAVA Hotel Bandung menawarkan 82

akomodasi kamar yang terdiri dari 42 Superior, 
34 Kamar Deluxe, 4 kamar Executive, dan 2 Kamar 
Suites, de Bale Restoran, Mana Lounge, kolam 
renang, fasilitas pertemuan yang luas, memiliki 5 
ruang meeting yang berkapasitas dari 10 hingga 
350 orang. Ruang-ruang meeting ini cocok untuk 
acara mulai dari training, seminar, workshop, 
gathering, birthday, arisan, maupun acara 
konferensi.
 Untuk restoran de JAVA Hotel Bandung 
dilengkapi dengan dua restoran yaitu de Bale 
Restaurant dan Mana Sky Lounge. de Bale 
Restaurant berada di lantai lobby ini memiliki 
konsep tematik Jawa kontemporer dengan 
makanan khas tradisional Jawa, Indonesia, 

Asian, hingga Western. Mana Sky Lounge berlokasi 
di lantai 6 berdampingan dengan outdoor 
swimming pool dengan city view.
 de JAVA Hotel Bandung akan menjadi 
preferensi ideal untuk perjalanan bisnis maupun 
rekreasi. Lokasi de JAVA sangat strategis karena 
lokasinya   tepat di sebrang Mal Paris van JAVA, 10 
menit dari Pasteur Toll Gate, 10 menit dari stasiun 
kereta api, 15 menit dari Husein Sastranegara 
Airport.
 Untuk reservasi dan informasi bisa datang 
langsung ke de JAVA Hotel berlokasi di jalan 
Sukajadi no.148 Bandung.
 Phone : 022-2039888
 Instagram : @de_java_hotel
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PROFIL

M enduduki sebuah posisi General Manager di 
sebuah hotel memang butuh perjuangan 
dan kerja keras. Seperti yang di utarakan 

oleh General Manager Novena Hotel Bandung 
Ade Mardiah Hayati. Memulai karir dari tahun 
1991 sebagai Resepsionis dan Sales Executive di 
Istana Hotel Bandung membuat dirinya kaya akan 
pengalaman bekerja di dunia perhotelan hingga ia di 
percaya menduduki posisi General Manager hingga 
sekarang.
 Awalnya ade tidak ada kepikiran untuk 
berkarir di dunia perhotelan, justru dia malah 
memilih ingin menjadi Polwan (Polisi Wanita). Masa 
kecil hingga dewasa, dia habiskan waktunya  di Ciawi 
Tasikmalaya. Selepas SMA ade daftar ke Sekolah 
POLWAN di Ciputat Jakarta, menjalani beberapa tahap 
test, ternyata tidak berjodoh menjadi POLWAN. Atas 
saran sang ibunda yang berperan penting hingga 
dirinya menjadi sukses dalam karirnya. Pilihan jatuh 
pada kuliah bidang pariwisata perhotelan. Mulailah 
ade menjalani dunia kuliah pariwisata perhotelan 
di LPP Ariyanti dan langsung sebelum wisuda sudah 
direkrut sebagai Receptionist Hotel Istana Bandung 
tahun 1991, karir Perhotelan dinikmati sambil tetap 
ambil kuliah kelas karyawan di  Universitas terbuka 
dan hingga sekarang kuliah s2 di manajemen 
pariwisata Universitas winaya mukti.
 Perjalanan karir dari tahun 1991mulai dari 
resepsionist hotel di Istana Bandung, pada tahun 

kedua di promosikan menjadi sales executive. Ingin 
menambah pengalaman, ade pun pindah kerja ke 
Surabaya sebagai FO Manager dan Sales Manager. 
Setelah menikah,  ade  pindah ke Hotel Horison Jakarta 
selama satu tahun dan pindah lagi ke Hotel Horison 
Bandung selama empat tahun.  Kemudian ade pindah 
hotel Imperium Bandung selama satu tahun sebagai 
Sales Manager. Setelah itu Ade kembali menjadi 
Sales dan Marketing Manager di BGG Golf dan Resort 
selama.4,5 tahun. Kemudian perempuan yang aktif 
di berbagai organisasi seperti IHGMA ini menjabat 
sebagai GM Bumi Sawunggaling selama 4,5 tahun 
dan untuk menambah jam terbang diapun menjadi 
GM di hotel Cassadua Pasteur selama tiga tahun. 
Perempuan kelahiran Tasikmalaya 22 April 1971 ini 
kembali berkarir sebagai GM di Hotel Kembang dan 
hotel Serena selama 3 tahun, hingga Saat ini menjabat 
sebagai General Manager Hotel Novena Bandung, dan 
sekaligus ber profesi sebagai asesor kompetensi, 
auditor hotel, trainer, dosen vokasi dan graphologist.
 Awal gabung di Novena , ade langsung 
melakukan pemetaan produk, pengelolaan, pelayanan 
serta potensi SDM untuk di sesuaikan dengan standar 
usaha hotel bintang 3+.
 Dan untuk SDM , langsung dilakukan 
pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan 
langsung di ikutsertakan pada sertifikasi kompetensi 
profesi pariwisata pada tanggal 16-17 Juli 2018 dan 
September yang akan datang 30 orang karyawan. Hal
ini korelasi ade sebagai asesor kompetensi yang 
concern pada peningkatan kompetensi SDM.
 Ketertarikan ade di di dunia perhotelan, 
menurutnya, karena dunia pariwisata perhotelan 
identik dengan kondisi bahagia dan senang, jadi 
sebagai bagian unsur pelayanan akan terbawa 
bahagia dan senang juga.
 Ketika terdapat  tantangan internal dan 
eksternal selama bekerja di dunia perhotelan, ade 
lebih menyukai hotel lokal independen dibandingkan 
dengan hotel-hotel dibawah bendera chain hotel 
nasional atau international. Dikarenakan seni 
tantangan local independen yang cenderung lebih 
bebas berkreasi berinovasi karena hubungannya 
langsung dengan pihak pemilik. Dan kepuasan 
lebih dirasakan disaat berhasil membangun system 
pengelolaan, membangun citra, mengembangkan 
bisnis local independen. Dari tidak ber standar 
menjadi standar.
 Ketika di singgung mengenai tantangan 
selama berkarir di dunia perhotelan, perempuan 
penikmat kopi ini mengatakan, untuk tantangan 
internal  cenderung pada kurangnya kesadaran 
pemilik pada pentingnya standar usaha hotel, dan 
membangun kepercayaan  untuk bersandar pada 
system, bukan pada orang per orang. Sedangkan 
tantangan eksternal katanya setelah masa demokrasi 
semakin derasnya investor yang membangun hotel 
menggunakan chain hotel nasional dan international 
dan terbuka perijinan di kota atau kabupaten.

 Dalam perjalanan karirnya selama 27 tahun, 
Ade juga mengalami suka duka selama bekerja di 
dunia perhotelan.
 “Suka nya  dunia pariwisata bisa 
travelling baik dinas maupun non formal dengan 
banyak link insan pariwisata nasional, asia bahkan 
internasional. Dan dinamisnya pariwisata dari waktu 
ke waktu menjadi tantangan tersendiri untuk terus 
berkontribusi,” katanya.
 Perempuan berkacamata yang senang 
bergaul ini, dalam menyikapi persaingan di dunia 
perhotelan, dirinya mempunyai kiat-kiat tersendiri 
agar hotel bisa mencapai target yang diinginkan 
seperti harus berbeda dari competitor, buka jadi lebih  
baik ( tobe different not tobe better ) Optimalkan 
digital tools, channel dan lifestyle.
 “Ketepatan, kecepatan branding & Selling 
offline dan online. Imbangi jam terbang praktisi dengan 
sistematika keilmuan, jadi tidak asal “pokoknya” 
Focus pada value  nilai” khas kelokalan 
dan humanis, bukan jadi manufaktur. 
Jangan lelah terus pembinaan, pengawasan atas 
Checklist standar usaha dan standar kompetensi,”ujar 
penyuka psikologi ini.
 Sebagai seorang General Manager, 
menurutnya, peran karyawan sangat penting karena 
sebagai actor utama suatu hotel adalah karyawan. 
General Manager adalah mengelola potensi yang ada 
pada karyawan diwujudkan dalam seni pendelegasian
dalam suatu system untuk bersama-sama mencapai 
target dan harapan perusahaan.
 Dalam hidupnya ade mempunyai motto 
“Being happy and fulfilled” dalam artian jadilah ade 
yang bahagia senang dan bermanfaat untuk orang-
orang sekitar. Saat ini ade mengejar manfaat  pada 
bidang-bidang yang ade senangi atau sukai.
 Meskipun sebagai wanita yang super sibuk, 
dirinya tetap mendahulukan kepentingan keluarga.
 Sementara itu banyak pengalaman yang 
tidak terlupakan dan berkesan selama berkarir di 
dunia hospitality salah satunya saat dipercaya menjadi 
tim penyelenggara Golf tournament ambassador cup 
yang menghadirkan 30 duta besar.
 Hotel Novena merupakan hotel baru 
soft opening desember 2017 dengan tagline “ an 
affordable luxury hotel “ sangat cocok untuk keluarga 
dan kegiatan bisnis MICE, berlokasi strategis di 
perbatasan Bandung dan Lembang.
 Fasilitas standar hotel bintang 3+ memiliki 
126 room, restaurant, 7 meeting room, ballroom 
kapasitas > 1000 pax, rooftop hall kapasitas > 500 
pax, swimmping pool, children playground, SPA 
& massage, drugstore & souvenir shop, art corner, 
laundry, tour & transport dan banyak lagi.
 Menginap di Hotel Novena akan otomatis 
mendapat kemudahan di 2 kota yakni kota bandung 
dan lembang. Informasi reservasi +62 22 8200 5585 | 
www.novenahotel.com

GM Novena Hotel : Ade Mardiah
Menyukai tantangan Hotel Lokal Independen
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K abar gembira bagi para bunda yang ingin 
belanja untuk para buah hatinya. Terutama 
barang-barang yang akan di belanjakan 

sedang ada program diskon ataupun potongan 
harga. Pasalnya “Yens & Baby Kid Shop” pada bulan 
agustus ini sedang mengadakan diskon Lucky Draw 
& Diskon Time beserta Voucher atau discount dan 
potongan harga beserta promo lainya.
 Promo lucky draw tersebut di mulai dari 
tanggal 17 agustus untuk Discount time dan 
tanggal 18 agustus hingga awal September 2018. 

Hadiah yang didapatkan bisa berupa voucher 
belanja atau voucher discount ,  bouncer tumbler-
tumbler dan perlengkapan bayi. 
 Tema nya sendiri mengambil nama 
“Kemerdekaan” pada discount time yaitu pada 
tanggal 17 agustus 2018 , dan  lucky draw sendiri 
setiap hari dimulai pada tanggal 18 Agustus. 
Buka Setiap hari tanpa libur , kelengkapan yang 
disediakan untuk baby, ibu hamil, anak-anak 
perlengkapan anak , sekolah dan lainnya .
 Cara  mendapatkan Lucky draw sendiri 

dengan melakukan pembelanjaan minimal Rp.1 
juta. Selain itu untuk mengantisipasi antrian saat 
berbelanja, ada baik untuk melihat list barang 
melalui website resmi Yen’s and Baby kids dengan 
melihat-lihat katalog yang ada di https://www.
yensbabyshop.com/
 Untuk para pelanggan yang tidak mau 
repot keluar rumah ataupun tidak sempat ke toko, 
Yens & baby kid Shop juga tersedia di online shop 
seperti berikut :
    Shopee : https://shopee.co.id/yensbabyshop
    Tokopedia : https://www.tokopedia.com/
           yensbabyshop
    Website : https://www.yensbabyshop.com/ 

 Yang lebih menarik, tidak hanya di offline 
storennya saja terdapat promo, melainkan  untuk 
setiap pembelian di onlineshop  Yens & Baby Kid 
Shop memberikan promo yang menarik.
 Untuk memudahkan para pelanggan, 
berbelanja di Yens & Baby Kid Shop  bisa memesan 
via go-mart atau goshop yang tersedia di aplikasi 
GO-JEK.
 Nah Bagi Anda yang ingin langsung 
berbelanja ke Yens baby and kid Shop bisa datang 
langsung ke;
      Jl. Setiabudhi nomor 174
 Telp. (022) 2038536, 2035493
      Jl. Dakota 109 / Telp. (022) 6027529
      Taman Kopo Indah II / Telp. (022) 5423265
      Jl. Raya Lembang / Telp. (022) 2788199

 Yens & Baby  Kid Shop buka mulai pukul 
08.00 hingga pukul 21.00 WIB.
Website https://www.yensbabyshop.com/ 
Facebook : Yens baby & kid Shop
Instagram : @Yensbabyshop
Whastapp :+6289658100722 / +628973016030

Dapatkan Promo Bulan Agustus Hingga Awal september di Yen’S LucKy Gift
Penulis : Fajar Nugraha
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F ASHION

P ada 1 Agustus 2011, Istituto di Moda Burgo 
(IMB) Indonesia resmi dibuka oleh Jenny 
Yohana Kansil  seorang lulusan IMB Milano  

dengan tujuan menghadirkan solusi inovatif bagi 
sektor pendidikan mode di Indonesia karena 
berfokus pada esensi dari keterampilan khas Italia: 
sistem produksi, teknik jahit dan pembuatan pola 
yang sempurna.
 Sebagai pemegang lisensi IMB yang 
pertama di Asia Tenggara dan satu-satunya di 
Indonesia, IMB Indonesia bertujuan untuk menjadi 
institusi mode terbaik yang ditunjang oleh 
instruktur ahli, kurikulum tersusun, manajemen 
yang efisien dan ketanggapan akan kemajuan 
teknologi, fasilitas dan sumber daya.
 IMB Indonesia berharap siswa-siswinya 
yang akrab disebut sebagai Burgonians dapat

berprestasi dalam bursa kerja sektor kreatif 
berkelas internasional melalui pelatihan praktis 
dan sistem pengajaran personal tradisi Italia, 
negara dengan hasil kerajinan pakaian dan 
aksesoris yang tidak terbantahkan kualitasnya.
 Dengan selalu menanamkan nilai-nilai 
keterampilan, semangat unggul, gairah, kreativitas, 
keterampilan, kewirausahaan dan keaslian kepada 
para Burgonians, IMB Indonesia percaya bahwa 
orisinalitas adalah hal yang menjadikan tiap insan 
kreatif spesial.
 Menggelar konsep acara kreatif 
Cocktail à la Page guna memaknai hari jadinya 
yang ketujuh, IMB Indonesia dengan visi 
#IndonesiaFashionFreedom bekerjasama dengan 
Made Ind  platform lokal dari Argo Apparel Group  
untuk berkomitmen mengangkat desainer lokal

Indonesia agar siap bersaing di pasar internasional 
dengan mengangkat budaya dan warisan tekstil 
Indonesia yang kaya.
 Selama acara berlangsung IMB Indonesia 
mempresentasikan pergelaran busana koleksi 
terbaik Burgonians dan mengundang serta Biagio 
Belsito, Direktur Kreatif dari IMB Milano untuk 
unjuk kebolehan dalam pengolahan secarik tenun 
Doyo, wastra Indonesia asal Kalimantan hingga 
menjadi sepotong busana modern melalui metode 
draping.
 Sebelum menjadi Direktur Kreatif 
sekaligus instruktur di IMB Milano, Biagio Belsito 
sudah mengantongi lebih dari sepuluh tahun 
pengalaman kerja sebagai desainer senior bagi 
rumah mode kenamaan Italia seperti Valentino 
dan Dolce Gabbana. Oleh karena keahliannya 
dalam menguasai teknik moulage, haute couture 
embroidery dan pembuatan millinery (headpiece) 
Biagio Belsito akan membuka Master Class pada 
tanggal 6-9 Agustus 2018 mendatang eksklusif 
bagi IMB Indonesia.
 Untuk keterangan lebih lanjut mengenai 
IMB Indonesia dapat menghubungi Sdri. Ana di 
(021) 3002 0932 atau email info@imbindonesia.
com

7th Anniversary Istituto di Moda Burgo (IMB) Indonesia

Penulis : Fitriana Fadia

B agi anda para pecinta film horor 
Indonesia, hari ini tanggal 10 Agustus 
2018 release salah satu film Indonesia 

yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto yang 
pastinya sangat seru dan menegangkan 
untuk kalian tonton bersama teman atau 
pasangan.
 Sebelum Iblis Menjemput hadir 
dengan menggandeng beberapa artis ternama 
sebagai bintang utamanya, seperti Chelsea 
Islan, Pevita Pearce, Ray Sahetapy, Kinaryosih, 
serta masih banyak artis lainya dalam film 
yang bergenre horor tersebut.
 Banyak kejutan yang wajib anda 
tonton bersama teman atau pasangan anda, 
dari mulai efek-efek yang keren, teknik 
pengambilan gambar yang apik, serta jalan 
cerita yang tidak mudah ditebak yang pastinya 
akan membuat jantung anda berdebar di 
setiap menitnya.
 Cerita ini dimulai dari Lesmana yang 
diperankan oleh Ray sahetapy meminta 
kekayaan dari ritual terlarang, dengan kepala 
kambing, rambut, serta darah manusia sebagai 
syaratnya namun setelah kekayaan itu didapat 
Lesmana tidak mampu memberikan syarat

selanjutnya yang membuat iblis itu marah dan 
mengambil satu persatu keluarga lesmana.
 Film ini bercerita tentang konflik 
keluarga yang tidak harmonis yang membuat 
banyak permasalahan serta permasalahan 
yang tak terselesaikan dan akhirnya 
menyebabkan sang iblis lebih mudah 
mengambil keluarganya sebagai tumbal dari 
Lesmana yang tidak mampu memberikan 
keinginanya.
 Eko selaku pengunjung 
mengungkapkan film ini sangat keren, dari 
segi efek suara, totalitas akting dari semua 
pemain, alur cerita yang sulit ditebak, kejutan 
yang tiada henti, yang menyebabkan saya ikut 
terbawa dalam film tersebut.
 Rasanya cocok bagi anda yang 
berencana menghabiskan waktu bersama 
pasangan dan keluarga untuk menonton film 
ini, namun harus diperhatikan untuk anak di 
bawah umur terdapat kategori usia yakni D17, 
karena banyak konten dari film tersebut yang 
tidak sesuai jika ditonton oleh anak usia dini. 
Segera serbu bioskop kesayangan anda dan 
dukung terus film Indonesia.

Penulis : Muhammad Yusuf
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U ntuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat 
dan bugar, sangat dianjurkan untuk 
konsumsi buah dan sayur setiap hari. 

Namun buah atau sayur tidak menyediakan vitamin 
dan mineral secara lengkap sehingga diperlukan 
multivitamin sebagai pelengkap.
 Menurut Ahli gizi Youvit, Rachel Olsen 
setiap jenis buah atau sayur mengandung vitamin 
dan mineral tertentu atau tidak lengkap untuk 
memenuhi kebutuhan tubuh. Seperti tomat yang 
mengandung vitamin A, B3, C?, dan potasium, 
jeruk yang mengandung vitamin A, B1, B2, dan C, 
serta selada yang mengandung vitamin B7, B9, dan 
potasium. Setiap manusia memiliki kemampuan 
yang berbeda-beda dalam menyerap vitamin dan 
mineral dari makanan harian.

 “Namun penyerapan vitamin dan mineral 
di setiap individu itu berbeda-beda karena itu 
tergantung pada sistem pencernaan masing-
masing. Sehingga untuk melengkapi asupan gizi, 
vitamin maupun mineral, diperlukan multivitamin 
dari suplemen,” ujar Rachel di Jalan RE Martadinata 
Kota Bandung, Kamis (19/7/2018).
 Terkait multivitamin tersebut, setiap 
individu membutuhkan pilihan yang tepat dan 
bermanfaat. Dan salah satu multivitamin yang bisa 
menjadi pilihan tepat dan bisa dikonsumsi setiap 
hari yakni YOUVIT.
 “YOUVIT itu punya takaran vitamin 
dan mineral yang seimbang jadi tidak perlu 
khawatir dengan penumpukan kadar vitamin yang 
kedepannya tidak baik untuk tubuh,” ujarnya.

 Kelebihan Youvit adalah bisa dikonsumsi 
di mana saja dan kapan saja tanpa memerlukan air 
putih seperti saat menelan vitamin dalam bentuk 
tablet dan pil.
 “Saat ini Youvit memiliki dua varian yaitu 
untuk dewasa dan anak-anak,” ujarnya.
 Youvit dewasa hanya memiliki satu rasa 
yaitu mix berri dan youvit untuk anak memiliki tiga 
rasa yaitu strawberry, jeruk, dan nanas.
 Multivitamin Youvit yang mendukung 
gaya hidup sehat di Indonesia bisa Anda temukan 
di toko-toko seperti Watsons, Carrefour, Gramedia 
dan lainnya

Youvit Multivitamin Gummy Hadir Untuk Mendukung Gaya Hidup Sehat
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Mobil Ramah Lingkungan Ramaikan GIIAS 2018

 Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 
yang digelar di ICE BSD, Tangerang Selatan, tidak hanya diramaikan dengan 
peluncuran mobil terbaru, tetapi juga menampilkan berbagi konsep mobil 
ramah lingkungan yang banyak mencuri perhatian pengunjung. Hal ini sejalan 
dengan kepedulian pemerintah terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya 
teknologi teknologi ramah lingkungan.
 Misalnya di booth Mitsubishi yang menampilkan SUV dengan 
penggerak listrik berperforma tinggi, Mitsubishi e-Evolution Concept. 
Kendaraan ini merupakan sebuah prototipe teknis untuk menggambarkan arah 
strategi merek Mitsubishi Motors yang diperbarui dengan menggabungkan 
kekuatan SUV, EV, dan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem baru.
 Honda juga tidak mau ketinggalan dengan memboyong New Electric

Urban Vehicle (NeuV) yang sebelumnya sudah dipamerkan di ajang 
Consumer Electronics Show (CES) 2017 di Las Vegas, Amerika Serikat.
 Kendaraan berdimensi mungil ini diciptakan sebagai mobil listrik 
pintar dengan kelebihan mampu berbagi tenaga dengan orang lain. Selain 
tenaga listik, NeuV juga mampu bergerak secara otomatis tanpa dikendalikan 
alias otonom, serta sudah memiliki fitur cerdas bernama emotion engine 
yang bisa mendeteksi emosi dari pengendaranya. Toyota juga membawa 
langsung sebuah konsep electric car dari Jepang, yaitu i-Series yang 
terdiri dari i-Ride, i-Walk, dan i-Concept. Kendaraan listrik ini pertama kali 
diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2017, dan Toyota di Indonesia menjadi 
yang pertama memperkenalkan konsep i-Series ini langsung kepada 
masyarakat, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

 Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) belum lama 
ini meluncurkan warna baru untuk salah satu skutiknya, New Fino 
Grande. Warnanya adalah merah doff.
 Per Agustus 2018, New Fino dengan warna baru ini tampak 
sudah ditampilkan di website resmi Yamaha Indonesia. Di situs 
resminya, Yamaha memberi nama warna ini dengan istilah Luxury 
Red.
 New Fino Grande merupakan varian tertingi dari New Fino. 
Sebelumnya varian ini hanya menyediakan warna Royale Blue.
 Meskipun terdapat warna baru, tak ada perubahan terbaru 
lainnya dari skutik retro Yamaha ini. Dapur pacu masih tetap 
mengandalkan mesin 125cc dengan teknologi Blue Core. Harga juga 
masih di angka Rp 18,9 juta alias tak mengalami kenaikan dibanding 
bulan sebelumnya. 

Yamaha Fino Keluarkan Warna Terbaru

 PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan varian baru dari 
All New Daihatsu Terios yang diberi nama Terios Custom. Varian baru 
ini melengkapi tiga varian yang sudah dihadirkan sebelumnya yakni 
R Standar M/T, X Deluxe A/T, dan R Deluxe A/T.
 All New Daihatsu Terios hadir dengan desain yang berbeda 
dibandingkan varian lain, khususnya di bagian eksterior. Perbedaan 
paling mencolok terlihat di bagian bumper depan dan belakang 
yang didesain lebih sporty, sementara di varian lain desainnya lebih 
luxury. Perbedaan lainnya juga tampak pada bagian velg dengan 
desain yang baru.
 “Terios Custom merupakan varian baru dari All New Dihatsu 
Terios. Untuk mesinnya saat ini khusus yang matik dulu dengan 
pilihan warna putih,” terang Marketing Director PT Astra Daihatsu 
Motor, Amelia Tjandra, di pembukaan GIIAS 2018 yang digelar di ICE 
BSD, Tangerang, Kamis (2/8/2018).
 Sebagai varian baru, ADM tidak mematok penjualan yang 
tinggi untuk Terios Custom. Dijual seharga Rp 250.300.000 on the 
road Jakarta, All New Daihatsu Terios Custom ditargetkan terjual 100 
unit per bulan.

Daihatsu Hadirkan Terios Custom
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I ndia merupakan negara yang penuh dengan 
budaya. Tak heran jika di negara lain pun ada 
komunitas yang menyukai budaya negara 

tersebut. Indonesia pun memiliki komunitas 
India seperti komunitas Hare Krishna di bandung 
ini.
 Hare Kirisna merupakan komunitas 
pencinta india yang berdomisili bandung, 
komunitas ini juga dapat di sebut Paguyuban Hare 
Kresna. Komunitas ini tidak memiliki basecamp 
tetap, namun saat berkumpul biasanya mereka 
mengunjungi rumah salah satu anggota sebagai 
tempat kumpul.
 Hare Krishna turut meramaikan acara 
Lollipop Asia Festival yang bertempat di Amazing 
Art World di Jalan Setiabudi no 293 Bandung pada 
minggu (05/08/2018) lalu. Pada acara ini mereka 
membuka booth dengan beberapa konten yang 
mengenalkan Negara India.
 Pada booth Komunitas Hare Krishna

terdapat makanan dengan cita rasa India yang 
mereka bagikan kepada penggunjung Lollipop Asia 
Festival dengan gratis yaitu, Kichri yang merupakan 
nasi yang di mix dengan bumbu bumbu khas India, 
Lemon Rice yang biasa kita sebut sebagai nasi 
kuning, Kare dengan bumbu khas India, Samosa 
yang merupakan pastel khas India, dan Manisan.
 Selain itu pada stand Hare Krishna ini 
juga menjual merchandise India, buku buku yang 
menjelaskan apa itu Komunitas Hare Krishna, hena 
art yang di brandeol 35rb per art, menampilkan 
musik tradisional India dan menyewakan pakaian 
tradisional India dengan harga 20rb per kostum, 
namun bagi yang ingin memiliki pakaian tradisional 
india pun dapat membeli pada pakaian tradisional 
India pada stand mereka mulai harga 150rb hingga 
1 juta sesuai kualitas dan ukuran.
Untuk mengikuti komunitas ini dan ingin lebih tau 
mengenai komunitas ini dapat menghubungi Ketut 
Rascaria 085221903024.

Destinasi Bandung Edisi Agustus 2018

K OMUNITAS

Penulis : Tita Salsabila
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T EKNOLOGI

 pt. Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan 
digital Canon di Indonesia terus menambah dan menghadirkan 
Canon Image Square di berbagai kota di Indonesia. Kali ini Canon 
dan Datascrip meresmikan pembukaan Canon Image Square ke-17 
yang berlokasi di Focus Nusantara Bandung, Jl. Banda No.38, Kota 
Bandung.
 Gerai ini sekaligus merupakan gerai Canon Image Square 
ketiga di Kota Bandung, setelah Canon Image Square di Jl. Lengkong 
Besar No. 3-A dan Canon Image Square di Butik Dukomsel Bandung 
di Jl. Ir. Juanda No. 52.
 Di Canon Image Square, konsumen dapat mencoba dan 
merasakan langsung produk-produk Canon sehingga memberikan 
pengalaman tersendiri bagi konsumen untuk mendapatkan produk 
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Canon Image Square 
dirancang sebagai rantai toko ritel yang menghadirkan serangkaian 
produk pencitraan digital dari Canon yang disertai dengan nilai 
tambah pengalaman (experience), pengetahuan (education), 
keterlibatan (engagement), dan kesenangan (excitement) konsumen 
terhadap produk-produk pencitraan digital Canon, mulai dari 
prapembelian hingga pascapembelian.
 Produk yang dapat ditemukan di Canon Image Square 
ini beragam mulai dari kamera digital saku IXUS dan PowerShot, 
kamera DSLR dan mirrorless EOS, lensa serta perangkat cetak foto 
dengan printer SELPHY. Tersedia pula kebutuhan aksesori, seperti 
baterai, speedlite, underwater case, hingga consumables untuk 
printer SELPHY.

Canon Image Square
Kini Hadir di Focus Nusantara Bandung

ASUS ZenBook UX331
Ultrabook 13,3 Inci Paling Elegan Saat ini

 Sebagai produsen laptop terdepan di Indonesia, ASUS 
harus terus berinovasi dan menghadirkan teknologi terbarunya ke 
pasaran. Hari ini, secara resmi ASUS memperkenalkan notebook 
premium terbarunya yang memiliki model name ZenBook UX331. 
Laptop ultra-slim tersebut merupakan ultrabook paling cantik dan 
elegan yang dimiliki ASUS saat ini.
 ASUS ZenBook UX331 adalah notebook yang diberkati 
dengan keanggunan dan kemewahan pada desainnya. Bodi laptop 
ini dirancang dengan sangat sempurna dengan berbagai sentuhan 
artistik yang memukau seperti pada bagian lid cover yang diberi 
finishing menyerupai kristal.
 “ZenBook adalah notebook yang digagas agar selalu 
memberikan tampilan kemewahan kepada para pemiliknya,” ujar 
Galip Fu, Country Marketing Manager, ASUS Indonesia. “Lewat produk 
ini kami ingin pengguna memiliki true experience, tidak hanya dari 
sebuah notebook yang portable, namun sekaligus perangkat yang 
mewah dan powerful,” ucap Galip.
 Galip mengatakan, notebook dengan bentang layar seluas 
13,3 inci ini, memiliki kartu grafis tambahan di dalamnya. Melalui 
kartu grafis tersebut, notebook sanggup menjadi perangkat yang 
ideal untuk para creator content. “Mulai dari melakukan editing 
video, memanipulasi foto, sekaligus laptop yang ideal untuk 
entertainment seperti menonton film dan bermain games,” kata 
Galip.

Advan G2 Plus, Smartphone dengan Layar 5,7 inci & Baterai Jumbo
 Smartphone dengan layar fullview dan baterai 
berdaya besar? Tentu menjadi idaman banyak orang, 
apalagi sudah menjalankan sistem operasi Android Oreo 8 
dan didukung performa mumpuni.
 Baterai berdaya 4.000 mAh, menemani aktivitas 
selama 12 jam. Kemudian bentang layar telefon pintar 
fullview 5,7 inci HD+ rasio 18:9 nikmat untuk main game 
dan nonton video. Itu menjadi hal yang ditawarkan Advan 
G2 Plus.
 Advan G2 Plus, menjadi yang pertama untuk 
smartphone layar 5,7 inci fullview dengan kapasitas baterai 
jumbo, yakni 4.000 mAh. Dengan perpaduan tersebut, 
tentunya pengguna tidak akan mati gaya atau kebingungan 
ketika beraktivitas atau berkomunikasi.
 Dari hasil pengujian, G2 Plus digunakan untuk 
beraktivitas selama 12 jam. Kemudian menonton streaming 
video 6 jam, dan standby selama 4 hari.
 Maksimum baterai, maksimum performa, 
maksimum layar dengan harga Rp 1.899.000. Menjadi 
tiga hal yang ditawarkan oleh G2 Plus. Menyaksikan video, 
bermain game menjadi lebih memuaskan dan tahan lama 
Performa G2 Plus didukung oleh processor Mediatek 6737 
Dual Core 1.3 GHz dengan RAM 3 GB dan ROM 32 GB yang 
menjalankan sistem operasi Android 8 Oreo.Harga per 
unit pada jual cepat di e-commerce tersebut adalah Rp 
1.899.000 dan berhadiah flashdisk OTG Sandisk 16 GB.
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M emiliki perut buncit khususnya bagi 
kaum pria memang sangat 
mengganggu. Selain dapat menghambat 

pergerakan,perut buncit juga dapat menjadi sarang 
penyakit dan membuat penampilan seseorang 
tidak percaya diri.
 Perut mem ang mudah sekali untuk melar. 
Hal ini dikarenakan perut merupakan salah satu 
bagian tubuh yang memiliki elastisitas tinggi dan 
paling mudah berlemak. Ternyata perut buncit 
juga tidak hanya dialami oleh orang yang obesitas 
atau berat badan berlebih. Orang-orang yang 
berat badannya proporsional atau kurus pun dapat 
mengalami yang namanya perut buncit.

 Selain berhubungan dengan penampilan, 
perut buncit akan membuat banyak masalah 
kesehatan.
 Beberapa penelitian membuktikan 
penderita stroke, diabetes, dan serangan jantung 
lebih banyak disebabkan oleh perut buncit yang 
sudah obesitas.
 Namun bagi anda yang memiliki perut 
buncit tidak perlu khawatir, karena perut anda bisa 
rata kembali apabila melakukan gaya hidup yang 
benar.
 Menurut instruktur fitness dari Coklat Spa 
dan fitness Bandung, Nendy, berikut tips agar perut 
dapat rata kembali:

Pola makan yang Teratur
 Pola makan yang baik akan membentuk 
tubuh yang baik pula. Sarapan sangat penting 
untuk menjaga agar stamina kita tetap terjaga. 
Mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat 
dan protein serta menggurangi karbohidrat dan 
makanan yang manis manis sangat baik utuk 
menghilangkan perut buncit dan berat badan anda.

Olahraga yang Cukup
 Olahraga merupakan poin penting untuk 
menjaga tubuh anda. Olahraga yang baik untuk 
menghilangkan perut buncit adalah dengan 
porsi 70% olahraga kardio bisa dengan berlari, 
berenang, bersepeda, dan lainnya. Dan 30% 
olahraga beban seperti lat pull down, cable pull, 
dan lainnya.

Tidur yang Cukup
 Jam tidur yang ideal adalah 8jam dalam 
sehari. Sebaiknya menghindari begadang agar 
tubuh tetap ideal. Sangat disarankan tidur sebelum 
jam 11 malam.

Tips Agar Perut Tidak Buncit

Penulis : Tita Salsabila
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Wardah Gelar Hairfit Challenge
di Car Free Day Dago

 Brand produk kecantikan Wardah 
menggelar kegiatan senam Zumba bersama  Atalia 
Ridwan Kamil dan para influencer seperti beauty 
vlogger di Wardah Beauty House Dago Minggu pagi 
(12/8/2018) di Car Free Day Dago. Dalam acara 
tersebut di mulai dengan senam zumba, setelah 
senam di zumba selesai para peserta di ajak untuk 
mengikuti games dan meet and great bersama para 
influencer. Mengambil tema ‘Wardah Zumba Hairfit 
Challenge’, kegiatan ini  bertujuan untuk mengajak 
para wanita yang menggunakan hijab untuk aktif 
bergerak. Menurut Public Relations Wardah Wilda 
Arginisa,  kegiatan ini mengampanyekan ‘Bergerak
Bersama’ agar wanita berhijab tetap cantik di luar 
dan di dalam.
 “Warga Bandung kan lebih aktif dan 
kreatif, makanya kami adakan ‘Zumba Hairfit 
Challenge’,” ujarnya Acara ini diikuti beberapa 
influencer seperti Sari, Debby Permata, Alifah 
Ratu  dan Irital Maida. Kehadiran para influencer 
disambut antusias oleh para peserta yang sebagian
besar wanita dengan langsung mengajak foto 
bersama setelah acara selesai. Wilda mengatakan, 
lewat kegiatan ini juga produk kecantikan tersebut 
juga ingin memperkenalkan produk shampo 
terbarunya.“Shampo ini dibuat khusus untuk 
wanita yang berjilbab supaya rambutnya enggak 
gampang rontok, nggak ketombean, dan wanginya 
tahan lama,” ujar Wilda. Di acara #hairfitchallenge 
ini, peserta zumba juga bisa mendapatkan keramas
gratis setelah membeli empat varian shampo yang 
terbaru dan juga mendapatkan merchandise dari 
Wardah.

 Kue kekinian Bandung Kunafe kembali 
membuka outlet barunya di jalan Dr. Djunjunan 
No.153 Pasteur Bandung. Acara Grand Opening 
Bandung Kunafe dihadiri langsung oleh pemilik 
Bandung kunafe yaitu Irfan hakim & Ananda 
Omesh.

 Dalam pembukaan tersebut sekaligus 
Launching Varian rasa Baru dari Kunafe yakni 
varian rasa baru yaitu, Kunafe Rasa Blueberry 
cheese.
 Tidak hanya itu acara pun dilanjut 
dengan Lomba Kreasi atau merias Kue dari rasa 
varian baru kunafe yaitu Blueberry cheese. Acara 
semakin seru lomba #TatarucinganChallenge 
yang diikuti oleh Kunafens (Para Penikmat/
pecinta bandung Kunafe) yang menghadiri 
acara. Di akhir acara , Ketiga pemenang Lomba 
tersebut berhak mendapatkan hadiah uang tunai 
dan voucher.
 Dalam sambutannya Irfan hakim & 
Ananda omesh mengatakan bahwa, dibukanya 
outlet Bandung Kunafe Pasteur ini agar 
memudahkan para wisatawan yang ingin 
berbelanja, mengingat Lokasinya yang tak jauh 
dari gerbang Tol. selain itu , Bandung Kunafe 
bekerja sama dengan UMKM , yang untuk ikut 
serta memajukan usaha dan Per-Ekonomian 
masyarakat.

Hotel Novena
Terpilih Sebagai TUK

Sertifikasi Kompetensi Profesi

EIGER Dukung Penuh Timnas Panjat Tebing di Asian Games 2018
 mengingat panjat tebing adalah salah satu dari 
sekian banyak cabang olahraga yang pertama 
kali dipertandingkan di Asian Games 2018. 
Dengan mengambil venue berkelas internasional 
yang baru dibangun di Jakabaring Sport City 
Palembang, panjat tebing pun mendapat 
tempat yang istimewa bagi para penggemar dan 
penggiat olahraga panjat tebing di Indonesia.
 Dukungan EIGER meliputi alat-alat 
perlengkapan latihan serta dana pembinaan 
juga dirasa sebagai suatu lumrah untuk 
sebuah brand dalam meng-endorse sosok atau 
kelompok yang membawa nama Indonesia di 
ajang internasional.
 “Dukungan ini tentunya muncul dari 
persamaan visi kami yang ingin memajukan 
prestasi anak bangsa di ajang internasional, 
selain itu tentunya untuk menunjukkan kualitas 
produk kami kepada dunia,” ujar Harimula 
Muharam, selaku General Manager Marketing 
EIGER.

 Sebagai produsen lokal yang 
memfokuskan kepada alat-alat petualangan alam 
tropis, sangat wajar jika EIGER mendukung semua 
kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut 
di negeri sendiri.
 Salah satunya adalah dengan mendukung 
penuh kiprah tim nasional panjat tebing Indonesia 
di Asian Games 2018. Momentum ini sangat tepat, 

Aston Pasteur Siap Menyambut Atlit Asian Games 2018
akomodasi untuk penyelenggaraan Asian Games 
2018 bagi para atlet cabang olah raga sepakbola 
yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat di 
daerah Soreang, Kabupaten Bandung.
 “Kami merasa bangga karena hotel 
kami menjadi salah satu akomodasi yang 
dipergunakan para atlet selama bertanding. Kami 
akan menjamin kebersihan baik diseluruh area 
hotel maupun makanan yang disediakan untuk 
para atlet yang tinggal. Kebutuhan nutrisi yang 
disampaikan oleh Dinas Kesehatan akan menjadi 
fokus utama kami. Staff kami akan memberikan 
pelayanan terbaik untuk semua tamu dan 
para atlet serta komite pada khususnya” ujar 
Sekar Tunjung Sari, Marketing Communications 
Manager Aston Pasteur Hotel. Asian Games 2018 
akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang 
pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 
2018.
 Dari 40 cabang olahraga yang 
ditandingkan, Aston Pasteur dipercaya menjadi 
tempat akomodasi bagi para atlet cabang 
sepakbola. Sebanyak 61 kamar dari total 215 
kamar akan digunakan secara eksklusif oleh para 
atlet selama perhelatan pesta olahraga terbesar 
se-Asia tersebut berlangsung. Stadion Jalak 
Harupat, Soreang yang berjarak sekitar 15 menit 
dari Aston Pasteur akan menjadi saksi sejarah 
untuk pertandingan dari cabang sepakbola yang 
akan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 
mendatang.

 Aston Pasteur Siap Menyambut Atlit 
Asian Games 2018 Aston Pasteur Hotel resmi 
ditunjuk oleh INASGOC (Indonesian Asian Games 
Organizing Committee) sebagai salah satu 

Bandung Kunafe Kini Hadir di Pasteur

 Setelah dinyatakan lulus melalui 
tahapan verifikasi TUK dari Lembaga Sertifikasi 
Profesi, Hotel Novena dipercaya menjadi Tempat 
Uji Kompetensi ( TUK ) bagi kegiatan Sertifikasi 
Kompetensi Profesi bidang Food & Beverage 
Product pada tanggal 30 Juli 2018.
 Acara yang diselenggarakan kerjasama 
Indonesian Chef Association ( ICA ) Jabar dengan 
LSP Pariwisata Bhakti Persada ini diikuti oleh 48 
orang Executive Chef & Chef anggota ICA Jabar, 
yang akan memperoleh pengakuan Kompetensi 
berupa sertifikat Kompetensi yang diterbitkan 
oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ) 
berlaku untuk masa 3 tahun. Program Sertifikasi 
Kompetensi Profesi ini merupakan pelaksanaan 
dari Peraturan Menteri nomor 52 tahun 2012 
tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 
Usaha Pariwisata, sebagai suatu keharusan untuk 
pengakuan Profesi yang berlaku Internasional.
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