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A

da pesan tersirat dalam pernyataan Presiden Pertama Indonesia ini. Bahwa, jika bangsa
Indonesia ingin terus maju, perubahan harus selalu dilakukan. Dan, perubahan itu wajib
dilakukan oleh kita sendiri. Karena itulah, mencintai Indonesia harus terus dipupuk
lewat berbagai aksi yang bisa mendorong bangsa ini untuk terus melangkah ke depan. Apalagi
tahun ini Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-72 kemerdekaannya.
Itulah sebabnya MOMENTS A Living World Magazine edisi kali ini sengaja mengangkat tema
“Semarak Merah Putih” dan menampilkan aktor sekaligus traveler yang nama dan wajahnya sudah
tidak asing lagi, Nicholas Saputra, yang gemar menjelajahi berbagai penjuru Indonesia. Mencintai
Indonesia ternyata juga menjadi pemikiran dan sikap yang perlu kerap dilontarkan kepada
millennials Indonesia. Obrolan singkat tim MOMENTS dengan mereka, kami tuangkan dalam
rubrik Chit Chat yang membahas nasionalisme dan kepahlawanan.
Kami percaya bahwa wujud nyata mencintai bangsa adalah menghargai produk-produk
berkualitas prima yang mampu bersaing global, yang merupakan buah kreasi anak negeri. Karena
itulah dalam fashion spread edisi ini, kami hadirkan produk-produk lokal yang tak hanya kaya
akan rasa, tapi juga menyiratkan pesan budaya yang dihadirkan lewat aplikasi motif dan detail.
Tak ketinggalan adalah kiat memupuk rasa cinta kepada bangsa yang terdiri dari beragam suku
dan budaya ini lewat tulisan dan ilustrasi yang menarik untuk anak-anak. Dengan begitu, para
orangtua bisa memperkenalkan indahnya keberagaman sejak dini kepada anak-anak lewat rutinitas
mendongeng atau membaca. Semoga MOMENTS edisi 3 ini tak hanya bisa memperkaya wawasan
dan memanjakan mata Anda, tapi juga mengobarkan semangat mencintai bangsa ini hingga akhir
hayat. Selamat ulang tahun Indonesia!
Salam,
JANNyWATI
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Calendar Events Living World
2017

8 – 27 Agustus
Semarak Merah Putih
Merayakan Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Living World Alam
Sutera mengadakan rangkaian acara bertema “Semarak
Merah Putih”.

CaLE n Dar

• Pameran Alutsista TNI Angkatan Darat Republik
Indonesia. Berlangsung 12 – 20 Agustus di
Boulevard.
• Lomba Hiburan Rakyat, Pawai Dirgahayu RI, dan
Marching Band Anak. Diadakan pada 27 Agustus di
West Atrium & Boulevard.
• Merah Putih B-Boy Dance Competition.
Berlangsung pada 19 Agustus di West Atrium.
• Penampilan hiburan dari sekolah musik. Berlangsung
pada 20 Agustus di West Atrium.
• Kompetisi Line Dance Semarak Merah Putih.
Diadakan pada 22 Agustus di West Atrium.
Memeriahkan acara tersebut, Living World Alam
Sutera juga mengadakan photo competition yang bisa
diikuti oleh siapa saja, terutama para pengunjung
setia Living World Alam Sutera. Caranya, Anda
hanya perlu mem-follow akun social media Living
World Alam Sutera, lalu meng-upload foto momen
terbaik Anda bersama teman, pasangan, atau
keluarga. Jangan lupa untuk men-tag ke akun
orang-orang yang ada di foto Anda tersebut dengan
me-mention Living World Alam Sutera dan hashtag
#SemarakMerahPutihLW.
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26 Agustus
Blood Donation
Kegiatan CSR Donor Darah merupakan agenda rutin
yang dilakukan oleh Living World sebagai bentuk
kepedulian terhadap sesama. Bekerjasama dengan PMI,
BSD Society dan Paguyuban Sosial Marga Tionghua
Indonesia-Jakarta, kegiatan Donor Darah ini menjadi
salah satu rangkaian agenda kegiatan dalam rangka hari
kemerdekaan RI yang ke-72 tahun.

27 Agustus
live Card Shopping Reward Drawing Event
Pengundian Live Card Shopping Rewards, sebuah loyalty
program sebagai bentuk apresiasi kepada member setia
Living World. Dengan hadiah utama berupa 1 unit
BMW 320i Sport, voucher belanja Rp26 juta, diamond
jewelry, Samsung S7 dan voucher belanja Rp6,5 yang akan
diundi pada Minggu, 27 Agustus 2017 mendatang di
West Atrium Pk 17.00. Calon pemenang diwajibkan
hadir pada pengundian ini.

26 September – 9 Oktober
Festival Bakso
Siapa tidak kenal bakso? Bakso merupakan salah satu
makanan favorit masyarakat Indonesia dan sangat
mudah dijumpai di mana saja. Menariknya, rasa,
tekstur hingga jenis bakso pun sangat beragam. Itu
belum termasuk inovasi dari hidangan yang lezat
disantap selagi panas ini, yang semakin berkembang.
Melihat kondisi itu, Living World Alam Sutera
menghadirkan lebih dari 15 jenis bakso dari berbagai
tempat lewat kegiatan bertajuk Festival Bakso.
Tak hanya memanjakan para pengunjung Living
World Alam Sutera, kegiatan ini juga siap
memanjakan indera pengecap siapa saja, terutama
para penggemar bakso.

lIFESTylE
and
E N T E R TA I N M E N T
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The Hitman’s Bodyguard
Ryan Reynolds kembali mengumbar
aksinya dalam film aksi-komedi.
Sebagai agen biro perlindungan, Ryan
Reynolds harus melindungi kliennya,
penjahat kenamaan. Meski sebelumnya
saling membenci, keduanya kini harus
bekerja sama menyelamatkan diri.

Best Smartphone Camera
“We live in an age where people will watch epic entertainment
on their phones.” – Will Arnett.
TE KS : AG u NG Su H A RJA NTo. FoTo : D o K . S P E SI A l .

Produksi Lionsgate, Summit
Entertainment, Millenium Film.
Sutradara Patrick Hughes.
Pemain Ryan Reynolds, Elodie Yung,
Salma Hayek, Gary Oldman,
Samuel L. Jackson.

S

etelah berevolusi menjadi smartphone, handphone bukan lagi sekadar
alat komunikasi. Para produsen membenamkan berbagai fitur dengan
teknologi terkini demi memenuhi segala kebutuhan penggunanya.
Salah satunya adalah kamera. Seiring perkembangan teknologi, kamera pada
smartphone bahkan bukan lagi fungsi tambahan. Tak jarang produsen yang
justru mengedepankan kecanggihan kamera pada smartphone, seperti beberapa
smartphone berikut ini.
*Semua smartphone tersebut tersedia di Erafone, lantai 1 (1-31) Living World Alam Sutera.

Produksi Fox Searchlight Pictures &
Cloud Eight Film.
Sutradara Jonathan Dayton &
Valerie Faris.
Pengisi Suara Steve Carell, Emma
Stone, Sarah Silverman, Elisabeth Shue,
Alan Cumming, Andrea Riseborough.

Produksi 20th Century Fox.
Sutradara Matthew Vaughn.
Pemain Taron Egerton,
Colin Firth, Edward Holcroft,
Pedro Pascal,
Channing Tatum,
Julianne Moore, Halle Berry.

Kingsman: The Golden Circle
Markas Kingsman hancur berkeping-keping dan dunia
berada dalam ancaman. Upaya agen-agen Kingsman
membawa mereka berkenalan dengan organisasi matamata rahasia di Amerika Serikat. Kini kedua organisasi
elit ini harus bersatu menghadapi musuh yang sama.

TEKS: HAPI S SulA I MA N . F oTo : D o K . S PES I A l.
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leap!
Bocah perempuan piatu Félicie punya
satu cita-cita: pergi ke Paris dan menjadi
penari. Karibnya, Victor, bocah
laki-laki inovatif yang berkeinginan
menjadi penemu kenamaan.
Didorong keyakinan, keduanya pergi
meninggalkan penampungan dan
mengejar mimpi mereka.
Produksi The Weinstein Company.
Sutradara Eric Summer & Eric Warin.
Pengisi Suara Elle Fanning, Carly Rae
Jepsen, Maggie Ziegler, Dane DeHaan,
Terrence Scammell, Julie Khaner.

GaDGE t F rE aK

I n F otaI n ME n t

Battle of the Sexes
Diangkat dari kisah nyata tentang
pertandingan tenis pada 1973
antara petenis nomor satu dunia,
Billie Jean King, dan mantan juara,
Bobby Riggs. Film ini memaparkan
persaingan kedua figur tersebut di
dalam dan di luar lapangan.

Sam s u n g G al axy
S8 P l u s
R p1 1 . 49 9.0 0 0

Samsung Galaxy S8 Plus
Kemampuan kamera pada generasi
terbaru dari seri ﬂagship Samsung
ini memang tidak jauh berbeda dari
pendahulunya. Nyaris tidak ada hal
mengecewakan dari kemampuan
kamera pada Galaxy S7, S8, dan S8
Plus. Membuat mereka tetap menjadi
pilihan bagi pecinta fotografi dengan
smartphone. Lensa berkemampuan 12
MP di belakang dan 8 MP di depan
sama-sama memiliki f/1.7, sehingga
mampu menghasilkan kualitas foto
yang jernih, bahkan di penerangan
yang minim sekalipun. Untuk video,
kedua smartphone ini mampu merekam
dengan kualitas 4K yang jernih dan
minim lag.

i P h on e 7 P l u s
R p1 3 . 9 9 9.0 0 0
(3 2 gb)

xperi a Z5
Premi um D ual
R p7.999.000

lG V 2 0
R p7.999.000

iPhone 7 Plus
Sejak pertama menghadirkan
smartphone, Apple selalu
melengkapinya dengan kamera
berkemampuan mumpuni. Begitu
pula dengan iPhone 7 Plus. Kamera
12 MP dengan f/1.8 dan 6 elemen
lensa penyusun untuk kamera
belakang menghasilkan gambar
dengan rentang warna yang lebih
lebar dan dinamis. Untuk kamera
depan, hadirnya FaceTime HD camera
menghasilkan foto selﬁe yang lebih
stabil. Kualitas foto dari smartphone ini
juga ditunjang hadirnya Quad-LED
True Tone yang 50% lebih bertenaga
dibandingkan pada iPhone 6s.

xperia Z5 Premium Dual
Kualitas gambar memang selalu
mendapat perhatian khusus dari
Sony. Terlebih, di smartphone dual
SIM berkemampuan 4K pertama di
dunia ini. Untuk menunjang performa
pengambilan gambar, Xperia Z5
Premium Dual diklaim menjadi
smartphone dengan autofocus tercepat,
yakni 0,03 detik. Selain itu, kamera
utama yang berkemampuan 23 MP,
mampu menghasilkan gambar dengan
kualitas detail memukau. Ditambah
dengan optical image stabilization,
kualitas gambar yang dihasilkan pun
tidak akan mengecewakan.

lG V20
Sejak merilis V10, LG berhasil
mencuri perhatian pecinta smartphone.
Generasi terbaru yang dihadirkan
juga memiliki kemampuan mumpuni
demi menjaga reputasi pendahulu.
Di V20, LG menghadirkan dua
kamera beresolusi 16 MP dan 8
MP yang dilengkapi fitur autofocus,
OIS, dan LED Flash. Kemampuan
smartphone ini juga sangat terasa ketika
merekam video. Hadirnya electrical
image stabilization milik Qualcomm
menjamin kualitas video yang jernih
serta stabil, dengan kualitas mampu
mencapai resolusi 4K.
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take a
Peek
Because grooming is a
consistent act of self
care and it should
be done often to get
optimum results.

Rahasia
tampilan
lebih muda
ada pada
penataan
rambut yang
kekinian.
xl
Profesionel
Deluxe
Pomade GuARDIAN,
Rp57.800.

Selesai nge-gym
tak perlu membawa
banyak produk.
Cukup gunakan
pembersih tubuh
sekaligus rambut
yang menyegarkan
ini. Kistna Hair &
Bodywash - THE
BoDySHoP,
Rp179.000.

Wajah cerah
segar tidak
diperoleh
tanpa usaha.
Karenanya,
gunakan toner
agar kulit jauh
dari kesan
kusam. The
Fresh For Men
Absorbing
Toner - THE
FACE SHoP,
Rp375.000.

red [and] White
Siapa
bilang BB
cream
Kulit wajah
hanya
cepat sekali untuk kaum
berminyak? hawa? The
Sebelum
Fresh For
meeting
Men BB
gunakan tisu Cream SPF
penyerap
40 PA++ minyak
THE FACE
wajah.
SHoP,
oxy oil
Rp299.000.
Control
Film GuARDIAN,
Rp32.900.

Pori-pori wajah
yang tersumbat,
kerap memicu
timbulnya jerawat.
Bersihkan dengan
tisu khusus. Jeju
Volcanic lava Pore
Cleansing Wipes
- THE FACE SHoP,
Rp175.000.

Serba putih atau serba merah tak masalah. Tapi dengan aksen dan aksesori warna
komplimenter, justru akan hadir gaya busana yang lebih stylish. Tertarik?
TE KS & P E NG A RA H V I S uA l : R E VyA NA Z u l A R D I A NI . FoTo G RA FE R: F E RRy Zul F RIZE R. B uSANA Kol E KSI:
E x ECuTIV E , ColoRB ox, TRE ASuRE ISl AND.

B

alutan warna merah putih
yang klasik merupakan favorit
para pesohor dunia dalam
mengekspresikan diri. Apapun kesan
yang akan diwujudkan, kunci utamanya
adalah harmonisasi.
Do ubl e Ne c k l a ce,
Treasure Isl and,
R p99.000.

To pi ba re t m e ra h ,
Col or box , p r i ce by
req u est .
Ka ca m at a
po l ka do t pu t i h ,
Col or box ,
R p1 69. 9 0 0.

T E KS & P E N GA RAH
VISuA l: R E VyA NA
ZulA R DIA NI.
FoTo: FE RRy Zu lFRI Z ER.
loKASI: IN FoR MA.
KolE KSI: T HE B oDySHo P,
T HE FAC E SHoP,
GuA RDIA N .

S leveless top,
PS, R p149.000.
C ro p to p pu t i h
be r l e n ga n l e ba r,
Col or box , R p2 2 9. 9 0 0.

Sekali
seminggu
manjakan
kulit wajah
dengan
masker
instan yang
mudah
dibersihkan
ini. Vienna
Men Face
Mask GuARDIAN,
Rp13.300.

Kegiatan
outdoor
menyisakan
kotoran pada
kulit wajah.
Bersihkan
dengan Nivea
Men Whitening
oil Control GuARDIAN,
Rp34.200.

Aroma tubuh
memengaruh
kebersihan
tubuh.
Karenanya,
apapun
aktivitas
Anda siapkan
White Musk
Sport Roll on
Deodorant
- THE
BoDySHoP,
Rp109.000.

Jangan lupa untuk
menyemprotkan
aroma maskulin
yang segar dan
menggoda ini,
White Musk Sport
Eau De Toilette
Pour Homme THE BoDySHoP,
Rp419.000.

Lon g
j a c ket , PS,
R p1.599.000.

Crop slim
pa n t ,
E xecuti ve,
R p359.900.

C l u tch
j acket ,
Col or box ,
R p39 9. 9 0 0.

Ce l a n a
ku l o t f l o ra l ,
E xe c u t i ve ,
R p279. 9 0 0.

S e pat u pu t i h de t a i l pi t a ,
Col or box , R p3 2 9. 9 0 0.
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FaSHI on n ot E

BE aut y raCK

B

ukan masanya
lagi para pria
menjadi jengah
dengan sebutan lelaki
metroseksual. Sebab
sekarang semakin banyak
pria yang memahami
perlunya menjaga
kerapian dan kebersihan
diri. Sebab menjadi lelaki
sejati tidak harus identik
dengan sesuatu yang
berantakan, kok! Totalitas
penampilan justru
merupakan bagian dari
gaya hidup masa kini yang
terkesan apik. Apalagi
di mata wanita, pria rapi
dan harum jauh lebih
menarik!

Gelang
ku l i t
b u ck l e,
Col or box ,
R p9 9. 9 0 0.

B ra celet ,
E xecuti ve,
R p59.900.

Envelope
c lutc h,
E xecuti ve,
R p32 9.900.

Miranda Kerr
Flawlessly Stylish
Model Victoria Secret ini memiliki
kecantikan yang terpancar tanpa
dibuat-buat, memberi inspirasi
tampilan kasual yang dipadu
fashion items yang stylish sebagai
magnet utama.

Gal Gadot
Sophisticated Red & White
Terkenal sebagai ﬂat shoes lover,
padanan yang terinspirasi dari
pemeran Wonder Woman ini
bisa menjadi pilihan gaya tanpa
mengurangi kesan feminin
dan elegan.
Ve l ve t fl at s ho e s , E xecuti ve,
R p2 99.900.
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St yle

Independence

Re de f i n e I n don e s i a’s
re d an d wh i te f l ag i n to
c as u al l ook
O n I bra h i m , DAY by
D a n a r H a di bat i k s h i r t at
Pe n do po, R p497. 5 0 0.
O n I ka , B at i k C h i c s i l k
wove n ka f t a n at Pe n do po,
R p2 .1 0 0.0 0 0.
O n A xe l , DAY by D a n a r
H a di bat i k s h i r t at
Pe n do po, R p497. 5 0 0 a n d
M a n zo n e j o gge r pa n t s ,
R p3 89.0 0 0.

It takes bravery and freedom to build. Opposing the traditional rules, sync “culture” and
“street” altogether by pairing Indonesia’s fashion heritage with timeless basics.
Foto grafer : N atasha Este lle . Pengarah G aya : Rica l A rdani . Rias Wajah:
J ennifer Ange la . Mo del: I ka fro m WY N N , I brahim fro m JI M, & Ax e l fro m I VY.
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Th i s pa ge :
B at i k l ook i s n ot al ways
f l as hy an d s h i ny
O n I ka , B at i k To ba l
to p a n d cu l l o te s e t at
Pe n do po, R p575 .0 0 0.
O n A xe l , A pi k M e n s h i r t at
Pe n do po, R p45 0.0 0 0 a n d
M a n zo n e j o gge r pa n t s ,
R p3 89.0 0 0.

13

M u l t i col or h u e s on
wh i te cot ton i s an ot h e r
ton e d down al te r n at i ve
O n I bra h i m , B at i k
S e m a r s h i r t at Pe n do po,
R p1 . 375 .0 0 0.
O n I ka , B at i k S e m a r
dre ss wi t h l a ce
de t a i l i n g s l e eve s at
Pe n do po, R p1 . 3 1 2 . 5 0 0.

Le f t : M on oc h rom at i c qu i n te ss e n t i al
O n I bra h i m , M a n zo n e t a i l o re d bl a ze r, R p1 .1 89.0 0 0 a n d Pe n do po s ca r f, R p 2 19.000. O n Axe l , Ma nzo ne s ho rt s l e eve d s hi rt, R p2 39.000 a nd Pe ndo po l o o s e tro us e rs ,
R p3 1 9.0 0 0.
R i gh t : L aye r an ou te r we ar on pr i n te d s h i r t to l ook l e ss for m al
O n A xe l , Th e Y La be l te n u n s h i r t at Pe n do po, R p449.0 0 0 ; M a n zo n e bo mbe r j a c ke t, R p369.000 a nd Ma nzo ne j o gge r pa nts , R p389.000. O n Ibra hi m , Ma nzo ne pri nte d
s h i r t , R p2 69.0 0 0 a n d M a n zo n e ca rdi ga n , R p359.0 0 0.
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Mixed Martial Art: Perpaduan
Kesehatan dan Keselamatan Diri
Seni beladiri adalah olahraga seperti yang lain, ada peraturan, kendali diri, dan butuh
disiplin. Semua latihan ilmu beladiri sangat bagus, tapi hanya MMA yang mengajarkan
Anda caranya bertarung.

F it & Healt hy

K

esuksesan program televisi Ultimate
Fighting Championship pada 1993
yang ditayangkan di seluruh dunia turut
memperkenalkan jenis olahraga Mixed Martial Art
(MMA) atau seni beladiri campuran. MMA adalah
salah satu jenis olahraga kontak yang memperbolehkan
berbagai teknik pertarungan, seperti pergumulan,
tendangan, dan pukulan.
MMA memang menuntut para praktisi beladiri
untuk menguasai semua teknik beladiri yang ada di
dunia. Menariknya, kini kepopularan MMA sudah
menular ke masyarakat luas, utamanya mereka yang
tertarik untuk melakukan olahraga secara rutin untuk
menjaga kebugaran.
Olahtubuh melalui MMA memang sudah hal yang
awam. Apalagi jenis olahraga ini memiliki manfaat
ganda: untuk kesehatan dan kebugaran, membantu
menurunkan berat badan, membentuk otot, serta
utamanya untuk menjaga keselamatan diri, karena
mengandung teknik seni beladiri. Perlu diketahui
bahwa teknik gerakan MMA mengkombinasikan
teknik dari berbagai cabang seni beladiri untuk
melumpuhkan lawan.
Belakangan ini MMA masuk sebagai salah satu
jenis olahraga yang ditawarkan di berbagai pusat
kebugaran, termasuk yang ada di Indonesia. Apalagi
menjaga kesehatan dan kebugaran telah menjadi bagian
dari gaya hidup masyarakat modern, yang ditandai
dengan menjamurnya pusat kebugaran. Karena itu pula
seni beladiri, termasuk MMA, tidak lagi hanya menjadi
pertandingan resmi, melainkan jenis olahraga yang
bisa lakukan oleh siapapun. Kini, ada sedikitnya enam
teknik gerakan MMA yang populer diperkenalkan
dan diajarkan di berbagai pusat kebugaran. Gerakan
tersebut adalah:
• Boxing. Tinju atau boxing diyakni adalah merupakan
kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh banyak
petarung MMA. Boxing sendiri adalah olahraga dan
seni beladiri yang menampilkan dua orang partisipan
dengan berat yang serupa untuk bertanding tinju.
Dalam kelas boxing di pusat kebugaran, tentu saja
para partisipan tidak akan melakukan pertandingan.
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Manfaat MMA
• Latihan fisik terbaik, terutama
pada saat berlatih untuk
bertarung.

•

•

•

•

 ereka hanya akan berlatih meninju yang benar
M
dengan beberapa gerakan tinju dan dibantu oleh
instruktur bersertifikat.
Muay Thai. Adalah seni beladiri keras yang berkembang di Thailand. Muay Thai disebut sebagai “Seni
Delapan Tungkai” atau “Ilmu Delapan Tungkai”,
karena tehniknya sarat menggunakan pukulan,
tendangan, sikut, dan serangan lutut di delapan titik
kontak. Seperti halnya boxing, kelas Muay Thai di
pusat kebugaran mengajak partisipan untuk mempelajari gerakan-gerakan dasar seperti pukulan (Chok),
sikut lengan (Tee sok), tendangan (Tae), lutut (Tee kao),
dan dorongan kaki (Teep).
Jiu Jitsu. Merupakan nama seni beladiri dari Jepang.
Jiu Jitsu atau Jujutsu pada dasarnya adalah bentukbentuk pembelaan diri yang bersifat defensif dan
memanfaatkan “Yawara-gi”, atau teknik-teknik yang
bersifat fleksibel, di mana serangan dari lawan tidak
dihadapi dengan kekuatan, melainkan dengan cara
“menipu” lawan agar daya serangan tersebut dapat
digunakan untuk mengalahkan lawan tersebut. Dari
Jiu Jitsu ini lah kemudian lahir beberapa seni beladiri
lainnya yang berkonsep serupa, yaitu aikido dan judo.
Keduanya juga berasal dari Jepang.
Judo. Merupakan seni beladiri, olahraga, dan filosofi
yang berakar dari Jepang. Pada 1882, judo dikembangkan oleh Kano Jigoro. Pemain judo disebut
judoka atau pejudo. Cabang beladiri ini populer se
bagai cabang resmi olimpiade. Jika Anda ingin berlatih judo, sangat disarankan untuk berlatih di pusat
kebugaran khusus pelatihan judo, yang juga sudah
banyak tersebar di Indonesia.
Capoeira. Seni beladiri tradisional yang diciptakan
di Brasil oleh budak-budak Afrika yang dibawa oleh
bangsa Portugis. Di beberapa pusat kebugaran,
biasanya Capoeira diajarkan dalam kelas body combat,
yang memang khusus fokus pada gerak-gerakan
beladiri. Penting diketahui bahwa gerakan dalam
Capoeira bertujuan untuk melatih kelenturan tubuh
serta mengencangkan otot-otot tangan dan kaki
terutama paha, karena banyak menggunakan gerak
an kuda-kuda.

• Melatih disiplin. Sama seperti
olahraga lainnya, MMA menuntut
kedisiplinan diri, baik tubuh
maupun pikiran.
• Meningkatkan percaya diri dan
pertahanan diri. Ketika seseorang
mempelajari teknik seni bela diri,
maka otomatis hal tersebut akan
membangun kepercayaan diri
dan sistem pertahanan diri pun
meningkat.
• Menghindari stres. Adrenalin
dan keringat yang keluar karena
latihan MMA akan membuat tubuh
bugar sekaligus terhindar dari
stres, karena terpicunya produksi
hormon endorfin yang berfungsi
memberi rasa gembira dan rileks.
• Membakar lemak. Tergolong
dalam kategori olahraga HIIT
(High Intensity Intensity Interval
Training), MMA adalah latihan
kardio kombinasi latihan intensitas
tinggi dan latihan intensitas
sedang maupun rendah dalam
selang waktu tertentu, seperti
berlari sprint selama 20-30 detik
diikuti dengan berjalan selama 6090 detik. Latihan ini merupakan
latihan dasar sebelum memulai
MMA dan tentunya lebih efektif
membakar lemak, karena memacu
kerja jantung lebih keras sehingga
membuat tubuh mengonsumsi
oksigen lebih banyak sekaligus
meningkatkan metabolisme
tubuh, bahkan saat Anda sedang
berisitirahat setelahnya.

Teks: Zul mahm udi. F oto: D ok. Spesia l .
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D

i luar kebintangfilmannya, Nicholas
Saputra adalah traveller yang punya
kecintaan lebih pada Indonesia. Bagi
Nico —demikian ia biasa disapa— travelling
sudah menjadi kebutuhan. Ia sudah memulainya
sejak lulus SMA dan lebih intensif lagi lepas
kuliah. Uniknya, pengalaman masa kecil memberi
pengaruh pada minat travel-nya ini. “Waktu
kecil, kakek mencekoki saya dengan tontonan
dokumenter, cerita sejarah, juga flora dan fauna.
Waktu itu saya tidak mengerti, tapi tontonan itu
sangat visual, dan membuat saya membayangkan
senangnya berkunjung ke tempat-tempat itu.
Orangtua saya juga dulu sering membawa saya
liburan ke daerah-daerah wisata,” kenang Nico.
Ditambah karakter Nico yang penuh penasaran
dan eksploratif, menjadi latar belakang suburnya
minat ini. “Saya selalu ingin tahu rasanya kehidupan
orang lain, di tempat lain, negara lain, pulau lain
dengan kultur yang berbeda-beda,” ungkap Nico.

NICH olAS SAPu T RA

Menyelam di
Ketenangan
nusantara

I n t E rvI E W

“Travel can be one of the most
rewarding forms of introspection,”
– Lawrence Durrell

T EKS : H A PI S Su l A I M A N. FoTo : Sy I FA FAC H R u NI SSA .
P E NG A RA H G AyA : C l A R E STA P I ToJ o.
R I AS WA JA H & RA M B u T: V E loV E l I C E A .
Bu SA N A : Ex EC u T I V E , TE Nu N G AyA @ P E ND o P o, JA NSo B E R ,
T ED u H . lo KAS I : l I V I NG Wo R l D A l A M Su TE RA .
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All About Nusantara
Hingga kini Nico masih punya penasaran yang besar
bertualang ke pelosok Nusantara. Baginya, Indonesia
menyimpan banyak cerita dan kemungkinan, sesuatu
yang bisa ditemui di setiap wilayahnya. “Selalu ada
cerita, selalu ada interest yang berbeda di setiap daerah.
Saya menikmati semua tantangan di setiap perjalanan
itu,” ungkapnya yang gemar travelling sendiri.
Nico memang menyukai pantai dan laut. Ia
merasa tenang dan re-fresh berada di dekat laut. Ia
merasa mendapat ‘suntikan’ energi yang bagus setiap
pulang dari laut. Menurutnya, Indonesia punya
banyak pantai yang bagus dalam berbagai kategori:
keheningannya, pemandangannya, atau ombaknya.
“Saya sangat mengapresiasi kesunyian. Sebagus
apapun pantai kalau dieksploitasi berlebihan jadi
tidak menarik. Kadang pantai kecil, pantai biasa,
tapi bisa nongkrong, lihat orang memandikan kuda,
atau memancing, jauh lebih bagus,” papar Nico yang
nyaman dengan penginapan apapun, termasuk lodging
dan rumah penduduk.
Tak semata tempat-tempat baru, ada kalanya
Nico mengulang kunjungannya ke tempat yang sama.
“Ada beberapa tempat yang saya suka dan kunjungi
berkali-kali. Sensasinya selalu berbeda: pertama kali
eksplorasi; kedua kalinya menikmati yang lain, ketiga
kalinya ingin lebih dekat,” kenang Nico.
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TrAvel WiTh ADDeD vAlue
Nico menyempurnakan aktivitas travelling-nya
dengan berbagai inisiatif positif. Misalnya, project
kolaborasi dengan seniman di ArtJog 2017 lalu.
Nico juga turut mempromosikan potensi wisata di
berbagai pelosok Indonesia. “Saya bantu yang saya
bisa, mengkoneksikan mereka dengan individu dan
organisasi yang berkompeten,” jelasnya.

Mereka menyapa, ngajak ngobrol dengan duduk
tenang, atau sambil ngopi bareng; ketimbang di kota,
orang datang cuma minta foto dan selesai. Di pelosok
saya merasa lebih dimanusiakan,” jujurnya.

Nico’s Best Diving Spot: Komodo
dan Raja Ampat
“Pertama kali saya ke Pulau
Komodo itu 2006. Belum ada
apa-apa, penginapan atau
restoran. Cuma kampung
nelayan. Saat itu, saya bisa bolakbalik ke sana setahun 5 kali,”
tuturnya.
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Mengenai destinasi kunjungan petualangannya di
Nusantara, kebanyakan adalah eksplorasinya sendiri,
selain info dari teman dan bacaannya. Pada 2007-2008
lalu, Nico berkomitmen untuk keliling Indonesia
selama dua tahun itu. “Saya tidak ke luar negeri sama
sekali. Semua budget, waktu, dan kesempatan ke luar
negeri, saya alihkan untuk hanya keliling Indonesia.
Akhirnya saya keliling Indonesia, dari ujung ke ujung,
dan sudah dapat petanya,” ungkapnya.
Dalam setiap perjalanannya, Nico menghindari
privilige atas keartisannya. Meski diakui ada attention
lebih dari orang-orang di daerah yang ia datanginya.
“Tapi, interaksinya lebih menarik. Nggak sedikitsedikit minta foto. Lebih ke interaksi yang humanis.

Atas Nama Cinta
Kebanyakan kita mungkin travelling untuk mencari
alasan mencintai Indonesia. Tapi, bagi Nico justru
karena ia sudah jatuh cinta. “Bukan cara saya, tapi
saya sudah mencintai Indonesia,” singkatnya.
Nico percaya negeri ini punya banyak potensi
pariwisata. Tapi, ia prihatin dengan pengelolaan
potensi tersebut. “Harusnya dilakukan hati-hati.
Tourism itu sifatnya eksploitatif, maka konservasinya
harus baik. Tapi, kadang konservasinya tidak secepat
dan sekuat eksploitasinya. Banyak tempat yang saya
rasa terlalu cepat perkembangannya dan justru tidak
baik untuk alamnya. It’s good for the money, it’s good for the
people, tapi sustainability-nya perlu dipertanyakan. Jadi,
perlu keseimbangan eksplotasi dan konservasi tadi.
Bagi Nico travelling adalah sesuatu yang
personal. To be there, enjoy the moment, talk with local
people, itu adalah kepuasan yang luar biasa baginya.
“Saya lahir dan besar di kota besar. Banyak missing
moments di kota dan justru saya dapatkan di pelosok
Indonesia. Soal respect, memanusiakan manusia, atau
dimanusiakan manusia. Saya bermain film sejak usia
17 tahun. Orang men-treat saya macam-macam. Saya
kehilangan kejujuran orang lain. Tapi ketika masuk
ke pelosok, mungkin mereka tidak tahu siapa kita,
semuanya menjadi sangat tulus,” terangnya.
Karenanya, Nico tak pernah berpikir untuk
berhenti melakoni kegemarannya ini. “We’ll keep
on going, keep on travelling. Saya ingin terus bisa
memberikan dan melakukan yang saya mampu. Saya
mengenal Indonesia dengan lebih baik justru melalui
travelling,” pungkas Nico.

A Tale to Tell
“There are many little ways to enlarge your child’s world. Love of books is the best of all.” –Jacqueline Kennedy Onassis

A

nak-anak selalu senang diceritakan
dongeng. Baik itu disampaikan dengan
cara membaca buku bersama-sama
maupun bertutur melalui imajinasi sang orangtua.
Membacakan dongeng kepada anak sebelum tidur
merupakan sebuah ritual yang ternyata kerap
dirindukan dan tak tergantikan oleh alat tercanggih
sekalipun. Sebab, di sinilah orangtua memiliki peran
sangat besar dalam memilih dan menceritakan
dongeng yang tak hanya memicu minat baca anak,
tapi juga memperkenalkan indahnya keberagaman
kepada buah hati.

Come & Play

Apa yang Dipelajari dari
Dongeng?
Pembelajaran melalui cara mendongeng tak kalah
menariknya bila dibandingkan dengan pembelajaran
menggunakan alat peraga atau alat bantu teknologi
canggih. Sebab pesan moral dapat dengan mudah
disampaikan melalui sebuah cerita atau dongeng.
“Melalui dongeng, banyak hal yang dapat
dipelajari, seperti menanamkan budi pekerti,
mengenal karakter, meningkat rasa percaya diri,
serta mengembangkan kemampuan berbahasa.
Mendongeng juga mempererat bounding antara
orangtua dengan anak,” jelas Ardiansyah, atau akrab
disapa Kak Ardi, storyteller multitalenta yang juga
berprofesi sebagai coach panahan, gitaris band, juga
pendiri komunitas Dongeng Minggu.
“Membacakan dongeng bisa menjadi sarana
berkomunikasi dengan anak yang efektif dalam
menyampaikan pesan pada anak. Karena tercipta
suasana menyenangkan, maka lebih mudah untuk
menanamkan etika, kejujuran, rendah hati, setia
kawan, toleransi, termasuk menimbulkan sisi
empatinya,” imbuh Ardi yang juga gemar fotografi.

T eks: Revyana Z u lardiani. F oto : D o k . S pesia l
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Menstimulasi Kreativitas &
Kesenangan Membaca
Dongeng bisa berpengaruh pada perkembangan
fisik, intelektual, dan mental anak. “Menurut
para psikolog anak dan pendidik, dongeng dapat
menstimulasi anak untuk berimajinasi. Pada
masa pertumbuhan, anak-anak yang imajinasinya
terstimulasi dengan baik akan tumbuh dan
berkembang menjadi anak yang kreatif,” lanjut Ardi.
Kecerdasan anak terasah lewat keterampilan
berimajinasi dan menyimpulkan makna yang
terkandung dalam cerita. Karena itulah, merangkai
sebuah cerita untuk anak-anak tidaklah semudah yang

Buku Cerita Bertema Keberagaman

Teman Sejati Senang Berbagi
PG KIDS (Peace Generation Kids)
Diproduksi oleh sebuah lembaga
nirlaba independen yang
membuat gerakan menyediakan
bahan-bahan bacaan yang bertutur
tentang multi etnis dan perdamaian
dalam kegiatan sehari hari. Bukubuku mereka memiliki alur cerita yang
mudah dipahami bagi anak usia 3-8

Beruang Kutub

The Colors Of Us

tahun. Isi cerita menuntun anak-anak

dan Panda (Panda

Penulis & illustrator :

untuk menghormati sesama, hidup

& Polar Bear)

Karen Katz.

rukun dan berdampingan, meski

Penulis & illustrator :

Buku ini konon

berbeda-beda. Semua buku ini dijual

Matthew J. Baek.

dipersembahkan

dalam satu paket dan terdiri atas 10

Ide yang diangkat

oleh Karen Katz

judul, di antaranya Beda Selera Tetap

dari buku ini

untuk putri

Saudara, Tetangga Baru Beda Suku,

adalah mengenai

angkatnya, Lena,

Teman Sejati Senang Berbagi, Bintang

betapa menariknya

diadopsi dari

Untuk Persahabatan, dan sebagainya

perbedaan itu.

Guatemala.

dibayangkan. “Menulis cerita anak sebenarnya bukan
pekerjaan gampang, karena penulis harus menyadari
banyak pakem yang harus diperhatikan,” papar Vanda
Yulianti, proffesional children writer & education practitioner
sekaligus pendiri Mommiestories Community.
“Membuat cerita untuk anak merupakan
tantangan yang menarik bagi saya. Karena cinta
dengan dunia anak-anak dan sedari kecil saya
sangat terkesan dengan buku-buku cerita anak yang
menarik, maka saya memiliki harapan agar anak-anak
di masa ini akan terkesan dengan cerita karangan
saya,” urai Vanda yang mulai menulis buku cerita
genre anak sejak 2003.
Pemilihan tema, penokohan, juga alur cerita
serta penuturan kalimat yang menarik dan mudah
dipahami anak diyakini adalah kunci utamanya.
Jangan lupa “dukungan” ilustrasi yang menarik.
Sebab banyak hal positif yang bisa diperoleh lewat
membaca. Keterlibatan anak secara aktif saat
mendongeng pun akan memberikan pengalaman
tersendiri, sehingga tertanam kuat dalam struktur
kognitif anak.

Pilih Yang Menarik
“Sebuah buku cerita anak akan lebih mengena di benak
anak-anak jika tidak ada unsur menggurui atau memberi
nasihat, tapi langsung memberi contoh dalam bentuk
visual dan terlihat “ramah,” tegas Vanda, yang telah
menulis lebih dari 10 judul buku cerita anak dan kerap
mengangkat tema petualangan, edukasi, serta bermain.
Vanda juga pernah menuliskan cerita berseri
di sebuah majalah anak, berjudul Klub Lima.
Mengisahkan sebuah kelompok berisi lima anak-anak
yang bersahabat baik walaupun mereka memiliki
karakter yang berbeda-beda.
“Sengaja saya tampilkan berbagai karakter dalam
satu kelompok pertemanan, agar dari situ anak-anak
bisa belajar untuk saling menghargai perbedaan.
Sebab intisari dari persahabatan bukan dari fisik, latar
belakang, dan agama. Jadi, tanpa harus secara frontal
menjelaskan, anak-anak sudah langsung melihat
secara visual bahwa kita harus menghargai perbedaan
apapun,” jelas wanita yang juga membangun usaha
kerajinan Naminna Home ini.
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Surya valas

M

Manzone

Pats Barbershop

CellScience

rE LE aSE

eski berkonsep Home Living, Eat and
Dining Center, Living World Alam
Sutera juga menghadirkan fashion tenant
dari brand pilihan. Menyemarakkan tenant pada
kategori tersebut, telah hadir Manzone di Living
World Alam Sutera sejak 14 Januari 2017 silam.
Hadir sebagai cabang ke-92, retailer busana dan
aksesori pria yang namanya tidak asing ini siap
memenuhi kebutuhan pengunjung Living World
Alam Sutera.
Dengan visi untuk menjadi brand lokal terbaik
di Indonesia, Manzone yang dinaungi PT Mega
Perintis, terus melakukan inovasi. Sesuai dengan
tujuannya, untuk menjadi destinasi one stop shopping
bagi pria, Manzone yang terletak di Living World
Alam Sutera ini dilengkapi dengan shoes corner yang
menghadirkan brand sepatu kenamaan, seperti
Nike, Adidas, dan koleksi sepatu Manzone sendiri.
Manzone juga siap memenuhi kebutuhan fashion
harian pria, dari gaya kasual hingga formal.

B
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Cleopatra

T

oko aksesori yang sudah dikenal
di kalangan anak dan remaja putri.
Berbagai aksesori, mulai dari aksesori
rambut, hiasan dinding, hingga boneka teddy
bear yang lucu tersedia di sini. Kini, Cindy
Yayang sudah hadir di Living World Alam Sutera
lantai 2.
Selain tempat hunting ideal bagi anak dan
remaja putri yang gemar mengoleksi aksesori
berdesain imut dan penuh warna, Cindy Yayang
juga menjadi tempat yang tepat untuk mencari
kado hadiah ulang tahun yang unik.

B
eroperasi sejak 21 April 2017 silam di
Living World Alam Sutera, Surya Valas
yang berlokasi di area The Market hadir
guna melengkapi kebutuhan pengunjung setia Living
World Alam Sutera, termasuk warga Alam Sutera
yang ada di sekitar pusat perbelanjaan eksklusif ini.
Pihak Surya Valas juga mengakui bahwa pemilihan
lokasi untuk cabang kedua ini didasari pada potensi
konsumen yang besar, yang ingin mendapatkan nilai
kurs yang bersaing serta pelayanan yang prima.

Cindy yayang

arbershop, yang menyediakan layanan
bercukur dan perawatan rambut khusus
pria, sudah umum kita temui. Namun kini,
dalam tampilan unik dan konsep eksklusif, mulai
banyak barbershop dengan gaya masa kini yang hadir
di mal dan pusat gaya hidup. Hadir di Living World
Alam Sutera sejak Februari silam, Pats Barbershop
pun langsung mengundang atensi para pengujung,
terutama pengunjung pria yang mendambakan gaya
rambut trendi untuk menunjang penampilan, karier,
juga pergaulan.
Sebagai barbershop pertama di mal ini, lokasi
Living World Alam Sutera sengaja dipilih karena
memiliki pengunjung yang potensial di kawasan
Tangerang Selatan untuk mendapat layanan
barbershop premium dengan fasilitas yang nyaman
serta hairstylist profesional yang berpengalaman.
Selain itu, Pats Barbershop juga menjual berbagai
produk rambut yang sedang tren dengan harga
yang sangat kompetitif.

H

adir sebagai tempat perawatan dan
peremajaan kulit, CellScience hadir
di Living World Alam Sutera sejak 8
Maret 2017. CellScience sengaja memilih Living
World Alam Sutera sebagai lokasi cabang ke-4,
agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat di
kawasan Alam Sutera.
CellScience dikenal sebagai pusat perawatan
wajah dan klinik kecantikan menyeluruh. Lahir
dari pakar-pakar kenamaan di bidang kecantikan
yang ingin mewujudkan sebuah brand dengan
layanan yang menyeluruh, CellScience berupaya
untuk bisa mewujudkan kulit wajah dan tubuh
yang sehat dan juga terawat. Didukung oleh
peralatan canggih dan tenaga ahli, CellScience
memastikan bahwa setiap treatment sesuai
dengan perubahan lingkungan dan zaman.
Karena itulah CellScience ingin menjadi klinik
estetik terpercaya yang mampu melebihi harapan
pelanggan.

C

oncept store ini menawarkan berbagai
aksesori rambut dan pelengkap penampilan
untuk wanita. Dari scarf, topi, anting
berdesain elegan hingga clutch bag yang stylish
tersedia di sini. Tentu saja kehadirannya di Living
World Alam Sutera sangat dinantikan. Cleopatra
yang berada di lantai 3 Living World Alam Sutera
juga menghadirkan berbagai pilihan aksesori
berdesain manis, yang cocok untuk wanita bekerja.
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Kami, Indonesia!
Rian Farisa - Culinary and lifestyle

Wujud cinta dan bangga terhadap tanah air ada bermacam-macam.
Empat anak muda ini bercerita.

Correspondent
(IG: @gastronomy.aficionado)

Nasionalisme adalah…
“Nasionalisme Indonesia begitu

T E KS: No FI TRI ANA FI RMAN. FoTo : DoK . PRI BA D I .

unik karena patriotisme itu tidak
hanya perkara lahir di mana atau
apa kewarganegaraan kita. Ini terkait
Monica Hapsari – Ilustrator

seberapa kita kenal sejarah negeri ini, berbagai agama, serta budayanya.

(IG: @monicahapsari)

Patriotisme itu akhirnya secara beradab tertuang melalui lisan dan aksi kita.

Nasionalisme adalah…

Menurut saya, Indonesia mempunyai keunikan yang sulit dicari di negara-

“Terus berkontribusi langsung atau tidak

negara lain, yaitu keharmonisan antara agama dan negara. Berilah waktu dan

langsung dalam perkembangan bangsa

kesempatan, maka negeri ini akan tampil memukau di muka bumi ini. Mark

sendiri, dengan cara apapun yang kita bisa,

my words!”

ada kesadaran membangun dan berguna

Penting mana, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar atau menguasi bahasa asing?

bagi orang sekitar di dalam negara ini.

“Sebagai penulis sekaligus koresponden untuk media lokal dan asing

Bentuknya bisa beragam, mulai dari yang luas

serta sebagai seorang peneliti kuliner, tentu kebanggaan tersendiri dalam

seperti menciptakan platform baru yang bisa

menuangkan kreativitas dan ide saya soal kuliner Indonesia di setiap

memfasilitasi perkembangan karya anak bangsa,

kesempatan. Maka kemampuan dua bahasa, Indonesia dan Inggris, menjadi

atau lingkup kecil seperti membantu mendidik

sama pentingnya.”

CHI t- CHat

anak dalam keluarga hingga jadi pribadi yang berkualitas, dan bisa juga
berbentuk aktif mempelajari bangsa sendiri dan semua sejarahnya. Tapi
kadang, nasionalisme bisa berbahaya kalo jadi overrated, bisa jadi mengarah

Gerald Situmorang - Musisi

ke chauvinism. Contohnya tagline ‘Cintai produk Indonesia’. Menurut saya,

(IG: @geraldsitumorang)

kita seharusnya mencintai produk bagus, dari mana pun asalnya. Jadi saat

Nasionalisme adalah…

kita membeli suatu produk karena itu dari Indonesia dan bukan karena itu

“Mencintai Tanah Air. Bentuknya, melakukan hal

bagus, justru bisa menghambat kemajuan Indonesia sendiri dalam kualitas

yang positif di bidang masing-masing untuk

karya. Kritik yang membangun untuk produk lokal adalah salah satu bentuk

memberikan dampak positif terhadap Tanah Air

nasionalisme yang konkrit.”

dan masyarakat sekitar.“

Yang paling dibanggakan dari Indonesia?

Saya bangga dengan Indonesia karena...

“Salah satunya adalah kualitas spiritualisme orang prasejarah (ancient)

“Budayanya yang sangat beragam, mulai dari

Indonesia yang sangat maju, terutama ideologi mistisisme dan kadang

pakaian, bahasa, sampai alat musik. Karena saya

sufisme Jawa. Ancient people Indonesia membuat semua karya seni untuk

musisi, saya sangat tertarik dengan alat musik

Tuhan atau higher being. Ini adalah simbologi dan semiotika yang sangat

dan musik yang ada di setiap daerah seperti

maju. Karya yang dihasilkan pun memiliki kebijaksanaan tersembunyi.

gondang Batak, gamelan Bali, gamelan Jawa, talempong Sumatra Barat,

Pengenalan tentang dari mana kita berasal sangat jarang saya temukan di

kendang Jawa, tifa Papua, dan lain-lain. Suatu saat saya ingin mengeksplorasi

bangsa Barat.”

lebih dalam dan serius.”

Satya Winnie - Travel Blogger (IG: @satyawinnie)

Nasionalisme adalah…
“Menurut saya, nasionalisme itu rasa cinta, bangga dan memiliki Indonesia. Dan, sepatutnya nasionalisme sudah
mengalir di masing-masing warga negara.”

Karyamu mencerminkan Indonesia?
“Saat ini profesi utama saya sebagai travel writer dan tentu saja saya merasa dengan mengerjakan pekerjaan

HoME
and
lIVING

ini, saya berkontribusi untuk Indonesia. Dengan menulis, saya memperkenalkan kekayaan pariwisata Indonesia
ke panggung dunia. Beberapa kali saya juga diundang trip ke luar negeri, saya pergunakan untuk memasarkan
Indonesia. Semoga kontribusi kecil itu berdampak besar untuk Indonesia.”
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Millenial office Space & Design

Desain Kantor = Karakteristik
Perusahaan

“Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way.” – Edward de Bono

Meski menjanjikan, tren konsep desain
yang serba terbuka dan fun untuk
ruang kantor perlu diimplementasikan

TEKS: NAyu NoVI TA. FoTo : D o K . S PES I A l.

secara bijak. Menurut Eko, tampilan
ruangan kantor sebaiknya mengikuti

t rE n DI n G t oPI C

G

enerasi lampau mungkin akan
terheran-heran jika memasuki ruang
rapat yang berisi ayunan, sofa empuk,
dan tumpukan bantal. Jangankan kursi pijat dan
meja biliar yang boleh dipakai sesukanya oleh
karyawan, sekadar membayangkan ada mesin
pembuat kopi otomatis saja rasanya sudah jauh
dari kenyataan. Tapi sekarang, semua itu sudah
lazim ditemukan di kantor-kantor masa kini,
yang dipelopori oleh perusahaan seperti Google,
Facebook, dan Pixar.
Seiring dengan tumbuh suburnya
perusahaan startup yang dilahirkan oleh

Eko Priharseno
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branding image sehingga mampu

generasi millenial, citra lingkungan kantor yang
sebelumnya serba kaku dan formal secara
perlahan disulap menjadi lebih luwes, terbuka,
dan fun. Ini sejalan dengan karakteristik generasi
milenial yang mobile, tidak membutuhkan
banyak privasi, gemar berkolaborasi, serta cepat
tanggap terhadap perkembangan teknologi.
Seperti apa perwujudannya dalam lingkungan
kerja sehari-hari?
Ruang Bermain di Dalam Kantor
Upaya untuk menciptakan citra lingkungan kerja
yang lebih ramah dan menyenangkan sudah mulai
diterapkan oleh banyak perusahaan. Bukan hanya
di mancanegara, tetapi juga di dalam negeri.
Ambil contoh kantor Google Indonesia. Di sana,
karyawan biasa menggelar rapat di dalam ruanganruangan yang lebih menyerupai arena bermain dan
lounge ketimbang ruang kantor.
Nama-nama yang diberikan untuk ruang rapat
tersebut pun unik. Ada ruang rapat yang dinamai
“Gudang Rezeki”, “Pangkalan Ojek”, dan “Gelora
Asmara”! Nama-nama nyeleneh yang diajukan oleh
karyawan Google tersebut dimaksudkan untuk
mengundang rasa penasaran dari tamu-tamu
mancanegara, yang pada akhirnya akan bertanya
lebih jauh tentang budaya Indonesia.
Di kantor Tokopedia, suasananya pun tak kalah
menyenangkan. Alih-alih deretan cubicle seragam
berisi perangkat meja kerja dan komputer, karyawan
bekerja di dalam ruangan berdesain modern yang
dilengkapi kursi ergonomis, ayunan, dan bantal
empuk di sana-sini. Jika lelah bekerja, ruang rekreasi
yang dilengkapi meja pingpong, papan permainan
catur, dan sofa untuk leyeh-leyeh, selalu setia menanti
karyawan yang hendak singgah.
Karyawan Happy,
Produktivitas Meningkat
Mengenai tren desain ruang kerja yang semakin

fun, eko priharseno –Design Director dari
Aedi Interior Design Bureau, menyatakan bahwa
tampilan ruangan seperti ini ampuh memberikan
efek nyaman, rileks, dan spontanitas yang lebih
baik di kalangan karyawan. “Beraktivitas di
dalam ruang kerja yang fun akan membuat jam
kerja tidak terasa panjang dan melelahkan.
Komunikasi antar karyawan lebih lancar,
terbuka, spontan, dan penuh dengan ide-ide
segar,” jelasnya.
Hal ini sejalan dengan sebuah studi yang
dilakukan oleh British Council for Offices
(BCO) beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil
studi, 60,8% responden menyatakan bahwa
desain ruangan yang tidak konvensional mampu
menstimulasi kreativitas karyawan. Dalam survei
lain yang juga dilakukan oleh BCO, 60% responden
menyatakan bahwa produktivitasnya di tempat
kerja meningkat berkat desain ruang kerja yang
jauh dari tampilan tradisional.
Dian K. partawidjaja, M.psi, psikolog
yang juga staf HRD di sebuah perusahaan media
juga punya pendapat serupa. “Sebagai orang
yang banyak menghabiskan waktu kerja di dalam
ruangan, adanya perubahan tampilan desain
kantor menjadi lebih terbuka dan fun tentunya
akan membuat suasana kerja menjadi lebih tidak
membosankan. Ruangan seperti itu juga akan
memudahkan interaksi dengan rekan kerja bahkan
yang dari lintas-divisi,” ujarnya.
Dari sisi psikologis, penerapan konsep desain
yang fun akan membuat karyawan merasa lebih
rileks dan nyaman, serta menciptakan suasana yang
lebih guyub antar sesama rekan kerja. “Jika sedang
jenuh atau perlu ide segar, cukup menengadahkan
kepala sejenak melihat sekeliling, tanpa harus
keluar ruangan. Efek dari perasaan happy dan
merasa di-support oleh perusahaan, pada akhirnya
secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja
dan produktivitas karyawan,” jelas Dian.

mencerminkan karakter perusahaan.
Bidang bisnis yang digeluti, dinamika
aktivitas di dalam lingkungan kerja,
serta pola interaksi antar karyawan
akan turut mempengaruhi tampilan
desain yang ideal untuk ruangan kantor
sebuah perusahaan.
“Bagi tim kerja yang membutuhkan
banyak kreativitas dan ide-ide baru,
ruang kerja yang terbuka dengan
desain dinamis memang sesuai
karena bisa memudahkan anggota
tim untuk saling berinteraksi serta
mengungkapkan dan mendiskusikan
ide. Namun, untuk tipe pekerjaan yang
terkait dengan data-data yang sifatnya
private & confidential, barangkali
diperlukan desain ruang kerja yang
lebih tertutup,” jelas Dian.
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Sunon – Furnitur Kantor Inovatif
Kemudahan dan kenyamanan merupakan kunci dari produk-produk SUNON
yang tak hanya inovatif, tapi juga berdesain menarik dan memahami kebutuhan
penggunanya. Termasuk mentrasnformasi kebiasaan bekerja dengan posisi pasif
agar menjadi lebih aktif.

Kn I CKS Kn aCKS

B

eda jaman, beda kebutuhan, beda pula
gayanya. Mungkin pemikiran ini bisa
diterapkan pada konsep desain kantor
masa kini. Jika dahulu kantor identik dengan sekat
dan cubicle dalam paduan warna monokromatik yang
monoton, kini banyak kantor dirancang dengan
konsep desain interior yang lebih menarik dan kreatif.
Hal tersebut sejalan dengan semakin banyaknya
kalangan muda kreatif yang berbisnis. Sesuai dengan
selera kaum millenial tersebut, kantor dengan konsep
yang kaku dan membosankan mulai ditingalkan, dan
digantikan dengan konsep desain yang lebih fun dan
atraktif.
Kesadaran masyarakat pada kesehatan, yang
identik dengan kebiasaan menggerakkan tubuh
sepanjang hari, menjadi salah satu hal yang turut
mempengaruhi desain kantor masa kini. Karena
itulah, meski furnitur kantor dirancang ergonomis
–sehingga nyaman untuk dipakai sepanjang hari–
beberapa jenis furnitur juga menerapkan konsep
yang mengajak penggunanya untuk tetap bergerak,
meskipun hanya gerakan sederhana.
Bukan hanya itu. Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kerja, juga menjadi alasan munculnya
furnitur kantor berdesain khusus. Apalagi sekarang
dipercaya bahwa konsep desain kantor yang segar

dan menyenangkan, bisa mendorong kinerja
seseorang yang tentu akan mempengaruhi performa,
terutama mereka di bidang kreatif.
Menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut,
INFORMA menawarkan furnitur kantor yang tak
hanya variatif, tapi juga memiliki konsep desain yang
menarik, modern, serta inovatif. Dan, pada April
2017 silam, INFORMA baru saja meluncurkan
rangkaian furnitur kantor international, SUNON.
“Kebutuhan furnitur perkantoran kini
mengalami perkembangan yang signifikan agar
dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja
karyawan. Selain itu, desain kantor yang baik tentunya
juga terkait dengan citra profesional perusahaan.
Berdasarkan hal tersebut, INFORMA menghadirkan
SUNON yang menerapkan sistem modular, sehingga
dapat disesuaikan untuk ruangan kantor dalam
berbagai ukuran, gaya, dan kebutuhan,” papar Meutia
Kumala, Managing Director INFORMA.
KeMuDAhAn DAn KenyAMAnAn
Memiliki variasi produk dengan desain dan teknologi
yang inovatif, SUNON menghadirkan produk dan
furnitur untuk kebutuhan kantor yang dirancang
untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan
dalam bekerja. Karena itulah, setiap produk dari

SUNON dibuat menggunakan mesin mutakhir agar
mampu memenuhi kapasitas besar dan kecepatan
produksi dengan ketepatan ukuran yang presisi.
Produk-produk SUNON juga dibuat dari bahan
ramah lingkungan E1 standar Eropa yang antilembab, bebas bau, dan tidak beracun. Karena itulah
produk SUNON memperoleh setifikat Greenguard
dan BIFMA yang memastikan proses produksi
dikontrol secara ketat.
DuA sisTeM seKAT
Salah satu produk andalan SUNON adalah sistem
sekat yang canggih. Untuk ruangan kantor yang
luas, SUNON menawarkan dua sistem sekat yaitu
iLIVE dan HYLE. Sistem iLIVE merupakan
solusi untuk membagi ruang besar menjadi ruangruang fungsional yang berbeda, sedangkan HYLE
menawarkan sekat yang bentuknya lebih kasual
dalam berbagai pilihan warna, sehingga sangat cocok
diterapkan ada kantor yang karakternya lebih fun,
playful dan kreatif. Menariknya, HYLE dilengkapi
dengan sistem peredam suara hingga 20%.
hAngAT nAMun proFesionAl
Memahami pentingnya menata ruang kerja di
kantor untuk mendukung efisiensi kerja karyawan,
SUNON menawarkan set meja kerja seri LINZ, yang
mengadopsi gaya modern. Furnitur ini memadukan
kaki meja berbahan baja dan elemen kayu yang ringan,
sehingga menghadirkan kesan hangat tapi tetap
profesional. Apalagi pada setiap set meja tersedia
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boks khusus kabel yang menjaga kabel tetap rapi, serta
pembatas meja yang ringan tapi stabil dalam berbagai
pilihan warna dan bahan.
MengAJAK penggunA BergerAK
Hasil penelitian mengemukakan bahwa duduk
terlalu lama ternyata kurang baik untuk kesehatan.
Sementara, pekerja kantoran umumnya banyak
menghabiskan waktu dengan duduk. Seakan
memberi solusi atas hasil dari penelitian terebut,
SUNON hadirkan iWORK, meja kerja yang
ketinggiannya dapat disesuaikan, sehingga dapat
digunakan untuk bekerja dengan posisi duduk

atau berdiri. Tentu saja sistem ini bisa membantu
mentransformasi kebiasaan bekerja pasif menjadi
lebih aktif.
Dilengkapi dengan teknologi asal Denmark,
ketinggian meja iWORK cukup diatur dengan
menyentuh tombol yang terletak di bawah meja.
Terdapat 3 tombol yang menggunakan sistem
memori sehingga memudahkan untuk memilih
preferensi tinggi meja sesuai kebutuhan. Cara
kerja ini didukung dengan sistem Linark Lift yang
dirancang dengan memperhatikan detail seperti
sistem penggerak meja tanpa suara dan laci yang
dapat dibuka dengan sentuhan ringan.

nyAMAn JugA sehAT
Untuk menjaga kenyamanan saat harus duduk
lama di kantor, SUNON menawarkan variasi kursi
kantor seri HERO dengan sandaran punggung
yang didesain mengikuti struktur tulang belakang
manusia. Ada juga kursi kantor seri OLIVE yang
menggunakan bahan lapisan kain lembut dalam
berbagai pilihan warna serta sandaran punggung
dan tangan yang dapat disesuaikan. Membuat kursi
kantor ini terasa lebih nyaman saat dipakai.
TEKS & FoTo: lIVING WoRlD TEAM.
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a touch of Industrial Style
“Architecture is a visual art, and the buildings speak for themselves” –Julia Morgan
T EKS & PEN G A RA H V I S uA l: REVyA N A Z u lA RD I A N I . F oTo : F ERRy Zu l FR I Z E R . P R o D u K : Ko l E KS I I NF o R M A .
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Furnitur Industrial yang Fungsional
Konsep industrial sejatinya lekat dengan
gaya desain yang belum selesai atau

ebuah trend tengah digemari dan terinspirasi
dari bangunan pabrik-pabrik tua maupun
gedung-gedung industrial yang sudah tidak
terawat, sehingga menghadirkan kesan unﬁnished.
Menariknya, trend ini diadaptasi secara estetika pada
arsitektur, baik interior maupun eksterior, tempat
tinggal kaum urban. Penggunaan bahan baku mentah,
batu bata yang diekspos, atau permukaan semen
dinding yang terkesan tak merata, menjadi bagian dari
elemen dekorasi. Menariknya, hal tersebut tak hanya
diaplikasikan pada bangunan yang direnovasi, tapi juga
dikembangkan pada konsep interior rumah. Ditambah
aksen kayu dan bahan metal, berbagai produk dan
pelengkap interior yang menambah kental aksen
industrial.
Jika Anda tertarik untuk menata ulang rumah
dengan konsep ini, terdapat beberapa elemen
pendukung yang perlu diperhatikan. Bahkan, kesan
maskulin maupun feminin bisa diimbuhkan pada
sudut-sudut ruangan melalui pilihan furnitur yang

tepat. Tentu saja Anda tidak perlu menerapkan
pada seluruh bagian rumah. Cukup disesuaikan
dengan kondisi rumah untuk menghadirkan kesan
industrial modern yang keren. Berikut ini adalah
beberapa hal yang perlu diperhatikan:
• Konsep Terbuka. Ruangan yang lega dan
terbuka biasanya merupakan kesan pertama jika
menyebut kata ‘industrial’. Maka walaupun pada
hunian lahan terbatas, Anda bisa mengolahnya
dengan konsep awal infrastruktur terbuka dan
mengekspos kesan “mentah”. Desain interior
minimalis akan menambah kontras keadaan
ruangan dengan sentuhan rustic dan vintage.
• Detail Modern & Industrial Charm. Dinding
batu bata dan bahan pelengkap berbahan metal
merupakan komponen pendukung utama
gaya industrial. Bisa dimulai dengan salah satu
ruangan, misal penempatan furnitur di ruang
makan atau dinding batu bata yang diekspos di
ruang kerja.

• Pencahayaan Unik. Langit-langit yang tinggi
dengan pencahayaan dramatis merupakan trend
yang mengiringi konsep industrial modern.
Lampu-lampu gantung minimalis berbahan
batangan metal maupun kabel-kabel diimbuhi
bola lampu ala Thomas Alva Edison sebagai detail
kreatif, bisa menghadirkan kesan retro industrial look
yang menarik.
• Kolaborasi Kayu & Metal. Kesan rustic juga
bisa didapat dengan paduan unsur kayu dan
metal. Metal yang keras dapat tampil lebih artistik
dengan sentuhan kayu yang bertekstur. Sinergi
kedua unsur tersebut sangat kental dengan gaya
industrial. Furnitur bergaya unﬁnished juga bisa
menjadi aksen yang mengesankan.
• Lantai Berkarakter. Semen atau kayu, adalah
dua pilihan utama untuk desain hunian bergaya
industrial. Susunan kayu akan menciptakan
karakter ruang lebih hangat, dibanding warna abu
yang terkesan dingin. Anda juga bisa memberi
aksen pada lantai dengan karpet yang terkesan
usang, tapi artistik.

o n e s e ate r c h ai r be rbe ntuk
ra n gka be s i ya ng m i ni m a l i s
n a m u n be r ka ra kte r. R p499.000

Sto rage bench m ul ti fungs i untuk
m e m be ri ke s a n l a pa ng pa da rua ng
duduk . R p2 .999.000

Rak mo del tangga spi ral i ni
bi s a m e m be ri a k s e n di rua ng
ke l ua rga . R p1.700.000

unﬁnished design. Dibutuhkan berbagai
elemen pendukung untuk mewujudkan
konsep tersebut, termasuk di antaranya

S e pas an g m e j a po j o k be rbe ntuk
ra n gka dr u m , de nga n tata ka n
kay u be r wa r na hi ta m . U ni k ,
bu ka n? R p2 .699.000

adalah furnitur. Keseruan dari konsep
ini salah satunya adalah mengasah
kreativitas dengan memanfaatkan

B ar tabl e kayu de nga n ka k i -ka k i
j e nj a ng be rba ha n bata nga n m e ta l
ya ng m e l i ngka r e l e ga n. R p1.759.000

kembali barang lama menjadi barang baru
yang fungsional. Biasanya penggunaan
material ramah lingkungan menjadi
pilihan. Terdapat tiga prinsip dasar furnitur
ramah lingkungan, yakni repurpose
(multifungsi), reuse (dapat digunakan
kembali), dan recycle (dapat didaur
ulang). Nah, untuk itu Anda bisa berkreasi
dengan furnitur bekas di rumah. Makeover
atau mengotak-atik furnitur dan aksesoris
rumah yang sudah lama atau usang, justru
dapat menghasilkan kombinasi furnitur
maupun aksesoris “berwajah” baru.
M e n gh adi r kan s u as an a v i n t age de n ga n s at u s e t
sto rag e s er i es ya n g te rdi r i da r i 5 i tem s , ya k n i m e j a
TV, s o fa , cof fee t ab l e, da n 2 ra k ke ci l . R p4. 35 0.0 0 0
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le m ar i be s i i n i m e m be ri ke s a n
ko ko h s e ka li gus te rke s a n
m a s ku l i n . R p2 .2 00.000

Mej a persegi be rka k i bata nga n m e ta l
wa rna puti h gaya k l a s i k . R p8 49.000

one seater chai r be s i
be rs a nda ra n l e nga n de nga n
i m buha n po to nga n kayu
pa da ti a p ba gi a nnya ya ng
te rke s a n a rti sti k . R p749.000
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Papermoon Puppet Theater:
Eksplorasi Pertunjukan Boneka
“Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way.” –Edward de Bono
teks: Agung Su harjanto. Foto : Do k. Papermo o n Pu ppet T heater

Art & Cult ure

K

reativitas merupakan hal yang tanpa
batas. Dari hal-hal sederhana atau
kejadian sederhana yang tanpa disengaja
dapat berujung pada rangkaian kreasi yang
memukau. Seperti yang terjadi pada pasangan
suami-istri asal Yogyakarta, Iwan Effendi dan Maria
Tri Sulistyani.
Adalah pengalaman bertandang ke Jakarta
International Puppetry Festival di 2006 yang
membawa pasangan ini mengelaborasi pertunjukan
boneka. Saat itu, salah satu pertunjukan mengangkat
kisah karya Shakespeare. Melihat pertunjukan itu,
timbul kesadaran bahwa boneka bukan sekadar
untuk konsumsi anak-anak. Mereka pun kemudian
membentuk Papermoon Puppet Theater.
Di awal berdiri, studio seni ini memang
memfokuskan diri pada seni rupa dan pertunjukan
seni yang ditujukan bagi anak-anak. Sekitar dua
tahun kemudian, eksplorasi terhadap pertunjukan
boneka membawa kelompok ini pada pertunjukan
boneka yang mengangkat cerita untuk konsumsi
orang dewasa.

Inovasi yang Terus Berlanjut
Masyarakat Indonesia memang sudah tidak
asing lagi dengan pertunjukan boneka. Wayang
sudah dikenal sejak berabad lamanya. Ke bentuk
yang lebih modern, pertunjukan boneka pun
menjadi bagian dari seni pertunjukan yang
tumbuh di negara ini. Papermoon Puppet Theater
menggabungkan kedua bentuk tersebut. Hanya
saja, ‘dalang’ yang menggerakkan boneka juga
berada di atas panggung dan tidak ditutupi.
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Dalam penampilannya, kelompok ini juga
menyajikan pertunjukan yang minim kata. Para
dalang tidak menyuarakan dialog boneka, seperti
pada wayang. Melalui gerak dan interaksi di antara
boneka-boneka, cerita mengalir. Alur cerita
diperkuat dengan kehadiran unsur multimedia.
Untuk menggali potensi yang dimiliki
oleh pertunjukan boneka, pasangan ini juga
melakukan interaksi dengan seniman boneka dari
penjuru dunia. Kolaborasi dengan seniman lain
pun kerap dilakukan. Pertunjukan boneka yang
disajikan tidak hanya diterima oleh anak-anak,
tapi juga penonton dewasa. Sebuah penyadaran
yang tidak diperkirakan sebelumnya bahwa
boneka menjadi medium yang membuat semua
golong dapat dengan mudah membuka diri
terhadap cerita yang disajikan.

The Performances
Berikut ini adalah beberapa
pertunjukan yang dipentaskan oleh
Papermoon Puppet Theater’s:
• Mwathirika. Mengangkat kejadian
kelam yang pernah terjadi di
negeri ini pada sekitar 1965.
Cerita yang diangkat diadaptasi
dari pengalaman yang dialami
orang-orang yang mengalami
masa kelam tersebut.
• Cerita Anak. Terinspirasi
budaya maritime di Jawa dan
kisah nyata perjalanan seorang
anak menuju Australia, dalam
pertunjukan ini, para penonton
diajak untuk terlibat dalam
pementasan, sebagai penumpang
dalam petualangan menembus

Penghargaan Kreativitas
Selama lebih dari satu dekade mengeksplorasi
pertunjukan boneka, Papermoon Puppter Theater
berhasil menyajikan bentuk pertunjukan baru.
Tidak hanya di negeri ini, tapi juga di mancanegara.
Bahasa gerak, ditambah multimedia,
yang disajikan kelompok ini dalam setiap
pertunjukkannya membuat para penonton dari
berbagai latar budaya dan bangsa dapat dengan
mudah menerima pesan yang ingin disampaikan.
Kelompok ini telah mempertunjukkan
penampilannya di berbagai negara di dunia serta
diundang dalam berbagai ajang festival kesenian.
Selain itu, berbagai penghargaan juga telah
diterima atas kreativitas yang mereka sajikan.

samudera.
• The Translucence. Terinspirasi
dari kesempatan yang diperoleh
kelompok ini untuk melakukan
residensi di Museum of Art Kochi,
Jepang. Dalam pertunjukan ini,
Parpermoon Puppet Theater
juga berkolaborasi dengan penari
dan komposer dari Jepang. Pada
27–28 Juli 2017, The Translucence
dipentaskan di The Museum of
Art Kochi, Jepang, dan 1 Agustus
2017 di Iida International Puppet
Festival, Nagano, Jepang.
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Nusa Tenggara Timur - Pelangi di Tenggara Indonesia
“Put down the map and get
wonderfully lost.” –Anonymous

teks: Debbie S. Suryawan & Z ulmahmudi .
Foto: Dok. Spesial.
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eindahan Nusa Tenggara Timur (NTT) tak
perlu dipertanyakan lagi. Namanya begitu
dikenal, terutama di kalangan wisatawan
asing dan manca negara. Berada di bagian tenggara
Indonesia, NTT memiliki segudang kekayaan
yang luar biasa, mulai alam geografis yang indah,
pesona bawah laut yang luar biasa, adat istiadat yang
beragam, hingga fauna endemik komodo, hewan
purba “penghuni” Pulau Komodo yang menjadi
salah satu daya tarik di sini.
Dengan berbagai hal tersebut, satu minggu
mungkin tak akan cukup untuk bisa menjelajai NTT
yang terdiri dari 3 pulau besar dan ratusan pulau kecil.
Berikut adalah beberapa destinasi wajib di NTT yang
harus masuk jadwal liburan Anda mendatang:

Travel Journ al

Pesona Pulau Flores
Diambil dari bahasa Portugis, Flores yang berarti
‘bunga’ merupakan pulau terbesar di NTT. Di pulau
ini terdapat Gunung Ranakah (2.350 mdpl), yang
merupakan gunung tertinggi kedua di NTT sesudah
Gunung Mutis (2.427 mdpl) yang berada di Timor
Barat. Suku bangsa Flores adalah percampuran etnis
antara Melayu, Melanesia, dan Portugis. Karena

pernah menjadi Koloni Portugis, maka interaksi
dengan budaya Portugis sangat terasa di sini, baik
melalui genetik maupun agama.
• Danau Kelimutu. Merupakan salah satu ikon
NTT karena memiliki tiga warna yang berbeda,
yaitu merah, biru dan putih. Danau ini berada di
ketinggian 1.631 mdpl.
• Pulau Kanawa. Pulau seluas 32 hektar ini berada
sekitar 10 kilometer dari Labuan Bajo. Aktivitas
yang paling banyak dilakukan di sini adalah trekking
dan snorkeling di kawasan dermaga.
• Danau Sano Nggoang. Merupakan danau terbesar
di NTT.
• Kampung Bena. Adalah salah satu perkampungan
megalitikum yang berada Kecamatan Aimere,
Kabupaten Ngada, sekitar 19 km dari Bajawa. Di
sini terdapat sekitar 40 rumah adat.
• Desa Wae Rebo. Berada di ketinggian 1.200 mdpl,
desa yang berada di barat daya Kota Ruteng,
Kabupaten Manggarai ini dijuluki “surga di atas
awan”. Pemandangan alam berupa gunung-gunung
yang berpadu cantik dengan tujuh rumah adat
berbentuk kerucut –bernama Mbaru Niang, yang
sudah didiami oleh 19 generasi.

Do You Know?
Pada awal kemerdekaan Indonesia, kepulauan di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk ke
dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil, termasuk kawasan Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah
pemekaran, NTT yang terdiri dari kurang lebih 550 pulau dengan tiga pulau besar —Pulau Flores, Pulau
Sumba dan Pulau Timor— berdiri menjadi provinsi sendiri.

Sumba, Surga yang Tersembunyi
Berada di ‘bawah’ Pulau Flores, Sumba menawarkan
panorama alam yang tak kalah indah. Tak sedikit
wisatawan mancanegara dan lokal yang menyebutnya
sebagai surga tersembunyi.
• Bukit Warinding. Merupakan bukit nan anggun di
Desa Pambota Jara, Kecamatan Pandawai.
• Desa Adat Rende. Perkampungan dengan
kebudayaan Sumba yang kental dan rumah-rumah
adat yang masih terjaga baik.
• Danau Weekuri. Jika Anda mencari ketenangan,
maka destinasi ini wajib dikunjungi. Berada
di Sumba Barat Daya, dengan perjalanan
sekitar satu setengah jam dari ibukota kabupaten
Sumba Barat.
• Tanggedu. Air terjun dengan batuan yang unik.
• Pantai Nihiwatu. Berjarak sekitar 30 km dari Kota
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, kini pantai
cantik ini dikelola oleh resor bertaraf internasional,
Nihiwatu Resort.
Keindahan Alor
Merupakan kawasan yang digemari pencinta wisata
bahari. Sebab di sini terdapat sedikitnya 18 titik
selam yang disebut Baruna’s Dive Sites. Kabupaten
Alor sendiri terdiri dari 20 pulau, dengan 9 pulau di
antaranya adalah pulau berpenghuni, termasuk Pulau
Alor. Selain wisata bahari, banyak tempat menarik
lainnya yang bisa dikunjungi di sini.
• Gunung Sirung. Merupakan gunung berapi aktif
yang berada di Pulau Pantar.
• Kampung Tradisional Takpala. Cocok untuk Anda

50

yang tertarik dengan wisata budaya. Terletak di Desa
Lembur Barat, di sini Anda bisa melihat langsung
kehidupan masyarakat yang bersahaja, yang menetap
di dalam rumah-rumah tradisional Suku Abui.
• Pantai Maimol. Terletak di Desa Kabola, sekitar 8
km dari kota Kalabahi.
Daya Tarik Labuan Bajo
Dulunya adalah kawasan nelayan yang berlokasi di sisi
barat Pulau Flores. Sekarang Labuan Bajo menjadi
salah satu destinasi wisata yang tak pernah sepi.
Kawasan ini juga merupakan titik keberangkatan
menuju Taman Nasional Komodo.
• Taman Nasional Komodo. Terdiri dari tiga pulau
besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau
Padar, serta beberapa pulau kecil.
• Masih di kawasan Taman Nasional Komodo, di
sini terdapat terumbu karang yang luar biasa indah.
Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk
terumbu ditemukan di sana, bersama sekitar 1.000
spesies ikan.
• Goa Batu Cermin. Terletak sekitar 4 km dari Labuan
Bajo. Di sini Anda bisa menyusuri perut goa dan
sejenak merasakan kegelapan.
• Pink Beach. Pantai dengan pasir semburan warna
pink, yang berasal dari campuran warna pasir putih
dengan serpihan karang berwarna merah.
• Gili Laba. Untuk bisa menikmati keindahannya,
Anda wajib “menantang” diri dengan mendakit
bukit. Namun percayalah, ketika tiba di puncak
bukit, keletihan Anda akan terbayar dengan
panorama yang dilihat.
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Meriahnya ramadhan dan
Liburan Sekolah di Living World
alam Sutera

E vE n t

Tak hanya diskon Ramadhan yang siap memanjakan para pengunjung Living
World Alam Sutera, kegiatan rutin kali ini juga dimeriahkan dengan berbagai
acara, di antaranya adalah permainan unik Cardboard Space Adventure yang
sangat menarik.
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S

ebagai mal berkonsep Home Living,
Eat and Dining Center, Living World
Alam Sutera menghadirkan Lentera
Ramadhan yang berlangsung sepanjang
Ramadhan. Tak hanya itu, bertepatan dengan
momen liburan sekolah, Living World Alam
Sutera juga membuat kegiatan unik dan menarik
bertema Space Adventure, yang merupakan
wahana permainan atau playground yang 80%
materialnya menggunakan bahan kardus. Sangat
unik, bukan? Apalagi kegiatan ini mempunyai
tujuan utama untuk menonjolkan fungsi lain
dari kardus yang ternyata memiliki nilai seni dan
keunikan yang cukup tinggi.
Berlangsung hingga 16 Juli silam dan
berlokasi di West Atrium, acara ini diisi dengan
berbagai kegiatan, seperti Dome Cardboard
Planetarium, Sliding Cardboard Spaceship,
Cardboard Spaceship, Cardboard Planets,
Hanging Spaceship Cardboard, Cardboard
Space Station, Cardboard Mini Rocket, serta
Cardboard Space Pod. Dengan harga tiket
masuk mulai dari Rp35.000, para pengunjung
Living World Alam Sutera bisa menikmati
pengalaman unik bertema ruang angkasa dengan
menggunakan bahan dasar kardus yang tentu
dapat memberikan hiburan sekaligus edukasi
bagi anak-anak.
Bersamaan dengan itu, Living World
juga mengadakan berbagai kegiatan menarik
sepanjang Bulan Suci Ramadhan, bulan yang
sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam.
Selain kegiatan ibadah puasa yang identik
dengan waktu luang sebelum berbuka puasa ,
beramal, hingga momen Hari Raya Idul Fitri
yang kerap digunakan sebagai waktu untuk
bersilaturahmi bersama keluarga dan kerabat.
Mengangkat tema “Lentera Ramadhan”,
Living World Alam Sutera menyiapkan berbagai
kegiatan positif untuk mengisi Bulan Suci
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan
tersebut di antaranya adalah hiburan seperti
Rampak Bedug, accoustic religion, percussion,
berbagai workshop edukatif, dan performance
yang dapat menghibur para pengunjung setia
Living World Alam Sutera. Menariknya, seluruh
rangkaian cara berlangsung hingga 10 Juli 2017.
Berbagai program menarik sebagai bagian
dari momen berbuka puasa juga sudah disiapka.

Bekerja sama dengan Telkomsel, Living World
Alam Sutera juga menghadirkan promo TCASH
Traktir Ramadhan, di mana para pengguna
Telkomsel dapat menikmati cashback hingga 20%
untuk setiap transaksi di tenant F&B, serta Tap
& Rush, di mana pengunjung bisa menikmati
berbagai menu makanan hanya dengan
membayar Rp5.000, khusus di Living World
Alam Sutera.
Tak hanya itu, pada kesempatan ini, Living
World Alam Sutera mengajak anak yatim dan
para santri untuk bermain bersama di Space
Adventure sambil berbuka puasa bersama.
Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kerja sama
antara Living World Alam Sutera, BSD Society,
Daarul Qur’an, dan CIMB Niaga Syariah, yang
juga merupakan wujud kepedulian terhadap
sesama dari Living World Alam Sutera. Ada juga
kegiatan kolaborasi berupa Kangen Sedekah
berisi rangkaian kegiatan, mulai dari pesantren
literasi, perencanaan keuangan, hingga kegiatan
belanja di Hero Supermarket. Ada juga kegiatan
workshop, storytelling , tausyah, serta acara hiburan
berupa nasyid dan bermain di area Fun World dan
Space Adventure.

TE KS & F oTo: l IV ING WoRl D TE AM.
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Sneaker Hero

E vE n t

Alas kaki jenis sneakers tengah menjadi trend. Penggemarnya pun
kian banyak.

H

al ini ditandai dengan semakin banyaknya brand yang memproduksi
koleksi sneakers. Tak hanya itu, meluasnya tren sneakers juga
memunculkan semakin banyak komunitas sekaligus penggemar
sneakers di kalangan urban. Sehubungan dengan itu, Living World Alam Sutera
bersama dengan EMMA mengadakan acara yang memfasilitasi penjual dan
komunitas untuk dapat berkumpul di Living World Alam Sutera pada 1- 4 Juni
yang lalu.
Mengambil tema “Sneaker Hero”, Living World Alam Sutera
mendatangkan lebih dari 40 tenant penjual sepatu, mulai dari sneakers yang
umum dijual, hingga koleksi langka (rare) dan koleksi terbatas (limited edition).
Tak mengherankan jika acara tersebut dinobatkan sebagai the biggest sneakers
event di kawasan Tangerang.
Selain menjual berbagai brand sepatu kenamaan, seperti Adidas, Nike,
dan Puma, acara ini juga dimeriahkan dengan program Photo & Costume
Competition, Sneakers Raffle dan undian door prize berhadiah sepatu bernilai
jual jutaan rupiah. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi ajang berkumpulnya
para komunitas dan pecinta sneaker di Jabodetabek, khususnya area Tangerang
dan sekitarnya.

T E KS & FoTo: l I VI NG Wo RlD TEAM.
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SHOPPING DIRECTORY
Festival Durian
Jika Anda penggemar durian berkualitas prima, maka yang Anda
dinanti-nanti telah hadir di Living World Alam Sutera.
ACE Home Center

Nafiri Discipleship

C&F Perfumery

Cut N Cut

la Cassa & Peragro

Church

UG-IC-12

2-06

1–03, 1–05

2-00A; 3-01B

021-53128009

021-29239492

021-29239587

021-53128553/57
Carati Jewellery

Dr. Kong

leaf

office 1 Superstore

UG-Island-02

UG-17

1-17

1-26

021-29211945

021-53128550

021-29211932

UG-18 & 1-20
021-53128577

Celebrity Fitness

021-53125510
Cindy & yayang

Erafone

Manzone

Pendopo

2-15a & 2-16

1-31

1-09

2–00

021-29239525

021-29239502/03

021-29239516

3-00
021-29239579

Cinema xxI

021-53125488
Cell Science

Gallery ATM BCA

Martha Tilaar

RISE

1-23B

1-36

1-19

3-01A

021-29211951

2-09

E vE n t

021-53125569

Electronic Solution

021-29239494/95

1-32; 1-26

021-29239586/89

021-29239420
Toys Kingdom
2-03

2-14

021-53128533

021-53125506

M

Century Healthcare

021-53125477

Minimal
UG-07B

Garuda Indonesia

021-29239447

1-02
Cleopatra

021-29239526

HERo Supermarket

021-29211660

Nail Groomed
2-12

Giordano

021-29239482

UG-06, UG-07
Coconut Island

G-98
021-53125471

1-35

1-11

Specialty
engulang kesuksesan dan melihat respons positif dari pecinta dan
komunitas durian, Living World Alam Sutera kembali mengadakan
Festival Durian. Bahkan, kali ini merupakan Festival Durian yang
ke-4 yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan berkonsep Home Living and
Eat-tertaiment. Kegiatan Festival Durian ini bertujuan untuk memfasilitasi
para pengunjung setia Living World Alam Sutera dan warga sekitar untuk dapat
menikmati durian terbaik.
Bekerja sama dengan Komunitas Pencinta Durian, Festival Durian kali ini
diikuti oleh Durian Acin Medan Mangga Besar, Durian Hj. USUP Rancamaya
Bogor, Durian Jatohan A. DJA, durian dari Pandeglang Banten, dan masih
banyak lagi. Dalam Festival Durian kali ini diperkirakan lebih dari 750 ribu
durian disediakan selama periode acara dengan target penjualan Rp5 miliar.
Nah, jika Anda adalah pencinta durian, tentu saja acara spesial seperti ini
tak akan dilewatkan. Mari berpesta durian!

021-29239470
Gallery ATM Mandiri

UG-25

Fun World

SHoPPI n G DI rE Ct ory

Major

ATM Gallery

UG-03

(Bank BNI, BII, BRI,

021-29239522

Informa

BTN, CIMB Niaga,

UG-00, UG-19, 1-00

Danamon, HSBC, Mega,

Colorbox

021-53128566

oCBC NISP, Panin,

UG-10

PermataBank)

021-29211943

021-29239490

ooPPA
1-28

Guardian

021-29239430

UG-02

Informa

021-29239536/35

optik Melawai
UG-22

Johnny Andrean Salon

021-53125493

UG-16

Custom Furniture

Bike Colony

Cool Kids

1-32

G-72A

2-07

021-53125499/98

021-29211935

021-29239498

optik Seis
UG-26

JPP Skin Care Clinic

021-53125605

1-23
021-29239574

T EKS & F oTo : lI V I N G Wo RlD T EA M.
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optik Tunggal

Radiance Watch

The Face Shop

Hokkaido Baked

Puyo

UG-23

UG-IC-05

UG-20

Cheese Tart

G-IC-12B

021-53125479

021-29239500

021-29211929

G-IC-12A
021-29215598

Panorama Tours

Salt N Pepper

The Smith

1-35A

1-15

(Marketing Gallery)

Hvala

021-29239432/33/35/36

021-29215601

1-21

1-IC-20

Re-Juve
G-IC-17

yaya Giant Squid

SHoPPI n G DI rE Ct ory

1-IC-12B
Passion Jewelry

Samsung

TokoPDA.com

Traffic Room

UG-ISLAND-01

1-28B

1-29

UG-IC-03

Minizoo Ride

021-29211946/47

021-29239519

021-29239573/72

021-29239538

2-IC-07

Pat’s Barbershop

Sports Station

Wacoal

Funky Monkey

UG-27A

UG-08, UG-08T

1-18

G-IC-15A

021-29211912

021-29239539/40

021-29211938
Nuts ‘N Roll

PAxI

Steel Watch

Watsons

2-15B

UG-27B

1-16

021-23646000

021-29215610

021-29211939

G-IC-16

Chapayom
1-IC-08

Payless

Story-I

yu Me Nails & Spa

UG-09

1-01

1-21B

Choux Cream

021-29239524

021-29211930/31

021-53125653

1-IC-12

Point 2000

Tari Gallery

Island

Crepes Signature

1-31B

2-20

021-29239571

021-29239588

PS & M2

The Body Shop

UG-05

UG-21

021-29239550

021-29239487

1-IC-07

D’Crepes

Giovanni

UG-IC-7A

1-ISLAND-04

Full Time

Ice Cream Gentong

UG-IC-06

1-IC-04

Quiksilver

The Executive

UG-10B, UG-11

1-06, 1-07, 1-08

Häagen-Dazs

021-29239439

021-53128644

UG-IC-7B
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by Living World

@livingworld_alamsutera
Living World, Alam Sutera
@thelivingworld

