editorial note
Pembaca yang budiman,
Bulan Maret selalu menjadi bulan yang istimewa bagi
Plaza Ambarrukmo. Sepanjang Maret 2018 ini akan
digelar rangkaian besar perayaan prestisius “12th
Anniversary Plaza Ambarrukmo”, yang mengangkat
tema “Mixology” sebagai satu benang merah yang
mewakili keragaman event yang telah disiapkan Plaza
Ambarrukmo. Rangkaian gelaran akan dibuka dengan
kemeriahan event keluarga “Wonderfield” serta ditutup
dengan kemegahan “Jogja Fashion Festival”.
Mengangkat tema 12th Anniversary, Majalah Plaza
Ambarrukmo edisi kali ini menyajikan rubrik khusus
editorial fashion dari beberapa desainer nasional yang
karyanya akan hadir dalam pagelaran Jogja Fashion
Festival 2018. Informasi semakin lengkap dengan adanya
katalog produk tenant, home & interior, dan informasi
menarik tentang ragam perayaan spektakuler di dunia.
Anda juga akan semakin dimanjakan dengan info
kuliner dan gaya hidup terkini. Melalui berbagai konten
menarik dalam majalah edisi anniversary kali ini, kami
berharap dapat memberikan bacaan yang informatif dan
bermanfaat bagi pembaca.
Salam hangat dari kami untuk keluarga dan sahabat.

Tjia Eddy Susanto
Direktur Utama PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera
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IBOX BUKA DI PLAZA
AMBARRUKMO

HOKBEN KIOS K TERSEDIA DI
PLAZA AMBARRUKMO

IBox telah resmi membuka store di Plaza
Ambarrukmo lantai Ground pada 23 Februari
2018. Berbagai produk Apple seperti Macbook,
IPhone, IPad, tersedia di IBox dalam bermacam
seri. Selain itu, IBox juga menyediakan asesoris
original Apple, branded speaker, drone, kamera
Go Pro dan lainnya. Terkait produk dan promo
terbaru, Anda dapat mengunjungi Store IBox
di Plaza Ambarrukmo lantai dasar atau melalui
telepon 0274-4331146 dan 0274-4331147.

Pecinta makanan Jepang pasti tidak asing dengan
satu brand makanan yakni Hokben. Hokben
membuka store di Plaza Ambarrukmo berlokasi di
lantai Lower Ground pada 2 Februari 2018. Sebagai
menu andalan Hokben menu andalan diantaranya
beef Teriyaki, Yakiniku, Chicken Karaage, Sukiyaki,
ragam sup, serta berbagai beverages. Selain lokasi
store yang nyaman, bagi keluarga yang membawa
putra putrinya juga dapat menikmati menu Kidzu
Bento berhadiah gift / mainan bagi anak-anak.

DOROTHY PERKINS HADIR
DI PLAZA AMBARRUKMO

VANS LUNCURKAN MOTIF
CHECKERBOARD YANG IKONIK

Brand fashion Dorothy Perkins membuka
pop up store di Plaza Ambarrukmo berlokasi
di lantai 1 hingga 30 Juni 2018 mendatang.
Dalam Pop Up Store ini, berbagai brand
lainnya seperti Mango, Nautica, dan New
Look juga turut serta menawarkan berbagai
promo menarik untuk item tertentu serta
ragam koleksi mulai dari dress, formal, casual
look hingga gaya urban yang fresh. Sebagai
brand yang berada di bawah naungan PT.
Mitra Adiperkasa (MAP) adanya pop up store
ini dapat mengakomodir kebutuhan belanja
customer terhadap brand - brand tersebut.

Vans meluncurkan koleksi terbaru untuk motif
Checkerboard dengan tiga variasi ukuran yang
berbeda dari bagian atas depan sepatu Checkerboard
dengan lapisan pola micro-check pada bagian dalam
sepatu. Pada model sepatu Sk8-Hi dan Old Skool,
seperempat bagian menggunakan panel material
suede hitam tradisional dan pada bagian Sidestripe
menggunakan material kulit berwarna putih yang
membagi seperempat panel dari setiap gaya sepatu.
Paket Vans Classics Mixed Checkerboard tersedia di
Indonesia mulai minggu ke 3 bulan Februari. Kunjungi
store Vans, Plaza Ambarrukmo lantai 1 untuk
berbagai koleksi terbaru dari Vans.
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Dua belas tersusun atas angka 1 dan 2.
Dalam bahasa Inggris, angka 12 disebut
dengan ‘twelve’. Menurut bahasa Inggris
kuno, kata ini berasal dari kata ‘twelf’
yang merupakan singkatan dari ‘two left’.
Merupakan penggabungan dua bilangan
asli pertama yang berurutan. Meskipun
termasuk angka yang kecil, tetapi tanpa
kita sadari, angka ini termasuk angka yang
istimewa karena banyak dipakai dalam
kehidupan sehari-hari.

12 Sistem
Tubuh
Dalam tubuh manusia terdiri dari 12
sistem: sistem pencernaan, sistem
kardiovaskular (penyebaran darah ke
seluruh tubuh), sistem integument
(pengaturan kulit dan rambut), sistem
otot (penggerakan tubuh), sistem
endokrin (komunikasi tubuh melalui
hormone), sistem saraf (pengumpulan
dan pemrosesan informasi dalam saraf
dan otak), sistem imun (kekebalan tubuh),
sistem limfatik (mengalirkan getah bening),
sistem pernafasan, sistem reproduksi,
sistem rangka (structural tulang tubuh),
dan sistem urin.

12 Jari
Jangan lupakan juga. Di dalam tubuh
Manusia, sistem pencernaannya ada
yang dinamai dengan usus dua belas jari.
Fungsi usus ini menyalurkan makanan
ke usus halus. Usus dua belas jari tidak
memiliki jari. Bagian usus ini disebut
dua belas jari karena panjangnya yang
seukuran dua belas jari dijajarkan secara
paralel. Asal nama usus ini adalah dari
bahasa Latin, yaitu duodenum digitorum,
yang artinya dua belas jari.

PLAZA

12 BULAN
Awalnya, kalender yang kita pakai berasal
dari kalender Romawi yang hanya memiliki 10
bulan (3024 hari). Karena tidak sesuai dengan
pergantian musim yang ada, ditambahkan 2
bulan baru yaitu Januari dan Februari. Sempat
diubah penamaannya menjadi kalender Julian,
namun saat bangsa di Eropa sudah mulai
mengembangkan ilmu sains serta mengerti
tentang astronomi, sistem kalender Julian ini,
digantikan oleh sistem kalender Gregorian, yang
menyebutkan bahwa 1 tahun itu 365,2425 hari,
penanggalan yang lebih akurat menggambarkan
rotasi bumi terhadap matahari.

12 JAM ANALOG
Untuk mengukur waktu, kita menggunakan
sistem duodesimal (basis 12) dan sexadesimal
(basis 60). Orang-orang Mesir kuno
menggunakan sistem bilangan berbasis 12
karena mengikuti jumlah siklus bulan dalam
satu tahun, atau berdasarkan jumlah sendi jari
manusia (3 di tiap jari, tidak termasuk jempol)
yang memungkinkan mereka berhitung hingga
12 menggunakan jempol.

12 Function
Keys
Pada setiap keyboard laptop maupun
PC, terdapat banyak termasuk ‘function
keys’ yang terletak di deretan paling
atas. Mulai dari tombol F1 hingga F12.
Masing-maing tombol itu mempunyai
fungsi yang berbeda dan khusus,
yang bisa memercepat kerja kita saat
menggunakan perangkat. Misalnya
tombol F1 untuk membantu membuka
Microsoft Windows Help & Support,
tombol F2 dapat membantu mengubah
judul (rename) dokumen, tombol F3
membantu mengaktifkan/mematikan
wi-fi, hingga F2 yang membantu
menyimpan dokumen.
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Pemain Ke-12
Dalam dunia olahraga yaitu sepakbola,
angka 12 juga dianggap sebagai angka
yang istimewa. Banyak klub di dunia
ini mengeramatkan angka ini dari
tim mereka untuk diberikan kepada
suporter fanatik mereka yang dianggap
mampu memberikan suntikan
mental dan tenaga tambahan untuk
bermain,sehingga pemainnya dapat
lebih maksimal dalam bertanding.
Sehingga para suporter seringkali
disebut pemain keduabelas. Contoh
yang pernah terjadi adalah saat laga
Barcelona vs Real Madrid pada Maret
2015 di Camp Nou Barcelona Spanyol.

UKURAN 12
Lusin adalah kata serapan yang
diambil dari bahasa belanda dozijn
yang berarti 12. Dalam bahasa
inggris disebut dengan dozen.
Satuan gross memiliki konversi ke
satuan jumlah lusin. Satu gros sama
dengan 12 lusin atau 12 dozen atau
setara dengan 144 buah.

12 ZODIAK
Bangsa Yunani kuno menggunakan
Zoodiacos Cyclos (yang artinya Lingkaran
Hewan) sebagai penyimbol bulan dalam satu
tahun dengan merujuk pada 13 rasi bintang
yang dilewati sabuk tersebut. Namun,
pada akhirnya, satu dari 13 rasi tersebut
dihilangkan dan hanya digunakan sebanyak
12 rasi saja sebagai simbol dari setiap
zodiak. Aries (domba bertanduk), Taurus
(kerbau), Gemini (anak kembar) , Cancer
(kepiting), Leo (singa), Virgo (putri), Libra
(timbangan), Scorpio (kalajengkin), Sagitarius
(Pemanah), Capricorn (kambing), Aquarius
(pembawa air) dan Pisces (ikan).
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12 SHIO
Shio adalah zodiak Tionghoa yang memakai
hewan-hewan untuk melambangkan tahun,
bulan dan waktu dalam astrologi Tionghoa.
Istilah shio dalam bahasa Indonesia diambil
dari lafal dialek Hokkian sheshio yang lazim
dituturkan di Indonesia. Pada dasarnya, hewanhewan yang dipilih melambangkan dua belas
cabang bumi yang kemudian digabung bersama
lima unsur membentuk 1 periode 60 tahun.
Keduabelas shio tersebut adalah: Tikus, Kerbau,
Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing,
Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

12-12-12
Jika 21 Desember 2012 dianggap sebagai
angka atau tanggal buruk, kebalikannya untuk
tanggal 12 Desember 2012. Angka ini justru
dipercaya sebagai tanggal keberuntungan. Tidak
heran jika pada Rabu 12 Desember 2012 lalu,
banyak sekali pasangan yang melangsungkan
pernikahannya. Karena memang inilah
kesempatan terakhir bagi pasangan yang
ingin memilih tanggal cantik dengan angka
yang berurutan. Survei yang digelar oleh
David’s Bridal, butik busana pengantin di
Amerika, di Amerika saja, di hari ini ada sekitar
7.500 pasangan yang akan melangsungkan
pernikahan.

12 WARNA UTAMA
Dalam lingkaran warna, terdiri dari 12 warna dasar :
3 warna primer (warna yang menjadi fondasi warna
lain : merah, kunig, biru), 3 warna sekunder (warna
hasil pencampuran warna-warna primer : orange,
hijau, ungu), 6 warna tersier yang merupakan
penggabungan dari warna primer dan sekunder.

21-12-12
Angka 12 pernah begitu fenomenal di tahun 2012
lalu. Masyarakat dunia dihebohkan dengan kabar yang
mengatakan bahwa dunia akan berakhir (kiamat) pada
akhir tahun tersebut, tepatnya di tanggal 21 Desember
2012. Alasan yang dipakai adalah karena menurut
penanggalan suku Maya, tanggal tersebut merupakan
kemunculan dari yang dinamakan New Age (Zaman
Baru). Dua teks kuno menuliskan tanggal akhir dari
kalender hitungan Panjang Maya, 21 Desember 2012
adalah hari terakhir siklus 144.000 hari kalender.
Suku Maya Kuno melihat ini sebagai akhir dari siklus
penciptaan.

FASHION

Fashfood
saat fesyen
dan kuliner
melebur
menjadi satu

D

unia kuliner telah menjadi sumber inspirasi untuk desain
mode sejak dahulu kala. Salah satu perintis gaya yang
terinspirasi makanan adalah desainer avant garde Elsa
Schiapparelli dengan “Lobster Dress” ikoniknya pada tahun 1937.
Gaun ini terbuat dari sutra berwarna putih dengan ban pinggang
merah dan gambar lobster merah besar yang dilukis oleh Salvador
Dali. Sejak saat itu, makanan terus menjadi sumber inspirasi untuk
mode dan menjadi gaya hidup serta sarana ekspresi diri dalam
dunia fesyen.

Masih ingat gaun daging yang dipakai Lady Gaga di acara MTV VMA
2010 beberapa tahun silam? Perpaduan dunia fesyen dan kuliner
yang cukup ekstrim ini sangat diingat oleh banyak orang. Tapi yang
akan kita bahas di sini bukan pakaian yang benar-benar terbuat
dari makanan melainkan fesyen yang terinspirasi dari makanan
namun tetap akan membangkitkan selera makan Anda.
Sudah sejak dahulu kita menemukan pakaian atau aksesoris yang
terinspirasi dari makanan. Mulai dari pernak-pernik kecil yang
lucu sampai buatan desainer yang mewah. Cincin burger dari
Goldie Rox, dompet koin berbentuk macaron, kaus kaki bermotif
semangka, sandal bergambar es krim, gelang marshmallow
berwarna-warni, semuanya istimewa dan menarik hati. Ada juga
yang menarik dari lini aksesoris Tiny Hands. Kalung muffin dan
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anting-anting corndog ini tidak hanya terlihat
nikmat, tapi juga benar-benar beraroma seperti
makanan aslinya! Begitu pula dengan Shoe
Bakery, sebuah perusahaan sepatu dan tas
online, menjual alas kaki yang terlihat persis
seperti makanan pencuci mulut yang lezat.
Merek Kate Spade yang dikenal dengan tas dan
dompet uniknya meluncurkan dompet bergambar
sushi yang juga tidak kalah menarik. Clutch warna
metalik yang berbentuk bungkus permen raksasa
hasil kolaborasi antara peritel H&M dan desainer
Maison Martin Margiela ini juga salah satu barang
yang menarik perhatian dari koleksi tersebut.
Merek mewah pun tidak luput untuk mengambil
inspirasi dari makanan. Judith Leiber yang dikenal
dengan karya minaudiere (tas tangan dekoratif
tanpa tali) kristalnya yang elegan mendesain
tas berbentuk es krim sundae stroberi sebagai
pelengkap gaun malam. Ada juga minaudiere
berbentuk karton susu “lait de coco” dari Chanel
yang bahkan hanya dirilis dalam edisi terbatas.
Kuliner pun merambah dunia high-fashion dan
tidak hanya baru-baru ini saja merajalela di pekan
mode. Banyak perancang busana yang mendapat
inspirasi dari ide ini dan mempresentasikan cinta
mereka untuk makanan. Masih ingatkah Anda
dengan rok bermotif pisang dari koleksi Prada
Spring/Summer 2011 yang sempat membuat
heboh dunia fesyen dan terjual habis dimanamana? Stella McCartney juga sempat mengeluarkan
koleksi bermotif jeruk lemon pada musim yang
sama dan cukup berkesan bagi banyak orang.

Setahun setelahnya, Moschino
Cheap & Chic juga sempat
mengadakan fashion show
Spring/Summer 2012 dengan
latar belakang kios sayuran
dan buah-buahan yang tertata
sedemikian rupa. Terselip pula di
antara look warna-warninya yaitu
gaun pendek yang terinspirasi
dari buah stroberi dan juga
gaun panjang halter-neck yang
bergambar apel. Kios sayuran
dan buah-buahan ini juga tampak
pada ad campaign mereka untuk
koleksi yang sama.
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laut) lewat gaun berlukis label saus tomat
dan pasta yang berkesan vintage sampai
gaun pendek dari karung goni yang
bergambar pizza dengan resep spesial.

Kita tidak bisa membahas fesyen yang terinspirasi
dari makanan tanpa menyebut kreasi debut Jeremy
Scott untuk Moschino pada koleksi Fall/Winter 2014.
Bermain dengan makanan bukan menjadi hal baru bagi
Jeremy Scott yang sudah pernah mengeluarkan koleksi
yang terinspirasi dari makanan cepat saji untuk label
pribadinya pada musim Fall 2006. Ketika Jeremy Scott
mengambil kendali label Italia ini, tampak potongan
surealis yang berbicara bahasa makanan cepat saji
dengan skema warna merah dan kuning serta dihiasi
lengkungan emas McDonald’s yang ikonik. Alih-alih
menyajikan burger keju dan kentang goreng, sang model
berlenggok di runway dengan menyajikan tas Happy Meal
di atas nampan. Gaun-gaun menarik yang terinspirasi
dari kemasan makanan ringan seperti cokelat batang
Hershey’s dan Cheetos serta aksesoris mencolok seperti
casing ponsel berbentuk kentang goreng yang sempat
mendunia, mengantarkan kembali dunia mode ke dalam
hiruk pikuk makanan cepat saji melalui Jeremy Scott.

Desainer lain yang menginterpretasi kecintaan mereka
terhadap makanan melalui koleksi-koleksinya adalah
Domenico Dolce dan Stefano Gabbana. Menilik koleksi
Spring/Summer 2012 beberapa tahun silam, motif
sayuran seperti bawang merah, terong, tomat, zukini,
dan bahkan cabai, menghiasi gaun musim panas
berpotongan lebar sampai bustier dan celana pendek
yang senada. Desain yang merayakan latar belakang
kuliner dengan akar Italia mereka juga dipamerkan
dalam koleksi Spring/Summer 2017. Dolce & Gabbana
menyajikan masakan Italia klasik yang dikenal dan
dicintai di seluruh dunia (pizza, pasta dan makanan
18| Plaza Ambarrukmo Maret 2018

Campaign ‘Tastefully Ted’ dari Ted Baker
untuk lini sepatunya di musim Spring/
Summer 2013 memamerkan beberapa
menu ‘sepatu’ fine-dining yang tertata apik
dan detail. Jangan lupakan juga kutipan
satu baris di bawahnya yang menambah
kesan di iklan tersebut. Campaign ini
bertolak belakang dengan campaign koleksi
menswear Marc Jacobs Spring/Summer
2008 yang menampilkan sutradara film
Harmony Korine menyantap makanan cepat
saji yang agak berantakan namun tetap
terlihat keren.

FASHION

Fashion show dari brand mewah Chanel pun
sedikit banyak terinspirasi dari makanan. Untuk
koleksi musim gugur 2014 mereka, desainer
Karl Lagerfeld mengubah Grand Palais menjadi
supermarket yang penuh dengan produk
makanan dan barang yang dikemas ulang
menjadi merek Chanel mulai dari telur, kopi,
teh, biskuit, air kemasan, hingga perangkat
seperti sapu, gergaji mesin, keset, dan sekop
yang semuanya didistribusikan ke badan amal
setelah acara selesai. Chanel Shopping Center
menyambut para tamu dengan hiruk pikuk
supermarket dengan para model tanpa sepatu
hak tinggi berjalan menyusuri lorong-lorong
sembari mendorong troli atau membawa
keranjang.
Jika kita membicarakan ad campaign, sekali lagi
Dolce & Gabbana dan makanan masih berkaitan
erat. Walaupun koleksi musim Spring/Summer 2016
berdominan motif bunga, namun untuk ad campaign
musim ini masih membawa nuansa kelezatan dari
makanan khas Italia yang dinikmati oleh para model
maupun susunan sayuran dan buah-buahan yang
berwarna-warni di kios.
Ad campaign Spring/Summer 2015 dari label Prancis
Balmain menampilkan sederet supermodel seperti
Rosie Huntington Whiteley, Adriana Lima, Joan Smalls,
Isabeli Fontana dan Crista Cober sedang menikmati
burger dan kentang goreng di sebuah kafe maupun
bermain game konsol Nintendo klasik dengan
tumpahan popcorn dan kaleng soda di sekitarnya.
Cara untuk mempromosikan fesyen dan kuliner dalam sebuah ad campaign online tahun 2012 juga
dilakukan oleh Harrods yang bertajuk ‘Style To Savour’. Department store bergengsi dari Inggris ini terkenal
dengan koleksi fesyen mewah dan ruang makan gourmetnya. Dengan latar belakang tempat yang ada di
Harrods dan diperkuat oleh pulasan fesyen mewah, campaign ini bertujuan untuk menarik para konsumen
supaya Harrods dapat menjadi tujuan eksklusif untuk makanan gourmet terbaik bersama desainer
terbesar di dunia.
Tidak peduli makanan apa yang ada di urutan paling atas favorit Anda, para perancang busana dan retailer
membuktikan bahwa ekspresi diri sebagai ‘foodie’ sudah menjadi norma masyarakat. Dibantu oleh media
sosial di samping majalah mode, merek yang chic, dan tren yang stylish, hal-hal ini dapat digunakan untuk
strategi promosi yang mengasosiasikan selera makan yang lezat dengan selera berpakaian yang baik.
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UNE
JOLIE
FEMME
Fotografer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Ass. Stylist : Wahyu Saputra
Talent : Cathy (Posture Management Jakarta)
MUA : Dian Carita
Location : Koi5 Studio
Dress, Ali Charisma, Price by Request
Shoes, Rotelli, Rp1.399.000

“

La vie est une fleur dont
l’amour est le miel.

(Life is a flower of which love is the honey)
~ Victor Hugo

Dress, J.Rep, Rp 285.000
Pearl Bracelet, Eustacia& Co, Rp 136.000
Chunky Diamond Bracelet, Donini, Rp 799.900
Ring, Eustacia& Co, Rp 77.000

GLIMMER
NIGHT
Fotografer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Ass Stylist : Wahyu Saputro
Talent : Alesya (21mm Management Jakarta)
MUA : Dian Carita
Location : Koi5 Studio

Black Knit Top, United Glam,Rp 295.900
Black Pants, The Executive, Rp 359.900
Necklace, Eyer by Centro Departement Store, Rp 355.000
Bracelet, Eyer by Centro Departement Store Rp 255.000
Earrings, Eyer by Centro Departement Store, Rp 135.000
Ring, Eyer by Centro Departement Store, Rp 155.000

Dress, United Glam, Rp 165.000
Pearl Necklace, Giovanni by Centro Departement Store, Rp 355.000
Earrings, Eustacia & Co, Rp 88.000
Pearl Chunky Bangle, Eustacia & Co, Rp 136.000
Multi Pearls Bracelet, Eustacia & Co, Rp 136.000

Dress, Minimal, Rp 579.900
Necklace, Donini, Rp 1.299.000
Earrings, Donini,Rp 399.000

Top, Uptown Girl by Centro Departement Store, Rp 239.900
Black Velvet Pants, Minimal, Rp 449.900
Brooch, Bijoux Viennaby Centro Departement Store, Rp 139.900
Ring, Bijoux Viennaby Centro Departement Store, Rp 219.900

Black Camisole, J.Rep, Rp 349.900
Black Pants, The Executive, Rp 359.900
Earrings, Eustacia & Co, Rp 118.000
Butterfly Ring, Leova, Rp 265.000

Top, Icons by Centro
Departement Store, Rp245.000
Hair Clip, Bijoux Vienna by Centro
Departement Store, Rp239.900
Ring, Bijoux Vienna by Centro
Departement Store, Rp119.000

Pleats Top, The Executive, Rp 229.900
Pants, The Executive, Rp 359.900
Necklace, Donini, Rp 1.299.000
Earrings, Donini, Rp 399.000

Beauty is power, a smile is its sword.
~ John Ray

“

A WALK IN
MY SHOES
Fotografer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Ass Stylist : Wahyu Saputro
Talent : Ulya (Amor Model Jakarta )
MUA : Dian Carita
Location : Koi5 Studio

Knit Top, Minimal, Rp 295.900
Polkadot Pants, Stradivarius, Rp 359.900
Blue Bejeweled Heels, Rotelli, Rp 1.399.000
Blue Chunky Platform, Rotelli, Rp 1.499.000
Blue Beads Sandal, Rotelli, Rp 1.399.000
Blue Bag, Charles & Keith, Rp 729.000

Yellow Top, United Glam, Rp 295.000
Brown Knit Skirt, J.Rep, Rp 265.000
Shoes, Rotelli, Rp 1.199.000
Bag, Charles & Keith, Rp 1.199.000

Dress, Icons by Centro Departement Store, Rp 345.000
Earrings, Leova, Rp 285.000

Shoes, Staccato, Rp 1.299.000

Salmon Tank, United Glam, Rp 115.000
Floral Skirt, Minimal, Rp379.900
Pink Bag, Fossil by Urban Icon, Rp 4.095.000
Red – Pink Pumps, Charles & Keith, Rp 749.000

Orange Sweater, J.Rep, Rp 295.000
White Pants, Icons by Centro Department
Store, Rp 295.000
Chrome Heels, Staccato, Rp 1.499.000
Green Bag, Donini, Rp 3.999.000

Top, J.Rep, Rp 195.000
Earrings, Leova, Rp 165.000

Skirt, Stradivarius, Rp 165.000
Red Trunk, Charles & Keith, Rp 1.399.000
Red Stripes Bag, Charles & Keith, Rp 1.399.000
Red Sandal, Charles & Keith, Rp 799.000
Red – Pink Ankle Boots, Charles & Keith, Rp 749.000
Red – Pink Pumps, Charles & Keith, Rp 749.000
Red Pom-Pom Mules, Rotelli, Rp 1.199.000
Red Boots, Rotelli, Rp 1.599.000
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Crossroads
Fotografer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Ass. Stylist : Wahyu Saputra
Talent : Julie (Amor Model Jakarta),
Bruno (FModel Jakarta)
MUA : Dian Carita

JULIE
Yellow Sweater, Stradivarius, Rp399.900
Plaid Blazer, Stradivarius, Rp659.900
Skirt, Stradivarius, Rp459.900
Red Boots, Rotelli, Rp1.599.000
Choker, Eustacia & Co, Rp88.000

BRUNO
Jacket, The Executive, Rp899.900
Stripes T-shirt, Tira by Centro Departments Store, Rp159.900
Jeans, Cotton On, Rp359.900
Boots, Timberland, Rp3.790.00
Watch, Diesel by Urban Icon, Rp7.015.000

BRUNO
Jacket, Salt n Pepper, Rp749.000
Shirt, Tootal London by Centro Departments Store, Rp359.900
Jeans, Tira by The Executive, Rp429.900
Sunnies, The Executive, Rp199.900
Watch, Diesel by Urban Icon, Rp7.015.000

JULIE
Yellow Top, Stradivarius, Rp295.000
Washed Denim, Minimal, Rp295.000
Headband, United Glam, Rp1.499.000
Watch, Kate Spade by Urban Icon, Rp3.025.000

JULIE
Jacket, Stradivarius, Rp659.900
Sweat Shirt, Stradivarius, Rp459.900
Pants, The Executive, Rp359.900
Bag, Rotelli, Rp999.000

JULIE
Green Sweater, Stradivarius, Rp559.900
Red Jeans, Cotton On, Rp295.000
Necklace, Eustacia & Co, Rp78.000
Bag, Fossil by Urban Icon, Rp3.015.000
Watch, Kate Spade by Urban Icon, Rp3.025.000

BRUNO
Stripes Polo, Arnold Palmer by Centro Department Store, Rp495.000
Jacket, Cotton On, Rp349.000
Jeans, Lee by Centro Department Store, Rp395.000
Watch, Fossil by Urban Icon, Rp3.150.000

BRUNO
Jacket, Cotton On, Rp349.000
T-shirt, Cotton On, Rp149.000
Bag, Cotton On, Rp129.000
Jeans, Lee by Centro Department Store, Rp395.000
Shoes, Timberland, Rp3.799.000
Watch, Fossil by Urban Icon, Rp3.150.000

BRUNO
Sweat Shirt, Cotton On, Rp249.000
Jeans, Tira by The Executive, Rp429.900
Shoes, Timberland, Rp3.799.000
Watch, Diesel by Urban Icon, Rp7.015.000

JULIE
Crop Top, Cotton On, Rp215.900
Necklace, Eustacia & Co, Rp174.000
Jeans, Stradivarius, Rp459.900
Blue Chunky Platform, Rotelli, Rp1.499.000
Sunnies, Cotton On, Rp139.000

JULIE
Dress, Minimal, Rp379.900
Sunglasses, Eustacia & Co, Rp316.000
Shoes, Charles & Keith, Rp749.000
BRUNO
Plaid Shirt, Salt n Pepper, Rp399.900
Jacket, Stylist
Jeans, Tira by Centro Department Store,
Rp395.000
Shoes, Timberland, Rp3.799.000
Watch, Fossil by Urban Icon, Rp3.150.000

LIFESTYLE

VIVA LA VIDA!

Setiap tahun, lebih dari 1000 festival diadakan di seluruh belahan dunia. Kesemuanya menawarkan
kegembiraan dan energi bagi hidup manusia, melalui musik, parade, kostum, kuliner dan pesta. Karena
sesekali hidup memang harus dirayakan!

COACHELLA
Coachella adalah festival musik dan seni tahunan
yang diselenggarakan di Empire Polo Club di Indio,
California, tepatnya terletak di Inland Empire,
Coachella Valley di Gurun Colorado. Festival ini
disebut juga dengan Coachella Valley Music and
Arts Festival atau Coachella atau Festival Coachella.
Diadakan pertama kali pada tahun 1999, dan kini
dikenal sebagai festival musik paling ‘fashionable’
di dunia.
Selain musik dan penampil yang ada dipanggung,
pemandangan juga bisa dilihat di deretan
penonton yang datang. Bisa dibilang, mereka
yang datang kesini adalah ‘datang untuk dilihat’.
Semua tampil habis-habisan dengan busana yang
‘Instagramable’. Style yang paling disukai adalah
aksesoris mahkota bunga dengan hiasan bulu.
Tahun ini Coachella digelar pada 13-15 April dan
20-22 April dengan Beyonce sebagai salah satu
penampil.
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LIFESTYLE

ALBUQUERQUE
INTERNATIONAL
BALLOON FIESTA
Festival kebanggan warga New Mexico ini
merupakan festival balon udara terbesar di
dunia. Tidak pernah gagal mengundang ribuan
penonton dan peserta. Setiap tahunnya, festival
ini diadakan di minggu pertama Oktober dan
berlangsung selama 9 hari. Ketika dimulai pada
1972, festival ini hanya diikuti oleh 13 balon
udara saja. Kini, lebih dari 600 balon udara
raksasa memenuhi arena festival yang besarnya
menyamai 54 buah lapangan bola,
Albuquerque dianggap tepat untuk dijadikan
lokasi karena menyediakan lokasi yang terbaik
dilihat dari faktor geografinya. Melihat tampilan
warna-warni balon raksasa dengan latar belakang
birunya langit, tidak heran jika festival ini juga
merupakan salah satu festival yang paling
banyak diabadikan oleh para fotografer. Mungkin
beberapa diantaranya juga ada yang pernah
Anda jadikan wallpaper di laptop atau computer
kerja.

CARNIVAL OF RIO DE
JANEIRO
Karnaval Rio de Janeiro bukanlah karnaval
seumur jagung. Karnaval ini sudah berlangsung
sejak abad ke-18 ketika bangsa Portugis datang
ke Brasil. Mereka membawa kebudayaan khas
Eropa berupa parade yang diperuntukan untuk
menghibur kaum bangsawan. Lalu di abad ke-20,
pemerintah Brasil mengambil kebijakan untuk
mengemas karnaval tersebut sebagai atraksi
wisata. Dengan nama karnaval Rio de Janeiro,
jadilah karnaval ini festival yang paling tersohor
sejagat.
Selama 6 hari mata akan dibuai oleh kilauan
warna memanjakan mata dari busana, aksesori,
atraksi jalanan serta musik yang hingar-bingar.
serta Kalau sebelumnya festival ini hanya untuk
hiburan saja, kemudian diubah jadi suatu
kompetisi. Sekolah samba juga saling diadu agar
menjadi yang terbaik. Tiap tahun, karnaval Rio de
Janeiro rata-rata kedatangan 1 juta turis.
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LIFESTYLE

CARNEVALE DI
VENEZIA
Kalau karnaval Rio de Janeiro
sudah dimulai sejak abad
ke-18, maka festival di Venezia
ini dimulai jauh lebih awal lagi.
Bahkan bisa dibilang, festival
ini adalah festival atau karnaval
tertua di dunia. Diadakan di
abad ke-14, banyak orang lebih
mengenalnya sebagai festival
topeng dan kostum karena
pada hari-hari festival ini,
jalanan kota Venice dipenuhi
orang-orang memakai topeng
aneka bentuk dan ekspresi.
Karnaval Venice biasanya
digelar setiap bulan Februari
dan/atau Maret, dengan tanggal
yang berbeda-beda setiap
tahunnya. Dimulai dengan
prosesi arak-arakan keliling kota
yang disebut ‘La Festa delle
Marie”, hingga pesta dansa yang
dikenal dengan “Gran Ballo delle
Machere” (Grand Masked Ball).
64| Plaza Ambarrukmo Februari - Maret 2018

LIFESTYLE

HOLI
Festival yang penuh warna ini dirayakan sekitar akhir Februari atau awal Maret. Festival ini merupakan
puncak hari raya bagi masyarakat India dan Nepal. Mereka merayakan kemenangan kebaikan atas
kejahatan. Selain itu juga menjembatani kesenjangan sosial serta memperbaharui hubungan baik. Pada
hari itu, orang-orang saling memeluk sambil mengucapkan ‘Happy Holi’. Belakangan ini festival juga
dirayakan oleh beberapa negara yang memiliki keagamaan Hindu yang kental seperti Suriname, dan
Guyana Afrika Selatan.
Tak hanya berpelukan, tapi mereka juga menyanyi, menari, dan melempar bubuk warna untuk merayakan
suka cita. Festival Holi di tahun ini digelar pada 2 Maret lalu. Jika Anda ingin datang tahun depan,
bersiaplah dari sekarang karena festival akan diadakan pada 21 Maret 2019.

MARDI GRAS
CARNIVAL
New Orleans dikenal sebagai kota
yang memiliki banyak festival.
Sepertinya kota ini selalu merayakan
sesuatu, sebagai salah satu dari kota
paling bahagia di dunia. Salah satu
yang sangat terkenal adalah festival
Mardi Gras yang diselenggarakan
setiap awal Maret. Bersiaplah untuk
melihat warna hijau, emas dan ungu
dimana-mana. Warna-warna ini
mewakili keyakinan, kekuatan dan
keadilan kota ini.
Mardi Gras di New Orleans sudah
ada sejak tahun 1730, tapi belum
berbentuk karnaval melainkan sebuah
pesta dansa. Yang paling menarik
dari festival ini adalah Bachus Parade.
Disini para peserta datang sebagai
Dewa Yunani dan berdandan gilagilaan.
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WOMAN CATALOGUE

GREYISH LOOKS
Shoes by Hush Puppies Rp1,399,000
Bag by Hush Puppies Rp999,000
Wallet by Hush Puppies Rp1,299,000
Misoni Sunglasses by Optic International Rp1,500,000
Bvlgari Goldea Roman Night by C & F Perfumery Rp1,450,000
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WOMAN CATALOGUE

WEEKDAY MADNESS
Boots by Hush Puppies Rp1,799,000
Bag by Hush Puppies Rp1,099,000
Wallet by Hush Puppies Rp999,000
Oppo F5 Red by Oppo Store Rp4,199,000
Ducati Glasses by Optic International Rp1,181,250
Carolina Hererra 212 Good Girl by C & F Perfumery Rp1,450,000
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MAN CATALOGUE

MONDAY BROWNIE
Bag by Full Hardy Rp415,000
Wallet by Full Hardy Rp405,000
Shoes by Hush Puppies Rp1,799,000
Oppo A71 by Oppo Store Rp2,279,000
Tommy Hilfiger Glasses by JM Optic Rp2,400,000
Carolina Hererra VIP Black by C & F Perfumery Rp1,150,000
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MAN CATALOGUE

URBAN NAVY
Shoes by Hush Puppies Rp1,599,000
Bag by Hush Puppies Rp1,299,000
Card Holder by Hush Puppies Rp199,000
Belt by Hush Puppies Rp899,000
Coach For Men by C & F Perfumery Rp1,020,000
William Palmer Sunglasses by JM Optic Rp1,100,000
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KIDS

YIPPIE
BIRTHDAY..

Ulang tahun salah satu momen paling ditunggu setiap tahunnya. Tak sedikit yang mengungkapkan rasa
syukurnya karena ditambahkan lagi satu usia dengan pesta. Semua orangtua juga pasti ingin merayakan
ulang tahun putra-putrinya, apalagi di usia-usia awal tumbuh kembangnya. Berikut beberapa hal yang bisa
jadi panduan, agar perayaan ulang tahun anak berkesan dan penuh kenangan.

TENTUKAN TEMA
Perayaan ulang tahun anak akan semakin seru dengan adanya tema-tema khusus. Biasanya, tema
juga menyesuaikan dengan budget. Berapapun budget yang dianggarkan, sebernya tema tetap bisa
dipilih untuk membuat pesta semakin seru. Misal budget minim, pemilihan tema bisa yang sederhana
saja. Seperti merujuk pada pilihan warna untuk dresscode atau memperbanyak dekorasi dengan
balon. Sementara untuk budget yang agak lebih, tema bisa lebih bervariasi lagi. Misalnya mengambil
tema-tema tokoh kartun favorit anak, tema outdoor dengan keseruan gimmick untuk para tamu, dan
sebagainya.
70| Plaza Ambarrukmo Februari - Maret 2018

KIDS

PILIH DEKORASI

DRESSCODE

Pesta akan semakin meriah dengan adanya
dekorasi. Biasanya, dekorasi merujuk pada
tema yang diangkat. Misal Starwars, maka
pernik dan segala hal hingga tart juga ada
sentuhannya. Balon, pita warna-warni,
bunga an boneka jadi variasi penambah
warna dekorasi. Jika tempat perayaan cukup
luas, bisa juga dibuat booth-booth foto unik.
Selain dekorasi jadi semakin unik, boothbooth juga bisa digunakan untuk selfi atau
wefie para tamu undangan. Anak juga bisa
foto bersama teman-teman disana. Pesta
tentu akan semakin berkesan dan penuh
kenangan.

Jika tema sudah diputuskan, sebenarnya akan
mempermudah pemilihan pakaian untuk si buah hati.
Misalnya tema yang diangkat Princess Disney, maka
pilihannya pada desain baju ala gaun-gaun princess.
Namun, pemilihan bahan tetap harus diperhatikan,
karena sisi kenyamanan anak adalah yang terpenting.
Jangan sampai anak malah rewel saat pesta, karena
tidak nyaman dengan apa yang dikenakannya. Untuk
anak laki-laki mungkin akan lebih mudah pemilihannya.
Misal mengangkat tema cowboy, maka kemeja panjang,
rompi dan topi bisa jadi pilihan. Tapi tetap, pemilihan
bahan juga harus disesuaikan. Bisa memilih pakaian
yang sudah jadi, atau menjahitkan agar seragam
dengan mama-papa juga jadi pilihan yang menarik.

PEMILIHAN MAKANAN
Pesta anak memang berbeda dengan pesta orang
dewasa. Jadi, makanan yang dihidangkan pun juga
berbeda. Makanan yang disiapkan perlu melihat
usia anak-anak yang akan diundang. Misal anak
Anda merayakan usia 3 tahun dan mengundang
teman-teman sebayanya, maka harus disesuaikan
dengan makanan anak seusia Anda. Namun, perlu
juga disiapkan makanan untuk anak yang usianya
diatasnya, karena siapa tau anak yang Anda undang
datang bersama kakaknya. Selain menyesuaikan tamu
yang akan datang, sebisa mungkin makanan yang
dihidangkan tetap memenuhi gizi yang dibutuhkan
oleh anak-anak. Sehingga, selama pesta berlangsung,
anak-anak tetap nyaman karena kenyang dengan
menu yang menyenangkan.
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BOYS

Casual Weekend
Nike Airmax by Nike Rp1.499.000
Snapback by Nike Rp399.000
Bag by Nike Rp449.000
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BOYS

Nature Adventure
Bag by Bata Rp499.900
Shoes by Bata Rp449.900
Cap by Stroberi Accessories Rp141.000
Watch by Stroberi Accessories Rp181.000
Sunglasses by Stroberi Accessories Rp169.000

Plaza Ambarrukmo Maret 2018 |73

GIRLS

Sporty Grey
Nike Huarache by Nike Rp1.799.000
Bottle Nike by Nike Rp269.000
Glasess by Stroberi Accessories Rp170.000
Glasess Box by Stroberi Accessories Rp22.000
Watch by Stroberi Accessories Rp90.000
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GIRLS

Red It Be
Shoes by Bata Rp349.900
Bag by Stroberi Accessories Rp202.000
Glasses by Eustacia & Co Rp138.000
Glasses Box by Eustacia & Co Rp38.000
Knot Polkadot by Stroberi Accessories Rp49.000
Watch by Stroberi Accessories Rp103.000
Necklace by Eustacia & Co Rp28.000
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TOYS

Little Pirate
Thomas and Friends Sea Master Pirate Set by
Kidz Station Rp799.900
Vtech by Kidz Station Rp379.000
Nikko by Kidz Station Rp579.000
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TOYS

It’s Trike Strike
M-cro Trike by ELC Rp1.399.000
Shake and Play Tambourine by ELC Rp349.000
Piggy Doll by My Secret Garden Rp115.500
Little Chic Doll by My Secret Garden Rp82.500
Yellow Plant Doll by My Secret Garden Rp70.500

Plaza Ambarrukmo Maret 2018 |77

INTERIOR

EXPLORE YOUR

AMBIENCE
Setiap orang pasti mendambakan sebuah rumah yang didesain sesuai keinginan. Apalagi jika bisa mengeksplor
setiap sisi ruang agar nampak berbeda, namun tetap sejalan dengan fungsi ruangan yang ada. Dengan begitu,
tidak hanya yang memiliki rumah, tamu yang datang pun merasa betah. Misalnya ruang makan, Anda bisa
menyulap ruang makan dengan mengadaptasi konsep-konsep cafe atau resto masa kini. Berikut beberapa
eksplorasi ruang yang bisa Anda aplikasikan di rumah.

Industrial
Tema industrial cukup menggema beberapa
waktu belakangan. Tidak sedikit cafe, resto
dan coffee shop yang mengusung konsep
ini. Elemen yang paling kental dalam tema
industrial adalah penggunaan material besi.
Besi jadi fokus ekspos dalam detailnya. Misal
pada kaki-kaki kursi dan meja, rak display
atau buku, bahkan hingga rangka bangunan.
Agar tidak terasa dingin dan kaku, biasanya
untuk mencairkan suasana kombinasi material
yang digunakan adalah kayu. Sehingga kesan
ruangan tetap hangat dan nyaman.
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Konsep ini juga bisa digunakan untuk ruang makan
Anda. Namun, perlu menyesuaikan ukuran material
besi yang digunakan, terutama pada ruang makan
yang dimensinya tidak terlalu luas. Jika ruangan
terbatas, material besi yang digunakan sebisa
mungkin tidak berlebihan. Misal hanya digunakan
untuk kaki-kaki meja makan dan kursi, atau untuk rak
penyimpanan bahan-bahan baku rumah tangga.
Warna yang ditonjolkan bisa menggunakan warna
hitam untuk warna besinya, dan warna natural untuk
kayu-kayunya. Untuk memberikan kesan hangat,
Anda juga bisa menggunakan lantai kayu atau parket.

INTERIOR

Shabby Chic
Tema yang satu ini bisa dibilang tidak
akan termakan waktu, tetap up to date
dan tidak membosankan. Untuk tema
shabby chic, warna yang ditonjolkan
adalah warna-warna pastel yang lembut
seperti krem atau putih gading. Agar tidak
monoton, biasanya penataan furnitur
dibuat tidak merata pada ruangan. Misal
meja makan Anda yang gunakan untuk
6 kursi, maka kursi-kursi yang diletakan
memiliki desain berbeda dan ukuran
berbeda juga.
Penggunaan furnitur antik menjadi
salah satu ciri dari penataan bergaya
shabby chic ini. Tidak hanya cafe,
banyak guest house yang juga
menggunakan konsep ini. Anda
bisa memilih warna putih untuk
furniturnya, dengan finishing yang tidak
mengkilap, sehingga terkesan lusuh
dan memberikan kesan vintage serta
berumur. Selain kayu, elemen utama
dalam penataan interior ala shabby chic
yaitu kain. Kain yang digunakan adalah
kain yang memiliki motif floral dan
warna pastel bermotif floral yang bisa
Anda aplikasikan diatas meja makan.
Bila tidak ingin terkesan feminin atau
girly, Anda bisa memberikan dominasi
warna putih gading dibanding pastel
dan kurangi motif bunga. Selain itu,
Anda juga bisa menambahkan jar, yang
digunakan sebagai wadah gula, garam,
bumbu atau jar yang ukuran lebih besar
untuk wadah kerupuk.

Plaza Ambarrukmo Maret 2018 |79

INTERIOR

Scandinavian
Salah satu tema yang cukup populer pada
cafe adalah gaya scandinavian. Tema ini
membawa kesan yang simpel dan modern. Jika
diaplikasikan pada ruang makan Anda, maka
akan terkesan ringan dan praktis. Warna yang
diaplikasikan juga beragam, misalkan putih,
selain memberikan kesan ringan, namun juga
akan memberikan efek tenang dan nyaman.
Tentu saja, ini akan menambah kehangatan
saat Anda bersantap dengan keluarga tercinta.
Gaya scandinavian mengedepankan konsep
clean cut, yakni penataan interior yang
tampak bersih. Ini bisa diwujudkan mulai dari
warna dinding hingga meja dan kursi makan.
Penampakan ruang makan pun tampak rapi
karena penempatan dan pemilihan jenis
perabot yang tidak macam-macam serta
sangat sederhana. Selain itu, kesan lega dan
luas dapat Anda lihat dari ruangan-ruangan
dengan gaya ini karena efek dari warna yang
diaplikasikan.
Untuk menambah kesan berbeda, Anda bisa
menambahkan dinding ruang makan Anda
dengan lukisan atau frame berisi quote-quote
menarik. Tentunya dengan warna yng selaras
dengan warna pilihan dominasi di ruangan.
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INTERIOR

Coffee Bar
Beberapa waktu belakangan, coffee shop
bermunculan dengan konsep berbeda-beda.
Namun, kopi tetap sajian utama mereka, dengan
kekhasan citarasanya. Nah, Anda penyuka kopi?
Mengapa tidak menghadirkan coffee bar di ruang
makan keluarga di rumah.
Untuk menyulap ruang makan Anda seakan
berada di coffee shop, Anda perlu memberi
sentuhan-sentuhan kecil. Misalnya, dengan
menyediakan sebidang dinding kosong untuk
spotnya. Kemudian pasang papan tulis hitam
sebagai background. Anda bisa menuliskan pilihan
sajian kopi kesukaan Anda layaknya menu dalam
coffee shop atau tulisan dan quote bertema kopi.
Sebagai pendukung, Anda bisa menambahkan
meja ukuran cukup tinggi dan panjang didepannya
serta dua buah kursi ala bar. Anda bisa meletakan
kopi kesukaan dalam beberapa toples bening,
jika memiliki alat penyeduh, Anda juga bisa
meletakannya disana. Gantung beberapa cangkir
putih dan maniskan suasana dengan tanaman air
yang ditempatkan dalam mangkuk kaca.
Selain background hitam, Anda juga bisa
mendeskripsikan warna favorit dalam furniturnya.
Anda bisa meletakan meja makan dengan kursi
panjang tanpa sandaran, sedangkan satu sisi
lainnya bisa menggunakan kursi satuan dengan
sandaran. Letakan juga hiasan diatasnya seperti
kaktus dalam pot sebagai pemanis.
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Classic Style Living Room
Carlinworth Sofa by Informa Rp13.599.000
Sunflower Pot by Ace Hardware Rp83.900
Airlia Table Lamp by Informa Rp1.800.000
Tripton Rect Wood by Informa Rp2.999.000
Tripton CT Rect Wood by Informa Rp4.599.000
Photo Frame By Informa Rp35.000
Photo Frame By Informa Rp32.000
Foldable Tissue by Informa Rp99.000
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Brownie Comfy Bedroom
Osteen Bed Set by Informa Rp14.500.000
Bedding Set by Informa Rp600.000
Table Decoration by Informa Rp400.000
Green Pot by Ace Hardware Rp62.900
Green Pot by Ace Hardware Rp105.000
Alarm Clock by Ace Hardware Rp83.900
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Hellow Yellow Kids Bedroom
Valen Bed Set by Informa Rp14.599.000
Jersey Braid Blanket by Informa Rp399.000
Blanket by Informa Rp399.000
Cushion Cover Urbania by Informa Rp180.000
Cushion Cover Vintext by Informa Rp120.000
Photo Frame by Informa Rp90.000
Zakumi Study Kids Chair Rp699.000
Skateboard by Ace Hardware Rp241.000
Basketball by Ace Hardware Rp83.900
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CELEBRATE
WITH FOOD
Setiap perayaan identik dengan kemeriahan dan suka cita. Sehingga tak lengkap apabila sebuah
kemeriahan tanpa makanan yang dihidangkan. Sajiannya pun biasanya memiliki makna yang dapat
menjadi ciri khas perayaan tersebut. Selain itu, seringkali makanan yang hadir dalam sebuah perayaan
membawa doa dan filosofi tertentu. Tak ketinggalan, makanan juga menjadi salah satu bagian yang
menyenangkan dalam setiap perayaan.

KALKUN

ENTIL DAN PULUNG NYEPI

Dirayakan pada hari Kamis, minggu keempat
bulan November, Thanksgiving merupakan hari
yang diyakini untuk perayaan mengucap syukur
pada Tuhan dan orang – orang terdekat. Perayaan
ini berasal dari Amerika Serikat, pada waktu
ini biasanya para keluarga berkumpul untuk
merayakan Thanksgiving, salah satunya dengan
makan bersama. Hidangan yang menjadi ciri khas
pada perayaan ini adalah Daging Kalkun. Makanan
wajib saat Thanksgiving ini umumnya dimasak
dengan dipanggang, rongga pada dagingnya diisi
campuran roti lumat dan herba serta dinikmati
dengan saus v atau gravy (kuah daging kental).

Berbeda dengan perayaan besar lainnya, saat
Nyepi tidak diperbolehkan perayaan berlebihan
dan suasana bising. Umat Hindu diminta untuk
menyepi sepanjang hari. Namun, seperti perayaan
lainnya, Nyepi juga menyajikan beragam hidangan
khas yang disantap saat Nyepi. Terdapat berbagai
kue dan makanan Bali seperti seperti Entil yang
menyerupai lontong. Makanan dari beras ini juga
dibungkus dengan daun, tetapi bukan daun pisang
melainkan daun nyelep atau talengidi. Ada juga,
Pulung Nyepi, kue berbentuk bulat sedikit lonjong
ini terbuat dari tepung beras dan tepung kanji
kemudian dikukus.
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KUE KEMATIAN
DIA DE MUERTOS,
MEKSIKO
Perayaan Dia de Muertos
atau Hari Kematian yang
diselenggarakan setiap tanggal
31 Oktober ini merupakan hari
untuk mengenang kematian
sanak saudara di Meksiko.
Diadakan bersamaan dengan
Halloween, sehari setelah
perayaan Hari Kematian, yakni
pada tanggal 1 – 2 November,
akan dihidangkan kue
Kematian. Kue ini berbentuk
bulat dengan bulatan –
bulatan kecil di atasnya dan
melambangkan tubuh manusia,
dengan filosofi orang yang
meninggal namun jiwanya
tetap bersama manusia di
dunia.

ENDOG ABANG,
SEKATEN
Sekaten merupakan acara
peringatan ulang tahun Nabi
Muhammad SAW yang diadakan
setiap tanggal 5 bulan Jawa
Mulud (Rabiul Awal tahun Hijriah)
di Alun – Alun Utara Surakarta
dan Yogyakarta. Hingga kini,
upacara ini selalu dinantikan oleh
warga. Selain terdapat aneka
permainan, beragam jajanan juga
dijajakan di sana. Seperti Endog
Abang, yang menjadi kuliner yang
khas dari Sekaten. Endog Abang
atau Telur Merah merupakan
telur ayam biasa yang direbus
kemudian kulitnya dicat warna
merah kemudian ditusuk
dengan sehelai ruas bambu.
Terdapat tiga nilai filosofis dari
kuliner ini, endog atau telur
melambangkan kelahiran, warna
abang atau merah simbol dari
kesejahteraan, dan helai ruas
bambu lambang hubungan
vertikal manusia dengan sang
pencipta.
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HWAYANGJEOK DAN
SONGPYEON, PERAYAAN
CHUSEOK, KOREA
SELATAN
Chuseok, salah satu perayaan besar di
Korea merupakan hari Thanksgiving yang
dimiliki oleh warga Korea. Diselenggarakan
setiap pertengahan musim gugur, Chuseok
memiliki makna sebagai rasa syukur kepada
leluhur atas berkah panen yang melimpah.
Pada perayaan ini, sama seperti lebaran di
Indonesia, banyak warga Korea yang pulang
ke kampung halaman dan berkumpul
bersama keluarga untuk menyantap
hidangan khas perayaan ini. Seperti
panganan Hwayangjeok, yang berbentuk
seperti sate pelangi. Makanan ini terdiri dari
doraji atau sejenis akar bunga, telur, wortel,
jamur pyogo, dan daging sapi. Lain halnya
dengan, Songpyeon, panganan kue beras
ini bentuknya bulan sabit dan berwarna
warni dengan isian kacang merah. Makanan
warna warni ini sebagai simbol keceriaan
saat perayaan Chuseok.

KUE BANH CHUNG,
PERAYAAN TET,
VIETNAM
Tet Nguyen Dan atau lebih
dikenal dengan perayaan Tet,
merupakan perayaan Tahun Baru
Vietnam. Perayaan ini sebagai
tanda datangnya musim semi
berdasarkan kalender Lunar. Tet
berlangsung dari hari pertama
atau bulan pertama kalender
Lunar atau sekitar akhir Januari
atau awal Februari) sampai
hari ketiga. Pada perayaan Tet,
biasanya terdapat hidangan
khusus untuk santap keluarga,
yakni Banh Chung atau Kue Ketan
dengan bentuk persegi. Kue ini
terbuat dari beras ketan, kacang
hijau, dan daging kemudian
dibungkus dengan daun pisang
sebagai lambang dari bumi.
Selain itu, juga terdapat Gio Cha
atau Sosis Vietnam dan Mut atau
Manisan buah-buahan.
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TAIYAKI DAN YAKISOBA
FESTIVAL MATSURI,
JEPANG
Matsuri merupakan festival tradisional
dari Jepang yang biasanya diadakan di kuil
lokal. Di Jepang, terdapat lebih dari 300.000
Matsuri dengan waktu penyelenggaran yang
berbeda antar daerahnya. Diselenggarakan
oleh warga setempat dengan memakai
kostum khas Matsuri dan membawa
kuil portabel sebagai rumah Kami
(dewa) kemudian berkeliling kota untuk
memberkati kota dan masyarakat. Di
setiap Matsuri, juga terdapat aneka jajanan
di deretan warung atau yatai. Seperti
Yakisoba atau mie ramen panggang yang
dicampurkan dengan kubis dan saus manis
di atasnya. Juga terdapat Taiyaki atau kue
berbentuk ikan Tai. Kue ini diisi dengan
azuki atau pasta kacang merah, coklat
keju, atau ubi jalar. Taiyaki dimasak dengan
cetakan besi berbentuk ikan sehingga
menghasilkan rasa yang renyah dan lembut
di dalamnya.

CHAKALI, PERAYAAN
DIWALI, INDIA
Diwali atau Deepavali merupakan
salah satu perayaan terbesar
masyarakat Hindu di India. Dikenal
sebagai festival cahaya, perayaan
Diwali berlangsung selama lima hari.
Seperti perayaan lainnya, dalam
festival ini juga terdapat aneka
panganan tradisional khas India,
seperti Chakali, panganan manis
yang renyah ini berbentuk lingkaran
berulir dan berlapis-lapis. Rasa kue
ini tidak hanya manis, melainkan
juga terdapat rasa rempah-rempah
di setiap gigitannya. Selain itu, juga
terdapat cemilan Puran Poli yang
memiliki bentuk bulat mirip roti
Cane. Namun, kue ini memiliki rasa
manis dan biasanya disantap dengan
kari pedas, yang disebut Amti. Tak
ketinggalan, beragam manisan turut
disajikan, karena panganan ini akan
meningkatkan selera makan, seperti
Ladoo, Kesar Peda, dan lainnya.
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PUNIKA DELI

BAGEL
SMOKED
SALMON
Untuk pecinta kopi, Punika Deli tidak hanya jadi
tujuan favorit untuk tempat ngopi. Selain bisa
menyeruput Cafe Latte, coffee shop yang berada
di Hotel Royal Ambarrukmo ini juga menyajikan
menu favorit yang patut dicoba. Misalnya Baby
Balls, minuman segar non-coffee. Sedangkan
makanannya, Anda wajib mencoba Bagel Smoked
Salmon dan Soto Iga Tangkar yang menggoda
lidah. Sementara untuk penyuka yang manis-manis,
ada Amaretti Chocolate Cake dan Black forest.
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GRAND AMBARRUKMO

NASI WIWIT
Hasil kreasi chef profesional tentunya yang menjadi sajian utama Grand
Ambarrukmo bagi Anda. Semua olahan homemade yang lezat dan tentu saja
bernilai gizi. Tak ada salahnya Anda mencoba Chicken Quesadillas, yang bisa
dijadikan menu main course ataupun appertizer. Selain itu ada Nasi Wiwit berisi
nasi uduk, ayam pindang, trancam, telur plus sambal terasi dan peyek. Untuk
menghilangkan dahaga, ada Whiskey Sour Mix yang patut Anda coba.
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HOUSE OF BALCONY

ENERGY
BOOST
Kali ini House of Balcony meracik minuman segar yang menyehatkan,
yakni Energy Boost. Sayuran dan buah segar seperti cucumber, apple,
orange, celery, lime dan parsley yang diblend jadi satu, Minuman
penyuntik energi ini juga bisa jadi teman menyantap Roasted Spring
Chicken yang disajikan dengan vegetables dan patato yang disiram
saus herbal. Untuk dessertnya, ada Banana Fritter yang pas sebagai
makanan penutup.
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XO SUKI

ANEKA SUKI
Ingin makanan berkuah? XO Suki yang terletak di Lantai 3 Plaza Ambarrukmo ini
menyuguhkan beragam aneka hidangan suki ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik.
Pasalnya, resto makanan khas Jepang ini, memberi banyak pilihan mulai dari udon, kulit
tahu basah, pangsit ayam, pak choi, selada, kembang tahu, bola-bola ikan salmon, jamur
96|
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enoki
goreng
telur asin
sampai
beragam
menu dimsum yang siap untuk Anda nikmati.

FOODTORIAL

HOKA-HOKA BENTO

PREMIUM
BEEF TERIYAKI
SEAFOOD
Sejak awal Februari 2018 kemarin, Hoka-Hoka Bento kembali hadir di Plaza Ambarrukmo.
Bertempat di Lower Ground floor, Hokben kembali menyajikan para pecinta kuliner
dengan menu-menu favorit yang tercipta dari bahan-bahan pilihan. Salah satunya yakni
Premium Beef Teriyaki Seafood. Menu Beef Teriyaki yang dibuat dari 100% daging sapi
premium, disajikan beraama ekkado, srimp roll dan ebipura. Ditambah mayonaise lembut
dan nasi pulen yang legendaris, serta free clear soup dan oca.
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BURGER KING

WHOPPER
BURGER
Untuk para pecinta burger, pasti sudah tak asing dengan kelezatan dari Burger King.
Salah satu menu yang wajib Anda coba adalah Whopper Burger terdiri dari roti
panggang dengan biji wijen yang diisi dengan daging sapi, tomat, selada yang sangat
renyah, mayonnaise, saus tomat, dan bawang bombay dengan tampilan ukuran yang
besar untuk orang Asia yang pasti akan membuat Anda ketagihan.
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From Book to Screen
Diterjemahkannya sebuah kisah dari buku menjadi kisah hidup di layar lebar sudah
terjadi sejak lama dan sepertinya belum akan berhenti hingga kini. Dan 12 film ini
hanyalah sedikit dari puluhan diantaranya. Yang mana saja pilihan Anda?

Gone with THE WIND
Salah satu novel terpopuler sepanjang masa karya Margaret Mitchell ini
diterbitkan pada 1936. Bercerita tentang seorang wanita berjiwa pemberontak
bernama Scarlett O’Hara dan hubungannya dengan Rhett Butler di tengah
Perang Saudara AS. Pada 1938, kisah ini diangkat ke layar lebar dan dibintangi
oleh Clark Gable dan Vivien Leigh. Dengan biaya produksi sekitar US$4 juta,
hingga kini merupakan film dengan pemasukan terbesar sepanjang sejarah
(sesuai perubahan inflasi). FIlm ini mendapatkan 13 nominasi Oscar dan
memenangkan delapan di antaranya.

The Lord OF The Rings
Kisah para Hobbit ini dirilis tahun 1937. Ditulis oleh seorang professor
dari Oxford University J.R.R Tolkien, kisah triloginya telah terjual lebih
dari 150 juta eksemplar. Diangkat ke layar lebar pada rentang waktu
3 tahun yaitu ‘The Fellowship of the Ring’ (2001), ‘The Two Towers’
(2002), dan ‘The Return of the King’ (2003) yang ketiganya memakan
waktu pembuatan selama 8 tahun. Total pendapatannya mencapai
Rp77,1 triliun. Seri ketiganya bahkan meraih 11 nominasi Piala Oscar,
dan menang di semua kategorinya, menjadikannya film ketiga setelah
“Titanic” dan “Ben Bur” sebagai peraih piala terbanyak.

HARRY POTTER
Siapa yang tidak mengenal trio Harry Potter-Ron Weasley dan Hermione
Granger dari sekolah sihir Hogwarts? 7 novelnya telah terjual lebih dari 450
juta eksemplar di seluruh duniadan telah diterjemahkan ke dalam 73 bahasa.
Seri terakhirnya ‘Harry Potter and the Deathly Hallows’ bahkan menjadi
buku yang berhasil terjual paling cepat sepanjang sejarah penjualan buku.
Keseluruhan novel, dengan novel ketujuh dibagi menjadi dua bagian, telah
diadaptasi menjadi delapan seri film dari 2001-2011 dengan total pendapatan
lebih dari 7 miliar dollar atau sekitar 91,6 triliun rupiah.

THE NOTEBOOK
Kisah “The Notebook” menitikberatkan perbedaan status sosial Noah
Calhoun yang bekerja sebagai tukang kayu dengan Allison Hamilton
yang berasal dari keluarga kaya raya. Sutradara Nick Cassavetes
berhasil menampilkan kedetailan produksinya dengan kostum dan
setting 1940an. Sejauh ini, The Notebook adalah film tersukses dari
hasil adaptasi novel karya Nicholas Sparks yang juga menuai pujian
karena chemistry antara Ryan Gosling dan Rachel McAdams yang padu.
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Le MISERABLES
Les Miserables” adalah novel sejarah Perancis yang dikarang oleh Victor
Hugo, diterbitkan pertama kali pada tahun 1862. Karena suksesnya, Les
Misérables telah dipopulerkan dalam berbagai adaptasi seni. Mulai dari film
televisi (1935 dan 1978), drama musikal Broadway (1980-1985) hingga film
layar lebar (1982, 1998 dan 2012). Untuk versi tahun 2012, filmnya didasari
pada drama musikalnya, disutradarai oleh Tom Hooper, serta dibintangi
oleh Hugh Jackman, Russell Crowe, danAnne Hathaway. 3 piala Oscar
berhasil diraih, termasuk untuk penampilan memukau dari Hathaway.

DA VINCI CODE
Meskipun banyak diprotes oleh berbagai kalangan termasuk Vatikan,
novel karangan Dan Brown ini tetap sukses terjual lebih dari 80 juta
kopi sejak pertama dirilis tahun 2003 dan telah diterjemahkan dalam
44 bahasa. Sony Columbia Pictures mengadaptasi novel ini ke dalam
film pada 2006, dibintangi oleh Tom Hanks sebagai tokoh utama
Robert Langdon. Film ini memperoleh pendapatan kotornya $758
juta di seluruh dunia sehingga menjadi film dengan pendapatan
kotor tertinggi kedua pada tahun 2006 setelah “Pirates of the
Caribbean: Dead Man’s Chest.”

TWILIGHT
Novel karya Stephenie Meyer ini menggambarkan tentang tokoh
utamanya, yaitu Isabella “Bella” Swan, seorang remaja yang
kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan Edward Cullen,
seorang vampir ‘vegetarian’ (tidak minum darah manusia). Tetralogi
Twilight telah terjual sebanyak 40 juta kopi di AS dan 100 juta kopi di
seluruh dunia Diterjemahkan dalam layar lebar di tahun 2008 hingga
2012, dan berhasil membawa nama Kristen Stewart dan Robert
Pattinson sebagai pasangan idola remaja saat itu. Filmnya sendiri
berhasil meraih pendapatan lebih dari 1,3 miliar dollar Amerika.

EAT, PRAY, LOVE
Versi film yang dirilis tahun 2011 ini naskahnya ditulis ulang oleh
Ryan Murphy (Glee) yang juga bertindak sebagai sutradara dan
Julia Roberts berperan sebagai Elizabeth, sang penulis. Sejak terbit
pad Februari 2006, novel ini mendapat review yang bagus dari
berbagai media di Amerika. Salah satu yang menyukai isi novel ini
adalah Oprah Winfrey yang pernah mempromosikannya lewat dua
episodenya. Novel ini sempat bertahan di posisi teratas New York
Times Best Seller selama hampir 110 minggu sejak diedarkan.
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5 cm
Tidak mengherankan jika pada cover bukunya tertera “National Mega
Best-Seller”, karena novel karangan Dhonny Dirgantoro ini memang sangat
sukses secara komersial. Telah memasuki cetak ulang lebih dari 30 kali dan
terjual lebih dari 150 ribu eksemplar. Sebanyak 2,4 juta penonton dengan
mudah diraih demi melihat Fedi Nuril, Denny Sumargo, Herjunot Ali, Raline
Shah dan Saykoji mendaki gunung. Walaupun saat dirilis, banyak pecinta
alam yang mengritik film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan dirilis
saat tanggal cantik 12.12.12 ini.

AYAT - AYAT CINTA
Bisa dikatakan inilah pelopor karya sastra Islami bernuansa romansa di
Indonesia. Karya Habiburrahman El Shirazy ini diterbitkan pertama kali
tahun 2004 dicetak sampai dengan 160 ribu eksemplar hanya dalam
jangka waktu tiga tahun. Pada 28 Februari 2008 Hanung Bramantyo
menghadirkannya dalam bentuk film, dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti
Cartwright dan Carissa Putri. Sejak awal penayangannya, sukses menarik
3,5 juta penonton. Akhir tahun 2017 lalu dirilis sekuelnya, dan sampai
tulisan ini diturunkan telah meraih lebih dari 1,5 juta penonton dalam
waktu kurang dari 2 minggu saja.

HABIBIE & AINUN
Buku ini diluncurkan pada tanggal 30 November 2010, sebagai sebuah
terapi untuk mengobati kerinduan pak Habibie kepada almarhumah
Hj. Hasri Ainun Habibie yang telah berada dalam kehidupannya selama
48 tahun 10 hari. Tujuh hari penayangannya, film yang dibintangi Reza
Rahadian dan Bunga Citra Lestarai ini meraih 1 juta penonton. Kala itu,
hal ini merupakan rekor terbaru sepanjang perfilman Indonesia karena
mampu mencapai jumlah penonton terbanyak dengan waktu yang singkat.
Hingga akhir masa tayang, jumlah penonton ‘Habibie & Ainun’ meraih
angka 4.583.641 penonton.

LASKAR PELANGI
Diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005, novel
karya Andrea Hirata ini bercerita tentang kehidupan 10 anak
dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah
Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan.
Sampai saat ini buku Laskar Pelangi sudah diterbitkan di 79
negara, filmnya berhasil menyedot 4,7 juta penonton. ‘Laskar
Pelangi’ sempat bertahan selama 8 tahun menempati posisi
pertama film terlaris Indonesia dengan jumlah penonton
terbanyak. Hingga akhirnya di tahun 2016, posisi film tergeser
oleh film ‘Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss part 1’.
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PISCES (19 Februari–20 Maret)
Berlatihlah membawa diri. Setiap orang memiliki batasan tertentu dan sudah selayaknya
Anda untuk mencari celah agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Asmara : Hubungan percintaan adalah tentang bagaimana Anda bisa belajar untuk saling
mengerti dan menghormati.
Hari Baik : Rabu

CANCER
(21 Juni–20 Juli)
Jangan karena sedikit kesalahan maka nama
baik yang Anda bangun selama ini bisa
hancur. Lebih berhati-hati dalam berteman.
Asmara : Carilah momen sendiri dulu untuk
bisa introspeksi diri menjadi pribadi yang
lebih baik dari sebelumnya.
Hari Baik : Jumat

ARIES
(21 Maret–20 April)
Situasi naik turun sering Anda alami.
Cobalah dibawa santai saja. Jangan
membuat hidup jadi susah sendiri. Semua
masalah jelas ada pemecahannya.
Asmara : Jalani saja apa yang ada. Syukuri
setiap momen yang ada, semua akan
terasa tepat pada waktunya.
Hari Baik : Sabtu

LEO
(21 Juli–21 Agustus)
Belajarlah menjadi pendengar yang baik.
Dimanapun. Akan sangat membantu
dalam kemajuan karir Anda.
Asmara : Kita memang harus bertemu
dengan orang yang salah dulu sebelum
bertemu dengan orang yang tepat.
Hari Baik : Senin

SCORPIO
(23 Oktober–22 November)
Dalam waktu dekat ini merupakan
awal dari banyak hal baru bagi Anda.
Bersiaplah dengan berbagai perubahan
yang mungkin terjadi dalam kehidupan
Anda.
Asmara : Semua akan ada waktunya.
Jangan pernah terlalu memikirkan
masalah kesendirian.
Hari Baik : Senin

SAGITARIUS
(23 November-20 Desember)
Masalah di luar pekerjaan yang tidak
terlalu penting hendaknya jangan terlalu
diperdulikan. Masih banyak hal yang jauh
lebih penting yang harus Anda kerjakan.
Asmara : Sedang jenuh. Manusiawi,
tetapi jangan terlalu lama dibiarkan.
Hari Baik : Jumat

TAURUS
(21 April–20 Mei)

VIRGO
(22 Agustus–22 September)

CAPRICORN
(21 Desember–19 Januari)

Segala sesuatu yang dikerjakan sesuai
passion jelas akan memberikan hasil yang
jauh berbeda daripada harus melakukan
dengan terpaksa.
Asmara : Jangan mudah percaya terlalu
penuh dengan seseorang.
Hari Baik : Kamis

Jangan ragu untuk mengambil keputusan
yang dapat meringankan beban hidup
Anda. Pikirkan secara masak keputusan
yang akan membuat hidup Anda lebih
baik lagi.
Asmara : Belajarlah menerima dan
percaya. Ini akan jauh lebih baik dari
meneruskan kebiasaan curiga Anda.
Hari Baik : Kamis

Jika ingin melakukan perubahan yang
besar dalam hidup, lakukanlah. Lakukan
dengan hati yang ringan sehingga Anda
tidak terlalu stress dibuatnya.
Asmara : Daripada bingung dengan
omongan orang-orang lebih baik
luangkan saja waktu untuk me time.
Hari Baik : Senin

GEMINI
(21 Mei -20 Juni)

LIBRA
(23 September–22 OKtober

Attitude di tempat kerja harus Anda
perhatikan betul. Tekanan yang datang
di pekerjaan dan kehidupan pribadi
akan menjadi batu sandungan jika tidak
disikapi dengan sikap yang sesuai.
Asmara : Terkadang lebih praktis
menggunakan logika dalam soal asmara.
Hari Baik : Rabu

Janganlah sekali-sekali gengsi untuk
mengakui bahwa memang Anda tidak
mengetahui suatu hal. TIdak ada manusia
yang sempurna.
Asmara : Fokus terhadap masa depan
Anda bersama pasangan.
Hari Baik : Rabu
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AQUARIUS
(20 Januari–18 Februari)
Kepercayaan adalah hal yang tidak bisa
dibeli dengan apapun. Ingat, manusia
yang dipegang adalah ucapannya.
Sehingga jangan terlalu mudah
mengumbar sebuah janji.
Asmara : Tidak ada gunanya membatasi
ruang gerak pasangan.
Hari Baik : Kamis

