editorial note
Pembaca yang budiman,
Hanya dalam hitungan tidak sampai satu dekade, revolusi
digital telah mengubah gaya hidup dan bisnis di seluruh
dunia. Praktisnya akses teknologi digital memudahkan
setiap orang untuk mengakses rupa informasi dengan
sangat cepat. Wajah keseharian kita pun telah berubah
dengan pesatnya komputerisasi di semua perangkat yang
digunakan manusia.
Melihat trend revolusi tersebut, pada edisi penutup
dan pembuka tahun ini, majalah Plaza Ambarrukmo
Desember 2017 - Januari 2018 mengangkat tema
“Digital World Revolution” yang menyajikan evolusi cara
komunikasi manusia hingga pengaruh teknologi digital
pada dunia fashion dan kuliner. Tak lupa kami lengkapi
dengan ragam tips mendidik anak, artikel yang mengulas
smart technology, serta aneka katalog gaya hidup dan
fashion editorial berkonsep kontemporer.
Salam hangat dari kami untuk keluarga tercinta.

Tjia Eddy Susanto
Direktur Utama PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera

“

There is always space for
improvement, no matter
how long you’ve been in
the business.
Oscar De La Hoya

editorial team
Editor in House:
Bientoro Hadi W
Wahyu Hidayati
Editor in Chief:
Ibrahim Pasha
Editor:
Elleora Agustin
Writers:
Mudya Hadipradono
Zura Admaji
Photographer:
Niken Pamikatsih
Illham Triyastanto
Art Designer:
Sigit Wijanarko
Bambang Ally Budi

OFFICE:
PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera
(Plaza Ambarrukmo)
Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Phone (+62274) 4331000
Fax (+62274) 4331001
info@plaza-ambarrukmo.co.id
www.plaza-ambarrukmo.co.id
MyMedia Creative Team
Jalan Jembatan Merah no. 103D
Gejayan, Depok, Sleman
Yogyakarta 55281
Phone (0274) 582439

Majalah Plaza Ambarrukmo diterbitkan oleh PT.
Putera Mataram Mitra Sejahtera bekerja sama
dengan MyMedia Creative Team.

ON THE COVER
Photographer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Talent : MARIA (RAD MANAGEMENT JAKARTA)
MUA : Dian Carita
Location: Koi5 Studio

INBOX

plazainfo
NOW OPEN! PULL & BEAR
PLAZA AMBARRUKMO
YOGYAKARTA
Pull & Bear, merek fashion muda Inditex Group
membuka store baru di Plaza Ambarrukmo
Yogyakarta pada 22 Oktober 2017 berlokasi di
lantai 1. Store baru ini mengangkat tema interior
khas California mengambil tren internasional
terbaru serta mengkombinasikannya dengan
pengaruh street style dalam busana ready to
wear. Didirikan sejak 1991, Pull & Bear saat ini
menjalankan jaringan lebih dari 970 toko fisik di
seluruh dunia dan toko online di
PULLANDBEAR.COM.

STRADIVARIUS PLAZA
AMBARRUKMO BERGAYA
DALAM KOLEKSI MUSIM
DINGIN
Stradivarius secara resmi membuka store baru
di Plaza Ambarrukmo Yogyakarta berlokasi di
lantai 1 pada 8 November 2017 lalu. Tentunya ini
menjadi kabar gembira bagi pecinta fashion di
Yogyakarta dan sekitarnya yang telah menanti –
nati brand ternama dari Spanyol ini. Stradivarius
menawarkan koleksi winter serta berbagai outfit
ready to wear, formal maupun casual.

SWATCH NEVER ENDING
COLOURFUL WATCH!

GO WALK & GO RUN SERIES
BY SKECHERS

Bagi Anda pecinta brand Swatch, tentunya tidak
akan melewatkan berbagai koleksi terbaru dari
Swatch, Plaza Ambarrukmo lantai 1, seperti
Swatch Gala night, dan Swatch XQ. Melalui 3
image yang ingin disampaikan kepada customer
yakni art, fashion, sport Swatch menyasar
berbagai usia mulai dari anak - anak, teen, anak
muda dan juga dewasa. Selain menyediakan
berbagai koleksi jam tangan yang colourful,
Swatch juga memiliki koleksi dengan warna –
warna mature seperi silver, gold, coklat, hitam,
cocok bagi Anda yang bergaya classy.

Go Walk 4 menjadi satu produk best seller
sejak dibukanya store terbaru Skechers di Plaza
Ambarrukmo lantai 2. Go Walk memiliki model
basic slip on sedikit berbeda dengan koleksi
Go Run memiliki model lebih sporty dengan
tali. Selain Go Walk dan Go Run, Skechers juga
menyediakan koleksi sepatu casual, running
shoes, bagi pria dan wanita. Segmen produk
Skechers tersedia bagi anak – anak hingga
dewasa. Selain itu, Skechers juga menyediakan
berbagai koleksi apparel, dan asesoris terkini.
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PLAZA

VINI.
VIDI.
TECHNOLOGY
Setiap ada cara baru untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu, selalu ada kekhawatiran
apakah cara itu akan banyak memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Kemajuan teknologi
memberikan manusia banyak pilihan baru yang kesemuanya memiliki manfaat yang sama :
memudahkan hidup dan pekerjaan kita. Yang menjadi persoalan adalah jangan sampai kemajuan
itu membatasi atau bahkan sampai menghilangkan sisi humanis dari para penggunanya.
Jika selama ini kita mencari dan mengembangkan teknologi yang mengerti kebutuhan kita, kita juga
yang harus bisa mengerti bagaimana memanfaatkannya dengan baik.

MAPS
Awalnya manusia hanya
mengandalkan gambar berupa
peta, maupun secara global biasa
mengacu pada bola dunia (globe).
Namun semakin lama, kebutuhan
tidak lagi hanya sekedar pada posisi,
tetapi juga bagaimana cara hingga
berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk mencapai posisi tersebut.
Kebutuhan tersebut terjawab
dengan munculnya teknologi
bernama Global Positioning System
(GPS). Secara singkat, GPS adalah
sebuah sistem untuk menentukan
posisi dipermukaan bumi dengan
bantuan sinyal satelit. GPS mulai
diaktifkan untuk umum pada 17 Juli
1995. Amerika Serikat merupakan
negara pencetus dan pemrakarsa
GPS. Inspirasi pembuatan sistem
GPS sebenarnya datang dari Uni
Soviet yang pada saat tahun 1957,
meluncurkan satelit pertama
mereka, Sputnik.
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Dua aplikasi yang paling banyak dipakai adalah Waze dan
Google Maps. Dengan Waze, kita bisa mendapatkan informasi
real-time tentang lalu lintas seperti info macet, kecelakaan,
jalan ditutup hingga razia polisi. Sedangkan Google Maps,
kegiatan mencari arah bahkan semakin menyenangkan
dengan adanya panduan suara ketika berkendara atau bisa
disebut sebagai asisten.

PLAZA

E-LEARNING
Perkembangan teknologi juga ikut
memengaruhi kegiatan belajarmengajar. Walau tidak (atau mungkin
belum) sampai menghilangkan
interaksi tatap muka langsung antara
murid dengan pengajar, tetapi
banyak orang mulai menyadari
bahwa belajar bisa dilakukan bukan
hanya di kelas.

memegang kendali atas keberhasilan belajar. Namun
tetap menjadi tantangan dari para pendidik adalah,
karena e-learning ditengarai juga mengurangi
kemampuan murid dalam menyampaikan pemikiran
dalam forum diskusi.

Istilah e-learning diperkenalkan
oleh Universitas Illinois di UrbanaChampaign dengan menggunakan
sistem instruksi berbasis komputer
dan komputer bernama PLATO.
Proses pembelajaran yang dilakukan
melalui internet ini, membuat murid
tidak lagi tergantung pada pengajar,
karena akses informasi lebih luas
dan lengkap, sehingga pembelajar
dapat belajar kapan saja dan dimana
saja.
Fleksibel, efisien biaya adalah
kelebihan dari system ini. E-learning
juga memberi kesempatan
bagi pembelajar secara mandiri
Plaza Ambarrukmo Desember - Januari 2018 |11

PLAZA

MUSIK
Dimulai dengan berjayanya piringan hitam, kaset,
hingga CD yang memberikan kualitas suara
yang lebih baik, di tahun 2000 perlahan hadir
musik dalam format digital MP3 yang kemudian
menghabiskan riwayat produk fisik, dengan
maraknya pembajakan CD dan kaset untuk
dikonversi dalam bentuk digital.
Perilaku para pendengar musik memang
semakin modern, ingin menikmati musik dimana
saja dan kapan saja. Perangkat smartphone,
tab atau laptop akhirnya bermetamorfosa juga
menjadi jukebox dengan banyaknya pilihan
lagu dapat diputar. Apalagi dengan adanya
konektivitas internet yang memudahkan
mendapatkan lagu-lagu baru. MP3 akhirnya
menyerah pada teknologi streaming music.
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Apple Music, JOOX, Spotify adalah nama-nama
aplikasi streaming musik yang kini banyak dipilih.
Apakah layanan ini adalah ancaman bagi bisnis
musik? Tergantung darimana melihatnya. Karena
justru, sebaliknya, layanan ini mengarahkan
pengguna membeli karya musikus favoritnya.
Layanan streaming adalah masa depan bagi
industri musik.

PLAZA

INPUT DATA
Kegiatan memasukkan data dalam
jumlah yang sangat banyak tentu
membutuhkan sebuah ketelitian yang
tinggi, serta waktu yang tidak sebentar.
Dulu, kegiatan ini murni mengandalkan
tenaga manusia, sehingga bisa jadi
memiliki resiko kesalahan yang besar.
Semakin lama, kegiatan input data ini
membutuhkan alat dan system yang
bisa memudahkan hidup pelakunya.
Hingga akhirnya ditemukan Barcode
yang dipatenkan tahun 1952 ole Joseph
Woodland dan Bernard Silver.
Barcode menjadi penemuan teknologi
terpenting bagi peradaban modern yang
memutus aktifitas memasukkan produk
secara manual. Kini dengan hanya
mendekatkan barcode ke scanner laser,
maka informasi sebuah produk seperti
harga, masa kadaluarsa, nama vendor
dan lainnya dapat terbaca dengan cepat,
tepat dan terkomputerisasi. Barcode
kini telah menjadi bahasa global dalam
standarisasi bisnis sehingga tidak akan
timbul masalah apabila dua perusahaan
memiliki produk yang sama dengan
harga yang berbeda.

Penemuan ini jelas sangat menguntungkan
dan memberi manfaat banyak karena dapat
meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Keunggulan lain dari sistem ini adalah akurasi
data, kemudahan pemakaian, keseragaman
pengumpulan data, feedback yang tepat waktu,
serta keamanan, terutama dalam bisnis retail.
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PLAZA

PAYMENT
Sistem pembayaran kredit sebenarnya sudah
dimulai sejak tahun 1946 yang dipelopori oleh
Flatbush National Bank of Brooklyn Amerika.
Mereka melahirkan sistem bernama “Charge It”.
Sistem ini dibuat untuk mempermudah nasabah
melakukan aktivitas transaksi di berbagai toko
atau merchant yang juga merupakan nasabah
bank tersebut.
Kartu kredit pertama diterbitkan oleh Bank of
America (VISA). Pada tahun 1960-an, terjadi
ekspansi dan edukasi secara besar-besaran
tentang manfaat dari kartu kredit ini hingga
semua paham dan mengerti tentang kegunaan
alat transaksi ini. Dan barulah sekitar tahun
1970-an, Amerika mulai menetapkan regulasi
kebijakan penggunaan kartu kredit. Aturannya
pun semakin jelas, tujuannya agar bisnis ini
tumbuh subur.
Simpelnya sistem pembayaran semakin
bertambah dengan adanya fasilitas electronic
payment dalam bentuk e-money. Sistem
pembayaran yang menggunakan fasilitas
internet sebagai sarana perantara. Beberapa
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contoh sistem e-money ini adalah kartu prabayar,
dompet elektronik, atau layanan berbasis web,
seperti PayPal. Tidak berhenti disini, transaksi
secara elektronik juga mengalami banyak bentuk
baru seperti e-wallet, mobile payment, mobile
banking. Ucapkan selamat datang pada kehidupan
(yang semakin) konsumtif!

FASHION

FASHION

TECHNOLOGY
T

idak ada keraguan bahwa persimpangan antara dunia teknologi dan dunia fesyen semakin menjadi
bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh dunia digital di dunia fesyen pada beberapa tahun
terakhir sangat jelas. Banyak rumah mode di seluruh dunia sudah mengadopsi teknologi live-streaming
untuk show mereka saat fashion week dan memungkinkan pelanggan untuk membeli langsung dari runway.
Platform sosial media Instagram yang sangat populer sejak beberapa tahun terakhir pun potensinya disadari
oleh para desainer untuk membantu terhubung dengan konsumen melalui pembagian gambar secara real-time,
begitu juga kemampuan untuk mengklik dan membeli secara instan melalui platform tersebut.

Hi-Tech Glow In The Dark
Kombinasi antara
fesyen dan teknologi
yang lebih interaktif
dan menarik perhatian
adalah dua gaun
hi-tech glow-in-thedark yang diciptakan
oleh Ying Gao,
perancang yang
berbasis di Montreal.
Istimewanya, Gao
menggunakan
teknologi sensorik
yang kompleks
untuk menciptakan
pakaian yang menyala,
bergerak, dan bahkan
berubah bentuk
saat pakaian itu
dilihat. Perancang
tech-savvy ini
memasang teknologi
pelacakan mata yang
mengaktifkan diri saat
merasakan tatapan
seseorang pada gaun
kreasi high-fashionnya.
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FASHION

Teknologi Cetak 3 Dimensi
Banyak desainer fesyen
menggabungkan kreasi
fashion mereka dengan
proses hi-tech untuk
menciptakan desain yang
autentik. Kemampuan
untuk menyesuaikan
desain mereka dengan tren
teknologi terkini seperti
pencetakan 3D contohnya
saja Iris van Herpen yang
mengambil inspirasi dari ilmu
pengetahuan alam untuk
menciptakan pakaian langka
yang tampak aneh namun
cantik dengan menggunakan
bahan yang tak terduga.
Koleksi Spring/Summer 2015
dari Iris van Herpen, Magnetic
Motion, adalah koleksi yang
inovatif dan eksentrik yang
terinspirasi oleh CERN,
akselerator partikel terbesar
di dunia yang ada di Swiss,
dengan menggunakan
cetakan 3D dan magnet
untuk menciptakan koleksi
yang futuristik.
Selain itu, label
fesyen avant-garde
ThreeASFOUR
juga memamerkan
Pangolin Dress
yang berasal dari 14
potong pola untuk
menciptakan kulit
melalui pencetakan
3D dengan menggaet
perusahaan
produsen printer
3D, Stratasys. Pada
koleksi berikutnya,
ThreeASFOUR juga
merilis Oscillation
Dress yang terbuat
dari 30 bagian cetakan
3D multi-warna
dan multi-material
yang dikumpulkan
dari hampir 300 file
desain.
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FASHION

Teknologi Rajut 3 Dimensi
Salah satu brand yang
merambah dunia teknologi
dengan kolaborasi trendinya
adalah Opening Ceremony.
Merek dan peritel fashion yang
berbasis di New York dan berdiri
sejak tahun 2002 ini dinaungi
oleh Carol Lim dan Humberto
Leon yang sejak tahun 2011
juga menjadi creative director
untuk rumah mode Kenzo.
Bekerja sama dengan Unmade,
Opening Ceremony merilis
koleksi pakaian rajut dengan
pencetakan 3D yang bisa
dikostumisasi oleh pelanggan
dari motif, warna, dan tambahan
huruf monogram hanya dengan
satu klik.

Gelang Pintar
Pada tahun 2014 Opening
Ceremony juga bekerja sama
dengan Intel dan didukung
oleh Barney’s New York dan
CFDA untuk meluncurkan
perangkat berteknologi
wearable yang disebut MICA
(singkatan dari My Intelligent
Communication Accessory).
Hasil dari kolaborasi ini
adalah gelang pintar dari
kulit ular dengan bebatuan
cantik dan tampak feminin
yang menerima notifikasi dan
mengirimkan peringatan.
Gelang ini juga memiliki
fitur “Near You”, membantu
mengatur jadwal Anda, dan
juga ada fitur reminder atau
pengingat.
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FASHION

Smart Glasses
Google yang meluncurkan kacamata pintar bertajuk
Google Glass ini mulai populer di dunia fesyen
setelah Nina Garcia memotret dan mengambil video
dari kacamata tersebut. Untuk menilik kehidupan
seorang creative director majalah Marie Claire.
Kemudian desainer ternama New York, Diane von
Furstenberg (DVF) akhirnya digaet oleh Google
untuk meluncurkan DVF Made for Glass yang
mengubah bentuk Google Glass menjadi lebih klasik
sekaligus glamor.

Smart Watch
Salah satu kemitraan teknologi dan fesyen pada
awalnya adalah dengan lahirnya smartwatch
atau jam pintar. Bagian dari rangkaian
smartwatch stylish pada tahun ini yang didukung
oleh Fossil seperti Skagen Connected 2017 dan
Kate Spade Metro Grand terlihat keren dan
berkarakter. Ada juga Fossil Q Accomplice yang
memiliki pelacakan aktivitas sederhana namun
bisa dibilang salah satu jam tangan terbaik Fossil.
Namun yang sempat menghebohkan adalah
kolaborasi Apple dan rumah mode prestisius
dari Perancis, Hermès, dalam merilis smartwatch
mewah Apple Watch Hermès. Tali strap kulit
dengan kesan timeless ini hadir dalam beberapa
model dan warna yang juga dijual terpisah.

Trucker Jacket
Kolaborasi terkini yang diminati
ini adalah salah satu yang paling
futuristik. Levi’s Commuter
Trucker Jacket adalah bagian
pertama smart clothing dari
Project Jacquard - platform oleh
Google yang memungkinkan
perancang busana dan
produsen pakaian jadi
mengintegrasikan konektivitas
dan interaktivitas ke dalam
pakaian. Jaket yang terhubung
ke ponsel Anda melalui
Bluetooth ini ditujukan untuk
pesepeda dan memungkinkan
mereka mengendalikan musik,
peta dan panggilan hanya
dengan menggesek atau
menyentuh lengan jaket.
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Fotografer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Talent : Maria, Gian (RAD Management Jakarta)
MUA : Dian Carita
Location : Koi5 Studio

MARIA
White Blouse, The Executive, Rp249.900
Midi Pants, The Executive, Rp349.900
Watch, Diesel by Urban Icon Store, Rp2.650.000
Earrings, Leova, Rp155.000
Shoes, Charles & Keith, Rp749.000
GIAN
Sweaters, The Executive, Rp349.900
Blazer, Ambrogio by Centro Department Store, Rp739.000
Pants, Tira by Centro Department Store, Rp399.900

Millennial

Creatures

MARIA
Arrow Silver Ring I, Leova, Rp185.000
Arrow Silver Ring II, Leova, Rp255.000
Geometric Silver Ring I, Leova, Rp175.000
Geometric Silver Ring II, Leova, Rp255.000
Square Silver Ring, Leova, Rp165.000
Spiked Silver Ring, Eustacia & Co, Rp129.000
Silver Bangle, Leova, Rp225.000
Acrylic Bag, Charles & Keith, Rp899.000
Dress, Minimal, Rp459.000

GIAN
Blue Hat, Art Fashion by Centro Departement Store, Rp1.299.900
White T-shirt, Cotton On, Rp249.000
Blue Blazer, Salt n Pepper, Rp739.900
Pants, Ambrogio by Centro Departement Store, Rp499.900
Watch, Jaguar by Watch Club, Rp15.265.000

GIAN
Black Jacket, Contempo by Centro Departement Store, Rp439.900
Shirt, Salt n Pepper, Rp229.900
Pants, Cotton On, Rp499.000
Shoes, Adidas by Dope & Dapper, Rp1.999.000
Silver Watch, Swatch, Rp1.119.000
Black Glasses, Charles & Keith, Rp899.000

MARIA
Jacket, J.Rep, Rp349.000
Grey Sweaters, Cotton On, Rp399.900
Wite Bralette, J.Rep, Rp199.900
White Watch, Swatch, Rp2.149.000
Emerald Pleats Skirt, United Glam, Rp335.000
Bag, Donini, Rp2.999.000
Silver Choker, The Executive, Rp139.000
Silver Long Necklace, The Executive, Rp129.000
Earrings, Giovani by Centro Department Store, Rp129.000

GIAN
Grey Blazer, Ambrogio by Centro Departement Store, Rp839.000
Silver Tie, The Executive, Rp129.000
White Shirt, The Executive, Rp299.000
White Pants, Contempo by Centro Department Store, Rp399.900

MARIA
White Dress, United Glam, Rp459.000
Silver Bracelete, Eustacia & Co, Rp89.000
Ring, Eustacia & Co, Rp79.900
Earrings, Giovani by Centro Department Store, Rp129.000

MARIA
Glasses, Eustacia & Co, Rp399.900
White Jacket, J.Rep, Price by Request
Black Top, United Glam, Rp439.900
Bag, Liebeskind by Urban Icon Store,
Price by Request
Leggings, Cotton On, Rp439.900

GIAN
Shirt, Tira by Centro Departement Store,
Rp129.000
Jacket, Salt n Pepper, Rp439.900
Pants, Cotton On, Rp599.000

JAUH
DI MATA

LIFESTYLE

Dekat di Hati
Apapun masanya, semaju apapun teknologinya, makna dari sebuah komunikasi tidak akan
mengalami perubahan apapun. Penyampaian informasi dan interaksi dari satu orang ke orang
lainnya. Yang berbeda hanyalah media dan kecepatan penyampaiannya. Meminjam slogan salah
satu penyedia jasa telekomunikasi, mendekatkan yang jauh. Inilah beberapa media yang pernah
berjasa membantu mengabarkan dan ‘mendekatkan yang jauh’ tersebut.

sinyal asap
Sinyal asap merupakan metode
komunikasi tertua, yang pertama kali
digunakan pada tahun 200 Sebelum
Masehi (SM). Sinyal asap pertama kali
digunakan untuk mengirimkan pesan di
Tembok Besar China. Kemudian pada
tahun 150 SM, Polybius, sejarawan
asal Yunani menemukan cara untuk
menggunakan sinyal asap sesuai
alfabet. Pengunaan asap sebagai
bentuk pertukaran informasi dalam
telekomunikasi juga digunakan oleh
masyarakat Indian dan Romawi pada
jaman itu. Isyarat asap dapat dibaca
sebagai pesan yang disampaikan.
Dengan asap ini jangkauan bisa
mencapai kurang lebih beberapa
kilometer. Asap dihembuskan pada
suatu menara yang dapat dilihat
dengan jarak pandang yang masih
memungkinkan satu sama lain.
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LIFESTYLE

Daun Lontar
Sejak zaman dahulu, orang memakai bahasa tulisan sebagai alat komunikasi.
Lontara atau daun lontar menjadi salah satu medianya. Daun ini digunakan
sebagai bahan kerajinan dan naskah. Istilah Lontar berasal dari bahasa Jawa.
Ada kata ‘ron’ yang berarti daun dan ‘tal’ yang berarti pohon Siwalan. Agar dapat
dijadikan sarana menulis daun lontar terlebih dulu dikeringkan. Masyarakat
Jawa bukan satu-satunya yang menggunakan daun Siwalan sebagai media
menulis manuskrip, bahan ini juga banyak dipakai di Asia Selatan dan Asia
Tenggara. Di Indonesia sendiri, naskah lontar ditemukan juga di Sunda, Bali,
Madura, Lombok dan Sulawesi Selatan.

Sinyal Api
Penggunaan sinyal api dilakukan pada masa kerajaan Yunani dan Romawi. Alat komunikasi ini begitu
sistematisnya dikelola sebagai bentuk penyampaian pesan telegraf. Sinyal api ditempatkan pada satu
perbukitan terhadap perbukitan yang lain atau dari satu menara ke menara yang lain. Dengan sistem ini
kejatuhan benteng Troja dapat dilaporkan segera kepada raja. Tanda-tanda itu dapat dibaca dari sinyal
api yang dikirimkan. Untuk mengetahui pesan yang dikirimkan, maka penerima pesan menerjemahkan
dari jumlah api yang dinyalakan. Komunikasi dengan sinyal api ini merupakan bentuk transmisi langsung
sejauh pandang (line of light transmission) pertama di dunia.
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BURUNG MERPATI
Pada abad ke-12, Sultan Nur-ed-din
dari Aleppo pertama kali menggunakan
burung merpati untuk membawa pesan.
Burung merpati ini bisa digunakan
untuk mengirim pesan jarak jauh,
mulai dari Mesir hingga Irak. Tak hanya
berhenti pada masa itu saja, burung
merpati juga digunakan pada masa
Perang Dunia I & II. Ada beberapa
alasan kenapa burung merpati
yang dipilih. Burung tersebut pintar,
mempunyai kemampuan mengingat
yang kuat, kemampuan navigasi,
serta naluri alamiah untuk kembali ke
sarangnya.

TELEGRAF
Telegraf adalah alat komunikasi pertama yang
menggunakan sinyal elektrik. Cara kerjanya
dengan mengirimkan sinyal elektrik melalui
kabel yang kemudian diterjemahkan menjadi
pesan. Pada 1844, Samuel Morse pertama
kali mengirimkan pesan lewat telegraf, dari
Washington D.C ke Baltimore Maryland. Pesan itu
berbunyi, “What hath God wrought!” Kata-kata itu
adalah bagian dari Buku Bilangan Alkitab, yang
dipilih oleh Annie Ellsworth, putri seorang teman.
Telegraf sudah tidak digunakan lagi di abad ke-21,
namun alat komunikasi saat ini merupakan awal
dari alat-alat yang kita gunakan saat ini, seperti
telepon, mesin fax, dan internet.

TELEPON KABEL
Saat berhasil menemukan pola sirkuit listrik dan
mewujudkannya menjadi teknologi telepon pada
7 Maret 1876, Alexander Graham Bell segera
melakukan uji coba dengan memanggil asistennya
melalui benda yang diciptakannya itu. Kalimat “Mr
Watson, come here, I need you,” yang diucapkan Bell
melalui telepon tersebut kemudian tercatat sebagai
kalimat pertama yang digunakan saat menguji alat
komunikasi jarak jauh pertama tersebut. Kebanyakan
rumah mulai memiliki telepon pada tahun 1950an,
dan satu orang hanya bisa melakukan satu panggilan
dalam waktu yang sama.
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PONSEL
Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh
Martin Cooper, pada 1973. Telepon genggam
pertama memiliki berat dua kilogram, tidak
ringan dan tipis seperti yang kita miliki sekarang
ini. Tahun berlalu, dan ponsel pun semakin
canggih, dengan modifikasi yang semakin
beragam. Mulai dari ukuran bodi yang semakin
tipis, layar yang semakin besar, serta kamera
dengan ukuran piksel yang semakin tinggi.
Salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS
(Short Messaging System) yang pertama kali
dikirim pada 1992. Dilanjutkan kecanggihan
lainnya seperti multiple video call, akses ke
internet, menonton film, mengambil gambar,
dan banyak lagi.

HOLOGRAM CALL
Bagi pecinta film-film Star Wars pastinya tahu akan berbagai macam teknologi yang ditampilkan dalam
film tersebut. Salah satu teknologi yang kini sedang dikembangkan adalah teknologi hologram yang
memudahkan komunikasi antara satu atau lebih dari dua orang berlangsung. Sebuah perusahaan asal
Polandia sedang mencoba mengembangkan teknologi komunikasi tersebut secara nyata. Penelepon
hanya cukup duduk di depan perangkat yang telah didesain dan dikembangkan secara khusus tersebut
dan 2 lensa sebagai proyeksinya akan menciptakan gambar 3D sekaligus terhubung dengan internet
untuk komunikasinya (streaming).
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MAN

DIESEL : DZ7400
Urban Icon
Rp6.185.000

Invicta 21355
Watch Club
Rp20.830.000
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MAN

Invicta 23865
Watch Club
Rp7.005.000

EMPORIO ARMANI : AR6121
Urban Icon
Rp6.500.000

Plaza Ambarrukmo Desember - Januari 2018 |35

MAN

Adventure Time
Shoes by Timberland Rp2.490.000
Bag by Timberland Rp1.090.000
Hat by Timberland Rp590.000
Wallet by Timberland Rp1.090.000
Sunglasses by OWL Rp699.000
Age Defender Moisturizer by Kiehl’s Rp675.000
Age Defender Serum by Kiehl’s Rp775.000
Age Defender Eye by Kiehl’s Rp525.000
Age Defender Exfoliating by Kiehl’s Rp390.000
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MAN

OFFICE HOUR
Shoes by Timberland Rp2.390.000
Bag by Pierre Cardin Rp2.999.000
Byford Single Zip by Pierre Cardin Rp1.399.000
Byford belt by Pierre Cardin Rp899.000
Tous 1920 the Origin by C&F Rp990.000
Glasses by OWL Rp1.299.000
Galaxy Note 8 by Samsung Rp12.999.000
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WOMAN

Christ Vera : 52790L-2FBLU
Watch Club
Rp2.130.000

KATE SPADE : KSW1375B
Urban Icon
Rp2.915.000
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WOMAN

Christ Vera : C70116L-15BRN
Watch Club
Rp4.435.000

MICHAEL KORS : MK6523
Urban Icon
Rp3.925.000
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WOMAN

Ready Traveling with
Pink Boots
Shoes by Timberland Rp3.790.000
Bag by Timberland Rp690.000
Sunglasses by OWL Rp999.000
Keychain by Sania & Co Rp42.000
Necklace by Sania & Co Rp30.000
Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque by Kiehl’s Rp625.000
Cilantro & Orange Extract Pollutant Defending Masque by Kiehl’s Rp625.000
Ultra Facial Overnight Hydrating Masque by Kiehl’s Rp570.000
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WOMAN

Lady with Brown
Shoes by Timberland Rp2.290.000
Bag by Pierre Cardin Rp2.199.000
Pierre Cardin Clutch by Pierre Cardin Rp2.599.000
Tous Floral Touch by C&F Rp1.050.000
Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque by Kiehl’s Rp625.000
Rare Earth Soothing Hydration Masque by Kiehl’s Rp475.000
Galaxy S8 by Samsung Rp10.499.000
Necklace by Sania&Co Rp45.000
Glasses by OWL Rp1.199.000

Plaza Ambarrukmo Desember - Januari 2018 |41

KIDS

TIPS

MENDIDIK
GENERASI
MILENIAL
Beri Pujian

Berikan pujian positif kepada anak-anak pada
saat yang tepat, misalnya saat mereka berhasil
melakukan suatu tugas dengan baik. Interaksi ini
akan mampu mendorong rasa percaya diri anak.

Teladan

Orangtua harus jadi cermin yang positif bagi diri
anak-anaknya. Misalnya dengan menanamkan
pada diri anak-anak tentang pentingnya
proses daripada hasil yang instan. Contohnya,
para orangtua bisa membuat target-target
pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak
mereka.
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Era digital membawa kebiasaan dan
hal-hal baru bagi manusia. Demikian
halnya dengan generasi milenial.
Anak-anak selalu menemukan aspirasi
dan tantangan-tantangan baru di
usia mereka. Untuk itu, orangtua
generasi milenial dituntut memiliki
cara berbeda dalam mengasuh
anak-anak. Utamanya, dalam hal
kecenderungan mendapatkan sesuatu
secara mudah dan instan. Berikut
beberapa tips mendidik anak-anak
generasi milenial.

Character Building

Fokus kepada pembentukan karakter (character
building) dalam pengembangan diri anak-anak.
Kesepakatan antara orangtua dan anak-anak tidak
hanya melalui aktivitas belajar, tetapi juga aktivitas
fisik lainnya, semisal berolahraga. Olahraga bagi
seorang anak merupakan salah satu cara untuk
bekerja sama, belajar kepemimpinan, kedisiplinan
serta kunci sukses para orangtua menjadikan
anak-anak sebagai generasi pemenang dan
pemimpin di masa depan.

KIDS

Kebersamaan

Orangtua harus mengutamakan kebersamaan
dalam keluarga setiap hari, agar anak merasakan
kehadiran orangtuanya. Hal ini mulai dari
komunikasi yang tetap terjalin baik langsung
maupun tidak langsung antara orangtua dan anak.

Tanggung Jawab

Peran seorang ibu seringkali dianggap hal paling
utama. Padahal, sosok ayah dalam mendidik anak
tak kalah penting. Di era digital seperti sekarang
ini, ayah dan ibu harus memiliki pandangan yang
sama, yaitu sama-sama bertanggungjawab atas
jiwa, tubuh, pikiran, keimanan, kesejahteraan
anak secara utuh. Masih banyak orangtua muda
masa kini yang melepaskan anak-anaknya secara
total di tangan orang ketiga, entah mertua atau
pembantu. Namun jika hal ini terpaksa dilakukan,
maka perlu dicek kembali bagaimana sejarah dari
orang yang Anda rekrut untuk menjaga buah hati.

Gadget

Di era digital, bukan berarti Anda harus memberikan
gadget sejak kecil. Akan tetapi lebih mengajarkan
kepada anak akan waktu penggunaan gadget
dan batasan-batasanya. Akses internet pun perlu
dibatasi untuk mencegah anak melihat situs yang
tidak diinginkan. Kedepankan komunikasi sebagai
pengganti gadget. Sebagai contoh, ajak anak bicara
tiap kali pulang sekolah.
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BOYS CATALOGUE

HANG OUT WITH THE BOYS
Bag by Skechers Rp399,000
Sk8 Hi Thrasher by Vans Rp1,849,000
Speaker BT UE Boom 2 by Wellcom Rp3,090,000
Snapback by Vans Rp449,000
Wireless Earphone by Wellcom Rp1,890,000
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GIRL CATALOGUE

MIX MATCH PINK
Shoes by Skechers Rp799,000
Bag by Skechers Rp499,000
Necklace by Eustacia & Co Rp68,000
Pink Glasses by Eustacia & Co Rp118,000
Pink Cap by Eustacia & Co Rp108,000

Plaza Ambarrukmo Desember - Januari 2018 |47

BOY TOYS

IT’S PLAYTIME O’CLOCK
Wooden Maraca by ELC Rp139,000
Wooden Guitar by ELC Rp519,000
Wooden Drum by ELC Rp249,000
Trumpet by ELC Rp289,000
Death Trooper by Kidz Station Rp599,000
Elite Pretorian Guard by Kidz Station Rp599,000
Stromtrooper Mask by Kidz Station Rp279,000
Action Figure Slash by Marlinda Craft Rp250,000
Action Figure Kurt Cobain by Marlinda Craft Rp250,000
Set Drum by Marlinda Craft Rp150,000
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GIRL TOYS

MY LITTLE PONY AND FRIENDS
My Little Pony Set by Bear House Rp998,800
Pink Bear Sweater by Bear House Rp710,800
Happyland Super Sound Garage by ELC Rp1,049,000
Pororo Clay Painting by Marlinda Craft Rp120,000
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INTERIOR

SMART
EXPERIENCE
AT YOUR HOME

Ada beberapa cara untuk membuat Anda betah berlama-lama di rumah bahkan selalu
homesick apabila bepergian jauh dari rumah. Berikut beberapa hal yang bisa Anda
terapkan untuk membuat rumah terasa berbeda, dengan penggunaan teknologi canggih
yang juga multifungsi.

MEJA AJAIB
Selain fungsinya yang penting
sebagai padanan kursi atau
sofa, meja bisa disulap dengan
beragam fungsi lainnya.
Meski bentuknya sekilas
seperti meja biasa, namun
sebenarnya memiliki fungsi
lain dengan desain customnya.
Misalnya sekaligus dijadikan
rak buku dan majalah dengan
memanfaatkan sisi bawah
meja. Desain unik lainnya, meja
makan atau meja keluarga
juga sekaligus jadi meja biliard.
Hmm, multifungsi sekali.

Vacuum Cleaner
Salah satu perabot yang dari tahun ke tahun teknologinya
kian canggih yakni vacuum cleaner atau pembersih
debu. Bahkan, brand yang memang spesialis bermain di
perabot pembersih debu berlomba-lomba mengeluarkan
teknologi tercanggihnya.
Dyson misalnya, menghabiskan waktu 16 tahun untuk
memproduksi Vacuum Cleaner 360 Eye. 360 Eye menjadi
salah satu robotic vacuum cleaner paling mumpuni saat
ini, ampuh dalam membersihkan, juga pintar ‘membaca’
keadaan di sekitarnya. Kemampuan deteksi lingkungan
plus navigasi tersebut bersandar pada sistem penglihatan
360 derajat. Alhasil, 360 Eye tahu mana lokasi yang sudah
atau belum dibersihkan.
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Robot Rumah Tangga
Tak lama lagi, pekerjaan rumah tangga pun bisa
dilimpahkan kepada robot. Beberapa ilmuwan dan pakar
robot dunia sudah banyak yang mulai menciptakan robot
rumah tangga. Selain akan membuat keseharian lebih
praktis, desain robot rumah tangga juga dibuat se-familiar
dan se-fleksibel mungkin.
HERB (Home Exploring Robot Butler) misalnya. Robot
yang dikembangkan oleh Quality of Life Technology
Centre dan Carnegie Mellon University ini menggunakan
6 buah komputer dan banyak sensor untuk melakukan
banyak tugas di sekitar dapur, mulai dari cuci piring, ambil
makanan sampai buang sampah. Selain itu ada Kojiro
yang diciptakan ilmuan di Tokyo University’s JSK Robotika
Laboratorium. Robot humanoid ini bisa bergerak dalam
mode alami karena memiliki struktur kerangka mirip
dengan manusia dan memiliki tulang belakang buatan.

DAPUR TERSEMBUNYI
Dapur jadi ruang penting dalam sebuah rumah.
Namun, jika ruang terbatas misal Anda tinggal
di apartemen atau rumah minimalis, maka
keberadaan dapur harus dioptimalkan meski
ruang terbatas. Misalnya dengan mendesain
dapur tersembunyi. Siapa sangka lemari besar
bisa disulap menjadi dapur. Di lemari inilah,
segala perabot dapur Anda tersimpan apik dan
rapi. Tidak hanya itu, lemari yang berisi dapur
ini sekaligus bisa menjadi sekat antara ruang
keluarga dan ruang makan.

Lampu Awan
Bagaimana jika awan masuk rumah Anda? Unik
sekali tentunya. Jika sebelumnya efek awan
dalam dunia interior hanya hadir dalam wujud
wallpaper pada dinding atau langit-langit, maka
belum lama ini ide tersebut kembali digali dan
diwujudkan melalui lampu. Tak hanya sekedar
wujud awan, dalam lampu inovatif tersebut
disematkan pula efek awan bergemuruh
lewat fitur suara yang juga hadir didalamnya.
Pengaturan tersebut dapat dikendalikan melalui
remote khusus atau konektivitas bluetooth yang
dapat dihubungkan melalui smartphone.
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HAPPY HOLIDAY LIVING ROOM
Longland Sofa by Informa Rp9,999,000
Figurine Head Of Horse by Informa Rp269,000
Stuttgart Coffee Table by Informa Rp2,399,000
Throw Ultra Soft by Informa Rp399,000
Seattle Storage Jar by Informa Rp120,000
Deco Tree Xmas by Ace Hardware Rp189,000
Photo Frame Classic By Informa Rp90,000

WARM DECEMBER BEDROOM
Austin Bed Set by Informa Rp14,500,000
Bedding Set by Informa Rp600,000
Cushion Velvet by Informa Rp89,000
Artificial Flower by Informa Rp89,000
Artificial Flower by Informa Rp79,000
Cloth Hanger by Informa Rp399,000
Blanket Jersey by Informa Rp399,000
Alarm Clock by Ace Hardware Rp83,900

INTERIOR

INTERIOR

BLACK WHITE KIDS BEDROOM
Leone Bed Set by Informa Rp10,919,300
Bedding Set by Informa Rp450,000
Blanket by Informa Rp399,000
Darlin Chair White by Informa Rp659,000
Lulu Bean Bag by Informa Rp1,299,000
Skateboard by Ace Hardware Rp189,000
Xmas Cushion by Ace Hardware Rp157,000
Food Container Hello Kitty by Ace Hardware Rp49,900
Sipper Bottle Hello Kitty by Ace Hardware Rp75,900
Photo Frame by Informa Rp40,000
Cushion Cover by Informa Rp120,000
Photo Frame by Informa Rp120,000
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FOOD ARTICLES

FOOD
REVOLUTION
S

ebagai kebutuhan utama, manusia tidak lepas dari makanan. Jika dulu, di zaman prasejarah,
makanan sebatas untuk dikonsumsi, namun kini telah berkembang dalam berbagai bentuk dan cara
penyimpanannya. Mulai dari fermentasi, pengasinan, pengeringan, hingga pengasapan. Setelah itu,
munculnya teknologi turut mempengaruhi ragam bentuk dan pengawetan makanan, seperti cara penyimpanan
makanan di dalam kaleng yang mengemuka saat terjadinya perang. Selain itu, jumlah populasi yang
meningkat, menuntut manusia untuk menciptakan makanan yang ramah lingkungan. Berikut beragam bentuk
kolaborasi teknologi dan makanan.

MAKANAN KALENG
Bentuk penyimpanan makanan ini
bermula dari perang yang melanda
di Perancis pada tahun 1795. Kala
itu, para tentaranya mengalami
malnutrisi sehingga harus ada
solusi untuk mengatasi kelaparan
saat perang. Pada tahun tersebut,
Napoleoon Bonaparte menawarkan
hadiah sebesar 12,000 franc bagi
yang dapat menciptakan solusi
pengawetan makanan bagi para
tentara. Hadiah ini dimenangkan
oleh Nicolas Appert pada tahun
1810, seorang penjual manisan dan
anggur, juru masak, pembuat bir,
serta pembuat acar yang mengemas
semua ciptaannya ke dalam botol
kaca yang disegel kemudian
direbus selama 12 jam atau lebih.
Beberapa eksperimen ia lakukan,
seperti penggunaan wadah kaca
berleher lebar yang ternyata tidak
cukup awet menyimpan makanan.
Hingga, akhirnya ia berhasil
menemukan tempat penyimpanan
makanan dalam kaleng. Saat itu,
kaleng makanannya terbuat dari
baja berlapis timah atau besi cor
dengan tutup yang berat. Sehingga
harus dibuka dengan cara dipahat
atau ditusuk dengan bayonet para
tentara.
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MAKANAN ASTRONOT
Seperti layaknya manusia di Bumi, saat sedang
bertugas di luar angkasa, para astronot
mempersiapkan ransumnya untuk bekal di wilayah
dengan gravitasi nol. Seperti, dua klasik sup dari
Rusia yang ditempatkan di dalam tabung mirip pasta
gigi. Sup Borsch dan Rassolnik dalam kemasan odol
ini merupakan temuan dari Viktor Dobrovolsky,
kepala perancang makanan luar angkasa Rusia.
Varian lainnya, kini para astronot juga dapat
mengkonsumsi sayuran dari luar angkasa. Berupa
Lettuce atau Selada, tanaman ini ditanam selama
15 bulan dengan menggunakan sistem Veg-01 dan
memakai lampu LED merah, biru, dan hijau. Sebelum
mengkonsumsinya, para astronot mencuci Selada ini
dengan menggunakan pembersih berbahan asam
citric.

MAKANAN HASIL DARI
PERTANIAN HIDROPONIK
Iklim yang tidak menentu, turut
menyumbangkan ide alternatif dalam
mengembangkan makanan, seperti
pertanian hidroponik atau teknik bercocok
tanam tanpa media tanah. Hal ini juga
dipicu oleh meningkatnya populasi yang
mempengaruhi naiknya permintaan bahan
makanan. Sehingga, proses pengolahan
pangan berlangsung tidak ramah lingkungan.
Seperti, ahli fisiologi tanaman Jepang,
Shigeharu Shimamura, yang menyulap pabrik
Sony menjadi ruang pertanian hidroponik
berteknologi tinggi di Perfektur Miyagi.
Sehingga memungkinkan untuk memanen
ribuan Selada setiap hari.

DAGING IN VITRO
Makanan daging juga menjadi salah satu
agenda yang dibicarakan dalam diskusi
global. Ini dikarenakan besarnya besarnya
sumber daya untuk memelihara ternak.
Misalnya, dalam memproduksi satu pon
daging diperlukan 441 galon air. Dan dalam
jumlah yang sama menghasilkan 22,3 emisi
karbondioksida yang dikhawatirkan dapat
mempengaruhi perubahan iklim. Untuk itu,
beberapa tahun lalu terdapat penemuan
daging in vitro atau cultured meat (teknik
rekayasa jaringan). Daging ini diciptakan
dengan memasukkan sel-sel otot dalam
media pertumbuhan supaya tumbuh menjadi
sepotong daging besar. Setelah sel initial
diperoleh, pembuatan daging ini tidak lagi
membutuhkan binatang hidup karena dapat
diperbanyak menggunakan sel tersebut.
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FOODTORIAL

KINTAN BUFFET

PREMIUM
KINTAN
BUFFET
Untuk para pecinta Japanesse grilled, Anda wajib
mengunjungi Kintan Buffet yang terletak di Lantai 3
Plaza Ambarrukmo ini. Dengan mengusung konsep “all
you can eat”, selama 90 menit Anda akan dimanjakan
dengan beragam pilihan daging seperti Gyu Tan,
Nakaochi, Shimofuri steak, Tasty Karubi dan beragam
jenis daging lainnya. Tak hanya daging saja, Anda
bebas menikmati semua hidangan yang tersedia di
Kintan Buffet sepuasnya.

FOODTORIAL

TA WAN

BUBUR
SPESIAL
3 RASA ALA
TA WAN
Berisikan campuran daging ayam, ikan, dan udang serta tidak
ketinggalan daun bawang dan cakwe sebagai pelengkapnya,
Bubur Spesial 3 Rasa ini patut Anda cicipi. Selain itu, Anda bisa
menjajal menu pendampingnya yaitu Sapi Lada Hitam yang
gurih, pedas, dagingnya yang empuk ini sangat pas apabila
dipadukan dengan bubur.

FOODTORIAL

MR PANCAKE

MANGO BLAST
PANCAKE
Untuk para penggemar buah mangga, Mr Pancake baru saja mengeluarkan
menu barunya, yaitu Mango Blast Pancake dan King Mango Thai yang
semuanya serba mangga. Selain rasanya yang lezat dan segar, menu-menu ini
mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh Anda.

FOODTORIAL

POP CHOP

CHEESE AND
BEEF CRUNCH
Buat Anda yang lapar tanggung saat berjalan-jalan di Plaza Ambarrukmo, ada solusi
yang tepat yaitu jajanan ringan tapi sekaligus mengenyangkan. Pop Chop yang
terletak di Ground Floor Plaza Ambarrukmo ini menyediakan beraneka macam
olahan ayam, salah satu yang patut dicoba adalah Cheese and Beef Crunch dan
Mushroom Smokey Beef yang crunchy.

FOODTORIAL

MANGO KUN

MANGO
BERRY
Minuman dengan bahan dasar mangga memang sedang menjadi
primadona di banyak tempat. Salah satunya Mango Kun, island
yang terletak di Lantai 3 Plaza Ambarrukmo ini menyuguhkan
perpaduan mangga dengan stroberi yang diberi nama Mango
Berry. Untuk rasa, sudah tak perlu diragukan lagi, yang jelas manis,
asam, creamy dan segar.

FOODTORIAL

PARSLEY BAKERY

MILLE
CREPES
GREENTEA
Bosan dengan birthday cake yang itu-itu saja? Tak
perlu khawatir, Parsley Bakery yang berada di LG Plaza
Ambarrukmo ini menghadirkan varian cake terbarunya
yaitu Mille Crepes Greentea yang bisa Anda jadikan
alternatif pilihan untuk memberi bithday surprise cake.
Selain itu, cicipi pula kelembutan Pillow Cheese Cake-nya
yang akan membuat Anda susah terbangun.

FOODTORIAL

DUM DUM

ORIGINAL
THAI TEA
Salah satu tenant baru di Plaza Ambarrukmo ini sudah sangat dinantinanti kehadirannya oleh para pecinta Thai tea. Kesegaran dan rasa
Thai tea yang otentik ini memang selalu mengundang selera untuk
meminumnya. Terdapat beberapa varian rasa, yang patut Anda coba
adalah Original dan Greentea.

MUSIC

Younger Now

// Miley Cyrus

Setelah “Bangerz” (2013) yang mengadaposi skena pop-urban dan
“Miley Cyrus & Her Dead Petz” (2015) yang psikadelik, Cyrus kembali
menghidupkan ulang karirnya dengan “Younger Now“, yang uniknya
terdengar sangat “old soul” untuk seorang penyanyi muda seperti dirinya.
Di album ini ia justru kembali ke wilayah musik yang diakrabinya semenjak
kanak-kanak sebagai warga Tennessee dan dibesarkan di musik country.
Hanya berisi 11 track dan berdurasi sekitar 41 menitan, “Younger Now”,
‘Rainbowland’ dimana aura country begitu kuatk, sebagaimana ‘Miss You
So Much’, ‘I Would Die For You’, ‘Bad Mood’, atau ‘She’s Not Him’ yang
dinyanyikan dengan gaya khas Miley.

Love Always

// Shane Filan

Tidak terasa sudah 15 tahun berlalu semenjak boyband era akhir
90-an, Westlife, membubarkan diri. Namun, bagi penyuka pop balada
manis ala Westlife bisa mengobati rasa rindu dengan proyek solo
penyanyi utamanya, Shane Filan. Mendengarkan “Love Always” seperti
mendengarkan koleksi evergreen yang akan menghadirkan suasana
romantis dengan kuat. Siapkan diri untuk terbuai dan bernyanyi bersama
dengan dirinya melalui lagu-lagu klasik seperti ‘This I Promise You’
(‘NSYNC), ‘I Can’t Make You Love Me’ (Bonnie Raitt), atau ‘Heaven’ milik
Bryan Adams. Untuk lagu-lagu yang relatif baru, Shane menghadirkan
‘Need You Now’ milik Lady Antebellum dan ‘Unbreakable’ milik Jamie Scott.

Metamorfosa

// ANDIEN

Metamorfosa juga menjadi penanda tujuh belas tahun Andien berkarier
sebagai penyanyi. Sama seperti album perdananya ‘Bisikan Hati’ (2000),
Andien menggarap dan merilis album ini secara mandiri. Proses
pembuatan album memakan waktu lebih kurang satu tahun, dimulai
ketika Andien sedang mengandung anak pertamanya, hingga mencapai
tahap distribusi dalam bentuk cakram padat dan digital. Dua lagu yang
ditunjuk sebagai single adalah “Belahan Jantungku” ditulis oleh Tulus
dan menceritakan kebahagiaan Andien sebagai seorang ibu. Sementara
pada “Indahnya Dunia”, Andien menggambarkan rasa bersyukur atas
nikmatnya keindahan yang ditangkap oleh mata dan perasaan.

Now // Shania Twain
Inilah album ‘comeback’ dari penyanyi dengan album terlaris
dalam sejarah musik country. Merupakan album studio
pertamanya sejak tahun 2002, Twain menulis sendiri lagulagu di album ini. Sebelumnya p enyanyi kelahiran Kanada ini
selalu berkolaborasi dengan mantan suaminya Robert Lange.
Perceraian mereka sempat membuat Twain terpuruk bahkan
menderita penyakit yang menyerang pita suaranya. Namun
melalui album ini, ia menyatakan bahwa ia telah kembali hidup
dalam optimism. Tergambar lewat single pertama dari album
tersebut, Life’s About to Get Good, lagu beritme pop khas Twain
yang bercerita tentang berjuang dalam kemunduran.
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MOVIE

THE GREATEST SHOWMAN
Director : Michael Gracey
Casts : Hugh Jackman, Zendaya, Rebecca Ferguson, Zac Efron
Hugh Jackman kembali ke film musikal setelah terakhir terlibat dalam Les
Misérables di tahun 2012. Kali ini ia bergabung dalam film yang diangkat
dari kisah hidup sang penemu sirkus, P.T. Barnum. Seorang visionaris
yang bangkit dari kemiskinan untuk menciptakan pertunjukan spektakuler
yang kemudia menjadi sensasi dunia. Kisah asal-muasal showbiz ini
menampilkan barisan lagu dari duo pemenang Oscar dari film “La La Land’,
Benj Pasek dan Justin Paul, sedangkan naskahnya ditulis oleh Jenny Bicks
dan sutradara yang sudah berpengalaman dalam film musikal Bill Condon
(Chicago, Dream Girls, Beauty and the Beast).

JUMANJI: Welcome to the Jungle
Director : Jake Kasdan
Casts : Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart
Pembuatan kembali film dengan judul yang sama yang dirilis tahun 1995. Dalam
petualangan Jumanji yang benar-benar baru ini, empat anak sekolah menengah
menemukan sebuah konsol video game lama, yang akhirnya menarik mereka
ke dalam setting hutan di dalam game. Untuk mengalahkan permainan dan
kembali ke dunia nyata, mereka harus menjalani petualangan paling berbahaya
dalam hidup mereka, menemukan apa yang pernah ditinggalkan Alan Parrish 20
tahun yang lalu, atau mereka akan terjebak di dalamnya selamanya - dan akan
dimainkan oleh pemain lain tanpa henti.

Star Wars: The Last Jedi
Director : Rian Johnson
Casts : Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill
Melanjutkan kesuksesan seri “The Force Awakens”, “The Last Jedi” merupakan
episode VIII di franchise fenomenal Star Wars. Berkisah tentang petualangan
epik Finn, Poe, dan Luke Skywalker yang memasuki babak baru, film ini
menampilkan aksi final dari Carrie Fisher, pemeran Leia Organa, yang
menghembuskan nafas terakhirnya setelah menyelesaikan proses syuting
The Last Jedi. Tak cuma menandai perpisahan Fisher, film ini juga melibatkan
beberapa nama tenar dalam jajaran pemain figuran dan cameo. Sebut saja
Benicio del Toro, Laura Dern, Simon Pegg, serta Tom Hardy.

PITCH PERFECT 3
Director : Trish Sie
Casts : Anna Kendrick, Ruby Rose, Hailee Steinfeld
Group vocal kesayangan kita The Bellas kembali lagi untuk ketiga kalinya.
Setelah sekian lama, mereka akhirnya menyadari bahwa kehidupan mereka
setelah lulus dari kampus, ternyata tidak seindah yang dibayangkan
sebelumnya, walaupun mereka telah menjuarai banyak kompetisi. Kali ini
mereka bergabung kembali dalam kontes bernyanyi tingkat dunia Spanyol.
Dengan pengalaman yang lebih seru, ini adalah kisah penutup bagi trilogy
salah satu film komedi musical terlari di dunia ini.
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BOOKS
Tomorrow Is Today
Rhenald Kasali
Penerbit Mizan
No.ISBN : 9786024410360
Dalam dunia bisnis dan pemerintahan sangat biasa kita saksikan sikap mental
inferior dan fatalistik di antara para eksekutif dan entrepreneur. Mereka khawatir
terhadap banyak hal. Perubahan itu pasti. Sayangnya tak semua orang mau
berubah, sebagian malah terperangkap dalam “masa lalu”, masa-masa emasnya
yang tak ada lagi. Ia berpikir zaman keemasan itu akan ada terus, dan bila hilang, ia
pun tetap berpikir cara lamalah yang benar. Buku lanjutan tentang disruption ini,
bukan untuk menjelaskan lagi tentang disruption itu sendiri. Penulis ingin mengajak
kita melihat apa yang dilakukan eksekutif Indonesia yang menyadari adanya
ancaman disruption.

Rumah Tanpa Jendela
Asma Nadia
Republika
No.ISBN : Rara adalah gadis yang periang dan suka bermain. Ia dan teman-temannya suka
bermain di pinggir-pinggir jalan saat istirahat mengamen, di bawah derasnya hujan,
juga di pekuburan tengah kota Jakarta yang menjadi lingkungan tempat tinggalnya.
Sebagai gadis kecil, ia merasa tak kekurangan apa pun. Tapi ada satu mimpi Rara yang
ingin sekali ia wujudkan. Sebuah mimpi sederhana, untuk memiliki jendela. Namun
Rara tak tahu, keinginan sederhananya diam-diam membuat pusing orang-orang
terdekatnya hingga gadis kecil itu harus membayar mahal agar mimpinya terwujud.

Ini Kali Tak Ada yang Mencari Cinta
Sergius Sutanto
Qanita
No.ISBN : 9786024020989
Ini Kali Tak Ada yang Mencari Cinta, memotret pemberontakan batin Chairil Anwar
di tengah amuk cinta dan cita-cita, serta skandal penjiplakan beberapa sajak yang
mengguncang kesusasteraan tanah air di era 50-an. Kisah ini juga mengungkap
tabir dendam yang disimpan Chairil selama bertahun-tahun. Dendam yang akhirnya
membuat hidup sang penyair senantiasa gamang dan merasa terbuang sebagai
“Binatang Jalang”. Seorang penyair muda, mengawali hidup penuh gelora. Gegap
gempita dia masuk gelanggang perjuangan kemerdekaan, dengan deretan puisinya
yang menggelegar dan mengobrak-abrik tatanan sastra masa itu.

Origin
Dan Brown
Penerbit Mizan
No.ISBN : Robert Langdon, profesor simbologi dan ikonologi agama Universitas Harvard,
menghadiri undangan mantan muridnya Edmond Kirsch. Kirsch mengungkap suatu
terobosan yang mencengangkan yang akan menjawab dua pertanyaan fundamental
terkait eksistensi manusia. Namun acara yang telah diatur dengan amat cermat itu
tiba-tiba kacau, dan penemuan berharga Kirsch nyaris hilang selamanya. Mengikuti
jejak-jejak tersembunyi dalam karya seni modern dan beragam simbol misterius,
Langdon menemukan petunjuk-petunjuk yang pada akhirnya membawa mereka
berhadapan dengan penemuan Kirsch dan kenyataan mencengangkan yang selama
ini tidak kita ketahui.
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ZODIAK

SAGITARIUS (22 November–21 Desember)
Fokus Anda yang selama ini banyak berkutat dalam pekerjaan akan beralih kepada rumah
dan kehidupan pribadi Anda. Memang sudah waktunya.
ASMARA : Fokuslah selalu pada tujuan awal hubungan.
HARI BAIK : Selasa.

ARIES
(21 Maret–19 April)

LEO
(22 Juli–22 Agustus)

Ada baiknya mengeksplor bakat terpendam
Anda. Pemalu tidak akan membawa Anda
kemana-mana. Begitu pula zona nyaman.
ASMARA : Tidak ada hubungan yang
sempurna.
HARI BAIK : Minggu.

Setelah tengah tahun ini adalah saat yang
tepat untuk memunculkan diri Anda yang
baru. Jangan pendam potensi diri yang
selama ini ada dalam diri.
ASMARA : Jika perbedaan muncul, saatnya
yang tepat untuk menjadi pembelajaran
bagi banyak hal.
HARI BAIK : Selasa.

TAURUS
(20 April–20 Mei)

VIRGO
(22 Agustus–22 September)

Bertemu dengan peristiwa yang
menguras emosi memang menjengkelkan.
Tetapi sesungguhnya akan memberikan
dampak positif kedepannya. Bijaksanalah.
ASMARA : Tidak selamanya diam itu akan
meredakan masalah.
HARI BAIK : Rabu.

Banyak kesempatan untuk menjadi
pribadi yang lebih baik, terutama dengan
mengambil waktu sejenak untuk menarik
diri dari keramaian.
ASMARA : Berikan waktu lebih lagi pada
hubungan.
HARI BAIK : Minggu.

GEMINI
(21 Mei–21 Juni)

LIBRA
(23 September–22 Oktober)

Semua pilihan ada konsekuensinya.
Jangan khawatir karena setiap takdir yang
pahit tak pernah datang tanpa kekuatan
dan pembelajaran
ASMARA : Ada alasan kenapa orang dari
masa lalu tempatnya memang di masa
lalu.
HARI BAIK : Kamis.

Saatnya Anda memenuhi apa yang selama
ini Anda tunda demi kebahagiaan orang
lain. Anda adalah suber kebahagiaan itu
sendiri.
ASMARA : Menerima dan memberi.
Sesimpel itu kuncinya.
HARI BAIK : Jumat.

PISCES
(19 Februari–20 Maret)

CANCER
(22 Juni–22 Juli)

SCORPIO
(23 Oktober–21 November)

Menjelang akhir tahun, banyak kesibukan
lebih. Yang penting tetap seimbangkan
kehidupan kerja, sosial dan keluarga. Latih
kekuatan spiritual Anda.
ASMARA : Saatnya meningkatkan level
hubungan ke arah yang lebih serius.
HARI BAIK : Rabu.

Kesempatan biasanya tidak akan datang
dua kali. Tetapi kabar baiknya, setiap
orang sesungguhnya bisa menciptakan
kesempatannya sendiri.
ASMARA : Penuh cerita dan penuh nuansa
sentimental.
HARI BAIK : Senin.

CAPRICORN
(22 Desember–19 Januari)
Lebih banyaklah mendengar daripada
berbicara. Dengarlah untuk memahami,
bukan untuk menjawab.
ASMARA : Pendekatan halus
sesungguhnya akan memberikan banyak
kemudahan.
HARI BAIK : Sabtu.

AQUARIUS
(20 Januari–18 Februari)
Ada sedikit “drama” dalam waktu
dekat ini, tetapi tetap kendalikan dan
pikirkan dengan matang setiap kali akan
melakukan sesuatu.
ASMARA : Hanya cinta yang bisa
mendamaikan benci.
HARI BAIK : Jumat.
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Karir menapak selangkah lebih maju.
Namun tetap hati-hati, karena semua
orang bisa jadi akan berubah menjadi
kompetitif. Belajar dari kesalahan masa
lalu supaya tak terulang.
ASMARA : Harus ekstra sabar, lebih
dengarkan kata hati.
HARI BAIK : Rabu.

