editorial note
Pembaca yang budiman,
Seiring perkembangan waktu, kita dapat mudah
mengakses berbagai informasi baik secara fisik maupun
secara digital. Kemudahan mengakses informasi,
referensi dan ide ini memberikan inspirasi positif bagi
beberapa orang hingga mendasari munculnya karya
- karya kreatif termasuk di bidang seni. Seni gambar
dan komik tidak hanya menjadi sumber bacaan namun
juga berkembang menjadi hobi unik mulai dari koleksi
karakter action figure, mengilhami berbagai souvenir, dan
lain sebagainya.
Men’s edition kali ini menyajikan informasi seputar hobby,
fashion, serta artikel menarik tentang karakter superhero,
artikel seputar penataan interior bernuansa komik dan
makanan minuman tematik komik. Sebagai salah satu
referensi gaya hidup, kami menyajikan pula katalog
produk tenant, editorial shoot, lengkap dengan rubrik
foodtorial. Seluruh informasi dikemas menarik dalam
majalah Plaza Ambarrukmo edisi Oktober – November
2017 sebagai bacaan berkualitas bagi Anda.
Salam hangat dari kami untuk keluarga dan sahabat.

“

Tjia Eddy Susanto
Direktur Utama PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera

Nearly all men can stand
adversity, but if you want
to test a man’s character,
give him power.
Abraham Lincoln
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ABIBAYU
Grey Top, GHOZART by Iqbal Ghozali, price
by request
Red Pants, Salt n Pepper, Rp399.900
GUI
Grey Top, GHOZART by Iqbal Ghozali, price
by request
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Grey Top, GHOZART by Iqbal Ghozali, price
by request
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The magnicent destination that offers you
the nest service and facilities with the art of luxury

INBOX

inbox
Halo Amplaz, mohon info apakah konter Kiehls’s di Centro
sudah tidak ada? Terima kasih.
Gita Ayu - Via Instagram @PlazaAmbarrukmo

Kirimkan kritik dan saran melalui:
Facebook & Twitter Plaza Ambarrukmo
Email: redaksi@plaza-ambarrukmo.co.id

Dear Gita, untuk tenant Kiehl’s saat ini terdapat di lantai 1 Plaza
Ambarrukmo (dekat tenant Everbest). Silahkan berkunjung ke store
Kiehls, Plaza Ambarrukmo. Terima kasih.

Halo Plaza Ambarrukmo, mohon info untuk bisa ikut
menjadi tenant makanan di event LOL bagaimana ya?
Terima kasih.
Tamara Widya – Via Instagram @PlazaAmbarrukmo

Plaza Ambarrukmo

Dear Tamara, terkait event Land Of Leisures Plaza Ambarrukmo
diadakan setiap tahun antara bulan September – Oktober. Silahkan
follow instagram @Lol.yk untuk mengetahui jadwal event, cara
menjadi tenant, dan lain sebagainya. Terima kasih.

Plaza Ambarrukmo Jogja

@PlazaAmbarrukmo
@PlazaAmbarrukmo

plazainfo
Be Sexy With Wacoal
Wacoal hadir sebagai brand pakaian dalam yang dapat menjadi
rujukan. Berbagai koleksi Wacoal menggunakan teknologi dari jepang,
mengutamakan aspek keindahan, kenyamanan, dan kesehatan pada setiap
produk yang ditawarkan. Produk dari Wacoal antara lain bra, pakaian
dalam wanita, lingerie dan korset wanita dengan kisaran harga Rp.200.000Rp.700.000. Kunjungi tenant Wacoal, lt 1 Plaza Ambarrukmo unit B30
untuk berbagai koleksi desain yang beragam dan kualitas bahan terbaik.

Teknologi Wrinkle Zero Cap, atasi Selip Saat Berenang
Lasona sebagai produsen pakaian renang menghadirkan Wringkle Zero
Cap topi renang dengan teknologi pembuatan tanpa jahitan tengah
sehingga menjadi lebih rekat dan nyaman digunakan. Tidak hanya topi
renang, Lasona juga menyediakan berbagai produk lainnya seperti pakaian
renang, pakaian renang muslimah, kacamata renang, dan penutup telinga.
Harga yang ditawarkan lasona berkisar dari Rp.400.000 – Rp.1.500.000.
Produk pakaian renang dari Lasona menggunakan bahan berkualitas
Nylon Nycra yang lebih elastis dan tahan terhadap paparan sinar matahari
maupun kaporit. Lengkapi koleksi alat renangmu di Lasona lantai 2, Plaza
Ambarrukmo.
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PLAZA

A REAL-LIFE
SUPERHERO
P

aman Ben pernah berkata kepada Peter ‘Spiderman’
Parker, bahwa dengan memiliki kekuatan yang besar,
maka tanggungjawab yang diemban juga semakin besar.
Sebuah hal yang layak disematkan tidak hanya pada seorang
superhero, tetapi juga pada semua orang.

Hal ini mungkin juga diamini oleh mereka yang dalam layar
lebar memerankan tokoh-tokoh berkekuatan super. Dengan
‘kekuatan’ yang dimilikinya (nama besar, kekayaan, kemahiran
berbicara dan lain sebagainya), mereka menjelma menjadi
seorang pahlawan di kehidupan nyata.
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PLAZA

GEORGE CLOONEY
Jika dalam film ia berperan sebagai pahlawan
pembela warga Gotham dari para penjahat,
maka dalam kehidupan nyata ia menjadi
pembela kesetaraan hak asasi manusia.
Maraknya kampanye supremasi kulit putih
yang mengujarkan kebencian terhadap
satu kelompok ras tertentu di Amerika
Serikat, membuat ia dan istrinya geram.
Melalui yayasan yang mereka bangun tahun
2016 lalu, Clooney Foundation for Justice,
mereka menyumbangkan dana sebesar 1 juta
dollar AS untuk Southern Poverty Law Center
(SPLC).
Dana ini difokuskan membiayai sosialisasi
untuk melawan ekstremisme dan
kekerasan di Amerika Serikat. Baik dalam
bentuk kelas per kelas, maupun kegiatan
di komunitas.Keduanya menunjukkan
keseriusan dalam melawan kefanatikan dan
kebencian terhadap kelompok ras tertentu
yang kini sedang melanda Amerika Serikat.
Sebelumnya, George pernah mengunjungi
Sudan melalui program “Not on Our Watch”
untuk membahas tentang pelanggaran hak
asasi manusia yang terjadi di sana.
Plaza Ambarrukmo Oktober - November 2017 |11

PLAZA

HUGH JACKMAN
Bisa jadi Wolverine adalah karakter
superhero yang paling brutal yang
pernah ada. Ia membunuh musuh
tanpa menunjukkan penyesalan dengan
kuku dementia-nya yang sangat tajam.
Tetapi jika menyangkut kehidupan nyata,
ternyata ia adalah salah satu orang paling
dermawan di Hollywood. Sejak umur 8
tahun ia sudah mensponsori anak melalui
World Vision, lembaga nonprofit yang
fokus pada kemiskinan.
Setelah menjadi bintang film, ia
melanjutkan kegiatan filantropinya
dengan menjadi ambassador World
Vision Austrilia yang menawarkan
pemberdayaan ekonomi di seluruh
dunia. Di tahun 2011, Hugh Jackman
mendirikan sebuah organisasi bernama
“Laughing Man CoffeeFoundation”, sebuah
organisasi yang menjual kopi dan teh
dan kemudian memberikan pendapatan
tersebut untuk mendukung Pendidikan
dan pemberdayaan komunitas di seluruh
dunia.
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PLAZA

CHRIS
EVANS
Menjalankan peran sebagai superhero yang
dicintai anak-anak Amerika, membuat Chris
Evans juga terbiasa untuk memberikan
perhatian pada anak-anak. Selain dikenal
dengan kegiatan amal, ia juga sering
mengunjungi rumah sakit anak untuk
menghibur dengan menggunakan baju Captain
America-nya, dan tentu saja memerlihatkan
perisai besi andalannya.
Dalam salah satu kunjungannya, bahkan ia
pernah mengajak rekan sesama aktor yang juga
memerankan tokoh superhero Marvel Chris
Pratt (Star Lord dalam film “Guardian of The
Galaxy) untuk mengunjungi Seattle Children
Hospital. Kunjungan tersebut telah membantu
menghasilkan setidaknya $27.000 untuk dana
pengobatan di rumah sakit tersebut, serta
lembaga amal Christopher’s Haven.
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ROBERT DOWNEY, JR.
Seperti tokoh Tony “Iron Man”
Stark yang diperankannya,
Robert Downey Jr. adalah
pahlawan super setidaknya
di mata seorang anak berusia
tujuh tahun bernama Alex. Di
tahun 2015, ia menghadiahi
tangan prostetik bionik yang
berfungsi kepada Alex, yang
terlahir dengan lengan kanan
yang tidak berkembang
sempurna. Video
mengharukan ini sempat
menjadi viral di media sosial
beberapa waktu yang lalu.
Pemberian lengan bionik
tersebut digagas oleh
Albert Manero, mahasiswa
pendiri Limbitless, sebuah
organisasi yang bergerak
dalam kegiatan amal untuk
memberikan bagian tubuh
yang dibentuk oleh mesin
cetak 3D bagi anak kecil
yang membutuhkan. Albert
sendiri telah menjalankan
gerakan amal dengan nama
#CollectiveProject.
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RYAN
REYNOLDS
Semua orang kini mengenalnya sebagai
Deadpool, supehero dengan kemampuan
bicara nyinyir yang menyebalkan tapi lucu.
Ryan Reynolds memang memiliki kempuan
berkomunikasi yang baik dalam kehidupan
nyata. Tidak heran jika ia kemudian
memanfaatkannya untuk mendukung
sebuah yayasan amal yang peduli terhadap
penyembuhan penyakit Parkinson “The Michael
J.Fox Foundation” (MJFF) sebagai juru bicara.
Hal ini didasari juga oleh pengalman pribadinya
yang kehilangan ayah tercintanya James
C.Reynolds yang meninggal karena penyakit
yang sama. Pada tahun 2008, Ryan menulis
sebuah esai untuk Huffington Post tentang
perjuangan ayahnya melawan penyakit
tersebut. Ia juga mengikuti New York City
Marathon untuk mengumpulkan uang amal
dan menyelesaikan perlombaan dalam waktu 3
jam 50 menit.
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ADAPTASI GAYA

SUPERHERO

G

aya berpakaian sehari-hari dapat terinspirasi dari mana saja. Mulai dari buku yang sedang dibaca,
musik yang sedang didengarkan, maupun film yang sedang ditonton. Hal ini membantu kreativitas
kita untuk memikirkan gaya berpakaian bagaimana yang kita suka tanpa terlihat ‘itu-itu saja’. Gaya
fesyen pria yang diadaptasi dari komik dan superhero pun sudah menjamur sejak dulu, namun bergaya
ala superhero tidak harus dengan memakai kostum, bukan? Anda bisa mengekspresikan kegemaran Anda
dengan mengimitasi gaya ala superhero namun tetap terlihat natural dan realistik. Tentu dengan tetap
memperhatikan apa yang Anda rasa nyaman untuk dipakai, cocok dengan bentuk tubuh Anda, maupun
warna yang cocok untuk kulit Anda.

Kaus polos berlogo Superman atau Batman yang
simpel pun memang sudah menarik perhatian
bagi sesama penggemar superhero, namun
tidak ada salahnya untuk membuat tampilan
Anda lebih bervariasi dengan gaya tumpuk.
Pakai saja jaket hoodie yang tidak terlalu tebal,
rompi dengan hoodie atau yang berbahan kulit,
maupun kardigan. Anda akan terlihat lebih
menonjol daripada yang lainnya.
Jika Anda termasuk pria yang suka mengenakan
aksesoris, ekspresikan gaya unik Anda dengan
memilih aksesoris simpel yang tidak terlalu
mencolok. Contohnya seperti kalung identitas
Logan, gelang kulit Eye of Agamotto yang
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ikonik dari Doctor Strange, maupun cincin
berlambang Avengers yang tidak terlalu rumit.
Aksesoris pelengkap seperti topi berlogo X-men,
dasi bermotif Superman, ataupun dasi kupukupu Deadpool yang lebih ramai juga dapat
menjadi pilihan. Dompet berembos Batman
juga pastinya akan mendapat lirikan saat Anda
mengeluarkannya dari saku celana Anda. Bila
Anda tidak terlalu nyaman memakai aksesoris,
Anda bisa tetap mencuri perhatian dengan
mengenakan kancing manset atau penjepit dasi
berlambang kepala Spiderman di lengan kemeja
Anda. Detail kecil tapi mengejutkan ini tentunya
akan mengundang simpatik sesama penggemar
superhero.

FASHION

Apakah bergaya ala superhero harus selalu dengan
mengenakan lambang superhero tertentu? Tentu saja tidak.
Anda pasti tahu bahwa banyak sekali karakter superhero
yang berbeda-beda dengan kekuatan yang berbeda
pula. Maka dari itu, superhero mempunyai kostum yang
berbeda-beda, begitu juga saat mereka menjadi ‘orang
biasa’. Gaya berpakaian mereka tidak jauh berbeda dengan
orang-orang pada umumnya dan banyak inspirasi yang bisa
didapat. Komik superhero yang sudah diadaptasi ke layar
lebar membuat Anda lebih mudah untuk mencontoh gaya
berpakaian masing-masing superhero. Anda bisa mengambil
inspirasi dari Steve Rogers dengan jaket kulit berwarna
coklatnya yang tampak di beberapa film Marvel. Padukan
dengan celana khaki dan kemeja kotak-kotak atau bisa
juga dengan celana jins jika ingin kesan lebih kasual. Untuk
dalaman bisa lebih bervariatif dengan menumpuk sweater
atau cardigan di bawah jaket jika udara sangat dingin.

Anda juga bisa bermain warna dengan
palet warna khas Captain America seperti
merah, putih, dan biru. Kunci dalam
menggabungkan warna primer seperti
merah dan biru supaya tidak terlihat terlalu
mencolok adalah dengan memakai salah
satu atau kedua warnanya dengan tone
redup atau gelap. Contohnya saja seperti
memakai jaket biru donker dengan celana
berwarna merah pudar dan kemeja putih
bermotif yang cocok untuk hari biasa. Bisa
juga dengan memakai kardigan warna
merah, celana jins biru gelap dan kemeja
putih polos sebagai warna netralnya. Untuk
kesan lebih geeky bisa menambahkan dasi
kupu-kupu dan kacamata lensa bening.
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FASHION
Beralih ke soal geeky dan nerdy, gaya kutu buku ala Clark
Kent dapat didapat dengan memakai kacamata bergagang
tebal yang sudah populer sejak beberapa tahun lalu.
Kombinasi baju yang dipakai Clark Kent pun dapat menjadi
inspirasi karena warna tanah yang dipakai cocok untuk warna
kulit apapun. Blazer atau jaket berwarna coklat tampak
menarik dipadukan dengan sweater dan kemeja. Dasi juga
bisa menjadi pelengkap jika Anda ingin menggunakannya.
Untuk kesan yang lebih stylish, Anda dapat memakai trench
coat atau mantel tentara berwarna khaki yang klasik dan
dipopulerkan oleh desainer Burberry. Sementara jika Anda
tidak berniat memakai jaket atau luaran apapun, cukup
pasangkan celana chinos berwarna coklat dengan kemeja
Anda yang berwarna netral namun tidak membosankan.

Para karakter pria yang powerful di buku
komik pada umumnya mengenakan suits
atau setelan jas. Tony Stark yang perlente
dengan setelan jas bergarisnya dapat
menjadi contoh. Bruce Wayne juga memakai
setelan jas berwarna gelap yang licin dan
rapi hampir di setiap acara. Setelan jas
akan terlihat lebih gagah untuk bentuk
badan bagaimanapun. Anda pun tidak perlu
bingung memikirkan padu-padan yang
lain karena Anda hanya butuh kemeja dan
sepatu yang cocok untuk melengkapi gaya
Anda. Opsi dasi dapat dipilih untuk look
yang lebih formal.
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Anda bukan pekeja kantoran? Tidak perlu
khawatir, setelan jas yang rapi karena sekarang
tidak semua setelan jas dibuat hanya untuk
pekerja kantoran saja. Potongan slim fit yang lebih
pas badan dengan warna atau motif yang tidak
biasa dapat menjadi pilihan yang lebih kasual.
Memakai kaus polos sebagai dalaman atau celana
denim berwarna gelap juga memberi kesan lebih
santai.
Untuk Anda yang lebih eksentrik, setelan jas
warna mencolok dapat dipakai. Joker dengan
setelan jas berwarna ungunya yang khas bisa
menjadi inspirasi. Di dunia fesyen pria, ungu
adalah warna yang kurang banyak dipakai
padahal warna ini cukup menarik untuk
dipadupadankan terutama warna ungu yang
lebih lembut seperti violet atau lavender. Ingatkah
Anda kemeja warna ungu yang dipakai oleh
Bruce Banner di komik maupun filmnya? Anda
bisa mencoba warna ungu dengan memulai
mengenakan sneakers, sweater, jaket, atau celana
yang dipadukan dengan warna netral.
Dari tampilan di sini, kebanyakan bisa dipakai untuk
sehari-hari tapi ada beberapa yang terlihat lebih
menonjol. Namun jika Anda memang penyuka komik
dan superhero, tidak ada salahnya untuk menarik
perhatian sesama penggemar komik. Menerjemahkan
gaya superhero dengan beberapa tips yang ada ini akan
membantu Anda untuk lebih menguasai koordinasi
warna, motif, bentuk, juga membuat Anda lebih percaya
diri untuk berpakaian lebih baik lagi.
Image credits: pinterest, superherostuff.com, amazon.com, aliexpress.com

BOYHOOD
Fotografer : Niken Pamikatsih
Stylist : Yasmine Sani Pawitra
Asst. Stylist : Nisrina Khansa
Talent : Lucho, Gui (TwentyOne Millimeters Management Jakarta),
Abibayu (R2 Model Management)
MUA : Dian Carita

LUCHO
Orange Jacket, Polo by Centro Departement Store,
Rp1.299.900
Patchwork Batik Outer as Inner, Junk Q by Theo
Ridzky, price by request
Red Pants, Salt n Pepper, Rp399.900

GUI
Patchwork Batik Top, Junk Q by Theo Ridzky, Price by Request
Orange Long Sleeves, Cotton On, Rp199.900
Dark Blue Pants, Salt n Pepper, Rp439.900
ABIBAYU
Orange Plaid Shirt, Polo by Centro Departement Store, Rp439.900
Patchwork Batik Outer, Junk Q by Theo Ridzky, Price by Request
Blue Pants, Tira by Centro Departement Store, Rp399.900
Blue Set Bracelets, The Executive, Rp99.900

LUCHO
Baby Pink Hoodie, Cotton On, Rp299.900
Teal Shirt, The Executive, Rp249.000
White Pants, The Executive, Rp399.000
Red Watch, Diesel by Urban Icon, Rp2.650.000
Red Sneakers, Bata, Rp349.900

GUI
White Jacket, Polo by Centro Departement Store,
Rp1.299.900
Teal Sweater, The Executive, Rp249.000
Mustard Pants, Salt n Pepper,Rp439.900
Red Watch, Diesel by Urban Icon, Rp1.650.000
Brown Leather Backpack, Urban Icon, Rp5.250.000
Red Boots, Timberland, Rp3.790.000

GUI
Jacket, DIFAZ by Dimas Adi Febriyanto, Price by Request
Stripes Shirt, Polo by Centro Departement Store, Rp399.900
Red Pants, Salt n Pepper, Rp399.900
Yellow Watch, Caterpillar by Watch Club, Rp3.500.000
Glasses, The Executive, Rp135.000

ABIBAYU
Jacket, DIFAZ by Dimas Adi Febriyanto, Price by Request
Blue Shirt, Polo by Centro Departement Store, Rp999.000
LUCHO
Jacket, Salt n Pepper, Rp599.900
White Polka Shirt, Tira by Centro Departement Store, Rp299.000
Grey Denim, Tira by Centro Departement Store, Rp399.000

GIU
Vest, GHOZART by Iqbal Ghozali, Price by Request
Red Sweater, Salt n Pepper, Rp399.900
White Pants, Polo by Centro Departement Store,
Rp999.900

ABIBAYU
T-shirt, Cotton On, Rp129.900
Red Jacket, Timberland, Rp3.290.000
Grey Jogger Pants, Cotton On, Rp299.900
Brown Bag, Urban Icon, Rp4.765.000

LUCHO
Vest, GHOZART by Iqbal Ghozali, Price by Request
White Shirt, The Executive, Rp349.000
White Pants, The Executive, Rp399.000

GUI
Jacket, DIFAZ by Dimas Adi Febriyanto, Price by Request
White Plaid Shirt, Polo by Centro Departement Store, Rp999.900
White Pants, Polo by Centro Departement Store, Rp999.900

LUCHO
Shirt, Salt n Pepper, Rp399.900
Red Pants, Salt n Pepper, Rp399.900
Red Set Bracelets, The Executive, Rp99.900
Glasses, Salt n Pepper, Rp135.000

ABIBAYU
Yellow Shirt, Polo by Centro Departement Store, Rp438.900
Red Pants, Salt n Pepper, Rp439.900
White Shoes, Bata, Rp349.900
Blue Bag, Bata, Rp449.900
Blue Watch, Lotus by Watch Club, Rp4.500.000
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HEALTH

GAYA HIDUP
SUPER
SEHAT
ALA PEMERAN PAHLAWAN KOMIK
Batman, Superman hingga Wonder Woman, siapa yang tidak mengenal
mereka? Para superhero ini digambarkan sebagai tokoh yang suka
menolong dengan paras cantik juga tampan. Selain itu, para pemeran
manusia super ini juga memiliki kesamaan bentuk tubuh, yakni
postur yang gagah, tegap, dan berotot. Dengan performa yang
nyaris sempurna, membuat banyak orang mengidolakan dan
ingin meniru para tokoh ini. Padahal dibalik bentuk ideal para
pemerannya terdapat beragam usaha yang dilakukan di balik
layar untuk tampak terlihat seperti jagoan sesungguhnya.

Chris Evans
Aktor ganteng ini memiliki tips khusus
untuk tampil maksimal sebagai Captain
America di film Avengers. Ia rutin
mengikuti training yang dilakukan
setiap hari, yakni membentuk otot
selama 2 jam. Selain itu, Chris Evans
memilih olahraga Cardio untuk
melengkapi pola hidup sehatnya.
Selain itu, ia juga rutin mengonsumsi
makanan organik. Bagi yang ingin
memiliki postur tubuh bak Captain
America, selain mengonsumsi makanan
sehat, Anda juga dapat mengikuti
workout rutin seperti ini.
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Robert
Downey Jr
Pemeran Iron Man, Robert
Downey Jr menerapkan pola
hidup sehat yang tidak biasa
dalam kesehariannya, ia
melakukan 5 jenis olahraga
untuk membentuk tubuh dan
menjaga kesehatan. Dengan
rutinitas gaya hidup sehatnya
ini, Robert Downey Jr berhasil
memerankan Iron Man dari
musim pertama hingga
terakhir. Jenis olahraga yang
dilakukan antara lain, muscle
endurance atau latihan daya
tahan otot, sesi kardio, power
development phase, dan
muscle development phase.
Selain itu, ia juga menjaga pola
makannya dengan menjalankan
diet plan, yakni mengatur
asupan karbohidrat, protein,
dan lemak baik yang sesuai
untuk kebutuhan tubuh.
Dalam menjalankan diet
plan, Downey membutuhkan
3.500 kalori per hari dan
paling sering mengonsumsi
karbohidrat. Untuk kebutuhan
protein, ia mengonsumsi
susu coklat organik, brokoli,
legume atau jenis kacangkacangan, dan dada ayam.
Downey tidak mengonsumsi
kopi, ia mencukupi kebutuhan
minumnya dengan
mengonsumsi air yang cukup
dan teh hijau hangat setiap
hari. Bagi Anda yang ingin
tampak seperti Iron Man, Anda
dapat mengikuti gerakannya
seperti ini.
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Ben Affleck
Untuk memerankan tokoh
Bruce Wayne dalam film
Batman VS Superman:
Dawn Of Justice, Ben Affleck
berlatih selama 15 bulan
guna mencapai badan yang
berotot. Bruce Wayne dikenal
sebagai tokoh sosialita dari
Gotham City yang menjaga
tubuh dan penampilan.
Namun, ketika malam hari
ia berubah menjadi Batman
yang menjaga kota Gotham
dari kejahatan. Selain itu,
dalam menjaga kota Gotham,
superhero Batman merupakan
salah satu pahlawan yang tidak
diberi kekuatan super, seperti
tokoh pahlawan komik lainnya.
Sehingga ia digambarkan
banyak berlatih untuk menjadi
kuat dan tidak terkalahkan.
Menurut pelatihnya, Walton
Norton Jr, Ben Affleck fokus
pada latihan menambah
kekuatan dan massa otot.
Seperti, menempatkatkannya di
pelatihan binaraga, jalan kaki,
dan mengangkat beban berat.
Selain workout, Ben Affleck
juga melakukan diet untuk
membentuk tubuhnya bersama
ahli gizi bernama Rehan Jalali.
Affleck menjalankan diet yang
fokus pada keseimbangan
nutrisi, yakni asupan 35
persen tanpa lemak, 45 persen
karbohidrat, dan 20 persen
lemak esensial. Tidak hanya itu,
Affleck menghindari produk
susu dan membatasi sodium
hariannya hingga sekitar 1500
– 2000 mg. Sedangkan untuk
asupan protein tanpa lemak, ia
memilih menggunakan lemak
dari dada ayam atau kalkun,
putih telur, dan salmon. Bagi
yang ingin menjadi Batman,
Anda dapat mengikuti gerakangerakan rutin yang dapat
Anda lakukan bagi yang ingin
menjadi Batman.
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Tom Holland
Aktor yang memerankan Spider-Man dalam
film Spider-Man : Homecoming, Tom Holland
tidak membutuhkan latihan fisik yang berat
seperti tokoh-tokoh superhero lainnya.
Ini dikarenakan tokoh Spider-Man lebih
mengutamakan gerakan-gerakan melompat
dari satu gedung ke gedung lainnya. Sehingga
ia banyak berlatih fleksibilitas, aerobik, latihan
memukul dengan palu dan tinju. Selain itu,
sang aktor juga gemar bermain basket, hiking,
dan senam.
Tidak hanya latihan rutin, Tom juga
menggunakan teknologi Electronic Muscle
Stimulation (EMS), yakni terapi fisik untuk
pengencangan dan penguatan otot. Untuk
pengaturan makanan atau diet, Tom
menghindari junk food dan minum air
putih yang cukup. Ia juga seimbang dalam
mengonsumsi protein, karbohidrat, dan lemak.

Gal Gadot
Dalam memerankan tokoh Wonder Woman,
aktris Gal Gadot melakukan beberapa workout
untuk membentuk tubuhnya. Ia rutin latihan
olahraga tinju dan gerakan bela diri lainnya.
Selain itu, dalam kesehariannya ia melakukan
push-up dan pull-up secara rutin tiap harinya.
Dalam usahanya menjadi Wonder Woman,
ia tidak membatasi konsumsi makanan yang
ia sukai. Ia tetap mengonsumsi makananmakanan kesukaannya namun dengan
ukuran dan kuantitas yang berbeda, karena
menurutnya makanan merupakan bahan bakar
dan ia ingin memberikan yang terbaik untuk
tubuhnya. Untuk mendapatkan tubuh seperti
Wonder Woman, Anda dapat melakukan
gerakan-gerakan seperti ini.
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MAN

SWATCH : YOS 456 G
Rp3.199.000

SWATCH : YVS 437
Rp2.499.000
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ARMANI : AR 6131
Urban Icon
Rp5.500.000

DIESEL : DZ 7400
Urban Icon
Rp6.185.000
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MAN

READY TO
CONQUER THE WORLD
Highway Bag by Bodypack Rp425.000
Adidas Tubular Shadow by Dope & Dopper Rp1.999.000
Belt by Lee Cooper Rp549.500
Wallet by Lee Cooper Rp669.500
Ray Ban Sunglasses by Optik Seis Rp3.390.000
Watch by Swatch Rp2.899.000

Camera Sony A 6000 L by Concept Store Rp7.900.000
Maubousin Aequalis Parfume by C&F Rp 1.050.000
W/M of Men Deodorant by The Body Shop Rp109.000
AMH Butter by The Body Shop Rp229.000
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I LOVE MONDAY
Bag by Full Hardy Rp1.585.000
Wallet by Full Hardy Rp405.000
Belt by Lee Cooper Rp 689.500
Hat by Gaudi Rp 138.000
Watch by Swatch Rp2.749.000
Oppo F3+ by Oppo Rp6.499.000
Oakley Glasses by Optik Seis Rp4.000.000
Marco Serussi Parfume by C&F Rp 880.000
Skin Defense by The Body Shop Rp479.000
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WOMAN

SWATCH : SVOS 100
Rp1.649.000

SWATCH : SVUT 100
Rp1.699.000
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MICHAEL KORS : MK 3678
Urban Icon
Rp3.675.000

KATE SPADE : KSW 1367
Urban Icon
Rp3.365.000
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WOMAN

PASSIONATE FIRE
Shoes by Stacatto Rp1.299.000
Bag by Guess Rp1.499.000
Wallet by Guess Rp799.000
Oppo F3 by Oppo Rp3.999.000

Dolce Gabbana Glasses by Optik Seis Rp4.320.000
Drops Of Youth Youth Concentrate by The Body Shop Rp499.000
Necklace by Gaudi Rp98.000
Watch by Swatch Rp2.369.000
Perfumme by Etude Rp348.000
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WOMAN

TRUE BLUE
Shoes by Stacatto Rp1.499.000
Bag by Guess Rp1.799.000
Sunglasses Dolce Gabbana by Optik Seis
Rp5.790.000
Fuji Instax Mini by Concept Store
Rp949.000
Instax Photo Paper by Concept Store
Rp110.000

Hat by Gaudi Rp138.000
Scarf by Gaudi Rp118.000
Necklace by Gaudi Rp98.000
Watch by Swatch Rp1.529.000
Perfumme by Etude Rp348.000
Blusher Brush by The Body Shop Rp339.000
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FROM

COMICS
TO

Knick-knacks
Berbagai tokoh komik sudah menjadi bagian dalam keseharian penggemarnya. Dengan
beragam pernak-pernik, mulai dari tas hingga action figure. Mulai dari orang dewasa dan anakanak pun tidak mau ketinggalan mengkoleksi tokoh komik kesayangan mereka, baik itu yang
hanya dipajang dirumah atau yang bisa dipakai untuk sekolah ataupun kegiatan sehari-hari.

Tas Randoseru
Siapa tidak kenal Nobita. Salah satu tokoh sentral komik dan serial kartun
Doraemon ini punya tas sekolah yang khas. Tak cuma di kartun, tas
tersebut rupanya sangat popular di Jepang, namanya Tas Randoseru. Di
Jepang, tas ini menjadi tas wajib bagi anak sekolah, khususnya anak-anak
SD. Tas ini dibuat dengan bahan kulit atau imitasi yang kini dibuat dengan
warna pilihan beragam. Meski untuk anak-anak, namun harganya terhitung
mahal, satu tas dijual berkisar antara 1 jutaan hingga 7 jutaan.
Uniknya, tas randoseru ini memiliki garansi hingga 6 tahun
dan memiliki fungsi kesehatan yaitu menjaga bentuk tulang
punggung agar tetap lurus, menjaga bagian kepala apabila
terjadi kecelakaan atau terjatuh di jalan. Selain itu untuk
memudahkan mengenali pemakainya, serta bisa juga
berfungsi sebagai pelampung di keadaan darurat.

Lunch Box
Hampir semua orang di dunia ini, pasti memiliki kotak makan atau lunch box yang memudahkan untuk
menyantap makan siang. Sebuah perusahaan bernama Aladdin bahkan memproduksi lunch box dengan
mengambil tokoh kartun ternama yang pernah jadi tren pada saat itu.
Pada tahun 1950-an, perusahaan Aladdin menyadari
bahwa dengan desain kotak makan siang yang dihiasi
dengan kartun populer akan menjadi fenomena di
kalangan anak-anak sekolah. Maka dari itu, dibuatlah
desain Mickey Mouse sebagai kartun pertama yang
dijadikan desain untuk kotak makan. Charlie Brown
dan Snoopy juga dijadikan hiasan kotak makan lengkap
dengan botol minuman yang mudah ditenteng. Tahun
1954, lunch box dengan desain cowboy Lone Ranger
diproduksi karena menjadi kartun cowboy terpopuler
pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, banyak
perusahaan-perusahaan lain yang mengadaptasi desain
tokoh komik menjadi desain lunch box mereka.
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Action Figure
Beberapa action figure ini tercatat pernah
menjadi action figure termahal di dunia.
G.I. Joe Canadian Mountie adalah figure
G.I Joe yang di produksi tahun 1967 yang
mengenakan mantel Mountie Kanada
merah. Joe ini dilengkapi dengan berbagai
macam aksesoris termasuk pemecah es,
ski, dan senapan M1. Jika Anda memiliki
G.I. Joe dan masih komplit dengan box-nya,
perkiraan harganya saat ini bisa ditaksir
mencapai $ 4.000. Versi Darth Vader
yang di lengkapi dengan telescoping
Lightsaber sebagai aksesori keluaran
tahun 1987 ini harganya juga diperkirakan
bisa mencapai $ 7.000. Berikutnya adalah
elastis Mego Batman oleh Mego. Mego
membuat sekelompok tokoh melar
termasuk karakter seperti Donald Duck,
Mickey Mouse, dan Casper hantu yang kini
harganya diperkirakan mendekati $ 15.000.

Sepatu
Vans pernah mengeluarkan Disney Pixar Toy Story Collection. Sepatu bermotif Andy ini tersedia untuk
anak-anak dan dewasa. Bahkan yang istimewa, ada tanda tangan Andy yang dibubuhkan di bawah
sepatunya. Selain itu, dengan sepatu yang mirip seperti yang dikenakan Buzzlightyear, anak Anda bisa
berfantasi seakan-akan mereka adalah komandan luar angkasa. Sepatu Buzzlightyear ini salah satu
yang klasik dengan warna dasar putih list hijau serta alas ungu. Selain Andy dan Buzz, ada pula boots
yang dipakai Woody. Vans Disney Pixar Toy Story Collection juga menampilkan motif dari karakter
Hamm, Slinky Dog, Rex dan Boo Peep, dll.
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Space Adventure
Shoes by Bata Rp199.900
Bag by Bata Rp179.900
Hat by Osz Kids Rp85.000
Pencil Case by Lavender Rp120.000
Tumblr by Lavender Rp60.000
Keychain Mickey by My Secret Garden Rp38.500
Naruto by Gramedia Rp22.500
Ensiklopedia Junior: Pesawat Terming by Gramedia Rp110.000
Ensiklopedia Anak Hebat: Dinosaurs by Gramedia Rp125.000
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GIRLS

Pink in Rainbow
Shoes by Bata Rp149.000
Bag by Bata Rp179.900
Hat by Eustachian & Co Rp128.000
Necklace by My Secret Garden Rp19.500
Teddy Bear Pouch by My Secret Garden Rp30.500
Hairbands by My Secret Garden Rp13.500
Mai Miikoi No.29 Premium Edition by Gramedia Rp55.000
Ensiklopedia Anak Hebat: Tumbuhan by Gramedia Rp 125.000
Sejuta Warna Pelangi by Gramedia Rp198.000
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Paw Patrol & Woody
Paw Patrol “Marshall” by Kidz Station Rp449.900
Paw Patrol “Chase’s” by Kidz Station Rp449.900
Toys Story Woody by Lavender Rp135.000
Paw Patrol Figure by Kidz Station Rp99.000
Tin Tin Mini Figure Set by Lavender Rp120.000
VW Comby by My Label Rp250.000
London Taxi by My Label Rp85.000
Label by My Label Rp40.000
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Loving Angela
Baby Angela Doll by Lavender Rp130.000
Sweet Doll by Lavender Rp175.000
Meto Angela Girl Doll by Lavender Rp 130.000
Leap Frog by Kidz Station Rp1.299.000
Label by My Label Rp40.000
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COMIC MUSEUM
DÉCOR INSPIRATION?
Let’s Go….
Museum komik sepertinya masuk dalam daftar wajib kunjung bagi para pecinta komik. Inspirasi, imajinasi,
kreatifitas dan fantasi semua bisa ditelusuri. Akan tetapi museum komik tidak hanya diperuntukkan bagi pecinta
komik saja dan tidak ada salahnya mengunjungi museum komik karena ada berbagai hal yang bisa jadi
inspirasi, termasuk inspirasi untuk interior rumah Anda.

Museum Manga Kyoto
Museum Manga Kyoto bisa dibilang surge bagi
pecinta komik Jepang atau manga. Museum yang
dibuka tahun 2006 ini menyulap bangunan bekas
sebuah sekolah dasar di pusat kota Kyoto menjadi
sebuah perpustakaan raksasa. Disana, pecinta
komik bisa menemukan semua jenis komik Jepang,
semua edisi bahkan seluruh edisi terjemahannya.
Koleksinya yang mencapai 350.000 buku,
menjadikannya sebagai museum manga terbesar
di Jepang dan dunia.
Menelusuri museum ini, ada Wall of Manga,
ruangan tiga lantai dimana seluruh temboknya
terpasang rak-rak buku. Kemudian ada area
Narokuro, yang menjelaskan perbedaan manga
Jepang sebelum dan sesudah perang dunia
kedua. Selain itu, ada juga Children’s library atau
perpustakaan untuk anak-anak yang koleksi tidka
kurang dari 3.000 bukur bergambar dan juga buku
digital.
Inspirasi: Anda juga bisa menyulap satu
ruang untuk menjadi perpustakaan kecil. Atau
memanfaatkan satu dinding dengan memasang rak
besar berisi buku-buku koleksi pribadi.
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Belgian Comic Strip Center
Museum yang terletak di Brussel, Belgia ini juga dikenal
dengan anam Comics Art Museum. Museum ini didirikan
di sebuah bangunan yang dulunya merupakan sebuah
pertokoan megah bergaya art nouveau atau seni dekorasi
arsitektural di abad ke-19 yang menonjolkan struktur besi dan
kaca pada bangunan. Dengan begitu banyak kaca, ruangan
menjadi begitu terang karena sinar matahari yang memancar.
Di dalam museum, selain sejarah komik dan komikus,
pengunjung bisa melihat bagaimana proses pembuatan
komik gaya Eropa. Mulai dari proses manual hingga proses
modern dengan komputer disajikan dengan sangat informatif
dan mudah dipahami.
Inspirasi: Gaya art nouveau juga bisa diaplikasikan untuk
rumah Anda. Dengan menonjolkan material besi dan kaca.
Selain gayanya yang terlihat klasik, juga bisa membantu
masuknya pencahayaan alami di siang hari. Untuk melengkapi,
Anda juga bisa memajang koleksi action figure tokoh komik
kesukaan, misalnya Tin-tin, Smurf ataupun Si Asterix.

Cartoon Museum Art
Berdirinya Cartoon Museum Art adalah hasil kerja
keras yang dilakukan berdasarkan hobi komunitas
para pecinta komik dan kartun di San Francisco.
Sesuai namanya, museum tersebut menyimpan
ribuan hasil karya seni kartun dalam berbagai bentuk.
Awalnya, museum ini disebut museum tanpa dinding.
Keberadaannya memang dimulai dari pameran ke
pameran yang diorganisir oleh para pecinta seni dua
dimensi, dengan memanfatkan ruang museum lokal
hingga ruang-ruang perusahaan.
Terletak di Mission Street, San Francisco, museum
ini kini menyimpan tidak kurang dari 6.000 koleksi
yang meliputi animation cels, komik hingga karikatur
dalam kolom surat kabar. Selain melihat berbagai
jenis kartun, di museum ini pengunjung juga bisa
mengetahui sejarah, perkembangan, desain hingga
proses kreatif dalam menciptakan kartun. Pengunjung
jadi lebih tahu bagaimana bentuk dasar kartun, komik,
animasi digital, ilustrasi hingga video game.
Inspirasi: Hobi Anda seperti mengoleksi action figure,
sepatu, jam, atau jepretan foto juga bisa dijadikan
bagian dari dekorasi rumah. Manfaatkan sudut atau
dinding di ruang tamu untuk memajang hasil buruan
dari koleksi Anda. Selain koleksi jadi tertata lebih
rapi, ruangan juga tampak jadi lebih hangat dengan
kehadiran koleksi yang Anda sayangi.
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EARTH TONE ROOM
Kenora sofa by Informa Rp6.599.000
Corner Pretty Print Pink cushion by Informa Rp120.000
Sofa Protector Reversoble by Informa Rp279.000
Century coffee table by Informa Rp2.999.000
Figurine Turtle by Informa Rp130.000
Photo frame by Informa Rp29.000
Artificial Japanese Maple 33cm by Ace Hardware Rp157.000
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SWEET GREEN
Buena queen bed by Informa Rp7.500.000
Buena night stand by Informa Rp1.500.000
Buena sliding two doors by Informa Rp15.500.000
Bird nest by Informa Rp39.000
Angrek Philanopsis by Informa Rp296.000
Photo frame by Informa Rp50.000
Clairton bench by Informa Rp2.199.000
Cushion by Informa Rp120.000
Cushion green by Informa Rp180.000
Stool by Informa Rp799.000
Candle Holder Jar by Informa Rp100.000
Artificial flower by Informa Rp99.000
Canvas art by Informa Rp480.000
Bedding set 5 pcs by Informa Rp600.000
Photo frame table by Ace Hardware Rp118.000
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BLUE OCEAN KIDS ROOM
Mink Bean Bag Blue by Informa Rp1.599.000
Jojo Kids Bed Set by Informa Rp13.999.000
Photo Frame by Informa Rp120.000
Painting Artificial by Informa Rp350.000
Cushion Cover Velvet by Informa Rp89.000
Bedding Set by Informa Rp450.000
Bowling Set Mickey Mouse by Ace Hardware Rp58.320
Mickey Cushion by Ace Hardware Rp105.500
Stacking Meal Set by Ace Hardware Rp68.720
Minnie Bottle Tritan 800ml by Ace Hardware Rp 71.920
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SUPERHEROES
FAVORITE’S FOOD

Jika sedang menonton film superhero, jarang ditampilkan adegan para pahlawan ini menyantap
makanan kesukaan. Memang superhero digambarkan sebagai sosok manusia yang luar biasa
dan memiliki kekuatan super yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Seolah tidak perlu
makan atau minum seperti mahkluk bumi lainnya. Namun, mereka juga makan dan minum serta
memiliki santapan favorit yang tidak berbeda dengan keseharian kita. Apa saja makanan favorit
para superhero ini?

DEADPOOL

Chimichangas
Lain-lagi dengan Deadpool, pahlawan besutan
Marvel Comics ini memiliki banyak makanan favorit,
antara lain Pancake, Puding, Hot Dog, Tacos, Donat,
Pizza, namun makanan yang paling ia sukai adalah
Chimichangas. Bahkan ia menamai salah satu
jurusnya sembari meneriakkan, Chimichangas. Dan
juga terdapat salah satu adegan, ia memeragakan
memasak Chimichangas. Makanan Chimichangas
ini berasal dari daerah Tex-Mex, Southwestern,
Amerika Serikat yang merupakan makanan dengan
bahan kulit tortilla yang diisi dengan daging cincang
dan irisan selada. Chimichangas!

The Mutants Ninja Turtles

Pizza

Bagi yang pernah menonton kartun atau film
The Mutants Ninja Turtles ini, pasti tidak asing
dengan adegan para superhero Kura-Kura dengan
nama yang terinspirasi dari seniman Italia, yakni
Donatello, Leonardo, Michaelangelo, dan Raphael.
Pahlawan Kura-Kura yang tinggal di New York ini,
menyukai Pizza yang hangat sebagai makanan
favorit mereka. Jenis Pizza yang dipesan pun
memiliki varian bahan yang unik dan tidak biasa,
seperti kerang, selai saus kacang, dan taburan
kepingan coklat. Cowabunga!

FOOD

SPIDERman

Wheatcake
Manusia laba-laba ini juga memiliki makanan favorit, yakni
Wheatcake. Makanan ini merupakan sejenis serabi atau
pancake yang biasa dikonsumsi saat sarapan. Si Peter Parker
atau Spiderman ini menyukai Wheatcake buatan sang Bibi May
yang telah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Gambaran
Peter Parker menyantap makanan favoritnya ini dapat ditemui
di salah satu seri komik Amazing Fantasy #15.

Superman

Beef Bourguignon
Superhero yang memiliki kekuatan laser untuk
mengalahkan musuhnya ini memiliki makanan
favorit, yakni Beef Bourguignon. Hidangan yang
berasal dari Burgundy, Perancis ini merupakan
Beef Stew atau Semur Daging Sapi dengan
bumbu-bumbu khas Perancis seperti Thyme dan
dimasak secara perlahan. Superhero dari Planet
Krypton ini menyukai Beef Bourguignon yang
disajikan bersama dengan saos tomat. Bahkan di
salah satu komik Superman berjudul “Kingdom
Come” terdapat cerita Superman makan Beef
Bourguignon dengan latar masa depan.
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RAINDROPS

JAPANESE
DESSERT
Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, Raindrops yang merupkan Japanese
dessert kini telah hadir di Plaza Ambarrukmo. Raindrops ini mengadaptasi
dari Mizu Shingen Mochi di Jepang. Dessert berbentuk kue transparan
ini dibuat dari campuran natural spring water dan agar-agar. Campuran
ini lalu dibentuk mirip bola dan disajikan dingin. Terdapat 2 pilihan yaitu
original dan flower yang disajikan dengan 6 pilihan topping dan taburan
bubuk kacang.

FOODTORIAL

COKLAT MONGGO

THE FINEST
INDONESIAN
CHOCOLATE
Salah satu alternatif oleh-oleh dari Yogyakarta, Coklat Monggo bisa Anda
jadikan alternatif pilihan oleh-oleh. Diolah dari biji kakao pilihan dari
perkebunan Jawa, Sumatera dan Sulawesi, Coklat Monggo hadir dengan
100% cocoa butter dengan 16 pilihan rasa untuk berat 80gr, 11 pilihan rasa
untuk berat 40gr dan coklat Pralines dengan puluhan pilihan rasa. Selain
oleh-oleh, tenant yang terletak di Ground Floor Plaza Ambarrukmo ini juga
bisa dipesan untuk dijadikan souvenir acara-acara spesial Anda.

FOODTORIAL

FISH N CO

BAKED
PAELLA RICE
Bagi Anda para penggemar baked rice, Anda harus mencoba salah satu
menu rekomen dari Fish N Co. Terletak di Lantai 3 Plaza Ambarrukmo, Baked
Paella Rice ini terbagi dalam 2 pilihan, yaitu Black Pepper Chicken Baked
Rice dan Seafood Tomato Baked Rice. Nasi yang dipanggang dengan bumbu
rahasia ini disajikan dengan lelehan keju mozarella dan potongan seafood
maupun ayam. Untuk urusan rasa, tak perlu diragukan lagi.

FOODTORIAL

XO SUKI & DIMSUM

MIE ULANG
TAHUN

Ada yang spesial! Untuk Anda yang berulang-tahun, Anda akan mendapatkan Mie
Ulang Tahun secara gratis yang disajikan dengan porsi yang cukup banyak tepat di
hari ulang tahun Anda. Akan lebih nikmat lagi apabila disantap dengan Suki Aneka
Spesial yang terdiri dari 8 varian suki yang disajikan dengan pilihan kuah Tom Yum
atau original. Hari spesial Anda pun akan terasa lebih istimewa di XO Suki & Dimsum
yang terletak di Lantai 3 Plaza Ambarrukmo ini.

FOODTORIAL

ES TELER 77

THE LEGEND
MENU, ES TELER
Anda pasti sudah sangat familiar dengan menu andalan dari Es Teler 77. Ya, Es Teler memang
salah satu menu andalan dari tenant yang terletak di LG Plaza Ambarrukmo ini. Potongan buah
nangka, kelapa muda dan alpukat ini diracik dengan pas dengan tambahan susu dan es serut
yang pastinya akan menyegarkan dahaga Anda. Tak hanya itu, Es Teler 77 juga menyediakan
beraneka menu makanan ringan hingga makanan berat.

FOODTORIAL

KING CHESTNUT

SNACK RENDAH
KALORI
Terletak di LG Plaza Ambarrukmo, King Chestnut menyuguhkan camilan sehat yang sangat
cocok untuk Anda konsumsi tiap hari. Berkhasiat mampu mencegah hipertensi, membantu
mengontrol tekanan darah, menurunkan berat badan dan beragam manfaat lainnya. Selain
itu, chestnut juga memiliki kandungan rendah kalori, rendah lemak, tidak mengandung
kolestrol, kaya vitamin dan mineral ini sangat baik untuk kesehatan tubuh Anda.

FOODTORIAL

CREPE SIGNATURE

BUBBLEGUM
MARSHMALLOWS
Untuk Anda yang suka dengan camilan ringan dan kerenyahan ala crepe, Anda bisa mencoba
Crepe Signature yang terletak di LG Plaza Ambarrukmo. Crepe Bubblegum Marshmallows
dengan isian keju, susu, dan marshmallows ini disajikan dengan crepe berwarna biru yang
sangat eye catching. Selain itu Anda juga bisa mencoba Crepe Chocolate Strawberry Kiwi yang
tak kalah nikmatnya.

MUSIC

The Journey

// Rendy Pandugo

Setelah melakukan penantian sekian lama, akhirnya Rendy Pandugo
merilis album solonya. Sesuai judulnya, album ini merefleksikan perjalanan
musikal Rendy ketika dia memutuskan bermusik. Diawali ketika dia
mengasah kemampuan menyanyi dan bermusiknya dari kafe ke kafe pada
2012. Dilanjutkan dengan berkarya melalui YouTube hingga akhirnya
berhasil mendapatkan kontrak dengan Sony Music, dan terbang ke Swedia
pada Februari 2016 untuk mulai menggarap albumnya. 11 track di album
ini digarap di The Kennel Studio, tempat berkumpulnya para produser
papan atas yang menggarap musik dari penyanyi terkenal seperti The
Chainsmokers, The Veronicas, Birdy, hingga Kygo.

It’s Me

// Bunga Citra Lestari

Lewat 10 nomor lagu yang ada di album ini, Bunga Citra Lestari ingin
menunjukan siapa dirinya dan hal-hal apa saja yang ia sukai. Penggarapan
album ini rupanya memakan waktu yang cukup lama, yaitu selama 5
tahun lamanya. Bahkan dalam prosesnya, ia juga harus ditinggalkan oleh
produsernya, Suwardi Widjaja atau Pak Iin yang meninggal dunia pada
2015 lalu yang membuatnya sempat menghentikan sejenak produksi
album ini. Tetapi akhirnya dengan bantuan banyak pihak, album ini
rampung juga, dan didalamnya Bunga Citra Lestari juga berkolaborasi
dengan sejumlah nama. Di antaranya adalah DJ Dipha Barus, Joe Taslim,
Reza Rahadian, hingga Daniel Christianto.

Dua Lipa

// Dua Lipa

Penyanyi asal Inggris berdarah Albania ini mencuri perhatian tidak
hanya karena namanya yang unik atau sosoknya yang cantik, namun
juga karena vokalnya yang berkarakteristik khas. Meski sebenarnya
ia memiliki modal untuk tampil gelap dan murung (vokalnya
sangat mendukung untuk itu), Lipa lebih memilih untuk tetap
tampil “ringan”. Ada track seperti ‘Garden’ yang meski pop, namun
terdengar gelap, namun ada juga ‘Begging’ yang cerah, laidback atau
easy going. Sebagai sebuah awal, “Dua Lipa” adalah awal yang baik,
karena menegaskan jika Dua Lipa bukan penyanyi pop karbitan.

Senandung Senandika
// Maliq & D’Essentials

Jika di album sebelumnya banyak fans yang dibuat bingung oleh
perubahan aransemen Maliq yang ‘njelimet’, maka di album ini
mereka bisa sedikit bernapas lega karena Maliq kembali dengan
musik yang lebih ringan, tapi tetap berkelas. Track “Manusia”
misalnya, mengandalkan irama yang sudah menjadi ciri khas mereka
di lagu-lagu seperti “Dia”. Atau “Idola” yang dipersembahkan untuk
orang tua dan menampilkan vokal terbaik dalam karier rekaman
Angga Puradiredja, serta “Maya” yang membicarakan krisis identitas
akibat media sosial dengan iringan nyanyian kasidah ibu-ibu,
dentuman disko dan solo gitar yang absurd.
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MOVIE

Murder on
the Orient Express
Director: Kenneth Branagh
Casts: Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Daisy Ridley
Film berkisah tentang 13 orang asing penumpang kereta api bernama
Orient Express yang terdampar di sebuah padang salju di mana telah terjadi
pembunuhan dengan setiap mereka dari mereka adalah calon potensial
sebagai pelaku. Disutradarai oleh Kenneth Branagh, yang juga berperan
sebagai karakter utama, sang detektif legendaris Hercule Poirot, dan diangkat
dari salah satu novel detektif terbaik yang pernah ada, jelas Murder on the
Orient Express merupakan salah satu film yang sangat layak untuk dinantikan
tahun ini. Anda juga bisa mengunjungi CluesAreEverywhere.com untuk
mengeksplorasi lebih lanjut tentang misteri yang terjadi.

JUSTICE LEAGUE
Director : Joss Whedon
Casts : Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa
Justice League adalah film kelima dari seri DC Extended Universe atau DCEU
(setelah Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad dan
Wonder Woman. Disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi Ben Affleck
(Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa
(Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) serta Ezra Miller (The Flash). Penyebab kekacauan
yang membuat para superhero ini berkumpul adalah sesosok penjahat bernama
‘Steppenwolf’. Bergantinya sutradara dari Zack Snyder ke Joss Whedon kabarnya
membuat ending cerita berubah. Menarik untuk ditunggu.

THOR: RAGNAROK
Director : Taika Waititi
Casts : Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
Lawan tangguh Thor kali ini adalah Hela (Cate Blanchett) sang Dewi Kematian.
Setelah mendekam di penjara, tentunya Hela tidak berniat untuk kembali
terpenjara. Ia kemudian menyerang Thor dan mengirimkan sang ksatria Asgard
ke sebuah planet terpencil bernama Sakaar. Di sana Thor harus berhadapan
dengan kenyataan jika ia tidak lagi istimewa dan dipaksa menjadi seorang
gladiator dan membentuk sebuah tim bersama Hulk (Mark Ruffalo), yang telah
menjadi petarung Sakaar paling sukses dan populer.

Blade Runner 2049
Director : Denis Villeneuve
Casts : Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas
Mengambil seting 30 tahun setelah film pertamanya (yang disebut di tahun
2019), film ini berkisah tentang seorang polisi LAPD, K (Gosling), yang
mencoba menemukan mantan blade runner LAPD, Rick Deckard, yang telah
menghilang selama 30 tahun. Misi K ini adalah guna mencegah terjadinya
kekacauan yang mengancam masyarakat. Setelah Star Wars: The Force
Awakens, aktor legendaris Harrison Ford kembali memerankan salah satu
karakter ikoniknya lewat film ini.
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BOOKS
GOD BLESS AND YOU : ROCK HUMANISME
Alex Palit
Elex Media Komputindo
No.ISBN : 9786020445236
Banyak sisi- sisi menarik dari sejarah God Bless yang bisa diangkat, tidak lagi
harus terjebak pada sisi biografi. Karena bagaimanapun juga sebuah penulisan
buku apakah itu sejarah, biografi atau lainnya pastilah penulisnya punya sudut
pandang dan cara pandang masing-masing baik dalam memahami bahasan,
penggambaran dan interpretasi, meski yang disorot sama. Dalam buku ini,
penulis mencoba mengutarakan sisi lain dari God Bless yaitu sebagai grup
band rock legendaris Indonesia yang memiliki komitmen, konsistensi, dan
keberpihakkan pada pokok persoalan humanisme yang menjadi bagian tak
terpisahkan dalam bermusiknya.

MERAYAKAN KEGAGALAN
Fitriyani Syahrir
Qultum Media
No.ISBN : 9790173644
Bersyukur saat diberi kebahagiaan tentu mudah kita lakukan, tapi bersyukur
saat ditimpa kegagalan pasti sulit dilakukan. Kalau kebahagiaan hanyalah satu
dari sekian emosi yang kita rasakan, lalu mengapa kita terkesan susah untuk
menciptakannya? Terlebih, saat nasib baik belum berpihak pada kita. Kita mudah
galau jika bicara tentang perasaan. Buku ini mengajak kita menata hati untuk
menjalani hidup sehari-hari. Kita mungkin pernah kecewa, marah, atau patah hati.
Tapi, kita bisa memilih untuk bersabar, bersyukur, dan memulai lagi. Tak hanya
kebahagiaan yang harus disyukuri. Kegagalan pun tetap patut kita rayakan.

PADA SEBUAH KATA PERGI
Gentakiswara
Gradien Mediatama
No.ISBN : 9786022081586
Melalui buku pertamanya ini, pria yang akrab dipanggil Gegen mencoba untuk
menyalurkan hobi travelingnya dalam sebuah tulisan panjang. Setelah biasanya ia
banyak menulis tentang cinta, patah hati dan kehilangan dalam setiap postingan
di akun sosmednya. Tentang sepasang keinginan yang saling menyatu, saling
menyajikan kebahagiaan tanpa jemu, sebelum akhirnya ada khianat muncul di
hati salah satunya, sebelum akhirnya keduanya berubah menjadi sepasang diam
yang dahulunya haram dengan kata bungkam. Sebuah karya awal yang menarik.

FORGOTTEN COLORS
Valiant Budi
Gagas Media
No.ISBN : 9789797809027
Ada berapa banyak kenangan buruk yang ingin kamu lupakan? Tapi tanpa
kenangan buruk, apakah masih bisa menghargai sebuah kenangan indah? Lalu,
sejauh apa kita mengenal ingatan yang selalu terkenang-kenang itu? Forgotten
Colors akan membawa pembacanya menjelajahi kenangan—yang kadang
menyesatkan, namun bisa membebaskan. Lewat tulisannya, Vabyo juga mengajak
kita untuk menelaah tentang mimpi. Apakah mimpi itu cuma sekadar ulangan
kenangan? Atau simbol segala ketakutan yang tak sanggup terucapkan? Atau
petunjuk akan keadaan yang telah-sedang dan akan kita hadapi?
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YAKIN AIR MINUM ANDA BEBAS
DARI KUMAN & ZAT BERBAHAYA?

TEMUKAN INFORMASI LENGKAPNYA HANYA
DI COUNTER ADVANCE:

ADVANCE VOUCHER
High Power Portable Car
Vacuum Cleaner

Rp 49.800*
Harga normal Rp. 249.000

Berlaku hingga 30 November 2017

tunjukkan halaman promo ini
dan dapatkan diskon

80

%

*Syarat dan ketentuan berlaku | Hanya berlaku di Counter ADVANCE Plaza Ambarrukmo, LG #B6
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ZODIAK

LIBRA (23 September–22 Oktober)
Harus bisa mengendalikan fokus karena akan muncul dua pilihan jalan hidup yang berbeda
yang membingungkan. PIkiran yang mudah berubah hanya akan menghambat jalan
keberhasilan.
ASMARA Akan sulit jika selalu merasa ada yang paling benar.
HARI BAIK : Senin

AQUARIUS
(20 Januari–18 Februari)
Kepercayaan adalah hal yang tidak
bisa dibeli dengan apapun. Jika sudah
berjanji cobalah sebisa mungkin untuk
menepatinya. Ingat, manusia yang
dipegang adalah ucapannya. Jangan
terlalu mudah mengumbar sebuah janji.
ASMARA : Tidak ada gunanya membatasi
ruang gerak pasangan.
HARI BAIK : Jumat

SCORPIO
(23 OKtober–22 November)
Kesabaran dan ketenangan sikap dalam
keseharian akan menjadi modal utama
bagi mereka untuk keluar dari masalah
masalah pelik. Manfaatkan pertemuan
dengan relasi baru yang ada.
ASMARA : Diam bukan berarti semuanya
baik-baik saja.
HARI BAIK : Selasa

PISCES
(19 Februari–20 Maret)
Setiap orang memiliki batasan tertentu
dan diantara setiap perbedaan
pandangan selalu ada hal yang namanya
understanding (pengertian).
ASMARA : Hubungan percintaan adalah
tentang bagaimana Anda bisa belajar
untuk saling mengerti dan saling
menghormati.
HARI BAIK : Rabu

SAGITARIUS
(23 November-20 Desember)
Waktunya bagi membangun dan mengejar
ketertinggalan karena semangat dan gairah
untuk bangkit berjuang sedang memuncak.
Kegagalan di tengah tahun sebelumnya
akan terbayarkan
ASMARA : Saatnya memberikan perhatian
lebih
HARI BAIK : Jumat

ARIES
(21 Maret–20 April)
Beberapa masalah yang menggantung
akan bisa segera terselesaikan.
Kerjasama dan bantuan pihak lain lebih
mudah didapatkan, namun harus tetap
pengendalian diri yang matang.
ASMARA : Dihantui kesalahan masa lalu.
HARI BAIK : Jumat

CAPRICORN
(21 Desember–19 Januari)
Jika ingin melakukan perubahan yang
besar dalam hidup, lakukanlah. Lakukan
dengan hati yang ringan sehingga tidak
terlalu stress dibuatnya. Tidak ada yang
menyukai perubahan. Tetapi semua ada
proses dan masanya.
ASMARA : Daripada bingung dengan
omongan orang-orang lebih baik
luangkan saja waktu untuk diri sendiri.
HARI BAIK : Rabu

GEMINI
(21 Mei–20 Juni)
Emosi dan suasana hati cenderung
sensitif sehingga mudah terpancing
konflik. Namun keberuntungan mudah
diperoleh pada bulan-bulan genap
ASMARA : Kuncinya adalah saling
memahami.
HARI BAIK : Senin

CANCER
(21 Juni–20 Juli)
Masa yang baik untuk melakukan
perpindahan maupun renovasi dalam
hal rumah, pekerjaan atau bisnis.
Bersiaplah dihadapkan pada masa harus
memilih dan meninggalkan salah satu hal
terpenting dalam hidup.
ASMARA : Terlalu sensitif bisa
menyebabkan hubungan retak
HARI BAIK : Rabu

LEO
(21 Juli–21 Agustus)
Lebih tegaslah dalam bersikap dan berani
mengambil resiko dalam mengatasi
masalah yang berbelit-belit. Ada beberapa
hal yang menghilang namun akan
tergantikan menjelang akhir tahun nanti.
ASMARA : Ingat selalu komitmen yang
sudah dibuat bersama
HARI BAIK : Kamis

TAURUS
(21 April–20 Mei)

VIRGO
(22 Agustus–22 September)

Diperlukan kesabaran dan ketenangan,
dimana kondisi keberuntungan akan
naik turun. Apa yang awalnya nampak
buruk justru bisa jadi akan menjanjikan
keuntungan dan kebaikan.
ASMARA : Pertemuan dengan orang baru
belum tentu berlanjut dengan cinta.
HARI BAIK : Selasa

Yang lebih penting adalah bisa
mengendalikan sifat keras kepala.
Beberapa rencana dari tengah tahun
akan terwujud, yang perlu diwaspadai
adalah “spekulasi” tertutama pad hal yang
relatif baru.
ASMARA : Move On memang berat, tetapi
harus dicoba
HARI BAIK : Sabtu
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