editorial note
Pembaca yang budiman,
Tengah tahun selalu identik dengan liburan akhir tahun
ajaran sekolah maupun perayaan musim panas di negeri
empat musim. Ditambah lagi, liburan tengah tahun kali
ini juga beriringan dengan syahdunya nuansa Ramadhan
serta kemeriahan Idul Fitri yang menjadikan momennya
sempurna untuk dirayakan bersama keluarga, sanak
saudara, serta teman-teman terdekat.
Bertolak dari kesempurnaan momen tersebut, majalah
Plaza Ambarrukmo edisi Juni - Juli 218 ini mengangkat
tema “Happy Family Happy Holiday” yang akan mengulas
tradisi mudik, kota belanja yang tersohor, hingga
beragam artikel menarik tentang edutainment anak. Tak
lupa kami lengkapi pula dengan sajian katalog gaya hidup
terkini hingga rupa-rupa foodtorial yang menggugah
selera. Edisi spesial yang memang kami tujukan untuk
menjadi salah satu directory liburan keluarga.
Semoga sajian kami bermanfaat dan menginspirasi Anda.
Salam hangat dari kami untuk keluarga dan sahabat.

Tjia Eddy Susanto
Direktur Utama PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera

“

I just love being around
my family during the
holidays.
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LAILA
Dress, United Glam, Rp349.000
Necklace, United Glam, Rp178.000
Shoes, Rotelli, Rp1.599.000
Bag, Gaudi, Rp249.000

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

PAUL
Jacket, Timberland, Rp2.990.000
Shirt, Hush Puppies, Rp399.000
Pants, The Executive, Rp399.000
Shoes, Timberland, Rp3.790.000
Hat, United Glam, Rp178.000

Martha MacIsaac

INBOX

plaza info
REOPENING SOLARIA PLAZA
AMBARRUKMO
Solaria resto kembali melayani customer Plaza
Ambarrukmo per Juni 2018 dengan tampilan
baru dan konsep resto yang lebih fresh. Solaria
menyajikan puluhan menu makanan nikmat
baik Indonesian, Chinese food bahkan ada
beberapa menu western serta banyak pilihan
beverages nikmat. Berbagai pilihan nasi goreng
istimewa dari Solaria seperti nasi goreng pete,
seafood, nasi goreng teri, hingga Sapo Tahu,
dan tak ketinggalan kelezatan Chicken Cordon
Bleau ala Solaria bisa menjadi pilihan Anda
menghabiskan waktu makan siang maupun
makan malam bersama keluarga maupun
orang terkasih. Solaria bertempat di Plaza
Ambarrukmo lantai 3.

KOMA, CHEESE TEA NIKMAT
INI HADIR DI PLAZA
AMBARRUKMO
Satu lagi minuman kekinian yang membuka
gerai terbaru di Plaza Ambarrukmo. Koma,
hadir sebagai minuman dengan cheesy foam
yang lembut dengan dua rasa andalan yakni
Cheese Tea dan Machiato. Selain itu rasa
lainnya yang tak kalah nikmat yakni green tea
dan juga passion fruit dengan kisaran harga
mulai dari Rp. 16.000 - Rp. 26.000. Kunjungi
gerai Koma di Plaza Ambarrukmo lantai 3
tepatnya di depan tenant Solaria.

FASILITAS PARKIR GRATIS DI HOTEL GRAND AMBARRUKMO BAGI
PEMILIK PASC
Bagi Anda pemegang kartu Plaza Ambarrukmo Shopping Card (PASC) saat ini dapat menikmati fasilitas
parkir mobil gratis di area hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta. Hanya dengan menunjukan kartu PASC
kepada petugas parkir, customer akan otomatis mendapatkan layanan free parkir ini. Tidak hanya itu, Plaza
Ambarrukmo juga menyediakan free shuttle dari Grand Ambarrukmo ke Plaza Ambarrukmo bagi tamu
hotel maupun customer yang ingin berbelanja.
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PLAZA

HOME
SWEET HOME
Manakah yang paling ideal untuk tinggal : perkotaan atau pedesaan?
Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi
satu hal yang paling penting adalah, pada akhirnya, arti sebuah rumah
bukan ada pada bentuk fisik bangunan atau letaknya saja, tetapi juga di
suasana hati yang diciptakan para penghuninya.
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PLAZA

HARGA
Dengan kondisi luas lahan yang
terbatas, harga rumah di kota tentu
jauh lebih mahal dibandingkan dengan
membeli atau membangun rumah di
pedesaan. Kenaikan harga rumah jauh
saat ini lebih besar dibanding kenaikan
pendapatan pertahunnya. Ratarata kenaikan properti di Indonesia
menurut pertahunnya mencapai
17%. Harga di daerah yang ramai dan
dilengkapi dengan fasilitas publik akan
semakin tinggi.
Namun begitu, minat untuk mencari
tempat tinggal di perkotaan tetap
tinggi, terutama disebabkan faktor
kedekatan dengan tempat kerja.
Jika mencari harga yang relatif
lebih murah, pilihan ada di daerah
pinggiran kota atau di pedesaan.
Konsekuensinya tentu saja adalah
masalah jarak dari tempat kerja,
sehingga harus memikirkan lagi
perihal waktu berangkat-pulang, atau
biaya tambahan untuk transportasi.

BENTUK
BANGUNAN
Jangan terlalu berharap tinggal
dikelilingi taman yang asri apalagi
kebun nan luas. Keterbatasan lahan
di kota membuat rumah-rumah yang
ada benar-benar memaksimalkan
diri untuk tinggal saja. Membangun
atau membuatnya menjadi bertingkat
adalah salah satu solusi, dan
menyiptakan taman-taman mini
gantung di dalam rumah menjadi
pilihan agar rumah tetap memiliki
nuansa hijau.
Lain halnya dengan rumah di desa.
Sudah hal lumrah jika sebuah rumah
memiliki lahan untuk taman dan kebun
yang jauh lebih luas dibandingkan luas
rumah itu sendiri. Suasana hijau dan
asri dapat dengan mudah diciptakan,
walaupun tentu saja sebagai pemilik
harus mau meluangkan waktu dan
sedikit biaya untuk merawatnya.
Plaza Ambarrukmo Juni - Juli 2018 |11

PLAZA

FASILITAS
Tinggal di kota lebih memungkinkan
kita mendapatkan banyak
kemudahan fasilitas, mulai dari
fasilitas untuk akses pendidikan,
kesehatan, hiburan, kesempatan
kerja dan lainnya. Kemudahan
tersebut tentu membuat
hidup bisa jadi lebih nyaman
dinikmati. Resikonya tentu saja
akan berpengaruh pada kondisi
keuangan jika tidak pintar
mengaturnya.
Di pedesaan, pilihan-pilihannya
lebih terbatas. Hal ini belum tentu
menjadi masalah besar karena
budaya dan karakter orangorangnya tidak se-konsumtif
mereka yang tinggal di kota besar.
Tuntutan hidupnya berbeda.
Berinteraksi langsung dengan orang
sekitar adalah ‘gaya hidup’ yang
sesungguhnya bagi mereka.
12| Plaza Ambarrukmo Juni - Juli 2018

PLAZA

KUALITAS HIDUP
Padatnya waktu kerja masyarakat kota, banyak yang akhirnya merasa bahwa keberadaan rumah menjadi
sebatas ‘tempat singgah sementara’ untuk tidur semata. “Tua di jalan”, kalau istilah para pekerjanya.
Orang-orang cenderung rentan akan berbagai penyakit akibat jarang bergerak, serta makanan cepat saji
yang sering dikonsumsi. Kurangnya waktu berolahraga akibat padatnya jam kerja juga berimbas pada
kesehatan.
Di pedesaan, orang masih banyak yang mengonsumi makanan yang dimasak sendiri dari bahan-bahan
alami yang lebih sehat, yang mungkin mereka tanam sendiri. Sarana transportasi tidak selengkap di kota,
tetapi bisa menjadi keuntungan juga karena ‘memaksa’ mreka untuk mau bergerak, berpindah dari satu
tempat ke tempat lain tanpa bergantung pada kendaraan. Dan jangan lupakan tentang polusi, desa lebih
minim daripada kota.

Jadi, dengan begitu banyaknya keuntungan tinggal di rumah di desa, apakah berarti sudah
waktunya kita yang tinggal di kota harus segera memertimbangkan untuk berpindah? Bisa iya,
bisa tidak. Memulai hidup baru tentu saja bukan hal mudah.
Jika memang hendak memutuskan tinggal di desa, pastikan dulu bayangan-bayangan indah
tentang kemurnian desa itu memang masih tersedia di tempat tujuan kita. Tetap tidak ada
jaminan bahwa keindahan dan kenyamanan desa masih akan tetap seperti yang ada saat ini.
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PLAZA

HAVE A NICE MUDIK!
Tradisi mudik sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari perayaan Lebaran. Jauhnya jarak, mahalnya
biaya, penuhnya jalanan bukanlah sebuah halangan lagi demi bisa bertemu dengan wajah-wajah tercinta di
kampung halaman. Lantas bagaimana caranya agar mudik bisa aman dan menyenangkan?

DO

DON’TS

1

Tingkatkan keamanan rumah. Manfaatkan
kecanggihan teknologi. Pasanglah fasilitas
kemanan yang terkoneksi dengan gadget
sehingga Anda dapat mengawasi setiap
saat.

Meninggalkan rumah dengan menguncinya dengan cara ‘tradisional’. Jaman semakin
canggih, teknik membobol rumah oleh
para maling pun semakin tidak terduga
juga.

2

Kabari tetangga atau Security perumahan,
berapa lama Anda mudik. Mereka bisa
membantu mengamankan rumah dengan
memberi perhatian lebih saat keliling.

Mudik tanpa memberi kabar pada orang
di sekitar lingkungan rumah. Jangan lupa,
mereka juga yang akan jadi orang pertama
yang mengabari Anda jika terjadi apa-apa
pada rumah Anda.

3

Matikan benda-benda elektronik di rumah
yang tidak perlu. Selain akan membantu
hemat biaya, juga mencegah terjadinya
konsleting saat rumah dalam keadaan
kosong.

Meninggalkan rumah dalam keadaan
benda-benda elektronik masih terpasang.
Misalnya kulkas yang masih menyala, atau
UPS computer yang masih aktif.

4

Bawalah perlengkapan untuk mudik seperlunya. Buatlah itinerary sedini mungkin,
sehingga perjalanan Anda ringkas dan
praktis.

Membawa perlengkapan berlebihan, baik
pakaian, makanan atau lainnya. Ingat, ini
hanyalah mudik, bukan pindah rumah.

5

Jika membeli oleh-oleh dari kampung halaman dalam jumlah banyak, packing dan
kirimkanlah secara terpisah melalui jasa
pengiriman

Membawa sendiri oleh-oleh dari kampung
halaman dalam jumlah besar, sehingga
menambah beban bagasi di pesawat,
kereta, bis atau kendaraan pribadi.

6

Cobalah nikmati setiap perjalanan, dalam
macet sekalipun. Jangan memaksakan diri
jika merasa Lelah. Cobalah istirahat setiap
4 jam sekali.

Memaksakan diri menyetir tanpa istirahat
yang cukup, demi bisa lebih cepat sampai
tujuan. Lebih baik agak lambat, daripada
tidak selamat.

Selamat mudik!
Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta.
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FASHION

ADAPTASI KULTUR

MEDITERANIA
DI DUNIA FASHION

M

editerania adalah daerah yang
istimewa di Eropa. Berasal dari kata
Latin ‘Mediterraneus’, yang berarti
‘di tengah-tengah bumi’, nama ini dipilih
orang Romawi yang berpikir laut Mediterania
ini letaknya berada di tengah-tengah bumi.
Negara-negara Eropa yang masuk dalam
wilayah Mediterania adalah Turki, Yunani,
Albania, Montenegro, Serbia-Herzegovina,
Kroasia, Slovenia, Malta, Italia, Perancis,
Monako, dan Spanyol.
Ciri khas negara-negara Eropa di Mediterania
adalah kondisi geografis yang cenderung
sejuk dengan intensitas matahari sedang,
dan terpaan angin yang cukup tinggi.
Dengan beberapa pantai paling indah di
Eropa, seperti Pantai Capriccioli (Costa
Smeralda), Cala d’Hort (Ibiza), dan pantai
Navagio (Zakynthos), Mediteria dikenal
sebagai destinasi wisata yang dituju para
selebritis dan clubber untuk berpesta, juga
wisata arsitektural abad pertengahan yang
memanjakan fotografer dan penikmat
bangunan bernilai historis.
Dengan komposisi warna- warna dan karakter
struktur bangunan, gaya Mediterania sangat
menginspirasi dunia arsitektur dan interior
di seluruh belahan dunia, tidak ketinggalan
dunia fashion. Kekayaan arkeologi dari kisah
mitologi dewa-dewa Yunani, padanan warna
dinding putih dengan aksen biru kobalt atau
turqoise di Pulau Santorini dan Mykonos,
harmonisasi warna-warna earthy tone
khas rumah di Italia, hingga ramainya palet
warna cerah dan aplikasi mural mosaic khas
bangunan Spanyol.
Semuanya sangat menginspirasi para
desainer dari berbagai rumah mode
kenamaan dunia untuk menghasilkan karya
di ranah fashion.
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Foto : www.denimjeansobserver.com

FASHION

DEWI YUNANI

Foto : www.popbela.com

Gaya Mediterania yang diadaptasi
Karl Lagerfeld dalam koleksi ini hadir
lewat motif-motif khas tembikar
klasik Yunani dalam column
dress yang berpotongan simpel.
Embellishment bangles dan kalung
panjang membuat tampilan ini
makin cantik.

Foto : www.vogue.com

Karl Lagerfeld mengambil inspirasi
estetika dewi-dewi Romawi kuno ke
dalam interpretasi abad 21, untuk
koleksi Chanel 2018. Potongan
yang simple namun dengan detail
mewah bernuansa emas metalik
membuatnya terlihat elegan. Untuk
lebih memperkuat tema, tampak
aksesori seperti headpiece, kalung
statement, heeled gladiator, hingga
bangles besar menyempurnakan
total look untuk koleksi Chanel
Resort 2018 bertema “ La Modernite
de l’Antiquite ini.

AKSENTUASI MOTIF KLASIK
Gaya Mediterania juga sering diasosiasikan
dengan aksentuasi motif yang terinspirasi mural
mosaic di bangunan-bangunan kota di Spanyol
yang kaya akan warna. Seperti yang diadaptasi
Valentino untuk koleksi Resort 2019 ini.
Plaza Ambarrukmo Juni - Juli 2018 |17

FASHION

PADUAN BIRU DAN PUTIH

Foto : www.denimjeansobserver.com

MOTIF GARIS ATRAKTIF
Motif garis horizontal dan vertikal dalam
garis tegas dan warna warna dominan
juga merupakan salah satu khas gaya
Mediterania, seperti yang diaplikasikan
Milly, dalam koleksi Resort 2018. Rumah
mode Australia, Double Rainbouu juga
mengaplikasikan motif garis ini dalam koleksi
Resort 2019 -nya, dengan menabrakan motif
floral sehingga tampil edgy.
18| Plaza Ambarrukmo Juni - Juli 2018

Seperti warna warna dominan di pulau Santorini,
kombinasi warna biru dan putih banyak menginspirasi
desainer untuk diaplikasikan pada rancangannya. Seperti
yang dilakukan oleh Chanel untuk Cruise Collection 2019
nya, dan Double Rainbouu untuk koleksi Resort 2019 di
kancah mode Australia. Masih dari Australia, desainer
Christopher Esber juga memadankan warna biru dan
putih untuk eksplorasi liburan bergaya dalam koleksi
Resort-nya

FASHION

Foto : Tomas Maier, Resort 2019, www.vogue.com

HANGATNYA
WARNA TERAKOTA
Seperti fasad-fasad rumah
bergaya Mediterania yang
terkesan hangat dan berani,
warna terakota adalah salah satu
warna yang menggambarkan
gaya Mediterania yang sering
diaplikasikan dalam rancangan,
seperti Zac Posen dan Tomas
Maier yang menampilkan
beberapa busana dalam warna
hangat ini untuk koleksi Resort
2019-nya. Sementara itu untuk
koleksi Resort 2019, Givenchy
menginterpretasikan warna
terakota dalam pleats dress yang
lebih chic.
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LAILA
Top, United Glam, Rp158.000
Pants, United Glam, Rp178.000
Shoes, Rotelli, Rp1.399.000
Shades, Cotton On, Rp155.000
PAUL
Jacket, Cotton On, Rp699.900
Sweater, Hush Puppies, Rp399.000
Pants, The Executive, Rp399.000
Shoes, Timberland, Rp3.790.000
Bag, Fossil by Urban Icon, Rp3.990.000
Bracelet, Lee Cooper, Rp189.500

Adventure
Land
FOTOGRAFER: NIKEN PAMIKATSIH STYLIST: YASMINE SANI PAWITRA
TALENT: PAUL (F*MODELS JAKARTA), LAILA (RAD MODELS JAKARTA)
MUA: DIAN CARITA LOCATION: PANTAI SAMAS, BANTUL

LAILA
Shirt Dress, Et Cetera , Rp459.000
Belt, The Executive, Rp189.000

LAILA
White Shirt, Gaudi, Rp178.000
Olive Dress, Et Cetera, Rp349.000
Striped Blazer, United Glam, Rp249.000
Shoes, Rotelli, Rp1.399.000
Hat, United Glam, Rp189.000
Necklace, Gaudi, Rp145.000

PAUL
Jacket, Timberland, Rp4.090.000
Shirt, Hush Puppies, Rp359.000
Pants, The Executive, Rp399.900
Shoes, Hush Puppies, Rp399.900
Shades, Gaudi, Rp399.900

PAUL
Hat, Fan’s, Rp399.000
Shirt, The Executive, Rp349.000
Bag, Kanken by Urban Icon, Rp1.399.000
Pants, Cotton On, Rp399.900
Shoes, Timberland, Rp3.790.000
Watch, Diesel by Urban Icon, Rp7.450.000

PAUL
T-shirt, Cotton On, Rp199.900
Jacket, Timberland, Rp4.490.000
Pants, Cotton On, Rp399.900
Body Pack, Lee Cooper, Rp429.500

LAILA
Top, The Executive, Rp249.000
Pants, Et Cetera, Rp299.000
Shoes, Rotelli, Rp1.599.000
Bag, Gaudi, Rp249.000
Watch, Rip Curl by Urban Icon, Rp3.250.000

PAUL
Shirt, Hush Puppies, Rp399.000
T-Shirt, Cotton On, Rp249.000
Pants, Hush Puppies, Rp499.000
Bracelet, Lee Cooper, Rp189.500

foto (kiri)
LAILA
Shirt Dress, Cotton On, Rp349.000
Shoes, Rotelli, Rp899.000

foto (kanan)
PAUL
Shirt, The Executive, Rp349.000
Hat, Fan’s, Rp399.000
Pants, Hush Puppies, Rp499.000
Bag, Lee Cooper, Rp1.889.500
Scarf, Et Cetera, Rp149.000
LAILA
Shirt, Gaudi, Rp189.000
Pants, The Executive, Rp399.000

Wherever you go,
go with all your heart.
~ Confucius

LIFESTYLE

THE
SHOPPING JOURNEY
Apa yang dicari saat kita melakukan traveling? Selain pengalaman mengunjungi
tempat-tempat baru, bisa jadi berbelanja menjadi hal berikutnya. Apalagi jika sudah
berhubungan dengan keunikan barang, harga yang terjangkau hingga pilihan yang
beragam. Dari banyaknya kota yang dikenal menjadi surga belanja di Indonesia, inilah
beberapa diantaranya.

LIFESTYLE

BANDUNG
Daya tarik Paris Van Java ini sepertinya
tidak pernah luntur. Dari yang hanya
melakukan tur mengelilingi Kota
Bandung dengan Bus Bandros atau
hanya berjalan kaki di sekitaran Jalan
Braga sampai Jalan Asia Afrika.
Beberapa pusat perbelanjaan yang wajib
dikunjungi adalah Pasar Baru Trade
Center yang menjual beraneka ragam
pilihan pakaian dan kebutuhan sandang
lainnya, Cihampelas untuk mencari
aneka koleksi jeans, jalan TrunojoyoRiau-Dago yang dipenuhi oleh puluhan
butik dan factory outlet dengan beragam
merek dan harga yang bisa disesuaikan
dengan anggaran.

YOGYAKARTA
Malioboro, surga belanja di Jogja yang dipenuhi wisatawan
setiap harinya, kini semakin bersahabat untuk pejalan kaki
dengan tampilan pedestriannya yang lebar dan cantik.
Tidak jauh dari Malioboro, terdapat Pasar Beringharjo bagi
yang ingin mencari pakaian serta batik-batik pilihan yang
harganya terjangkau. Ada juga Pasar Seni Gabusan, sentra
kerajinan tangan dari kayu, kulit, logam, sampai tanah liat.
Sementara untuk yang menyukai benda-benda berbau
perak, datanglah ke di sentra kerajinannya di Kotagede.
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LIFESTYLE

BATAM
Jika ingin berbelanja barang ‘branded’ nan murah,
Batam bisa menjadi pilihan yang tepat untuk
didatangi. Di antaranya adalah Nagoya Hill Mall,
dimana kita dapat berbelanja barang-barang yang
dijual dengan harga relatif rendah, seperti tas,
sepatu, pakaian, barang elektronik, hingga gadget
dengan harga yang bersaing.
Tapi jika tertarik dengan barang-barang bekas
dengan kondisi layak, tidak ada salahnya coba
mengunjungi Pasar Aviari atau Pasar Pagi Jodoh.
Walaupun namanya adalah Pasar Pagi Jodoh, tapi ini
bukanlah tempat untuk mencari jodoh. Ini hanyalah
sebuah pasar kaget di Jalan Jodoh, Batam. Pasar
yang buka sejak subuh dan tutup saat siang ini
menjual pakaian bekas dari Singapura. Teliti saat
membeli adalah syarat utama.

SURABAYA
Berkunjung ke Surabaya, jangan lupa sempatkan untuk berbelanja di Pasar Atom. Pasar Atom merupakan
pusat grosir terbesar dan tertua di Surabaya yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Pasar ini terdiri dari 8
lantai yang di dalamnya terdapat kios-kios yang menjual beragam pilihan pakaian, tekstil, sepatu, aksesoris,
sampai pusat kuliner. Di sini juga terdapat Depot Bu Rudy yang terkenal akan sambal bawangnya.
Jika senang membaca dan berburu buku bekas, datanglah ke daerah Semarang dekat Tugu Pahlawan atau
Pasar Blauran yang menjual beraneka macam buku-buku bekas dengan harga yang terjangkau. Untuk
belanja makanan atau oleh-oleh, pilihlah Pasar Turi. Karena barang dagangan telah dipilah-pilah dan
dikelompokkan di lantai terpisah dan bisa dibeli secara grosir.
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LIFESTYLE

SOLO

Kampung Laweyan di Solo adalah surganya Batik. Ada juga beberapa tempat legendaris yang biasa
dijadikan destinasi, salah satunya adalah Pasar Gede. Pasar yang juga dikenal sebagai salah satu landmark
di Kota Solo ini sudah ada sejak tahun 1930.
Bagi yang ingin berwisata barang antik, Pasar Triwindu dikenal sebagai pasar barang loak yang cukup
lengkap. Jika ingin berbelanja di malam hari, piihan ada di Pasar Malam Ngarsopuro. Inilah pasar malam
yang terletak di sepanjang Jl Diponegoro yang menghubungkan antara Jl Slamet Riyadi dengan Kompleks
Mangkunegaran. Pasar malam ini hanya ada setiap malam Minggu saja.

BALI
Tempat berwisata belanja di Bali berada di
Kuta dan Denpasar. Pasar Badung di Denpasar
menyediakan segala macam kebutuhan dan
benda seni. Mulai dari aneka kebutuhan
sehari-hari sampai perlengkapan upacara adat
Bali. Tidak jauh dari Pasar Badung ada Pasar
Kumbasari, pasar yang terkenal sebagai pasar
grosiran. Di Bali, belum afdol jika tidak belanja
oleh-oleh pie susu. Pie susu Bali asli diproduksi
dari sebuah usaha rumahan yang terletak
di Jalan Nangka, Gang Nuri, Denpasar.
Sedangkan kawasan Kuta dan Legian
bertebaran aneka factory outlet dan
beberapa gerai fashion surfing ternama.
Kawasan belanja eksklusif lainnya juga
tersedia di Nusa Dua.
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MAN

Cerruti 1881 CRC01302726
Watch Studio
Rp4.290.000 -->
Rp3.217.500 ( DISKON )

Ingersoll IN 451 OWH
(LIMITED EDITION)
Watch Studio
Rp8.190.000 -->
Rp4.095.000 ( DISKON )

MAN

Condotti CN6076- Box set
Watch Studio
Rp1.680.000

Police PL15036JSUBZ/12
Watch Studio
Rp2.960.000

MAN

WEEKEND VIBES
Nike Airmax Shoes by Nike Rp2.279.000
Nike Cap by Nike Rp299.000
Backpack by Nike Rp699.000
Handbag by Bodypack Rp165.000
Watch by Bodypack Rp825.000
Drops Of Youth Concentrate by The Body Shop Rp699.000
Deo White Musk Sport by The Body Shop Rp109.000
H&B White Musk Sport by The Body Shop Rp199.000
GNC Mega Men Capsules by GNC Rp719.990
Sunglasses by Owl Ambarrukmo Rp899.000
YSL Kouros by C&F Perfummery Rp960.000
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MAN

MONDAY STYLE
Clutch by Hush Puppies Rp799.000
Shoes by Hush Puppies Rp1.799.000
Belt by Hush Puppies Rp499.000
Wallet by Hush Puppies Rp899.000
Glasses by Owl Ambarrukmo Rp1.299.000
Mont Blanc Legend Night by C&F Perfummery Rp1.150.000
Samsung S9 by Samsung Experience Store Rp12.999.000
GNC Capsules by GNC Rp433.990
GNC Capsules by GNC Rp874.990
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WOMAN

Aigner AGA 16255 A
Watch Studio
Rp8.890.000

Garmin fenix 53
Watch Studio
Rp9.599.000

WOMAN

Wish/key WK 100GRG /17
Watch Studio
Rp1.320.000

Wish/key WK 1010RE/07
Watch Studio
Rp1.020.000

WOMAN

THE TOUCH OF BLACK
Heels by Guess Rp1.699.000
Bag J.Lo Collections by Guess Rp1.999.000
BB Power by Face Shop Rp399.000
Waterproof BB Cream by Face Shop Rp799.000
Nails by Face Shop Rp69.000
Matt Touch Lipstick by Face Shop Rp229.000
2 in 1 Curling Mascara by Face Shop Rp375.000
William Palmer by JM Optic Rp1.100.000
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WOMAN

CASUAL WHITE
Bag by Guess Rp1.699.000
Sneakers by Guess Rp1.199.000
Nails by Face Shop Rp69.000
Samsung A8 by Samsung Experience Store Rp6.499.000
Sunglasses by JM Optic Rp2.100.000
Aloe Vera by Guardian Rp49.900
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KIDS

MEMBUKA
CAKRAWALA ILMU

LEWAT PENDIDIKAN ALTERNATIF
Pendidikan umumnya didapat melalui sekolah. Namun, mencari ilmu tidak terbatas
dinding dan bangku sekolah dengan jam kurikulum terbatas yang sudah ditentukan.
Untuk menyerap ilmu lebih banyak, Anda bisa memberikan pendidikan alternatif pada
anak. Sehingga minat dan bakat anak bisa semakin terasah dan terarah.

SANGGAR ANAK ALAM (SALAM)
Sanggar Anak Alam (SALAM) meyakini bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan tidaklah cukup hanya
dilakukan di dalam ruang kelas antara guru dan siswa. Untuk itu mereka menciptakan kehidupan belajar yang
merdeka. Dimana seluruh proses pendidikan dibangun atas dasar kebutuhan kolektif yang berangkat dari
kesepakatan bersama seluruh warga belajar. SALAM mulai dihidupkan di Jogja, tepatnya di Kampung Nitiprayan,
Ngestiharjo, Bantul pada 20 Juni 2000. Seiring perkembangannya, SALAM fokus menyelenggarakan sarana
taman belajar untuk anak-anak usia 2 tahun (taman bermain) hingga usia sekolah menengah atas.

TAMAN BACA
MASYARAKAT (TBM)
MATA AKSARA
Taman Baca Masyarakat (TBM) Mata Aksara tidak hanya memiliki
koleksi buku yang dapat menunjang proses belajar anak-anak,
tapi juga masyarakat umum yang membantu masyarakat untuk
memperoleh informasi. Koleksi taman baca ini mencapai 4.000
buku. Selain memfasilitasi buku, TBM Mata Aksara memiliki
fasilitas pendukung seperti wifi serta kegiatan rutin seperti
workshop. Hal ini menjadi nilai plus bagi TBM Mata Aksara,
karena tidak hanya memberikan informasi tapi juga memberikan
pelatihan langsung sehingga masyarakat tidak hanya memahami
teorinya saja, akan tetapi juga prakteknya.
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KIDS

SANGGAR
ANGKLUNG
LUMBU
Sanggar Angklung Lumbu didirikan oleh seniman
asal Kuningan, Pendi atau yang akrab disapa
Kang Pendi pada tahun 2005 di Lumbu, Cigugur,
Kuningan, Jawa Barat. Berbekal mimpinya untuk
melestarikan budaya dengan mendidik anak
membuat angklung, Kang Pendi melibatkan
anak-anak sekitar dalam pembuatan berbagai alat
musik yang terbuat dari bambu. Mulai dari suling
hingga angklung.

HOMESCHOOLING KAK SETO
Homeschooling Kak Seto menempatkan anak-anak
sebagai subjek dengan pendekatan secara “at
home” atau di rumah. Dengan pendekatan inilah
anak-anak merasa nyaman belajar karena mereka
dapat belajar apapun sesuai keinginannya, kapan
saja dan dimana saja seperti sedang berada di
rumahnya. Jadi, meski disebut homeschooling,
tidak berarti anak akan terus-menerus belajar
di rumah, namun dapat belajar dimana saja dan
kapan saja asal situasi dan kondisinya benar-benar
nyaman dan menyenangkan seperti “at home”. Jam
belajarnya pun bersifat fleksibel, mulai dari bangun
tidur sampai berangkat tidur kembali.
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BOYS

DUDE, CHECK THESE OUT!
Bag by Planet Surf Rp799.000
Shoes by QuikSilver Rp1.199.000
Sunglasses by QuikSilver Rp1.195.000
Nintendo Switch Neon by Starshine Rp5.749.000
Nintendo Cassete Rp899.800
Import Snacks by The Snacks (Hot&Spicy Almond) Rp34.500
Import Snacks by The Snacks (Honey Butter Almond) Rp34.500
Import Snacks by The Snacks (Chocobi Chocolate) Rp58.500
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GIRLS

ALTERNATIVE AFTERNOON
Shoes by Otani Rp390.000
Bag by Rumah Warna Rp225.750
Sunglasses Dragon by Planet Surf Rp2.199.000
Rip Curl Watch by Planet Surf Rp1.099.000
Scarf by Fan’s Accesories Rp375.000
Fedora Hat by Fan’s Accesories Rp225.000
Body Mist by Emina Rp51.500
Lip Tint Magic Potion by Emina Rp46.000
Nail Polish by Emina Rp31.000
Pouch by Rumah Warna Rp38.000
Lollipop Candy by The Snack Rp15.000

Plaza Ambarrukmo Juni - Juli 2018 |47

TOYS

RIDE WITH TAYO AND AVENGERS
Avengers Set by Lavender Rp235.000
Tayo Bus by Lavender Rp80.000
Superman Action Figure by My Labels Rp185.000
Tomica Hyper Series 03 by My Labels Rp75.000
Tomica Hyper Series 02 by My Labels Rp75.000
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TOYS

SURPRISE! IT’S LOL AND FRIENDS
Lol Surprise Set by Lavender Rp245.000
Lol Surprise Ball by Lavender Rp150.000
Fluffly Doll by Lavender Rp110.000
Keychains by Adam & Eve Rp10.000
Doraemon X Time Machine by My Labels Rp250.000
Takara Tomy by My Labels Rp160.000
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INTERIOR

FEELS HOMY DURING
OPEN HOUSE
Momen Idul Fitri pasti selalu ditunggu-tunggu bagi Anda yang merayakan. Tak sedikit, bahkan sudah
menjadi tradisi bagi di sebagian masyarakat kita untuk saling bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Apa saja
sih yang perlu Anda persiapkan untuk “open house” tahun ini. Agar sanak saudara yang berkunjung bisa
merasa homy dan “open house” berjalan penuh kehangatan.

MENATA ULANG FURNITUR

SUDUT LESEHAN

Hal pertama yang perlu Anda lakukan di rumah
yakni menata ulang atau re-layout furniture. Anda
harus menentukan, ruang-ruang mana saja yang
bisa dijadikan area utama untuk berkumpul.
Sehingga bisa terkesan lebih lega. Untuk itu, Anda
perlu menggeser meja, meletakan lemari mepet ke
tembok, hingga menyimpan sementara pernakpernik yang akan membuat ruangan kelihatan
penuh. Jika ruang yang disiapkan menjadi lebih
lega, tentu tamu-tamu yang datang akan betah
berlama-lama di rumah.

Setelah menata ulang furniture, Anda juga
perlu menyiapkan sudut untuk duduk
lesehan keluarga. Sudut ini bisa digunakan
oleh tamu yang lebih muda ataupun anakanak. Sementara, orang yang lebih tua bisa
tetap menggunakan sofa. Agar sudut lesehan
semakin nyaman, karpet besar perlu disiapkan
dan letakan beberapa bantal besar. PilIhan
untuk cushionnya juga bisa bertema, misal tema
flora ataupun fauna agar sudut lesehan menjadi
lebih fresh.
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DEKORASI
SEDERHANA
Jika Anda tidak punya
banyak waktu untuk
membeli pernak-pernik
dekorasi rumah, manfaatkan
saja dekorasi yang ada.
Atau, membuat sendiri
karena toh hanya dipakai
untuk satu kali momen saja.
Misalnya, memanfaatkan
pot-pot bunga di depan
rumah dengan mengganti
wadahnya menjadi lebih
menarik sehingga bisa
menaruhnya didalam
rumah. Mengambil
beberapa tangkai tanaman
merambat atau beberapa
tangkai bunga di depan
rumah, lalu ditempatkan
dalam wadah berisi air
sehingga isa dijadikan
hiasan diatas meja makan.

PERALATAN MAKAN
SEKALI PAKAI
Di momen open house tentu Anda
tidak ingin disibukan dengan harus
bolak-balik mencuci piring dan
peralatan makan lainnya. Jika stok
peralatan makan terbatas, tidak ada
salahnya menggunakan alat makan
sekali pakai yang praktis. Apalagi
motif dan warna alat makan sekali
pakai banyak pilihannya di pasaran.
Meja makan Anda tentu akan lebih
menarik.

PENDINGIN RUANGAN
Ruangan yang penuh dengan
orang pasti sirkulasi udaranya
jadi tidak maksimal. Untuk itu,
saat open house di rumah, Anda
perlu menyiapkan tambahan alat
pendingin ruangan. Bisa dengan
kipas angin biasa, ataupun menyewa
AC portable. Letakan di beberapa
sudut yang banyak disinggahi orang,
missal di ruang keluarga dan juga
ruang makan.
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BACK TO NATURE KIDS BEDROOM
Valen Kids Bedset by Informa Rp14.999.000
Darlin Chair White by Informa Rp659.000
Cushion by Informa Rp120.000
Macy Low Table by Informa Rp1.499.000
Artificial Flower by Informa Rp60.000
Artwork by Informa Rp200.000
Cushion Croissant by Informa Rp129.000
Bedding Set Kids by Informa Rp1.000.000
Candlelight by Ace Hardware Rp25.000
Inline Skate by Ace Hardware Rp578.000
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INTERIOR

BLACK-WHITE BEDROOM
Mattress Set by Informa Rp22.000.000
Cushion by Informa Rp129.000
Hiro Drawer by Informa Rp3.799.000
Photo Frame by Informa Rp32.000

Figurine Cactus by Informa Rp220.000
Figurine Parrot by Informa Rp450.000
Artwork by Informa Rp220.000
Curtain Small Diamond Grey Rp350.000
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INTERIOR

TROPICAL AREA LIVING ROOM
Abin Nest Table by Informa Rp1.899.000
Garland Relax Sofa by Informa Rp2.499.000
Kubos Bookcase by Informa Rp999.000
Cushion by Informa Rp120.000
Artificial Tulip by Informa Rp60.000
Artificial Flower by Informa Rp100.000
Photo Frame by Informa Rp35.000
Vase Glossy by Informa Rp100.000
Sunflower Vase by Ace Hardware Rp52.900
Banana Tree in Vase by Ace Hardware Rp73.900
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FOOD

BUKAN HIDANGAN

LEBARAN BIASA
Di setiap perayaan, tak lengkap rasanya tanpa kehadiran hidangan lezat. Seperti sajian
Ketupat dan Opor Ayam yang selalu ditemui di setiap rumah saat momen Lebaran.
Supaya menghindari rasa bosan menikmati sajian yang sama saat hari raya, anda
dapat menikmati hidangan khas Lebaran yang disajikan secara berbeda terinspirasi dari
kekayaan kuliner Nusantara.

RAWON
Masakan khas dari Jawa Timur dengan kluwak
sebagai bahan utama ini dapat menjadi pilihan
selain opor sebagai teman ketupat. Namun, jika
biasanya dihidangkan dengan daging sapi, isi
Rawon dapat diganti dengan ayam. Diolah tanpa
menggunakan santan, sehingga rasa rawon terasa
lebih segar dan ringan dibandingkan Opor Ayam.
foto: SajianSedap

KETUPAT
BERAS MERAH
Pada saat Lebaran, umumnya terdapat makanan
ketupat atau lontong sebagai pengganti nasi.
Makanan ini terbuat dari beras yang dibungkus
dengan daun kelapa lalu dikukus selama
beberapa jam. Namun, bila biasanya dimasak
dengan beras putih, supaya berbeda lontong atau
ketupat bisa diisi dengan beras merah. Sehingga
selain sehat juga tampak unik.
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FOOD

SATE JAMUR
Sate Jamur dapat menjadi santapan alternatif saat
menjamu tamu Lebaran. Sama halnya dengan
sate ayam, hidangan ini juga menampilkan bumbu
kacang dan perpaduan rasa manis dan gurih.

PEMPEK
Sebagai negara yang kaya rempah,
Nusantara juga menyimpan kekayaan
kuliner. Sehingga, tidak ada salahnya,
apabila menyajikan Pempek sebagai
santapan saat Lebaran. Rasa yang gurih
dipadu dengan kuah asam pedas jelas
memberikan warna tersendiri ketika
menyajikan hidangan ini saat Lebaran.

SATE LILIT

GADO-GADO

Selain Sate Jamur, hidangan menarik
lainnya yang dapat menjadi pilihan
santapan Lebaran adalah Sate Lilit Bali.
Sate ini merupakan kuliner khas Bali, yang
menggunakan bahan dasar daging ikan yang
dicampur dengan parutan kelapa kemudian
dililitkan ke bambu atau tebu. Rasanya gurih
dan terasa rempah-rempah, sehingga cocok
untuk dijadikan hidangan Lebaran.

Dalam setiap Lebaran, hidangan yang disajikan
umumnya bersantan dan berat. Untuk menampilkan
jamuan yang berbeda, anda dapat menyajikan GadoGado sebagai alternatif menu sayuran. Makanan
ini berasal dari Betawi atau Jakarta. Isinya berupa
beragam sayuran yang direbus kemudian dituang
kuah saus kacang. Biasanya disajikan bersama dengan
kentang rebus atau lontong.
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FOODTORIAL

HOUSE OF BALCONY

HEAVENLY
LAMB SHANK
Bagi para pecinta kuliner kambing, House of Balcony punya menu
recommended, namanya Heavenly Lamb Shank. Kaki kambing muda jadi
pilihan yang dimasak dengan kaya rempah sehingga tektur dagingnya
empuk. Apalagi disajikan dengan kari, plus nasi dan emping. Untuk
minumnya, Anda bisa mencoba Tabassam, campuran sirup
strawberry dan blueberry ditambah susu kental manis dan irisan
buah kiwi, strawberry dan ceri. Untuk dessertnya, ada Baked
Banana yang melengkapi kenikmatan santap Anda.
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RAA CHA SUKI & BBQ

PAKET SUKI
& BEEF
Hadir satu lagi kuliner serba suki dan barbeque di Plaza Ambarrukmo. Terletak di
lantai 3, Raa Cha Suki & BBQ menghadirkan beragam suki dan daging sapi sesuai
selera Anda. Begitu juga dengan pilihan kuahnya yakni kuah kaldu, tomyam dan spicy.
Sedangkan minumannya ada Tai Green Tea Ice yang bisa jadi teman santap Anda
bersama keluarga dan sahabat. Tidak hanya pilihan suki dan daging yang banyak,
sausnya juga beragam, ada soy sauce, suki sauce, garlic sauce dan Raa Cha sauce.
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FOODTORIAL

AKASAKA TEI

PRIME RIB
EYE STEAK
Sudah pernah coba Japanese steak? Kalau belum, Akasaka Tei adalah jawabannya.
Tenant baru yang berada di Lantai 3 ini menawarkan steak sebagai menu
andalannya, salah satu sajian recommended-nya adalah Prime Rib Eye Steak.
Daging sapi impor Australia terasa moist, disaji bersama bawang goreng dan jamur
sitake yang jadi ciri khas. Menu pendampingnya yang tak kalah enak yakni Wakame
Salad yang berisi rumput laut serta sayuran segar lainnya, Matcha Latte untuk
pilihan minumnya dan Matcha Chia Seeds Puding sebagai makanan penutupnya.
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FOODTORIAL

MCDONALD ICE CREAM

SUNDAE TIGA
TOPPING
Pecinta ice cream tentu sudah tau bagaimana kenikmatan ice cream McD. Apalagi
kini topping-nya semakin beragam. Salah satunya Sundae Ice Cream. Anda bisa
menikmati tiga topping sekaligus dalam satu cup ice cream. Anda bisa mencoba
Sundae Ice Cream dengan brownies dan oreo serta saus strawberry diatasnya.
Hmmm, yummy..
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KIDS TV SHOW FOR A LIFETIME
EVERLASTING TV SERIAL FOR CHILDREN
LOONEY TUNES
Looney tunes adalah kumpulan dari serial televisi produksi Warner Bros
yang menceritakan berbagai cerita dari berbagai karakter. Mulai dari si
burung kuning Tweety, kucing Silvester, kelinci Bugs Bunny, atau bebek
Duffy Duck. Pertama kali dibuat tahun 1930-an., sejak itu telah menjadi
serial paling sukses di era program serial kartun, hingga laris di seluruh
dunia dalam berbagai bentuk : feature films, buku komik, album musik,
video game hingga taman bermain.

TOM AND JERRY
Tom and Jerry adalah sebuah serial animasi hasil produksi MGM yang
bercerita tentang perseteruan abadi seekor kucing (Tom) dan seekor
tikus (Jerry). Cerita pendek mereka ini diciptakan, ditulis dan disutradarai
oleh dua orang animator William Hanna dan Joseph Barbera (kemudian
terkenal sebagai Hanna-Barbera). Ditayangkan pertama kali pada tahun
1975 hingga berakhir di 1967 di stasiun televisi ABC. Walau terkesan
ringan, tetapi serial ini telah berhasil memenangkan 7 piala Oscar untuk
kategori Film Animasi Pendek Terbaik.

DORA THE EXPLORER
Dari stasiun televisi khusus anak Nickelodeon, kita berkelana bersama
“Dora the Explorer”. Mulai menjadi program reguler pada tahun 2000,
dan mendulang sukses besar hingga sudah menghasilkan $1 miliar
hanya dalam penjualan tahun 2004 saja. Tokoh utama serial ini adalah
seorang gadis kecil yang baik hati dan senang menjelajah. Ia selalu
ditemani oleh Boots, seekor monyet. Tidak hanya kisahnya yang digemari,
model rambut unik Dora pun sempat menjadi tren.

SESAME STREET
Sesame Street adalah sebuah acara pendidikan anak-anak yang berasal
dari Amerika Serikat untuk anak-anak pra-sekolah, menggabungkan
pendidikan dan hiburan (edutainment). Menampilkan tokoh-tokoh
boneka yang digerakkan tangan, serial ini sudah hadir sebanyak 4.134
episode (salah satu acara paling lama tayang sepanjang sejarah), tayang
di 120 negara, dengan versi 30 versi internasional. Di Indonesia, Sesame
Street sempat ditayangkan dalam bentuk sulih suara, menjadi “Jalan
Sesama” yang sempat tayang di RCTI, SCTV dan Indosiar.
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MOVIE

THE SIMPSONS
Program ini pertama kali mulai ditayangkan sebagai potongan acara
Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Setiap episode Simpsons
berfokus pada kehidupan keluarga Simpsons yang terdiri dari Homer,
Marge, Bart, Lisa dan Maggie yang tinggal di sebuah kota bernama
Springfield. Saat ini, The Simpsons ditayangkan oleh FOX di Amerika
Serikat, dan merupakan serial animasi terpanjang dalam sejarah
Amerika Serikat. The Simpsons sudah menjajaki musim ke-29 yang
dimulai pada Oktober 2017.

THE FLINTSTONES
Serial kartun ini diimunculkan pertama kali pada 30 September 1960
dengan mengambil slot penayangan di stasiun teleivisi ABC. Diproduksi
oleh Hanna-Barbera Productions, Flintstones bercerita tentang
kehidupan keluarga Flintstone (Fred dan Wilma) di zaman batu bersama
dengan tetangga, maupun teman mereka. The Flintstones merupakan
waralaba film animasi jaringan yang paling berhasil secara finansial
selama tiga dekade, sampai munculnya serial The Simpsons.

SI UNYIL
Serial boneka tangan Si Unyil telah menjadi salah satu bagian tak
terpisahkan dari budaya populer di Indonesia, dan banyak orang tidak
dapat melupakan berbagai unsur seri ini, mulai dari lagu temanya yang
dimulai dengan kata-kata “Hom-pim-pah alaiyum gambreng!” sampai
tokoh-tokoh seperti Pak Raden dan Pak Ogah dan kalimat seperti
“Cepek dulu dong!”. Ditayangkan pertama kali di TVRI pada tahun 1981
hingga 1993. Pernah juga dibuat versi modernnya menjadi “Laptop Si
Unyil”. Saat ini boneka-boneka si Unyil telah menjadi koleksi Museum
Wayang di Jakarta.

DORAEMON
Berawal dari sebuah komik populer yang dikarang Fujiko F. Fujio sejak
1 Juni 1969, kisah robot kucing dengan kantong ajaib ini sudah menjadi
tokoh legenda dan memiliki fans fanatik. Dari berbagai informasi
yang didapat, komiknya telah terbit hingga 1.344 buku yang kemudian
dibukukan menjadi 45 jilid. Sudah terjual lebih dari 100 juta kopi di
seluruh dunia, bahkan sudah dirilis secara digital di layanan e-book
Amazon Kindle. Serial TV-nya sendiri disiarkan di Jepang pada 1 April
1973, sedangkan di Indonesia mulai tayang sejak November 1988
hingga saat ini.
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WHILE WE WERE KIDS

EVERLASTING MUSIC FOR CHILDREN
TUKANG BAKSO – MELISA

GAJAH MADA RECORDS - 1989

Akhir 80’an dan awal 90’an adalah era kebangkitan genre lagu-lagu pop
anak di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kejelian label rekaman Gajah Mada
Records yang berani menghadirkan penyanyi anak baru dengan lagu yang
sederhana tetapi mengena. Selain Puput Melati, Melisa juga termasuk yang
sukses besar. Walau tampil dengan bahasa tubuh yang kaku, tetapi lagu
“Tukang Bakso” (yang kemudian lebih dikenal dengan “Abang Tukang Bakso”)
berhasil menjadi all-time hits hingga kini, bahkan membuat Melisa lebih
dikenal sebagai “Melisa Abang Tukang Bakso”

SUSAN PUNYA CITA-CITA-RIA ENES

GAJAH MADA RECORDS – 1993

Bukan hanya Komo, boneka yang bisa berbicara dan bernyanyi. Boneka
Susan juga bisa melakukannya, dan tidak kalah suksesnya. Lewat album
keduanya (album pertamanya berjudul “Si Kodok”), dengan lugunya Susan
(melalui suara perut Kak Ria) bercerita tentang keinginannya menjadi
dokter, insinyur bahkan presiden. Lagu “Susan Punya Cita-Cita:” yang dirilis
tahun 1993 ini berhasil meraih sukes saat itu, dan berhasil meraih HDX
Award dengan kategori sebagai album terlaris.

AIR – JOSHUA

SELECTA RECORDS - 1999
Jangan tanyakan judul lagu ini pada anak-anak saat itu, karena mereka pasti
akan menggeleng. Tapi coba tanyakan “Diobok-Obok”, pasti mereka akan
langsung paham. Demikian suksesnya lagu ini, sehingga lirik lagunya sampai
mengalahkan kepopuleran judul lagunya sendiri. Joshua, yang sebelumnya
sudah dikenal sebagai penyanyi dengan lagu ‘Cuit cuit’ menjadi superstar
gara-gara aksinya mengobok-obok air.

ANDAI AKU BESAR NANTI – SHERINA

CEEPEE PRODUCTION – 1999

Album ini menjadi album anak yang sukses pada masanya karena tampil
berbeda. Materi melodi lagu-lagu didalamnya terdengar ‘serius’ dan jauh
dari kesan simple seperti kebanyakan lagu anak pada umumnya. Ada
nama Elfa Secioria dibalik pembuatannya, dan didukung oleh kemampuan
vocal Sherina yang memang memiliki teknik yang baik.Walaupun terkesan
berat, tetapi semua orang dari segala usia bisa menikmati alunan lagu yang
menyentuh seperti “Andai Aku Besar Nanti”, komposisi rumit dalam “Dua
Balerina” hingga yang riang seperti “Balon Udaraku”.

68| Plaza Ambarrukmo Juni - Juli 2018

MUSIC

THE SOUND OF MUSIC

RCA - 1965

Lagu yang sangat dicaintai banyak keluarga di seluruh dunia. Suster
Maria (Julie Andrews) mengajarkan tentang nilai keluarga melalui
alunan lagu-lagu yang dinyanyikan bersama keluarga Von Trapp.
Seperti filmnya, album soundtracknya juga laris terjual hingga lebih
dari 20 juta kopi, bahkan sudah dirilis ulang beberapa kali (1995, 2000,
2005, 2010 dan 2015). Siapa yang bisa melupakan lagu riang “Do Re
Mi”, “My Favorite Things” hingga lagu indah yang ikonik “Eidelweiss” dan
tentu saja “The Sound of Music”.

ALADDIN – VARIOUS ARTISTS

WALT DISNEY - 1992

Melalui tangan dingin composer langganan Walt Disney Alan Menken,
lagu tema film ini “A Whole New World” berhasil meraih gelar “Song
of The Year” di Grammy Awards, dan menjadi satu-satunya lagu
soundtrack animasi keluaran Disney yang meraih gelar tersebut. Bagi
anak-anak, “A Whole New World” dapat berarti lagu yang membawa
mereka tentang serunya bertualang dengan karpet terbang, bagi
orang dewasa, ini adalah lagu cinta tentang bagaiman mengarungi
dunia baru bersama pasangan.

THE LION KING–VARIOUS ARTISTS

WALT DISNEY – 1994

Siapa yang tidak tergugah semangatnya mendengar “Hakuna Matata”
dari dua karakter hewan Timon dan Pumbaa yang menjadi sahabat
setia Simba? Siapa yang tidak tersentuh hatinya mendengar lagu cinta
“Can You Feel the Love Tonight”? Demikian pula dengan lagu yang
mengajari kita tentang keseimbangan hidup “Circle of Life”? Trio Elton
John, Tim Rice dan Hans Zimmer menjadikan album ini disukai oleh
seluruh usia, dan menjadikannya album soundtrack animasi terlaris
sepanjang masa, dengan terjual lebih dari 8 juta kopi.

FROZEN – VARIOUS ARTISTS

WALT DISNEY - 2012

Kalau anak-anak perempuan ‘jaman dulu’ memimpikan dirinya menjelma
menjadi putri sepeti Cinderella, maka anak-anak ‘jaman sekarang’ ingin
menjadi Elsa. Terdiri dari 10 lagu asli yang menghiasi filmnya, hampir
semua anak-anak hafal di luar kepala nama tokoh-tokohnya termasuk
juga dengan refrain lagu “Let It Go” yang dibawakan oleh Idina Menzel
(dalam film) maupun Demi Lovato (versi album). Lagu ini terpilih sebagai
lagu asli terbaik di ajang Academy Awards tahun 2013.
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BOOKS

LOVELY CHILDHOOD BOOKS
EVERLASTING COLLECTION FOR YOUR KIDS
THE LITTLE PRINCE

ANTOINE DE SAINT

Sejak dirilis pertama kali tahun 1943, “The Little Prince” telah terjual sebanyak
80 juta eksemplar. Buku ini mengisahkan tentang perasaan kesepian,
kehilangan cinta dan persahabatan, serta bagaimana rasanya melakukan
sebuah perjalanan di gurun Sahara. Buku yang merupakan terjemahan dari
buku berjudul “Le Petit Prince” yang menggunakan bahasa Perancis dan ditulis
dengan tangan oleh Antoine de Saint – Exupery, seorang aristokrat, penulis,
penyair dan perintis penerbangan Perancis.

HARRY POTTER

J.K ROWLING

Bertepatan dengan Harry Potter Book Night pada 1 Februari lalu, situs
Pottermore mengumumkan bahwa lebih dari 500 juta eksemplar buku Harry
Potter telah terjual di seluruh dunia. Setidaknya 1 dari 15 orang di dunia memiliki
tiga buku Harry Potter. Bukunya pun telah diterjemahkan ke dalam 80 bahasa
di penjuru dunia. Rekor lainnya, hanya dalam waktu 24 jam setelah dirilis, serial
penutup “Harry Potter and The Deathly Hallows” berhasil mencapai penjualan
hingga 6 juta eksemplar.

THE LION, THE WITCH AND
THE WARDROBE

C.S LEWIS

Buku ini adalah yang pertama kali ditulis dari ketujuh seri “The Chronicles of
Narnia”. Meskipun buku ini adalah yang pertama kali ditulis, namun secara
kronologi buku ini adalah buku yang kedua setelah “The Magician’s Nephew”.
Novel fantasi karya C. S. Lewis ini ditulis pada tahun 1950 dan mempunyai
nuansa sekitar tahun 1940. Telah terjual 85 juta eksemplar di seluruh dunia dan
sudah dibuat versi filmnya pada tahun 2005.

THE LORD OF THE RINGS

J.R.R TOLKIEN

Karya J. R. R. Tolkien yang ditulis dari tahun 1937 sampai 1949 ini memiliki 3 bagian
: “The Fellowship of the Rings”, “The Two Towers”, dan “The Return of the King”.
Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra abad ke – 20 yang paling populer
dan diterjemahkan kedalam 38 bahasa, serta berhasil memperoleh penjualan
mencapai 150 juta eksemplar. Mengisahkan tentang perjuangan manusia, hobit
(makhluk kerdil), elf (bangsa peri) dan dwarf (makhluk kerdil yang pandai besi)
melawan bangsa Orc yang merupakan pasukan Sauron, sang penguasa cincin.
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ANNE OF GREEN GABLES

LUCY M. MONTGOMERY

Berkisah tentang Anne, gadis yatim piatu berusia 11 tahun yang datang ke
Desa Avonlea karena sebuah kekeliruan. Awalnya keluarga Cuthbert ingin
mengadopsi anak laki-laki. Kehadiran Anne mendapat penolakan, tetapi
karakter uniknya akhirnya perlahan meluluhkan hati keluarga barunya itu. Buku
ini merupakan buku pertama dari heksalogi karya Lucy M.Montgomery, dan
telah terjual sebanyak 50 juta eksemplar di seluruh dunia.

CHARLOTTE’S WEB

E.B WHITE

Charlotte’s Web terjual sebanyak 45 juta eksemplar dan telah diterjemahkan
sebanyak 23 bahasa. Buku ini adalah buku anak yang ditulis oleh E. B. White
yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1952. Buku ini menceritakan tentang
seekor babi bernama Wilbur dan berteman dengan laba-laba bernama
Charlotte. Buku ini sudah difilmkan dua kali, pada tahun 1973 dan 2006 dengan
pengisi suara Julia Roberts dan Oprah Winfrey.

LASKAR PELANGI

ANDREA HIRATA

Penjualan novel ini sudah menembus angka lebih dari 5 juta eksemplar di
seluruh dunia. Buku ini merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi.
Buku berikutnya adalah “Sang Pemimpi”, “Edensor” dan “Maryamah Karpov”.
Buku ini tercatat sebagai buku sastra Indonesia terlaris sepanjang sejarah.
Diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005, novelnya bercerita tentang
kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah
Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan.

NEGERI 5 MENARA

AHMAD FUADI

Sejak pertama kali diterbitkan pada Juli 2009, buku ini telah terjual lebih dari 125
ribu eksemplar. Berkisah tentang kehidupan santri Pondok Pesantren Moderen
Gontor di Ponorogo Jawa Timur. Bagaimana sebuah cita-cita bisa tercapai
berkat kesungguhan, atas dasar semboyan berbahasa Arab yang disampaikan
pada saat pertama kali masuk pesantren, “Man Jadda Wajada” yang artiya
siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Novel ini telah diterjemahkan
dalam edisi Bahasa Inggris berjudul “The Land of Five Towers” oleh penerjemah
terkenal Angie Kilbane.
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ZODIAK

GEMINI (21 Mei–21 Juni)
Semua pilihan ada konsekuensinya. Jangan khawatir karena setiap takdir yang pahit tak
pernah datang tanpa pembelajaran
Asmara : Ada alasan kenapa orang dari masa lalu tempatnya memang di masa lalu.
Hari Baik : Rabu

CANCER
(22 Juni–22 Juli)
Kesempatan memang 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 : Sabtu

LEO
(22 Juli–22 Agustus)
Tengah tahun ini adalah saat yang tepat
untuk memunculkan diri Anda yang baru.
Jangan pendam potensi diri yang selama
ini ada dalam diri, dampaknya justru akan
sangat bagus.
Asmara : Jika perbedaan muncul, saatnya
yang tepat untuk menjadi pembelajaran
bagi banyak hal.
Hari Baik : Selasa

VIRGO
(22 Agustus–22 September)
Cobalah ambil waktu sejenak untuk
menarik diri dari keramaian. Kegagalan
tidak selamanya membawa efek buruk
dalam hidup.
Asmara : Berikan waktu lebih lagi pada
hubungan. Siapa tahu pasangan memiliki
perasaan yang gagal terungkapkan.
Hari Baik : Minggu
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LIBRA
(23 September – 22 Oktober)

AQUARIUS
(20 Januari–18 Februari)

Saatnya Anda memenuhi apa yang selama
ini ditunda demi kebahagiaan orang lain
dan mendapatkan keteraturan hidup yang
Anda inginkan.
Asmara : Menerima dan memberi.
Sesimpel itu kuncinya.
Hari Baik : Kamis

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 emosi.
Hari Baik : Kamis

SCORPIO
(23 Oktober–21 November)

PISCES
(19 Februari–20 Maret)

Karir menapak selangkah lebih maju.
Namun tetap hati-hati, karena semua
orang bisa jadi akan berubah menjadi
kompetitif.
Asmara : Harus ekstra sabar, lebih
dengarkan kata hati.
Hari Baik : Rabu

Masih dipenuhi kesibukan seperti
sebelumnya. 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 : Selasa

SAGITARIUS
(22 November–21 Desember)

ARIES
(21 Maret–19 April)

Fokus yang selama ini banyak berkutat
dalam pekerjaan akan beralih kepada
rumah dan kehidupan pribadi Anda. Better
late than never.
Asmara : Fokuslah selalu pada awal
komitmen yang dibuat.
Hari Baik : Senin

Ada baiknya mengeksplor semua bakat
terpendam. Tuhan memberikannya kepada
Anda bukan tanpa maksud.
Asmara : Tidak ada hubungan yang
sempurna. Tapi si dia tetaplah terbaik
untuk Anda.
Hari Baik : Sabtu

CAPRICORN
(22 Desember–19 Januari)

TAURUS
(20 April–20 Mei)

Lebih banyaklah mendengar daripada
berbicara. Karena dengan mendengarkan,
Anda akan mendapatkan lebih banyak.
Asmara : Pendekatan halus sesungguhnya
akan memberikan banyak keajaiban.
Hari Baik : Jumat

Bertemu dengan orang dan peristiwa
membawa tensi tinggi memang menye
Balkan. Tetapi sesungguhnya akan
memberikan dampak positif kedepannya.
Asmara : Tidak selamanya diam itu akan
meredakan masalah.
Hari Baik : Jumat

