AGUSTUS - SEPTEMBER 2018

PLAZA

The Voice of Freedom

LIFESTYLE CATALOGUE

Fashion - Interior - Foodtorial

FASHION EDITORIAL
Fantastic Freedom

editorial note
Pembaca yang budiman,
Agustus menjadi bulan yang istimewa karena bertepatan
dengan hari kemerdekaan yang identik dengan semangat
perjuangan. Seiring perkembangan jaman sekarang ini,
bentuk - bentuk perjuangan generasi muda semakin
beragam, dapat berupa hasil karya kreatif, bahkan
merujuk kepada jenis pekerjaan baru yang inovatif.
Majalah edisi Agustus – September 2018 kali ini
mengangkat tema “Freedom” menyajikan konten menarik
tentang freelancer dan tokoh inspiratif dunia. Halaman
interior memberikan berbagai inspirasi penataan
ruang bertemakan merah putih lengkap pula dengan
tips fashion dan kecantikan lengkap dengan katalog
produk tenant. Kami berharap berbagai konten menarik
dalam majalah Plaza Ambarrukmo edisi kali ini dapat
memberikan bacaan informatif dan bermanfaat bagi
pembaca.
Salam hangat dari kami untuk keluarga dan sahabat.

Tjia Eddy Susanto
Direktur Utama PT. Putera Mataram Mitra Sejahtera

“

Freedom is nothing but
a chance to be better.
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MUA : DIAN CARITA
SASHA
Top, Et Cetera, Rp259.000
FELIX
Shirt, Salt n Pepper, Rp399.900
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plaza info
EVENT VERTICAL RUNNING
PERTAMA DI YOGYAKARTA
DARI AMBARRUKMO GROUP

AKASAKA TEI TAWARKAN
PROMO SPESIAL BAGI
MEMBER PASC

The Ambarrukmo mempersembahkan untuk
pertama kalinya Great Ambarrukmo Vertical Run,
yang dilaksanakan pada Minggu, 19 Agustus 2018
di Kompleks The Ambarrukmo Yogyakarta mulai
pukul 05.00- 10.30 WIB. Great Ambarrukmo
Vertical Run menghadirkan 2 konsep lari, yaitu
vertical run dan 5k race, yang masing-masing
dapat diikuti dalam dua kategori yakni reguler dan
athlete. Kegiatan ini mentargetkan 600 peserta
yang mana 300 peserta untuk masing- masing
kategori. melalui kegiatan ini diharapkan selain
menjadi gaya hidup sehat bagi masyarakat juga
dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan di
seperti potensi pariwisata dan ekonomi daerah.

Akasaka Tei, resto yang menyediakan hidangan
nikmat ala Jepang ini kembali menghadirkan
promo spesial bagi customer setia Plaza
Ambarrukmo. Mulai saat ini bagi anda
pemegang Plaza Ambarrukmo Shopping Card
dapat memperoleh promo spesial diskon 30%
untuk makanan dengan minimal traksaksi Rp.
150.000,-. Dapatkan member PASC Anda di
Customer Service Plaza Ambarrukmo lantai
Ground secara free dan jangan lewatkan
kesempatan menarik ini hanya di Akasaka Tei
Plaza Ambarrukmo lantai 3.

TAMPIL STYLISH DENGAN
KOLEKSI PEPE JEANS LONDON

KAY COLLECTION HADIR DI
PLAZA AMBARRUKMO

Setelah resmi pada April lalu masuk ke Indonesia,
salah satu ritel impor yang berada dibawah
naungan PT. Mitra Adi Perkasa (MAP) “Pepe
Jeans London” siap memanjakan customer Plaza
Ambarrukmo September ini. Merek jeans denim
dan casual yang didirikan di London pada 1973
ini akan menghadirkan berbagai koleksi terbaru
nya dan siap membantu anda tampil stylish dalam
berbagai kesempatan. Hadir di area lantai 1 Plaza
Ambarrukmo, Pepe Jeans London menawarkan
berbagai koleksi untuk pria, wanita, remaja dan
anak-anak.

Kay Collection akan membuka store
pertamanya di Yogyakarta bertempat di lantai
2 Plaza Ambarrukmo pada awal September.
Kay Collection yang menyediakan kebutuhan
kecantikan lengkap dan berfokus pada
kualitas, seperti produk skin care & oral care.
Kay Collection menawarkan berbagai produk
import sekaligus menjadi distributor resmi dari
brand kecantikan ternama seperti Koji, Dolly
Wink, Masami Shouko, and BCL.
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PLAZA

THE VOICE
OF FREEDOM
Menyuarakan pendapat, kegelisahan, atau kepedulian tidak melulu harus melalui suara yang keras.
Anak-anak muda ini adalah contohnya. Mereka bisa membuat perubahan dengan cara-caranya
sendiri, yang tanpa mereka sadari bisa membantu banyak orang di sekitarnya terbebas dari
keterbatasan keadaan.

RAYOUF ALHUMEDHI
Ketika anak-anak perempuan seusianya
sibuk bermain social media dengan
postingan foto, Instastory dan chat yang
seru melalui gambar-gambar emoji,
Rayouf memilik kegelisahannya sendiri.
Ia ingin sekali memiliki karakter emoji
yang bisa merepresentasikan dirinya
sebagai perempuan Muslim berhijab. Ia
mencoba menyampaikan kegelisahannya
ini dengan mengirimkan email ke Apple.
Sayangnya, e-mail itu tidak mendapat
balasan.
Tidak patah semangat, perempuan
kelahiran Saudi berusia 16 tahun ini
terus berusaha dengan membuat
proposal untuk The Unicode Consortium,
perusahaan nirlaba yang mengulas dan
mengembangkan emoji baru. Tanpa
disangka, proposal yang dia kerjakan
selama dua minggu itu mendapat respon
positif dari banyak pihak. Bahkan Apple
pun ikut merespon.
17 Juli 2017 dunia merayakan Hari Emoji
Dunia. Pada hari inilah Apple merilis
belasan emoji baru, salah satunya adalah
emoji perempuan berhijab berkulit
sawo matang. Lantas siapa perempuan
yang dijadikan emoji tersebut? Anda
kini sudah tahu jawabannya dan latar
sejarah kemunculannya. Emoji memang
hanya sebuah gambar. Tapi berkat
Rayouf, karakter hijab jelas membantu
menunjukkan representasi yang lebih
baik bagi perempuan, terutama kaum
Muslim.
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MUZOON ALMELLEHAN
Banyak kisah kemanusiaan yang muncul dari sebuah
tragedi. Salah satunya adalah sosok perempuan
muda ini. Muzoon Almellehan lahir di Syiria pada 8
April 1999. Bersama keluarganya, mereka menjadi
pengungsi pertama di Inggris setelah keluar lewat
Yordania saat negaranya terlibat konflik dan
peperangan. Mereka keluar dari negaranya karena
menginginkan sebuah hidup yang normal, jauh dari
konflik dan peperangan.
Di usia 19 tahun, ia terpilih sebagai Duta Besar
UNICEF termuda. Sebuah prestasi yang tidak mainmain. Hal itu berawal dari keprihatinannya terhadap
anak-anak lokasi pengungsian di Syiria. Kondisi
mereka mendorong Muzoon untuk meyakinkan
orangtua pengungsi untuk tetap menyekolahkan
anak perempuan mereka, ketimbang menikahkan
anak di usia yang masih terbilang sangat muda.
Kepindahannya ke Inggris semakin memudahkannya
untuk melanjutkan perjuangannya, karena ia juga
berteman baik dengan aktivis pendikan dan peraih
Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Dia bahkan
disebut “Malal dari Syiria”. Meski sekarang dia
hidup berkecukupan, Muzoon tidak melupakan
tempat kelahirannya, Syiria. Seperti yang pernah
disampaikannya dalam sebuah wawancara, “Our
country needs a strong generation”.
Plaza Ambarrukmo Agustus - September 2018 |11

PLAZA

KRTIN NITHIYANANDAM
Memiliki gangguan pendengaran tidak membuat anak muda berusia 17 tahun ini minder. Ketertarikannya
pada ilmu saraf dan otak membawanya melakukan riset hingga akhirnya menemukan antibody untuk
mendeteksi gejala awal penyakit Alzheimer. Ia berhasil mengembangkan ‘trojan horse’, sebuah antibodi
yang dapat menembus ke otak dan dapat mengikat protein neurotoksik yang hadir pada tahap awal
penyakit
Saat ini Alzheimer hanya dapat dideteksi melalui serangkaian tes kognitif atau dengan melihat kondisi pada
otak setelah kematian. Tapi dengan alat yang dikembangkan Krtin, Alzheimer dapat didiagnosis 10 tahun
lebih awal sebelum gejala pertama muncul. Berkat penemuannya ini, ia dihadiahi USD 25 ribu pada Google
Science Fair 2015, mengalahkan ribuan peserta dari 90 negara.
Tidak hanya itu, pada , September 2017, pemuda yang baru lulus sekolah menengah atas itu juga
mendapat penghargaan berkat penelitian bioplastic-nya yang bisa membersihkan air limbah dari racunracun. Saat ini, Krtin sedang mengerjakan proyek kanker payudara yang susah merespon terapi biasa. Jika
ditanya apa rahasia kesukesannya, ia sering menjawab dengan satu kalimat singkat : “Jangan takut ditolak.”
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MIKAILA ULMER
Menjadi pengusaha kaya di usia belasan tahun? Bisa.
Belajarlah dari Mikaila. Gadis cilik asal Texas ini awalnya
mengikuti program “Shark Tank”, reality show Amerika
yang memberi kesempatan pada calon pengusaha untuk
presentasi di hadapan investor besar. Setelah presentasi,
investor akan memutuskan untuk berinvestasi di usaha
mereka atau tidak. Disini, Mikaila berhasil meyakinan
mereka dan mandapatkan 60.000 dollar Amerika untuk
bisnis minuman lemonnya.
Di usia 11 tahun, Mikaila berhasil mengubah persepsi
seram orang-orang terhadap lebah. Dia fokus pada
manfaat hewan yang dikenal ganas saat diganggu,
mengentup, dan bisa membuat kulit bentol serta tubuh
demam itu. Kebetulan Mikaila pernah mengalami semua
hal tidak mengenakkan itu. Tapi menurutnya, hal itu tidak
sebanding dengan manfaat madu yang dihasilkan dan
pentingnya keberadaan lebah dalam ekosistem.
Sejak saat itu, Mikaila merintis usaha dengan menawarkan
produk minuman lemon yang ia campur dengan madu
sebagai pemanis alami. Bisnis yang kemudian bernama
Bee Sweet Lemonade ini dapat kontrak senilai 11 juta
dollar Amerika dengan Whole Foods, sebuah group
bisnis supermarket di Amerika. Sebagian hasil penjualan
didonasikan kepada organisasi lokal dan internasional
yang mencoba menyelamatkan lebah dari kepunahan.
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SURYA SAHETAPY
Pada tahun kedua kehidupannya, putra ketiga
Dewi Yull dan Ray Sahetapy ini divonis gangguan
pendengaran kategori tuli berat. Namun
seiring berjalan waktu, ia mulai meyakini bahwa
keterbatasan adalah sebuah skenario unik
dari Tuhan yang membuatnya lebih berdaya
meningkatkan kualitas hidup generasi muda
tuli melalui kegiatan advokasi Bahasa Isyarat
Indonesia (BISINDO) dan hak hidup disabilitas.

SALVADOR GOMEZ COLON
Badai Maria di September 2017 membuat
Puerto Rico rusak parah dan mengakibatkan
seluruh aliran listrik padam, termasuk Condado,
tempat Salvador dan keluarganya tinggal. Selama
kurang lebih satu tahun masyarakat setempat
harus bertahan dengan kegelapan itu. Anak
berusia 15 tahun itu kemudian berpikir untuk
bisa berbuat sesuatu bagi sekitarnya. Dari situlah
dia membuat kampanye “Light and Hope for
Puerto Rico”
Target dari kampanye yang disebarkan melalui
social media itu adalah mengumpulkan uang
USD 100 ribu untuk dibelikan lampu portable
dan mesin cuci yang bisa dioperasikan dengan
tangan, serta kebutuh-kebutuhan hidup
lainnya. Dalam waktu empat hari, dia berhasil
mengumpulkan USD 36 ribu, dan bahkan
akhirnya bisa terkumpul lebih dari USD 125
ribu, sehingga bisa dibelikan 3000 lampu untuk
dibagikan. Atas keberhasilannya ini, Salvador
sempat diundang ke Gedung Putih bertemu
dengan Presiden Obama.
Kondisi Puerto Rico kini sudah semakin
membaik. 80% persen wilayah sudah mulai
dialiri listrik, 96% saluran air sudah mengalir
dan 98 persen telah pulih akses telepon.
Meski demikian, Salvador belum berencana
menghentikan kampanyenya ini karena masih
bisa dilanjutkan untuk kebutuhan yang lain.
Pengalaman ini mengajari dirinya dan banyak
orang agar mensyukuri apa yang mereka miliki.
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Ia aktif menulis tentang pengalamanpengalamannya di blog pribadi, suryasahetapy.
com. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan
Youtube pun ia optimalkan penggunaannya. Ia
ingin teman-teman penyandang tuli di Indonesia
bisa seperti penyandang tulis di Amerika Serikat
yang bisa meraih gelar S2, S3, bahkan mendapat
pekerjaan yang setara dengan pekerja normal.
Berkat kegigihannya itu, Surya pernah terpilih
menjadi pembicara di XVII World Congress of The
World Federation of The Deaf di Istanbul, Turki
pada Agustus 2015.
Kongres tersebut juga menyadarkan Surya
bahwa jika ingin membuat perubahan, ia harus
mempelajari kebijakan publik. Kesempatan itu
akhirnya datang saat ia terpilih menjadi salah
satu peserta Program Magang Kantor Gubernur
DKI Jakarta. Esainya yang berfokus pada sistem
anggaran pendidikan SLB di Jakarta menarik
perhatian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja
Purnama. Surya menjadi satu-satunya tunarungu
yang lulus seleksi dan ditempatkan sebagai staf
magang pengawalan transparansi anggaran.

FASHION

FREEDOM IN

FASHION
teks: Athika Defi

Fesyen lebih dari sekadar
pakaian yang Anda kenakan
setiap hari. Fesyen adalah
media ekspresi pribadi dan
menjadi barometer untuk apa
yang terjadi di sekitar Anda.
Fesyen adalah salah satu cara
untuk menunjukkan kepada
dunia siapa Anda. Fesyen
memberi kesempatan untuk
mengekspresikan diri dan
memamerkan kepribadian
Anda. Gaya berpakaian Anda
mencerminkan kebebasan yang
tak pelak juga dipengaruhi oleh
pola pikir, suasana hati, dan
karakter Anda.

P

ada akhirnya, mengekspresikan diri adalah tentang
membuat pilihan individual. Sesuaikan pilihan fesyen
dengan kepribadian Anda untuk meningkatkan rasa
percaya diri. Pilihlah pakaian yang Anda suka kenakan dan
dengarkan hati Anda. Jangan memaksakan diri untuk memakai
pakaian yang membuat Anda merasa buruk dan tidak nyaman.

CERMINAN DARI SUASANA HATI
Entah itu warna tertentu, gaya pakaian atau barang yang
memiliki makna tertentu, dapat langsung memengaruhi
ekspresi Anda. Setiap individu mempunyai keunikan tersendiri
dan masing-masing dapat menunjukkannya dengan cara yang
berbeda. Inilah sebabnya mengapa menemukan baju atau
barang favorit yang Anda sukai dan dapat Anda pakai dalam
situasi apa pun sangat penting untuk menyusun lemari yang
sempurna. Seringkali, barang-barang ini adalah items klasik
nan ikonik, seperti sepatu bergaya tertentu, gaya rambut, atau
perhiasan. Semuanya mengekspresikan hal yang berbeda
tentang pemakainya, namun sangat umum dipakai sehingga
dapat dipadukan dengan berbagai gaya.
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PAKAIAN MENUNJUKKAN
PRIBADI ANDA
Ada beberapa orang yang yang memilih potongan klasik sebagai pakaian sehari-hari. Celana panjang pas
badan dan celana jeans biru, blus dan dress berpotongan basic yang dapat dikenakan dari musim ke
musim sering mengekspresikan kepribadian matang yang tidak perlu mengikuti tren. Namun ada juga
yang menganggap bahwa tren mode ada untuk dicoba dan diuji karena fesyen bukan hanya tentang
bermain aman, tetapi juga tentang bereksperimen dan berani tampil beda. Gunakan pakaian dan warna
untuk membumbui hidup Anda dan buktikan bahwa Anda tidak takut mengambil risiko, berdasarkan apa
yang Anda kenakan. Temukan kombinasi gaya individual Anda dan pastikan bahwa Anda merasa nyaman
dengan pakaian yang Anda pilih.

WARNA MEMAINKAN PERAN
YANG CUKUP BESAR
Sangat mudah untuk
mengekspresikan diri dengan
palet warna yang berbeda
tergantung selera Anda masingmasing. Warna-warna cerah dan
berani serta motif mencolok sering
mengekspresikan kepribadian
yang terbuka dan ceria. Dan
seringkali, orang-orang yang
memakai warna berani tampak
lebih mudah didekati. Berbalut
hitam dari ujung kepala hingga
ujung kaki adalah cara untuk
tampil bergaya klasik tanpa ribet.
Palet-palet lainnya, seperti warna
abu-abu redup, nude, pink pucat
dan putih dapat mengekspresikan
kepribadian yang lebih lembut dan
pemalu.
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Dalam beberapa dekade
terdahulu, fesyen lebih
homogen dengan
hampir semua orang
pada usia tertentu
tampak seragam.
Contohnya saja celana
bellbottoms dan
platform heels di tahun
70-an, warna neon
dan bantalan bahu di
tahun 80-an, ataupun
kemeja kotak-kotak dan
Dr. Martens di tahun
90-an. Beruntung bagi
Anda yang hidup di
zaman pilihan seperti
sekarang. Anda memiliki
lebih banyak opsi yang
memungkinkan Anda
bebas memilih untuk
menampilkan gaya dan
karakter individual Anda
melalui pakaian Anda.

PILIHAN PERHIASAN DAN AKSESORIS SEBAGAI
ALTERNATIF ‘FASHION STATEMENT’
Dari berlian yang menampilkan kemewahan pada
gaya Anda, hingga mutiara memancarkan kekayaan
klasik. Adapun perhiasan fashion yang trendi
dan menyenangkan atau mengulik makna dari
batu kelahiran Anda yang terasa istimewa karena
menunjukkan pribadi Anda lewat warna permata
yang Anda kenakan. Selain perhiasan, Anda juga
dapat mengekspresikan diri dengan aksesori lain
seperti aksesori rambut, ikat pinggang, kaus kaki,
atau bahkan aroma khas seperti parfum.
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EKSPRESI INDIVIDUALITAS
Hal penting yang dapat menjadi alasan untuk
mengekspresikan individualitas Anda melalui fesyen adalah
inspirasi yang diberikan kepada wanita dari segala usia yang
mungkin masih berjuang untuk menemukan gaya yang
cocok untuk mereka. Ketika Anda ikut ambil bagian dan
mendukung kebebasan untuk mengekspresikan diri, Anda
mendukung gagasan menjadi independen dan memiliki hak
untuk berbeda.
Apa yang Anda kenakan juga menunjukkan sesuatu
tentang diri Anda kepada semua orang. Ini menunjukkan
orang-orang siapa Anda dan apa yang Anda hargai.
Ekspresikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada
orang lain dengan bantuan fesyen, sehingga Anda terlihat
seperti orang yang Anda ingin orang lain melihatnya.
Memang benar bahwa ketika Anda merasa baik,
Anda terlihat baik juga jadi tunjukkanlah kepribadian
Anda dengan pilihan fesyen Anda dan bebaslah
mengekspresikan jati diri Anda!

“

To me, clothing is a form
of self-expression. There
are hints about who you
are in what you wear.
- Marc Jacobs
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FANTASTIC
FREEDOM

FOTOGRAFER: NIKEN PAMIKATSIH STYLIST: YASMINE SANI PAWITRA
TALENT: SASHA &FELIX ( RAD MODELS JAKARTA ) MUA: DIAN CARITA
SASHA
Top, Minimal, Rp499.900
Earrings, Eustacia & Co, Rp28.000

FELIX
T-shirt, The Executive, Rp159.000
Jacket, Hush Puppies, Rp499.000

FELIX
Sweater, The Executive, Rp349.000

SASHA
Top, Minimal, Rp249.900
Pants, Et Cetera, Rp299.000
Red Handbag, Hush Puppies, Rp499.000
Obi, United Glam, Rp175.000

FELIX
Top, Hush Puppies, Rp249.000
Pants, Salt n Pepper, Rp499.900
Shoes, Adidas by Dope & Dapper, Rp2.000.000
Sunnies, The Executive, Rp139.000

SASHA
Sweater Merah, United Glam, Rp275.000
White Pants, Et Cetera, Rp299.000
Earrings, Eustacia & Co, Rp45.000

SASHA
Jumpsuit, Et Cetera, Rp399.000
Bag, Donini, Rp3.499.000
Shoes, Hush Puppies, Rp1.399.000
Bracelet, Eustacia & Co, Rp88.000
FELIX
Sweater, Hush Puppies, Rp349.000
Jacket, Salt n Pepper, Rp499.000
Pants, The Executive, Rp399.000
Shoes, Stylist Own

SASHA
Top, The Executive, Rp199.000
Jacket, J.Rep, Rp295.000
Pants, Et Cetera, Rp299.000
Gloves, Fan’s, Rp475.000

FELIX
T-shirt, Salt n Pepper, Rp289.900
Jacket, The Executive Rp499.000
Pants, Hush Puppies, Rp399.000
Shoes, Wakai, Rp599.000

SASHA
Top, United Glam, Rp175.000
Pants, United Glam, Rp295.000
Sunnies, Eustacia & Co, Rp158.000
Bracelet, Eustacia & Co, Rp68.000

LIFESTYLE

LIFESTYLE

FREELANCER
INDAHNYA BEKERJA TANPA IKATAN

B

erkembangnya dunia bisnis yang semakin pesat memunculkan semakin banyaknya tren pekerja
lepas atau Freelancer. Menurut data dari Freelancers Union and Upwork, di tahun 2016 saja
jumlah pekerja lepas di Amerika Serikat sudah mencapai 55 juta orang, yang berarti 35 persen
dari jumlah seluruh pekerja. Jumlah ini semakin hari tentunya semakin bertambah banyak. Dan itu
baru di satu negara saja.

Didukung kemajuan teknologi informasi, gerak para Freelancer memang semakin mudah karena bisa
bekerja dari mana saja, tanpa harus terbatasi oleh jam kantor dan tanpa harus terikat status sebagai
karyawan. Bekerja di rumah, di kafe, atau dimanapun selama tersedia layanan internet, bukan hal yang
aneh lagi.
Waktu yang fleksibel, dengan perolehan income yang tidak kalah dengan para pekerja kantoran, juga
menjadi alasan utama mengapa profesi freelancer semakin diminati. Di saat yang sama, seorang
pekerja lepas bisa saja mengambil beberapa pekerjaan sekaligus. Bahkan tidak sedikit yang memiliki
status ‘ganda’, dalam artian memiliki kerjaan tetap pekerja kantoran, tetapi juga memiliki sampingan
sebagai seorang Freelancer.
Bagaimana dengan Indonesia? Inforgrafis ini mungkin bisa sedikit menggambarkan:

source : dailysocial
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3 JAM VS 8 JAM
Tidak ada jaminan bekerja selama delapan jam di
kantor benar-benar memaksimalkan kemampuan
seseorang. Banyak penelitian yang mengatakan
bahwa kemampuan seseorang untuk bisa benarbenar produktif sepanjang jam kantor hanya berkisar
tiga jam. Sisanya, banyak yang menghabiskan
waktunya untuk hal-hal lain yang kontra-produktif.
Menurut situs vouchercloud.com, dari survey
terhadap hampir dua ribu pekerja kantoran di
Inggris, hal-hal lain yang sering dilakukan di jam
kantor yang tidak ada hubungannya dengan
pekerjaan diantaranya mengecek media social
(44 menit), membaca situs berita (1 jam 5 menit),
mengobrol tentang hal di luar pekerjaan (40 menit),
membuat minuman (17 menit), merokok (23 menit),
chatting (14 menit), dan masih banyak lagi.
Berarti hanya 35 persen dari seluruh responden
yang mengaku bisa menjalani hari dengan fokus
bekerja tanpa terpengaruh pengalih perhatian dari
luar. Artinya, tempat kerja modern memang penuh
dengan hal-hal yang bisa memecah konsentrasi kita.
Sehingga sebenarnya jam kantor selama delapan jam
juga belum tentu sebuah waktu bekerja yang efektif.

Hal ini bisa menjadi kabar baik untuk bisa
mencoba bekerja tanpa ikatan atau freelance.
Karena kita bisa betul-betul bertanggungjawab
sendiri atas efektifitas kerja. Bukankah lebih baik
kita bisa memilki jam kerja sendiri yang tidak
terlalu lama, tetapi efisien dibandingkan terpaku
pada 8 jam kantor tetapi tidak jelas tingkat
efektifitasnya?

BAGAIMANA AGAR SUKSES?
Meski terkesan “gampang”, persiapkanlah diri
dengan matang jika memang ingin menjadi
seorang freelancer karena saat ini persaingan
antar Freelancer juga sangat ketat.
• Tentukan siapa diri kita sebagai Freelancer.
Seperti apakah kita ingin dikenal di antara semua
saingan yang ada. Setiap orang memiliki ciri khas,
dan kita harus bisa memanfaatkan ciri khas atau
kelebihan itu sebagai pembeda.
• Pilih satu bidang dan kuasai.
Jangan gegabah ambil segala jenis pekerjaan lepas,
apalagi yang belum pernah dikerjakan sama sekali
karena hal ini akan menyulitkan ‘branding’ diri dan
hasilnya tidak akan maksimal. Be a specialist.
• Promosikan diri lewat social media.
Tetapi jangan ‘over-promised’. Tampilkan hasil
karya (portfolio) terbaik, sehingga orang tahu
kemampuan kita.

• Jalin dan jaga hubungan baik dengan
klien. Pekerjaan Freelance sangat tergantung
pada klien. Menjalin hubungan tidak hanya
sebatas dalam proyek. Tetaplah jalin setelahnya,
karena bisa saja mereka akan mereferensikan
kita ke temannya.
• Selalu kembangkan diri dengan
pengetahuan-pengetahuan baru. Apalagi
jika kita menjadi freelancer di bidang yang
cepat sekali pergerakannya seperti desain grafis,
fotografi, dan dunia digital.
Menjadi Freelancer memang menantang. Ada
kalanya di awal akan menemukan bahwa dunia
ini berat. Sepertinya kita sudah melakukan
semua usaha, tetapi tidak juga mendapatkan
hasil yang diimpikan. Jangan menyerah. Karena
pada akhirnya, kesuksesan adalah milik mereka
yang berusaha.
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MAN

SWATCH SWTSYXS 102
Rp2.149.000

SWATCH SWTSYXS 100
Rp2.149.000
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MAN

RIPCURL A30873313
Urban Icon
Rp999.000

MICHAEL KORS MK8620
Urban Icon
Rp3.165.000
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MAN

MONDAY LOOKS
Shoes Playboy by Obermain Rp2.299.000
Bag by Obermain Rp2.099.000
Belt by Obermain Rp499.000
Cedrat Face Gel by L’Occitane Rp580.000
L’occitan EDT by L’Occitane R p950.000
Cedrat Pure Face Cleanser by L’Occitane Rp360.000
Oppo A83 by Mackindo Plaza Ambarrukmo Rp2.799.000
Byford Wallet by Pierre Cardin Rp1.999.000
Byford Name Card by Pierre Cardin Rp1.199.000
Jabra Talk 2 by Welcomm Rp449.000

MAN

AUGUST SPIRIT
Ducati Bagpack by Pierre Cardin Rp3.299.000
Boots by Timberland Rp3.790.000
Caps by Timberland Rp590.000
Tuff Sound Plus Speaker by Welcomm Rp518.000
Pierre Cardin Belt by Pierre Cardin Rp999.000
Cedrat EDT by L’Occitane Rp950.000
Cedrat Stick Deodorant by L’Occitane Rp370.000
L’homme Cologne Deo Spray by L’Occitane Rp410.000

WOMAN

MICHAEL KORS MK2737
Urban Icon
Rp3.420.000

DIESEL D25572
Urban Icon
Rp2.650.000
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WOMAN

SWATCH SWTSVOW 103
Rp1.649.000

SWATCH SWTSVUV 100
Rp1.699.000
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WOMAN

ELEGANT NIGHT
Kiehl’s Daily UV CC Cream Anti Pollutant by Kiehl’s Rp590.000
Donini Clutch by Donini Bags Rp3.499.000
Bracelet by Donini Bags Rp799.000
Necklace by Donini Bags Rp1.299.000
Shoes by Stacatto Rp1.499.000
Scarf by Nadiya Collection Rp275.000
Fossil by Optik Melawai Rp1.460.000

WOMAN

AN INVITATION FOR THE WEEKEND
Kiehl’s UV Defenxe by Kiehl’s Rp590.000
Kiehl’s UV Tone Up Cream by Kiehl’s Rp590.000
Shoes by Hush Puppies Rp1.399.000
Bag by Kipling Rp1.459.000
Bag by Kipling Rp2.499.000
Oppo F7 by Mackindo Pma1&Pma2 Plaza Ambarrukmo Rp4.199.000
Scarf by Nadiya Collection Rp325.000
Accesories Necklace by Fan’s Acc Rp225.000
Accesories Earrings by Fan’s Acc Rp67.500
Swarovski by Optik Melawai Rp2.915.000

KIDS

SERUNYA LOMBA
17 AGUSTUS-AN
Peringatan 17 Agustus-an biasanya diwarnai dengan berbagai lomba tradisional. Moment yang hanya
datang satu tahun sekali ini, biasanya dimanfaatkan untuk membangun jiwa berani, partiotisme dan
gotong royong masyarakat, tak terkecuali pada anak-anak. Terlebih, di jaman milenial ini, jadi moment
mengenalkan permainan tradisional yang pastinya tidak kalah seru dengan permainan gadget. Yuk intip
beberapa permainan tradisional yang biasanya digelar di peringatan 17 Agustus.

BALAP KARUNG
Perlombaan yang satu ini biasanya
yang paling sering digelar. Karena
permainannya sangat sederhana, hanya
membutuhkan karung yang dipakai para
peserta. Mereka harus tampil berani
dan mengerahkan seluruh tenaga agar
sampai di garis finish pertama dengan
jarak lintasan yang sudah ditentukan.
Tidak hanya kecepatan, mereka juga
harus memiliki keseimbangan dan
kecakapan melompat yang baik. Setelah
aba-aba dibunyikan, peserta harus
melompat atau berlari dengan karung
yang tidak boleh terlepas.

LOMBA TARIK TAMBANG
Dengan seutas tambang, lomba ini kian
seru dengan membagi peserta menjadi
dua kelompok. Satu kelompok biasanya
terdiri dari 5 hingga 10 orang. Pemenangnya
adalah mereka yang berhasil menarik lawan
paling jauh dari garis tengah yang sudah
ditentukan. Untuk itu, setiap kelompok harus
bekerjasama, kompak dan mengerahkan
tenaganya. Terkadang diperlukan strategi
juga, untuk menentukan siapa yang paling
didepan, kedua, ketiga dan seterusnya. Agar
saat aba-aba dimulai, mereka bisa menarik
lawan dengan maksimal. Ada beberapa tempat
yang menyelenggarakan dengan gaya baru,
yakni meletakan bak atau kolam renang mini di
garis tengah, sehingga kelompok yang terseret
(kalah) akan nyemplung ke bak yang diisi air
penuh.
44| Plaza Ambarrukmo Agustus - September 2018
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BALAP BAKIAK

LOMBA MAKAN KERUPUK

Lomba yang satu ini merupkan lomba kelompok
atau tim. Biasanya satu kelompok terdiri dari
3 orang. Dalam lomba ini, tim harus kompak
menggerakan kaki mereka, agar bisa melangkah
seirama. Sebab kalau tidak, bisa jadi mereka
hanya stuck atau bahkan bisa terjatuh karena
tidak sama langkah. Kalau sudah seirama, mereka
tinggal menambahkan tempo kecepatan agar
bisa mencapai garis finish pertama. Tidak semua
tempat menyelenggarakan lomba ini, karena
mereka membutuhkan bakiak untuk digunakan
sebagai alat lomba. Namun, keseruannya
memainkan lomba ini tidak kalah dengan
permainan lainnya.

Permainan yang satu ini sepertinya dijadikan
perlombaan wajib di setiap peringatan 17
Agustus-an. Karena perlombaannya sangat
mudah, panitia hanya membutuhkan kerupuk.
Kerupuk diikat dengan tali raffia, lalu digantung
menyesuaikan tinggi badan peserta. Biasanya
dibuat agak tinggi sedikit. Nah, peserta harus
berlomba memakan dan menghabiskan
kerupuk dengan cepat, yang tercepat dialah
pemenangnya. Dibeberapa tempat ada juga yang
membubuhkan kerupuk dengan sambal atau
menggoyang-goyangkan tali untuk mempersulit
permainan.

LOMBA SEPEDA LAMBAT
Kalau biasanya lomba balap sepeda adalah yang pertama mencapai garis finish sebagai pemenangnya,
tetapi tidak di permainan ini. Peserta yang mencapai garis finish paling terakhir adalah pemenangnya.
Dalam lomba ini peserta dituntut tidak hanya sekedar bisa naik sepeda, tapi mengemudikannya dengan
selambat mungkin. Untuk itu peserta harus memiliki keseimbangan yang baik, agar laju sepeda yang
lambat tidak jatuh. Siapa yang menyetuhkan kaki sebelum garis finish ataupun terjatuh dinyatakan gagal
dan biasanya di diskualifikasi.
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BOYS

CASUAL AT THE BEACH
Hat by Hurley Rp289.900
Bagpack by Hurley Rp499.900
Sandals by Zuma Rp149.000
Shoes by Skechers Rp799.000
Fuji Film X-A5 by Concept Store Rp8.999.000
Dr Belmeur Foam Cleanser by The Face Shop Rp259.000
Watch by Quiksilver Rp1.659.000
Bottle by Lavender Rp75.000
Earphone by Lavender Rp35.000

GIRLS

PINK FOR THE WEEKEND
North Star Shoes by Bata Rp249.000
Bagpack Roxy by Quiksilver Rp599.000
Sunglasses Roxy by Quiksilver Rp1.195.000
Face Masker by The Face Shop Rp39.000
Hand Cream by The Face Shop Rp139.000
Flat Velcet Lipstick by The Face Shop Rp199.000
Flat Glossy Lipstick by The Face Shop Rp199.000
Note books by Lavender Rp30.000
Pensil Case by Lavender Rp38.000
Mug by Lavender Rp7.,000

TOYS

FUN ACTIVITIES
Owl Pink by Secret Garden Rp92.000
Light and Sounds by ELC Rp1.249.000
Ride on Trunky by Mothercare Rp929.000
Mega Blocks by ELC Rp199.000
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TOTORO AND FRIENDS
Totoro by Bear House Rp2.176.800
Kiki’s Cat Delivery Service by Bear House Rp1.119.800
Totoro’s Cat Bus by Bear House Rp738.800
Alphabet Train by ELC Rp1.099.000
Pony Bag by Secret Garden Rp169.500
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INTERIOR

KONTEMPLASI
MERAH DAN PUTIH
Merah dan putih. Kedua warna ini terbilang spesial, warna merah memiliki kekuatan psikologi yang cukup
dominan, sedangkan warna putih memiliki peran untuk menekan warna lain atau lebih tepatnya untuk
penyeimbangnya. Banyak orang mengkombinasikan warna merah dan putih sebagai warna dasar, supaya
bisa menunjukkan sensualitas yang tinggi dan kesan yang luas. Berikut tips memadukan warna merah putih
di rumah Anda.

CAT DINDING
Cara terbaik memadukan warna merah dan putih di dinding adalah dengan metode half painted atau
mengecat dinding setengah bagian. Disini maksudnya bukan setngah bagian saja yang dicat, namun
memberikan warna cat yang kontras pada sebagian dinding yang berwarna netral. Dan kombinasi warna
merah dan putih sangat cocok untuk Anda coba aplikasikan pada dinding rumah minimalis Anda.
Ketika Anda padukan dua warna ini di ruang tamu, tentu akan menimbulkan suasana yang nyaman bagi
mereka yang berkunjung di rumah Anda. Karena ruang tamu yang indah tidak hanya bergantung pada
pemilihan perabotan yang mewah, melainkan juga karena paduan warna yang memberi aura positif di
dalamnya.
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FURNITUR
Ketika pilihan untuk pemberian
warna putih pada dinding, maka
saatnya Anda memilih furniture
berwarna merah. Mulai dari sofa,
kursi, meja dan rak laci. Pemilihan
warna merah untuk furniture juga
bisa berupa warna merah solid
ataupun merah motif, seperti garisgaris, kotak-kotak atau polkadot.
Tidak hanya di ruang tamu,
penerapan pemilihan furniture warna
merah juga bisa dilakukan untuk
ruang keluarga dan ruang makan.
Di ruang makan misalnya warna
cabinet atau bahkan kulkas Anda
bisa menjatuhkan pilihan pada warna
merah.

KAIN PELAPIS
Alternatif benda merah yang bisa Anda
gunakan untuk menata rumah, yaitu
semua barang berbahan kain. Saat ini, ada
beragam benda-benda berwarna merah
yang dijual di toko furnitur atau situs jual
beli online. Beberapa produk yang dapat
Anda pilih, antara lain karpet bulu atau
anyaman, sarung bantal, taplak meja,
hingga gorden.
Warna kontras karpet warna merah
dengan ubin warna putih akan
membangun suasana nyaman pada rumah
Anda.

AKSESORI
Sebagai sentuhan terakhir, jangan sungkan untuk
berburu aksesori atau art work bernuansa merah.
Antara lain lampu meja (desk lamp), lukisan atau poster,
hingga “perintilan” seperti vas bunga, piring, gelas,
atau pajangan rumah lainnya. Jangan lupa untuk selalu
mengombinasikan nuansa merah-putih dengan warna lain
seperti hitam, kuning, atau abu-abu supaya ruangan tak
terkesan monoton.
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INTERIOR

SIMPLY BLUE LIVING ROOM
Anniston Sofa by Informa Rp4.999.000
Reims Set White Oak by Informa Rp3.199.000
Cushion by Informa Rp180.000
Jar by Informa Rp79.000
Frame by Informa Rp35.000
Artificial Succulent by Informa Rp130.000
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INTERIOR

BROWNIE COMFY BEDROOM
Windfield Bedset by Informa Rp26.500.000
Vase by Informa Rp175.000
Photo Frame by Ace Hardware Rp137.000
Photo Frame by Informa Rp60.000
Artficial Flower & Vase by Informa Rp667.000
Cushion Molly Rp250.000
Bed cover Diamond by Informa Rp299.000

Plaza Ambarrukmo Agustus - September 2018 |53

INTERIOR

IN STYLE BED ROOM KIDS
Bedset Imogen by Informa Rp12.999.000
Frame Art Leaf by Informa Rp300.000
Mickey Badminton Racket by Ace Hardware Rp157.000
Frame by Informa Rp35.000
Soccer Ball by Ace Hardware Rp125.000
Canister Natural by Informa Rp59.000
Mini Ficus Tree by Informa Rp2.869.000
Kids Moon Chair by Ace Hardware Rp189.000
Jar by Informa Rp79.000
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FOOD

MENGENAL GAGASAN
NASIONALISME
DARI PARA CHEF KELAS DUNIA
Gagasan nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air tidak hanya terwujud dalam perang atau ketahanan negara. Tetapi juga dalam sajian makanan, seperti para chef kelas dunia yang membuka restoran
dengan menu utama khas negaranya. Tidak hanya itu, kelezatan menu restoran yang telah mendapatkan
penghargaan dunia ini juga menggunakan bumbu dan bahan lokal dalam tiap sajiannya.

VLADIMIR MUKHIN
Chef yang lahir dan besar di Rusia ini membuka
restoran White Rabbit di Moscow pada tahun 2011
dengan menu utama masakan tradisional Rusia yang
disajikan secara modern. Seperti salah satu menu
dari restoran yang kental dengan nuansa Alice In
Wonderland ini, yakni Honey Cake With Sweet Cherry
And Sour Cream Ice Cream yang menggunakan
bahan utama madu. Menurut Chef Vladimir Mukhin,
gula masuk ke Rusia pada awal abad 16, sehingga
saat itu semua orang memanen madu sebagai
bahan masakan. Maka, dari menu ini, madu dianggap
sebagai representasi dari rasa dan tradisi Rusia. Ia
berharap melalui restoran ini, generasi berikutnya
dapat terus merasakan santapan tradisional Rusia
yang disajikan secara modern.

VIRGILIO MARTINEZ
Peru merupakan salah satu negara yang menawarkan
kekayaan alam yang luar biasa. Melalui hal ini, Chef Virgilio
Martinez, yang lahir dan besar di Lima, Peru ini menawarkan
keunikan alam Peru melalui sajiannya. Melalui Restoran
Central yang masuk ke dalam daftar World Best 50
Restaurant ini, Chef Virgilio Martinez menyajikan Peru dalam
tiap sajiannya. Nama-nama menunya pun cukup istimewa,
seperti menu High Andes Mountain, yang menawarkan
bahan-bahan dari ekosistem pegunungan Andes, sehingga
pengunjung dapat merasakan keanekaragaman organisme
yang tinggal di ketinggian 4,000 meter. Menu-menu dari
Restoran Central ini juga terinspirasi dari alam Peru yang
menawarkan beragam tingkatan dan ketinggian, mulai
dari pegunungan Andes, laut, hingga Hutan Amazon. Sang
chef berharap, dunia dapat menyantap sajian Peru dengan
bahan-bahan lokal yang didapatkan dari kekayaan alam Peru.
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ALEX ATALA
Living in Brazil, it is my reality, it is my soul, it is my truth. Pernyataan ini
merupakan ungkapan dari seorang chef yang lahir di Sao Paulo, Brazil,
bernama Alex Atala. Ia membuka restoran DOM (Deo Optimo Maximo)
di Sao Paulo pada tahun 2012 dengan menawarkan menu khas
Brazil. Selain kelezatan menunya, hidangan di restoran yang masuk
ke dalam peringkat ke - 9 restoran terbaik versi The World 50 Best
Restaurant pada tahun 2015 ini menggunakan bahan-bahan lokal yang
ia kolaborasikan bersama dengan para penduduk asli Amazon. Seperti
menu The Amazonic Ant yang terinspirasi dari seorang penduduk asli
Amazon bernama Dona Brazi, yang memperkenalkannya dengan semut
Amazon sebagai bahan makanan. Selain memperkenalkan hidangan
dan bahal lokal, Alex Atala juga memiliki proyek bernama Ata Institute.
Ata merupakan sebuah proyek sistem pangan berkelanjutan yang dapat
memberikan dorongan ekonomi bagi warga sekitar Amazon dan Brazil.
Ia berkolaborasi dengan penduduk asli Amazon untuk mengembangkan
hasil buminya yang kemudian dapat ia perkenalkan ke masyarakat di
Sao Paulo melalui restorannya.

ENRIQUE OLVERA
Chef asal Mexico ini menawarkan beragam menu klasik Mexico ke
dalam restorannya, Pujol di Mexico City. Melalui hidangannya di
restoran yang masuk ke dalam daftar The World Best 50 Restaurant
ini, Enrique Olvera ingin memberikan sajian tradisional Mexico dengan
sentuhan modern kelas restoran. Salah satunya, menu Baby Corn with
Chicatana Ant Mayonnaise, yang terinspirasi dari perjalanannya ke kota
Oaxaca dan bertemu dengan saus yang terbuat dari semut Chicatana,
yang hanya muncul selama empat hari saat musim hujan di Mexico
bagian selatan. Perjalanannya ke Oaxaca memberikan banyak ide
untuk memberikan sajian khas tradisional Mexico, seperti Mole, yang
kemudian menjadi hidangan khas restorannya. Menu Mole Madre, di
Pujol, disajikan secara unik dan modern namun tanpa menghilangkan
aslinya. Chef Enrique Olvera, kini menjadi chef pertama dari Mexico
yang membawa kuliner Mexico ke restoran kelas dunia.

ANA ROS
Slovenia termasuk wilayah terpencil di benua Eropa. Negara ini
berlokasi di Eropa Tengah yang terkenal dengan alamnya, seperti
pegunungan dan danau. Namun, di negara yang kurang dikenal dengan
kekayaan kulinernya ini, kini memiliki restoran yang masuk ke dalam
daftar The World Best 50 Restaurant dengan sajian tradisional Slovenia
yang disajikan secara modern oleh Chef Ana Ros, bernama Hisa
Franko. Terletak di sebuah lembah, Soca Valley, restoran Hisa Franko,
memperkenalkan hidangan lokal dan bahan baku yang didapatkan dari
lingkungan sekitar lembah Soca. Seperti, menu Soca Trout, Soup of
Ginger & Vinegar Plums yang bahannya berasal dari ikan Marble Trout
yang didapatkan di sungai Soca dan keberadaannya hampir punah.
Selain itu, juga terdapat menu Mountain Sheep’s Cheese Ravioli Bone
Narrow, Chanterelles & Langoustine, dengan keju yang berasal dari
dataran tinggi Soca Valley dan merupakan keju tradisional khas wilayah
tersebut.
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FOODTORIAL

TA WAN

BUBUR AYAM
TELUR ASIN &
PHITAN
Kalau soal sajian bubur, citarasa Ta Wan tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa
varian bubur ayam yang tersaji dengan berbagai pilihan topping sesuai selera.
Bubur Ayam Telur Asin & Phitan salah satunya. Bubur ayam yang diolah dengan
telur asin membuatnya menjadi gurih dan lembut dimulut. Sajian lain yang patut
dicoba yakni Udang Nanas Bumbu Rujak. Udang goreng tepung yang tersaji dengan
bumbu rujak yang akan membuat Anda ketagihan.

FOODTORIAL

FISH & CO

DANISH
FISH & CHIPS
Anda sedang ingin menyantap ikan yang tersaji istimewa? Fish & Co jawabannya. Tenant yang berada di
lantai 3 ini menyajikan 8 varian fish & chips yang menggoda selera. Salah satunya yang wajib ciba adalah
Danish Fish & Chips. Fish yang tersaji nikmat dengan keju mozarela didalamnya semakin lengkap tersaji
dengan saus lemon butter dengan citarasa dari negara Denmark. Satu lagi menu yang tidak kalah nikmat
yakni Grilled Peri-peri Prawn. Sajian udang dengan saus peri-peri khas Afrika. Untuk minumnya, coba
sensai segar Blue Dream Mocktail with Cucumbar dan Limo Fizz.

FOODTORIAL

THE DUCK KING NOODLE AND KITCHEN

HAND-PULLED NOODLES
WITH ROASTED DUCK
Anda penyuka mie? The Duck King Noodle and Kitchen wajib Anda sambangi akhir pekan ini. Salah satu
sajian recommended-nya adalah Hand-Pulled Noodles with Roasted Duck atau mie tarik kering yang tersaji
dengan irisan bebek panggang. Sajian yang diolah langsung oleh chef profesional ini pasti akan memberikan
pengalaman kuliner tak terlupakan. Ditambah aneka pilihan dimsum yang menggoda, seperti Deep-fried
Shrimp Dumplings with Mayonnaise Sauce dan Steamed Shrimp Dumpling Hakao. Sajian penutupnya ada
Chilled Coffee Pudding dan Yin Yang Mocktail yang segar.

FOODTORIAL

CAKE MASA DEPAN

CHEESE
VELVET CAKE

Apa jadinya jika cake lembut dipadu dengan jajanan kekinian, seperti Snickers,
Chacha, Oreo dan lainnya. Inilah Cake Masa Depan. Cake Masa Depan by Atta
Halilintar memiliki 5 Varian Rasa yaitu Cheese Velvet, Oreo Vanilla, Rainbow
Chacha, Premium Snicker Cake, dan Toblerone Cake. Salah satu varian yang
wajib Anda coba yakni Cheese Velvet Cake. Varian ini memadukan cake red velvet
yang lembut dan manis dengan gurihnya parutan cheese cream dan keju yang
melimpah. Teksturnya yang lembut dijamin bikin ketagihan tapi ngga bikin eneg.

TRAVEL

CELEBRATE LIFE THROUGH

SOLO
TRAVELLING

Kini, travelling telah menjadi agenda utama, terutama bagi kaum muda, saat weekend atau liburan
tiba. Bisa berpergian secara beramai-ramai bersama teman-teman atau hanya dengan diri sendiri
alias solo travelling. Melakukan perjalanan seorang diri ini tentu memberikan banyak manfaat selain
bertemu dengan teman-teman baru, solo travelling juga dapat menjadi sebuah perjalanan spiritual
untuk lebih mengenal diri sendiri. Apa saja serunya melakukan perjalanan seorang diri ini yang
setidaknya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup ini? Yuk, disimak.

LEBIH BERANI MENCOBA
SESUATU YANG BARU

KESEMPATAN UNTUK
MEMANJAKAN DIRI

Jika berpergian bersama teman-teman atau
beramai-ramai, ada beberapa tempat atau
kegiatan yang tidak dilakukan. Namun, saat
solo traveling, anda akan merasa lebih berani
melakukan sesuatu di luar kebiasaanmu,
misal kegiatana Bungee Jumping, yang bisa
secara tidak langsung terdorong untuk
melakukannya karena terinspirasi oleh
traveller lainnya.

Manfaatkan kesempatan solo traveling ini
sebagai agenda untuk memanjakan diri.
Bebas dari tekanan pekerjaan dan hal yang
dapat membuat stres lainnya. Misal, anda
dapat memilih tempat yang anda suka dan
tinggal berlama-lama di sana, sehingga
pikiran dapat menjadi lebih rileks.

PILIH TEMPAT MAKAN
Dengan solo travelling, anda dapat
memilih tempat makan yang disukai.
Kemudian dapat kembali ke tempat
tersebut dengan sesuka hati anda.

BERTEMU TEMAN BARU
Saat pergi sendirian, anda akan dipaksa
untuk dapat sedikit lebih terbuka dan
mudah diajak berbicara. Hal ini tentu
mempengaruhi anda dalam bertemu dan
berkenalan dengan orang baru. Sehingga
dapat memberikan peluang untuk melihat
dunia lebih luas.
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LEBIH TELITI
Melakukan perjalanan sendirian berarti anda
harus memastikan segala benda seperti
smartphone, passport, dan benda-benda
penting lainnya sudah berada di dalam tas
anda. Sehingga, saat kembali dari perjalanan
solo, anda akan merasa lebih teliti dan
menghargai hal-hal sekecil apapun.

LEBIH MANDIRI
Saat solo travelling, anda akan memutuskan
apapun secara sendiri. Hal ini akan
mempengaruhi anda belajar mengambil
keputusan sendiri, menanggung resiko dari
keputusan anda, dan mampu beradaptasi
dengan berbagai keadaan. Hal ini pasti akan
berguna di berbagai kesempatan dan situasi
dalam hidup anda.

TRAVEL

“

Some journeys can only
be traveled alone.
- Ken Poirot
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MUSIC

CAMILA

// CAMILA CABELLO

Beberapa kolaborasi dengan banyak musisi kenamaan, seperti Shawn
Mendes, Machine Gun Kelly, sampai Pitbull menjadi semacam “pembuka
jalan” menuju langkah karirnya secara mandiri. “Camila” memang sebuah
album yang lebih mengedepankan sisi “fun”, “laid back” dan juga “playful”,
sehingga track-track yang dihadirkan renyah dan gampang dicerna.
Bahkan saat hadir dengan sedikit gelap seperti dalam track alt-pop seperti
‘In The Dark’, sisi ringan tetap dikedepankan Camila. Sebuah album pop
yang mengadopsi formula termutakhir tanpa terdengar terlalu artifisial.
Itulah kekuatan “Camila” yang keseluruhan materinya ditulis langsung
olehnya. Sebuah album debut yang sangat menjanjikan.

RUANG TUNGGU

// PAYUNG TEDUH

Setelah lima tahun berselang sejak diluncurkan album “Dunia Batas”
tahun 2012, kali ini Payung Teduh merilis album “Ruang Tunggu”. Butuh
jeda waktu selama itu karena kesibukan off air grup yang semakin padat,
apalagi setelah sukses luar biasa dari single “Akad”. Album ini berisi 9
lagu, melibatkan juga beberapa musisi tamu seperti Adink Permana,
Denny Chasmala, hingga Gatut Santoso yang mengisi suara trumpet di
intro lagu “Akad” yang terkenal itu. Kekayaan bahasa Indonesia masih
menjadi pilihan dalam menterjemahkan tema kedalam lirik-lirik dalam
album yang menjadi album perpisahan bagi sang vokalis ini.

MAN OF THE WOODS

// JUSTIN TIMBERLAKE

Justin adalah contoh sukses seorang mantan personel boyband
(yang biasanya dipandang ringan) yang merambah karir solo dengan
memanisfestasi ulang dirinya menjadi musisi serius dan layak
diperhitungkan. Album terbarunya ini semakin menguatkan penilaian
tersebut. Timbaland dan Pharrell Williams masih setia mendukung JT
dengan “petualangan” barunya ini. ‘Filthy’, yang diset sebagai single
perdana sempat membuat terkejut karena terdengar ‘asing’. Tapi setelah
mendengar keseluruhan album, “Man of the Woods” tetap terdengar
‘sangat Justin’. Yang membedakan memang asupan musikalitas ala
Amerika Selatan dan country.

8

// ANGGUN

Semenjak mencuri perhatian internasional melalui “Snow on
the Sahara” (1997) lewat world-music-nya yang eksotis, Anggun
dikenal tidak suka hanya berada di satu gaya bermusik saja.
Mulaidari pop konvensional, R&B, dance, atau electronica pernah
dijajalnya. Dalam “8” Anggun seolah mencoba back-to-basic, yaitu
akar rock yang bersinggungan dengan pop, sehingga lagu-lagu
yang dihadirkan cenderung bergerak di ranah slow-rock, balada,
hingga power-pop. Meski ‘What We Remember’ yang lebih lembut
dan sedikit mengadopsi unsur EDM (Electronic Dance Music)
dipilih sebagai single andalan, namun secara umum rock memang
lebih mendominasi.
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MOVIE

JOHNNY ENGLISH
STRIKES AGAIN
Director : David Kerr
Casts : Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson
Meskipun mendapatkan tanggapan yang beragam dari kritikus, kharisma
Atkinson serta kemampuan komedinya berhasil membawa Johnny English
(2003) dan sekuelnya Johnny English Reborn (2011) sukses, dengan total
pendapatan kedua filmnya mencapai $320 juta dari budget $85 juta. Di
film ketiga ini mengisahkan tentang Johnny English yang sudah pensiun
dari karir mata-mata dan menjadi guru di sekolah menengah. Namun
masa tuanya yang tenang tak berlangsung lama, karena dunia spionase
Inggris dikacaukan oleh aksi seorang peretas yang membeberkan identitas
asli seluruh agen yang tengah menyamar dalam misi mereka.

ROBIN HOOD
Director : Otto Bathurs
Casts : Taron Egerton, Jamie Fox, Jamie Dornan
Setidaknya ada lebih dari 150 film dan drama televisi yang mengangkat tokoh
Robin Hood. Terakhir, yang cukup populer, “Robin Hood: Prince of Thieves”
yang dibintangi Kevin Costner pada 1991, dan “Robin Hood” yang diperankan
Russel Crowe pada 2010. Tahun ini, film garapan rumah produksi Lionsgate
menggandeng bintang muda Taron Egerton untuk memerankan si pencuri
baik hati, Jamie Foxx sebagai Little John dan Eve Hewson sebagai Maid Marian.
Tidak ada perbedaan kisah, tetapi balutan aksinya tentu jauh berbeda dari
film-film sebelumnya.

CRAZY RICH ASIANS
Director : Jon M.Chu
Casts : Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding
Film yang diangkat dari buku karya Kevin Kwan ini berkisah tentang Rachel
Chu, seorang warga Amerika keturunan China, yang diajak kekasihnya,
Nicholas Young, untuk menghadiri pernikahan sahabatnya di Singapura. Tak
diduga, Nick ternyata memiliki keluarga super kaya di negara singa ini. Rachel
pun harus menghadapi segala macam intrik dari keluarga Nick yang tak rela
melihat hot bachelor ini memiliki kekasih orang biasa. Melihat semua pemain
dan sutradara yang berdarah Asia, banyak yang mengatakan kalau film ini
adalah Black Panther versia Asia.

CHRISTOPHER ROBIN
Director : Marc Foster
Casts : Ewan McGregor, Jim Cummings, Hayley Atwell
Christopher Robin dan beruang kecilnya, Winnie the Poo akhirnya berjumpa
kembali. Robin yang sudah beranjak dewasa, belajar banyak dari Pooh,
sahabat yang sudah lama berkelana jauh. Film ini akan lebih banyak menggali
filosofi energi positif dan persahabatan yang ditawarkan Pooh ke dalam dunia
nyata. Berbeda dengan karya orisinil yang lebih banyak bercerita tentang
petualangan Pooh dan Robin di tengah hutan.

EVENT

PENAMPILAN SPESIAL EL TANOURA
DANCE KHAS TARIAN TIMUR TENGAH
DALAM EVENT GLORIOUS CELEBRATION
PLAZA AMBARRUKMO
1. Koleksi Afif Syakur dalam event Morocco Fashion Showcase
Plaza Ambarrukmo hari kedua.
2. Koleksi Dewi Ranaya mewarnai runway Morocco Fashion
Showcase hari pertama di atrium Plaza Ambarrukmo.
3. Pengundian program Shoptacular Reward oleh Direktur
Plaza Ambarrukmo Ibu Titik Wijaya, Bapak Surya Ananta
selaku General Manager Plaza Ambarrukmo, perwakilan dari
bank Bukopin yakni Bpk. Rudi Satriadi (Kepala Divisi Kartu &
Merchant Bank Bukopin), Bpk. Ida Made Mahardika (Pimpinan
Cabang Bank Bukopin Yogyakarta), Bpk. Djoko Susilo
(Manager Kartu & merchant regional 3 Bank Bukopin), notaris,
kepolisian, dan Dinas Sosial.
4. Penyerahan simbolis 1 unit mobil Mercedes Benz GLC
kepada pemenang atas nama Puspitaningrum, S. Sos
Warga Pringgolayan, Condongcatur oleh manajemen Plaza
Ambarrukmo dan pihak Bukopin.
5. Glorious Celebration Plaza Ambarrukmo semakin istimewa
dengan penampilan tari sufi.
6. Meet & Greet film Love Reborn bersama para pemain yakni
Ardit Erwandha, Nadya Arina dan Indra Jegel.
7. Special perform oleh penyanyi Jaz Hayat pada malam puncak
Glorious Celebration Plaza Ambarrukmo bertepatan pula
dengan pelaksanaan Late Night Sale.
8. Jaz Hayat menyanyikan beberapa lagi hits-nya untuk para
penggemarnya di Plaza Ambarrukmo dalam rangkaian event
Glorious Celebration.
9. Keseruan lomba Kids Modelling Competition “Modest Wear” di
atrium Plaza Ambarrukmo
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EVENT
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EVENT

TOUR DE AMBARRUKMO
1. Flag Off event Tour De Ambarrukmo 2018 dipimpin oleh GubernurDIY
Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi oleh Presiden Direktur
Ambarrukmo Bapak Tjia Eddy Susanto, General manager Plaza
Ambarrukmo Bapak Surya Ananta serta jajaran tamu VIP yakni
Kapolda DIY Brigjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri Msi, Danrem 072/
Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamroni, Walikota Yogyakarta
Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Pariwisata Diy Aris Riyanta, Msi, Wakil
Ketua DPRD Arif Nur Hayanto sponsor utama Antangin.
2. TDA 2018 merupakan annual event cycling yang telah
diselenggarakan kedua kalinya oleh The Ambarrukmo yakni Plaza
Ambarrukmo, Royal Ambarrukmo serta Grand Ambarrukmo Hotel
diikuti oleh 785 peserta dengan jarak tempuh 146 Km.
3. Para peserta TDA 2018 melalui 3 kali pitstop yang melalui kabupaten
Sleman, Kota, Bantul, dan Gunungkidul.
4. Dalam TDA 2018, para peserta dapat mengikuti race King Of
Mountain (KOM) dan Queen Of Mountain (QOM) serta open class
dengan total hadiah puluhan juta rupiah.
5. Tour De Ambarrukmo 2018 diikuti oleh peserta dari Yogyakarta, luar
kota dan mancanegara diharapkan dapat menjadi agenda pariwisata
Yogyakarta melalui kegiatan bersepeda.
6. Peserta nampak antusias saat mencapai garis finish dengan
menunjukan seritfikat serta medali.
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EVENT

KIDS FEST 2018
1. Meet & Greet film Sabrina bersama para
pemain yakni Luna Maya, Sara Wijayanto,
Christian Sugiono serta Jeremy Thomas di
atrium Plaza Ambarrukmo.
2. Pemain film 22 Menit yakni Ario Bayu dan
Taskya Namya menyapa para penggemar di
atrium Plaza Ambarrukmo dilanjutkan dengan
nonton bareng.
3. Wahyu Hidayati, Public Relation Plaza
Ambarrukmo menyerahkan souvenir istimewa
kepada para pemain film 22 Menit yakni Ario
Bayu dan Taskya Namya.
4. Kids Fest kali ini, selain ragam bazar dan booth
edukatif, pengunjung juga dapat menyaksikan
kids modelling competition serta music & balet
performance.
5. Para pengunjung antusias menyaksikan
berbagai Kids Performance dalam rangkaian
event Kids Fest yang digelar di atrium Plaza
Ambarrukmo mulai 20 - 22 Juli 2018.
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ZODIAK

LEO (21 Juli – 21 Agustus)

Belajarlah menjadi pendengar yang baik dimanapun. Pendapat dari beberapa rekan bisa
jadi sangat membantu dalam kemajuan karir Anda. Cobalah lebih open minded, namun
tetap.
Asmara : Kita memang harus bertemu dengan banyak orang yang salah dulu sebelum
kemudian akan bertemu dengan orang yang benar.
Hari Baik : Minggu

SAGITARIUS
(23 November-20 Desember)

ARIES
(21 Maret-20 April)

Masalah di luar pekerjaan yang tidak
terlalu penting hendaknya jangan terlalu
diperdulikan. Orang tidak akan pernah
selesai membicarakan orang lain.
Asmara : Sedang jenuh. Manusiawi, tetapi
jangan terlalu lama dibiarkan.
Hari Baik : Jumat

Situasi naik-turun sedang sering Anda
alami. Santai saja, jangan membuat hidup
jadi susah sendiri. Semua masalah ada
pemecahannya.
Asmara : Jalani saja apa yang ada. Nikmati
momen yang ada, semua ada waktunya.
Hari Baik : Sabtu

VIRGO
(22 Agustus-22 September)

CAPRICORN
(21 Desember-19 Januari)

TAURUS
(21 April-20 Mei)

Jangan ragu mengambil keputusan
yang dapat meringankan beban hidup
Anda. Keluar dari zona nyaman memang
mendebarkan, tapi layak untuk dilakukan.
Asmara : Sebarkan energy positif. Ini akan
jauh lebih baik dari meneruskan kebiasaan
curiga Anda.
Hari Baik : Kamis

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

Segala sesuatu yang dikerjakan
sesuai passion jelas akan memberikan hasil
yang jauh berbeda daripada harus melakukan
dengan terpaksa.
Asmara : Jangan mudah percaya terlalu
penuh dengan seseorang. Kenali dulu dengan
benar, baru terimalah dengan sepenuh hati.
Hari Baik : Jumat

LIBRA
(23 September-22 OKtober)

AQUARIUS
(20 Januari-18 Februari)

Anda memang memiliki gengsi yang tinggi.
Tapi janganlah sekali-sekali gengsi untuk
mengakui bahwa memang Anda tidak
mengetahui suatu hal.
Asmara : Jangan habiskan waktu untuk hal
yang kurang penting. Fokus terhadap masa
depan bersama.
Hari Baik : Minggu

Kepercayaan adalah hal yang tidak bisa
dibeli dengan apapun. Jika Anda sudah
berjanji cobalah sebisa mungkin untuk
menepatinya. Ingat, manusia yang
dipegang adalah ucapannya.
Asmara : Tidak ada gunanya membatasi
ruang gerak pasangan.
Hari Baik : Kamis

SCORPIO
(23 Oktober-22 November)

PISCES
(19 Februari-20 Maret)

Bersiaplah dengan berbagai perubahan
yang mungkin terjadi dalam kehidupan
Anda. Selalu berpikir positif setiap waktu
dan selalu bersyukur.
Asmara : Semua akan ada waktunya.
Jangan pernah terlalu memikirkan masalah
kesendirian.
Hari Baik : Senin

Pandai-pandailah menjaga sikap. Setiap
orang memiliki batasan tertentu dan sudah
tugas Anda untuk mencari celah agar tidak
terjadi ketegangan dengan mereka.
Asmara : Hubungan percintaan adalah
tentang bagaimana Anda bisa belajar
untuk saling mengerti dan saling
menghormati.
Hari Baik : Selasa
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GEMINI
(21 Mei-20 Juni)
Tekanan yang datang di pekerjaan dan
kehidupan pribadi akan menjadi batu
sandungan jika tidak disikapi dengan sikap
yang sesuai.
Asmara : Berpikirlah lebih praktis
menggunakan logika dalam soal asmara.
Semua harus dipikirkan baik dan buruknya.
Hari Baik : Rabu

CANCER
(21 Juni-20 Juli)
Jangan karena sedikit kesalahan maka
nama baik yang Anda bangun selama ini
bisa hancur. Lebih berhati-hati dalam
bersikap dan berteman.
Asmara : Jika memang Anda sedang
sendiri, ini adalah waktu untuk lebih bisa
introspeksi diri menjadi pribadi yang lebih
baik dari sebelumnya.
Hari Baik : Sabtu

