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BILLION*
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Best of Both Worlds
The newest exclusive apartment in Kemang
Located between Jakarta's two main CBD's TB Simatupang & Sudirman,
Synthesis Residence Kemang is also walking distance from the capital's heart
of entertainment. This is the place you have been dreaming of. When you are surrounded
by the best of both worlds.
Authentic of Indonesia is the right word to tell the apartment’s concept. It is inspired
by Javanese local culture, a different atmosphere is shaped through a bodily interaction
with architecture, interior, and landscape garden.
Synthesis Residence Kemang present a unique facility for special person,
embodied imagination and dream of a sophisticated garden.
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DARI

REDAKSI

DAFTAR ISI

Ayo Berolahraga!
Pada 9 September 66 tahun lalu, para negarawan dan
tokoh olahraga Indonesia sepakat menjadikan olahraga
sebagai bagian dari perjuangan bangsa dengan
menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di
kota Solo, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut kemudian
diabadikan dengan menetapkan tanggal 9 September
sebagai Hari Olahraga Nasional (Haornas). Sayangnya,
dari tahun ke tahun peringatan Haornas hanyalah
sekadar seremonial, belum menjadikan sebuah gerakan
nasional yang menginspirasi masyarakat Indonesia
untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat.
Untunglah sekarang perkembangannya membaik. Tren
olahraga semakin meluas di berbagai kota di Indonesia,
dan beragam jenis olahraga pun diminati. Masyarakat
sudah makin sadar bahwa gaya hidup sehat adalah yang
dibutuhkan semua orang. Semoga Anda juga.
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Selamat Hari Olahraga Nasional!
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Halal Bi Halal
PAGUYUBAN NIAGA GARUDA INDONESIA
DI DUKUNG SYNTHESIS RESIDENCE KEMANG

Suasana akrab dan persaudaraan terlihat kental
pada Paguyuban Niaga Garuda Indonesia saat 200
anggota paguyuban bertemu dan membaur
sebagaimana lazim tradisi yang berlangsung
seusai lebaran. Paguyuban Niaga Garuda
Indonesia berbagi kebahagiaan dengan
mengadakan acara Halal Bihalal yang bertempat di
Balai Sarwono (2/8/2015).
Acara ini merupakan ajang silaturahmi antar
anggota Paguyuban Niaga Garuda Indonesia
dengan mitra kerja. Hubungan yang cukup dekat
antara anggota Paguyuban Niaga Garuda dengan
mitra kerja sehingga bisa saling mendukung dan
juga saling sharing informasi serta
memperkenalkan produk terbaru, selain itu
mengupdate kondisi Garuda Indonesia saat ini.
Acara Halal Bihalal ini merupakan media yang
efektif untuk merajut kembali hubungan dengan
cara saling memaafkan dan menyadari kesalahan
agar tidak terjadi dikemudian hari. Pada saat itulah
komunikasi sehat bisa terbangun dengan baik dan
muncul keinginan saling membantu serta saling
membesarkan.

Acara yang diawali dengan sambutan oleh M. Arif
Wibowo, Presiden dan CEO PT. Garuda Indonesia,
mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini sebagai
sarana mempererat tali silaturohim antar anggota
paguyuban niaga Garuda Indonesia dan menjaga
kekompakan bersama untuk bersama memajukan
perusahaan.“saya ucapkan mohon maaf lahir batin,
acara ini kita buat sederhana dalam rangka
menjaga kedekatan diantara sesama kita tanpa
mengurangi makna dan arti dari silaturahmi,”
ungkap Arif.
Momen ini menjadi momen berharga bagi
Synthesis Residence Kemang, karena dipercaya
oleh Paguyuban Niaga Garuda Indonesia untuk
partisipasi menjadi bagian dalam acara halal
bihalal. Synthesis Residence Kemang juga
memberikan bingkisan kepada seluruh peserta dan
5 hadiah doorprize yang terdiri dari 3 sepeda lipat, 2
TV LCD 32 inch.
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BELUM
BEROLAHRAGA ?
ini inspirasinya!
Terlalu sibuk untuk olahraga, begitu biasanya alasan
kebanyakan pekerja dan pebisnis di kota besar. Dan,
rutinitas kerja serta aktivitas sosialah yang umumnya
menjadi kambing hitam. Tentu saja seharusnya tidak
begitu jika ingin aktivitas Anda lancar. Sebab, olahraga
adalah salah satu cara untuk menjaga kebugaran dan
kesehatan sebagai bekal untuk melakukan aktivitas apa
pun.
Banyak jalan menuju Roma. Jika Anda punya niat, akan
ada banyak jalan untuk berolahraga, meski kegiatan Anda
padat. Beberapa jenis olahraga yang sekarang tengah
menjadi tren di Ibu Kota berikut ini barangkali bisa
menginspirasi Anda. Selamat berolahraga!

perumahan di pinggir kota. Banyak manfaat dari
olahraga ini. Selain menjaga kebugaran tubuh, yoga bisa
juga bisa membantu mengatasi berbagai penyakit,
meredam stres, hingga mencegah penuaan dini.

3. Pilates
Olahraga ini juga banyak digemari warga Ibu Kota,
terutama para wanita. Manfaatnya adalah menguatkan,
menambah daya tahan tubuh, dan membentuk tubuh
ideal. Pilates lebih menekankan keseimbangan tubuh
dengan memberi penekanan terhadap kekuatan otot
core (pusat tubuh). Biasanya latihan pilates
menggunakan alat bantu karena kebanyakan gerakan
pilates memang cukup sulit.

4. Muay-thai atau Kick Boxing

1. Lari
Sejak tahun lalu, olahraga lari masih populer di tengah
masyarakat. Berbagai acara lomba lari pun bermunculan
di berbagai daerah. Bahkan para pelari lokal rela terbang
jauh ke manca negara demi mengikuti event-event lari.
Olahraga jenis aerobik ini baik untuk kesehatan jantung,
menurunkan berat badan, dan berdampak pada awet
muda.

Gerakan memukul dan menendang menggunakan
kepalan, siku dan lutut adalah ciri khas olahraga bela
diri khas Thailand ini. Hampir di setiap pusat kebugaran
membuka kelas Muay-thai. Kaum perempuan banyak
meminati jenis olahraga ini karena dapat membakar
hingga 1.400 kalori. Selain kebugaran, manfaat lainnya
bisa menurunkan berat badan dengan lebih cepat.

menggunakan media tali,
mengadaptasi pola latihan para
serdadu Angkatan Laut AS. Latihan
ini mengaktifkan semua bagian
tubuh, khususnya upper dan lower
body, serta perut.

6. Zumba
Para selebritas dunia seperti
Jennifer Lopez dan Madonna,
bersama jutaan orang di dunia
sudah berhasil merasakan manfaat
olahraga yang menggabungkan
gerakan ﬁtnes dengan tarian Latin
seperti salsa dan merengue ini.
Dengan porsi ﬁtnes dan dansa
30:70, fokus gerakan Zumba pada
pinggul, pinggang, dan kaki,
sehingga bermanfaat untuk
pembentukan postur dan lekukan
tubuh.

5. TRX (Total Body Resistance Exercise)

2. Yoga
Kepopuleran yoga sudah dimulai pada tahun 90-an lalu.
Aliran-aliran yoga yang berbeda bermunculan dan
menarik banyak peminat hingga sekarang. Studio-studio
yoga pun sudah merambah hingga ke perumahan-

Olahraga ini cocok bagi Anda yang tak banyak memiliki
waktu luang, karena bisa dilakukan sendiri di rumah.
Ditemukan di AS pada tahun 2000, TRX memberi manfaat
melatih kekuatan dan kebugaran, keseimbangan,
ﬂeksibilitas, serta stabilitas tubuh. TRX dilakukan
dengan mengandalkan bobot tubuh dengan
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Indonesia
is ME
#merdekaRun 2015
Kemang, Jakarta Selatan, 22 Agustus 2015

Synthesis Residence Kemang dan Indo
Runners menggelar lari bertajuk Indonesia Is
Me #merdekaRun sejauh 7,0 kilo meter
dalam rangka memperingati kemerdekaan
Republik Indonesia ke-70. Lokasi lari di
seputar area Synthesis Residence Kemang,
Jalan Ampera Raya, Jakarta yang cukup
sejuk dengan naungan pohon-pohon rindang.

"Indonesia Is Me
#merdekaRun untuk
memeriahkan kemerdekaan
RI yang ke-70, dengan
harapan semangat berlari
terus ada untuk mengisi
kemerdekaan.

Keistimewaan fun run kali ini adalah bisa berolah raga di
kawasan yang masih asri di Ibu Kota. Ke depannya di Synthesis
Residence Kemang akan ada jogging track dengan konsep
modern etnik di Kemang." kata Deputy GM Sales PT Synthesis
Karya Pratama Imron Rosyadi di Jakarta, Sabtu.
#merdekaRun yang sudah diselenggarakan untuk keempat kalinya
tersebut diikuti oleh 300 pelari dari berbagai kalangan. Seorang peserta
lari, Meilana Pasaribu (25) yang berprofesi sebagai seorang karyawan
swasta tertarik ikut lari #merdekaRun karena menekuni hobi lari dan
tertantang mencoba lari di lokasi yang baru, seperti area Kemang. "Saya
memang suka olahraga lari, dan belum pernah lari di area Kemang” kata Mei.
Yomi Wardhana, Co Founder IndoRunners yang Sabtu pagi juga hadir di Synthesis
Residence Kemang mengatakan IndoRunners saat ini sudah menjadi sebuah
gerakan perubahan yang diikuti oleh lebih dari 50.000 peserta.
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AGAR
RUANGAN

SEMPIT
TAMPAK LEGA

Ruangan yang kecil dan relatif sempit dalam apartemen memang membuat ruang gerak
kita terbatas. Meski begitu jangan sampai hal tersebut membuat Anda ragu untuk
membelinya. Itu hanyalah masalah simpel yang mudah dicari solusinya. Bukankah yang
utama adalah membeli apartemen sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan primer akan
papan (tempat tinggal) Anda?

Nah, salah satu strategi untuk mengatasi sempitnya ruangan adalah dengan
prinsip “form follow function” untuk pemilihan furnitur. Artinya, prioritaskan nilai
guna furnitur dibandingkan nilai estetikanya. Begini kiat-kiatnya:
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01

Terapkan konsep open plan, yaitu
dengan menyatukan atau
menggabungkan ruang tamu, ruang
makan, sekaligus dapur. Dengan
konsep ini ruangan akan tampak lebih
luas. Hindari penggunaan sekat jika
tidak perlu, karena akan memberi
kesan sempit.

04

Pertimbangkan ukuran besar kecilnya
furnitur. Pilih furnitur yang ukurannya
selaras dengan ruang dan kebutuhan
Anda.

07

Kombinasikan warna dengan tepat
antara cat dinding dengan warna
furnitur. Warna-warna ringan dan
netral seperti putih dan krem bisa jadi
pilihan. Tapi hindari mengaplikasikan
warna putih terlalu banyak karena
akan membuat ruangan jadi terlihat
kaku dan dingin.

Untuk menyiasati agar ruangan
tidak terlihat monoton dan
membosankan, tampilkan satu
point of interest pada setiap sudut
ruangan. Tentu jangan yang
berukuran besar karena akan
menambah kesan sempit
ruangan.

02
Pilihlah material untuk ﬁnishing
yang ringan dan variatif dalam
ukuran, tekstur, dan warna.
Pilihan ini dimaksudkan agar bisa
membuat ruang gerak penghuni
lebih leluasa. Misal: pilih kaca
atau kayu lapis (multiplek)

05
Pasang cermin berukuran besar
di beberapa sisi ruangan, baik
pada ruang tamu maupun ruang
keluarga. Pantulan bayangan dari
cermin akan membuat ruangan
seolah-olah dua kali lebih luas.

08

03

Memainkan tata cahaya. Selain
akan memberikan kesan indah
dan luas pada ruangan, penataan
cahaya yang tepat juga akan
menonjolkan detail furnitur,
sehingga ruangan Anda pun
terlihat lebih keren.

06

Pasang wallpaper. Pilihannya,
wallpaper berwarna cerah atau
bercorak sederhana seperti
dedaunan dan garis-garis
mendatar. Wallpaper dengan
motif besar dan penuh hanya
akan membuat ruangan terkesan
semakin sempit.

09

Tepat memilih hiasan ruangan.
Jika tepat memilih, maka
ruangan kecil Anda pun akan jadi
tampak luas dan sekaligus
cantik. Misal: Tambahkan bunga
di sudut-sudut ruangan agar
tampak hidup dan lega.
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KLASIK

SELALU LEBIH
coffeewar

ASIK

Harga ramah
“Seramah” apa harga menu di kedai ini? Segelas besar No Worry hanya dihargai Rp 35 ribu.
Seporsi tempe mendoan dengan rawit kecap Rp 13 ribu, sementara tape keju Rp 18 ribu, serta
Bitter Ballen (dua kroket) Rp 18 ribu. Ada lagi sosis daging sapi yang digulung dengan cheedar
cheese dan roti gandum. Menu itu diberi nama Sapi Di Ladang Gandum. Coffeewar muncul
seolah hendak menyerukan kepada pembeli: “Tidak semua kafe di Kemang itu mahal, Bung!”

Bagaimana pun, yang klasik selalu
menghadirkan sensasi asyik. Itu yang tidak
didapat dari mereka yang hadir dengan
embel-embel “mutakhir”.

Coffeewar menyatakan
“perang” terhadap kedai
kopi yang bergantung pada
kepraktisan espresso
machine.
Kedai kopi yang berdiri pada 11 Januari 2009 ini menggoda para
penikmat kopi di Jakarta dan sekitarnya dengan biji kopi nomor
wahid: kopi Jawa, kopi Flores, kopi Sumatera, kopi Toraja, dan kopi
Enrekang. Dan lima biji kopi tersebut hadir dalam format single origin.
Inilah daya tarik yang memikat para penikmat kopi serta membuat
mereka kembali ke kedai ini lagi dan lagi.
Kedai ini dikelola dua bersaudara Derby Sumule dan Yogi Sumule.
“Sekarang Coffeewar dikelola juga oleh teman kami, Ricky Isanto. Meski
bernama Coffeewar, kedai ini ramah untuk mereka yang bukan pencinta kopi.
Anda bisa menikmati es cokelat dan tiga jenis smoothies yakni blueberry,
stroberi, dan No Worries,” beri tahu Derby.

No worries adalah kombinasi raspberry dan stroberi. Hasilnya, segelas minuman kental
dengan cita rasa segar, asam, dan manis sekaligus. Derby mengatakan, semua smoothies ala
Coffeewar diracik dari buah asli, tanpa powder. Menu alternatif lain yang layak coba, lassi
mango. Asyiknya, kakak beradik Sumule ini mendeﬁnisikan kedai dalam arti sebenarnya: cita rasa
lezat, harga tak bikin kantong sekarat.

Boleh dibilang, Coffeewar melawan arus. Saat kedai kopi lain
sibuk menjodohkan kopi mereka dengan cheese cake, pastry,
brownies, atau tiramizu, Coffeewar memilih menu lokal untuk
memanjakan para tamu.
Agar suasana tak terasa senyap, pada hari tertentu
Coffeewar kedatangan tamu-tamu penting di industri musik
indie. Float, yang dikenal khalayak lewat soundtrack 3 Hari
untuk Selamanya, Endah N Resa, Payung Teduh, Pandai
Besi, Efek Rumah Kaca, Bubu Giri si pelantun
soundtrack ﬁlm Sokola Rimba, Mata Jiwa, Bonita & The
Husband, musisi balada Dima Miranda, hingga
pencetak hit Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Tulus,
pernah tampil sederhana di sudut Coffeewar.
Agustus tahun ini, Coffeewar mencoba inovasi
dengan menghadirkan chef, yang akan
memasak menu atau makanan berat. “Yang
ingin mencoba menu Barat, yang tidak ada di
kedai kopi kebanyakan, kami mencoba
meracik menu Meksiko Quesadilla dengan
keripik singkong,” ungkap Debby. Melalui
inovasi ini, Coffeewar ingin menyuarakan
bahwa menu sehat dan nikmat itu tidak
selalu lahir dari full set kitchen
equipment.
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CITA RASA KULINER

TERBAIK
DI KEMANG

Kedai Kak Ani

Payon

“Selamat siang. Mau pesan apa ?”. Kalimat itu akan
terdengar menyambut hangat pengunjung saat memasuki
Kedai Kak Ani. Kalimat sambutan di Kedai Kak Ani
mengingatkan pada kehangatan saat berkunjung ke rumah
kerabat dekat. Rumah makan di bilangan elite Kemang ini
tengah hangat dibicarakan berkat masakan Medan yang
mantap dan interior putih yang cantik. Pemiliknya, Ibu
Sarhani Burhan.

Area Kemang-Jakarta Selatan memiliki banyak cafe dan restoran yang menjadi lokasi pertemuan dari para
ekspatriat yang ada di Indonesia untuk berkumpul. Selain cafe dan restoran yang menyajikan menu
internasional, di Kemang juga tersedia cafe dan restoran dengan menu khas tradisional Indonesia. Berikut
cafe dan restoran dengan kuliner nusantara terbaik yang bisa dijadikan alternatif tempat berkumpul
bersama keluarga dan teman-teman.

Kafe unik penyaji hidangan khas Bali yang beralamat di Jalan
Raya Kemang nomor 85 ini patut dikunjungi dan dicicipi.
Ayam sangeh, nasi campur kuta, ayam betutu, bebek
panggang kuta, minuman legong blues dan red jegog adalah
beberapa menu khas Pulau Dewata yang bisa dinikmati di
sini.

Jimbany Café & Gallery

Kedai Kak Ani yang berlokasi di Jl. Kemang Selatan No.125A,
merupakan tempat makan dengan desain interior bagus
yang menyediakan menu kuliner khas Indonesia terutama
dari Medan dengan harga terjangkau (Rp.30 ribu hingga
Rp.50 ribu). Menu khas nusantara yang tersedia
menggunakan bumbu rempah rempah khas Indonesia,
diantaranya lontong sayur medan, mie rebus, sate, aneka
masakan kari, gado-gado, soto medan dan nasi campur.

Jimbani Café & Gallery yang berdiri pada tahun 1995
didekorasi elegan kental dengan adat dan nuansa tradisional
Bali. Jimbani Café & Gallery yang buka pada hari Minggu Kamis buka dari jam 11.00 sampai jam 01.30, dan pada hari
Jumat - Sabtu buka dari jam 11.00 sampai jam 02.00 dini
hari, memiliki kapasitas cukup luas dan memiliki fasilitas
yang membuat tamu betah berlama-lama, karena dilengkapi
dengan bar, balinese gazzebo, pool table dan live music dari
band yang berbeda tiap harinya. Harga yang ditawarkan di
Jimbani Café & Gallery sepadan dengan sajian menu yang
yaitu mulai sekitar Rp.100.000 – 200.000.

Payon Resto yang berlokasi di Jl Kemang Raya
no 17 Jakarta Selatan bernuansa bangunan
Joglo khas Jawa. Susana Jawa tempo dulu
sangat terasa saat menginjakan kaki ke dalam
gerbang restoran yang menyajikan ragam menu
Indonesia, diantaranya nasi urap, selat solo,
timlo, nasi campur khas bali, nasi cobek, ayam
goreng sereh dan beragam menu lainnya. Hawa
sejuk dan asri di Payon makin diperkuat dengan
bebatuan di keliling taman, kolam ikan,
pepohonan, bunga, dan pendopo-pendopo.
Penyajian makanan di Payon tersaji dengan
cobek atau piring kayu yang dialasi lembaran
daun pisang. Bersantap di Payon sangat sesuai
untuk pribadi yang rindu bersantap dengan
nuansa pedesaan sejuk dan asri di tengah hiruk
pikuk kota Jakarta, ibarat berada di sebuah
desa kecil di kota besar.

Warung Solo
Tempat makan favorit dengan arsitektural rumah Joglo dan interior unik yang
dihiasi benda kuno khas Jawa, foto foto kota Jawa tempo dulu dan poster iklan
vintage. Warung Solo yang berlokasi di Jl. Madrasah No.14, Jeruk Purut
Kemang adalah pilihan tepat bagi yang rindu dan ingin menikmati makanan
dan minuman warisan Jawa seperti gudeg, sosis solo, selat solo, mangut, nasi
liwet , bistik, wedang jahe, gula asem, beras kencur dan susu jahe.
Harga masakan di Warung Solo berkisar antara Rp 1.000 - Rp 20.000an.
Suasana yang asri, menu Indonesia yang beraneka ragam, serta pelayanan
yang ramah dan cukup cepat penyajiannya, ini sebuah nilai plus buat warung
makan yang satu ini

Pendopo Kemang
Pendopo Kemang yang terletak di
Jalan Kemang Selatan No.11, Jakarta
Selatan. bisa dijadikan alternatif
untuk memuaskan rindu akan
kampung halaman. Bangunan dengan
suasana tradisional, kenyamanan dan
pepohonan yang rimbun bisa
dinikmati saat mulai masuk resto ini
bernuansa rumah Jawa ini.

Nasi gurih bebek dan nasi langgi
yang siap disantap bersama urap
yang terdiri dari daun bayam, kol,
wortel dan tauge yang masih segar
menjadi andalan di restoran ini.
Pendopo Kemang dan segala
sajiannya ini cocok untuk semua
kalangan, dari anak kecil hingga
dewasa.
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GALERY KEMANG 58

uang diskusi
apresiasi seni

Kecintaan pada dunia seni menggerakkan nurani pemilik galeri
ini—seorang pengusaha dari Banjarmasin—untuk membuka Galeri 58,
September 2013. Ditandai dengan pemeran “Ericart & 58” dari seniman
Erica Hestu Wahyuni dengan goresannya yang khas dan berkarakter.

Dalam waktu kurang dari dua tahun, Kemang 58
menjelma menjadi galeri yang ramah terhadap seniman
senior hingga seniman pendatang baru penuh talenta.
Pameran demi pameran digelar untuk meneguhkan
eksistensinya sebagai salah satu ruang diskusi dan
apresiasi bagi seniman maupun penikmat seni.
Ruang diskusi bukanlah sekadar istilah buat galeri yang
menyatu dengan rumah makan MammaRosy ini. Ruang
diskusi itu dibuka ketika Kemang 58 punya gawe
“Brushes' Dialogue” bersama pelukis Dr. RA. Ambara
Baratawidjaja pada 11 Desember 2014 hingga 11 Januari
2015 lalu. Teknik brush painting yang diterapkan oleh
Ambara rupanya menarik perhatian sejumlah
mahasiswa universitas swasta yang menyambangi galeri
kala itu.
“Saya ingat, mereka berkonsultasi dengan pelukis
secara langsung. Akhirnya, galeri ini bisa menjadi ruang
apresiasi dan diskusi yang hangat. Itulah yang kami
inginkan,” papar PIC Galeri Kemang 58, Novitasari
Srirejeki. Menjadi ruang diskusi hanyalah salah satu misi
Kemang 58. Misi lain yang hendak disasar adalah
konsisten dalam memamerkan karya seni seniman
dalam negeri.

Jalan Kemang Raya No.58, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Buka: Senin-Minggu, 10:00 – 20:00
Jika ada pameran, Senin-Minggu 10:00 – 22:00

Karya seni patung
Kemang 58 bukan hanya rumah bagi para pelukis andal.
Ia juga menjadi hunian yang teduh untuk pematung batu
dan logam. Kisah pematung menggebrak lantai Kemang
58 dimulai pada 12 November 2014, manakala pematung
logam Noor Ibrahim bersama pematung batu, Rudi
Crystal dari Kota Kembang, Bandung, menghelat
pameran bertajuk “Langgam Logam Sihir Batu”.

Seni, bagi pemilik galeri ini, adalah hal yang tidak bisa
100 persen ditakar dengan nalar maupun logika. Ada
hati, cinta, kesabaran, dan selera yang bermain dalam
ruang bernama seni. Itu sebabnya Kemang 58 tidak mau
membebani diri dengan target. “Kemang 58 bukan main
business dari owner, tapi karena kecintaan terhadap seni.
Ingin mewadahi seniman pendatang baru hingga senior
agar mereka senantiasa produktif.”

Galeri dua lantai ini menawarkan suasana yang tidak
bisa dibeli. Desain interiornya bernuansa tradisional
Nusantara. Kentara sekali, sang pemilik
mempertahankan suasana Indonesia. Serasa pulang ke
rumah dan selalu ingin dan ingin kembali lagi. “Kami
juga memﬁturkan beberapa barang antik yang layak
diapresiasi maupun dikoleksi. Ada batu giok, panggung
gebyok, dan lain-lain. Lewat benda-benda itu, kami
menyampaikan product knowledge berikut nilai sejarah
sehingga orang yang datang ke galeri ini ketika pulang,
membawa wawasan baru,” Novita mengakhiri
perbincangan.

Yoga
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Gudang Gudang Yoga Studio

UNTUK SEMUA ORANG

Ketika tubuh sedikit saja memberikan sinyal sakit,
biasanya Anda langsung minta izin tidak ngantor. Tapi
ketika stres yang datang, apakah itu juga yang Anda
lakukan? Pasti tidak. Padahal keduanya berdampak sama
pada produktivitas kerja. Jika salah satu datang,
seharusnya Anda ambil cuti dan refreshing. Dengan
refreshing, tubuh dan pikiran akan kembali bugar
sehingga produktivitas pun akan terdongkrak.
Yoga, adalah salah satu pendongkrak kebugaran—baik
tubuh maupun pikiran—yang efektif. Inilah yang
ditawarkan oleh Gudang Gudang Yoga Studio. “Kami
mencoba meluruskan anggapan keliru yang menyebutkan
yoga adalah senam. Secara keseluruhan, yoga lebih dari
itu: menyehatkan ﬁsik, membuat tubuh lebih ﬂeksibel,
dan meningkatkan stamina. Juga, menenangkan pikiran
dan meredam stres,” urai Salmona Lucia Jahja, pemilik
Gudang Gudang Yoga Studio.
Mona, panggilan akrab Salmona, juga mengungkapkan,
Gudang Gudang ditujukan untuk mengenalkan yoga
kepada semua orang—segala usia dan jenis kelamin. “Tak
ada kata tua untuk berlatih yoga,” tandasnya.
Anjasmara, aktor yang juga menjadi salah satu guru yoga
di studio ini, menambahkan bahwa mereka tak ingin ada
lagi orang yang menganggap yoga itu berat dilakukan.
Karena itu ia dan Mona sudah merancang sebuah “yoga
gembira” yang ia beri nama Zanzi Yoga. “Gerakan-gerakan
dan posenya kita ambil dari gerakan dance dengan
manfaat sama seperti yoga. Semua orang bisa
melakukannya dan memperoleh manfaatnya,” jelas Anjas.

BUAH CINTA

YOGA

Gudang Gudang Yoga studio lahir sebagai buah kecintaan
Mona terhadap yoga. Pada 2008 silam, bersama
beberapa teman yang punya passion yang sama, ia
membentuk komunitas kecil yoga yang diberi nama
Yogaholics. Selain latihan yoga bersama, komunitas ini
juga mengadakan banyak kegiatan workshop untuk
mempersiapkan calon guru dan praktisi yoga.
Terbentuklah kemudian sebuah sekolah yoga
LearnYoga@GG pada 2012 yang beraﬁliasi dengan
Rishikesh Youth Peet, sekolah yoga dari India, dan
Yogamaze dari Los Angeles, AS. Guru-guru yoga yang
mengajar, dengan begitu tak diragukan lagi kredibilitas
dan kapabilitasnya, sudah memiliki jam terbang
mengajar lebih dari 200 jam.

Mona mendirikan Gudang Gudang
Yoga Studio pada 2013, setelah
banyak permintaan dari peserta
workshop untuk berlatih secara rutin.
“Visinya sederhana, menyediakan
wadah buat para praktisi yoga dan
masyarakat umum yang ingin
belajar yoga. Yoga kami adalah
yoga untuk semua, tidak
menganut aliran tertentu,”
papar Mona.
Studio yoga yang banyak
pesertanya dari
kalangan karyawan dan
ibu rumah tangga ini
menawarkan beberapa
kelas. Dari kelas regular
yang dibuka setiap hari
kerja—dari pagi hingga
malam, kelas khusus di
akhir pekan, kelas privat,
hingga kelas khusus
workshop training untuk
guru yoga.

Gudang Gudang Yoga Studio
Jl. Kemang Timur 88, Jakarta Selatan
Telp. 021-7180173
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Pameran buku besar dengan rangkaian program acara menarik dan
produk-produk terbaik dengan harga diskon. Hiburan: K-Pop show dan
Korean art performance.
Rabu–Minggu (2-6 September 2015) di Jakarta Convention Center
Waktu: 09.00-21.00 WIB

The Music Run
Lima zona musik (rock, pop, oldies, hip hop, dan dance) disediakan di
sepanjang lintasan lari. Anda bisa menari, berlari, atau sekadar berjalan
dan menikmati musik di sana.
Rabu (5 September 2015) di Ancol Taman Impian, Jakarta.

FILM

Indonesia International Book Fair 2015

Informasi: support@loket.com, twitter: @loketid, dan telepon 02192092019

Fantastic Four

Pameran Indo Hardware Show 2015 Jakarta
Edisi perdana dari Pameran Indonesia Hardware Show yang diselenggarakan oleh PT Wahana
Makmur Kemalaniaga (WAKENI) dan KAIGO. Bisa jadi referensi untuk pengembangan usaha
hardware.
Kamis-Sabtu (17–19 September 2015) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

AGENDA

Sunday Fun Run For Preservation
#petroweek2015 (5K Fun Run)

Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell, Reg E. Cathey
Sutradara: Josh Trank
Ini dia ﬁlm yang sedang ramai diperbincangkan. Bukan karena pencapaiannya yang gemilang,
melainkan kritik pedas dan desas-desus yang mendesis menjelang peluncurannya. Fantastic Four
versi 2015 bisa jadi mempunyai visi mulia memberikan landasan sejarah yang terang terkait
bagaimana Reed Richard, Ben Grimm, Sue Storm, dan Johhny Strom bertemu dan menjadi tim
Fantastic Four. Namun, jika Anda penggemar Marvel garis keras, sepedas apa pun ﬁlm ini dikritik,
seminim apa pun raihan bintangnya, tentu karya anyar Josh Trank ini layak mendapatkan apresiasi
dari Anda.

Minggu, 6 September 2015 di FX Senayan pukul 7 pagi.
Biaya registrasi Rp 125 ribu, khusus pelajar akan dapat harga khusus dengan menunjukkan kartu
pelajar.
Informasi: GEMA Universitas Trisaksi, Jl. Kiai Tapa No. 1 Jakarta Barat, 08999188238
(Stephanieblondy).

Gebyar Pernikahan Indonesia
Pameran pernikahan yang menampilkan 130 lebih vendor pernikahan
terbaik di Indonesia serta menghadirkan fashion show tren kebaya, demo
make up, talksow dan berbagai acara menarik lainnya. Ikuti juga ajang
pemilihan Puteri Kebaya Indonesia 2015 yang berhadiah uang tunai
puluhan juta rupiah.
Selasa-Kamis, 11-13 September 2015, pukul 00:00 - 23:55,
Balai Kartini, Jakarta.

Film berkisah tentang aksi empat orang superhero yang mendapat kekuatan super dari sebuah
kegagalan eksperimen ilmiah. Dengan kemampuan super tersebut mereka harus belajar
memanfaatkan dan bekerja sama untuk menyelamatkan bumi dari ancaman mantan teman terbaik
yang kini menjadi musuh mereka.
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Sesuatu yang besar
biasanya muncul dari
hal-hal kecil. Begitu
pun komunitas United
Dance Works (UDW)
yang pada awalnya
dibentuk oleh dua
perempuan bermental
baja yang gemar
menari:
Adhisty Juliani
Kampono dan Yessy
Hutabarat. Dua belas
tahun berlalu sejak
komunitas UDW
terbentuk. Kini,
keduanya menengok
sejenak ke masa lalu
dan mendapati populasi
yang dua itu berlipat
menjadi seratus lebih.

EVOLUSI

MENARI ITU
MENJANJIKAN
MENJANJIKAN

Kali pertama berdiri dalam format dance production
pada tahun 2003. Dibentuk hanya untuk performance.
Dibentuk sekadar mengisi minornya populasi
kelompok tari Ibu Kota yang bekalangan stagnan.
Setelah tujuh tahun berdiri, komunitas UDW berevolusi
menjadi kelompok tari terpandang. Mereka dilirik
berbagai stasiun televisi dan diminati sejumlah
penyanyi. Beberapa penyanyi yang pernah
berkolaborasi dengan UDW di antaranya Rossa, Siti
Nurhaliza, Cinta Laura, Agnes Monica, Bunga Citra
Lestari, Indah Dewi Pertiwi, dan Syahrini.

Berdirinya sekolah UDW sekaligus menjadi pernyataan
tegas bahwa penari adalah profesi yang tidak layak
dipandang sebelah mata. Adhisty menilai wajar jika
mayoritas khalayak masih saja memandang penari
bukan profesi menjanjikan. Itu tidak hanya terjadi di
Indonesia. Tapi, bukan berarti pandangan seperti itu
boleh dibiarkan. Bersama teman-teman di UDW,
Adhisty berusaha mengikis pandangan itu. Menari
adalah bakat. Sama seperti menyanyi atau akting.

UDW
UDW

Tidak sekadar berkreasi di panggung domestik, UDW
pun menggoyang manca. Beberapa negara yang
pernah disambangi adalah Belanda, Australia, Amerika
Serikat, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya.
Bertahun-tahun berkreasi di panggung gerak dan
musik, Adhisty dan Yessy kemudian sampai pada
pemahaman: bakat bukan hanya untuk dilatih tapi juga
dibagi.

Tari, kata Adhisty, bisa dipelajari secara otodidak.
“Langkah-langkah menari bisa kita pelajari lewat
YouTube, misalnya. Bagaimana pun, sekolah tari tetap
dibutuhkan. Kalau belajar di sekolah, ada gurunya. Ada
yang mengajari teknik gerak tubuh, ada yang
mengevaluasi apa gerakan sudah benar, mana yang
mesti dibetulkan, dan seterusnya,” terangnya.

Berangkat dari semangat itu, sekolah UDW hadir
dengan harga masuk akal. “Rp 250 ribu untuk joining
fee. Iuran per bulan Rp 350 sampai Rp4 50 ribu. Ada
juga sistem open class Rp100 ribu untuk 60 menit dan
Rp 150 ribu untuk 90 menit. Kami membuka kelas
anak-anak usia 5 sampai 6 tahun. Ada juga kelas
remaja usia SMP, SMA, maupun dewasa,” papar
Adhistya. UDW juga menyediakan kelas privat untuk
satu orang maupun kelompok. Biayanya mulai Rp 1,5
juta (untuk delapan kali pertemuan).
UDW dibentuk dengan tujuan sederhana, ingin menjadi
wadah bagi remaja untuk melakukan kegiatan positif.
Banyak yang bilang, remaja dekat dengan narkoba.
Remaja akrab dengan alkohol dan atau rokok. Namun,
remaja juga dekat dengan semangat berkarya yang
menggelora dan keinginan mencapai cita-cita. Adhistya
mengharapkan, kedekatan remaja dengan semangat
dan mimpi itu jangan sampai memudar.

dance
work
united
united
dance
work
dance
united
work
WADAH KEGIATAN
POSITIF & KREATIF REMAJA

United Dance Work
Jl. Bangka XI No.3A-1, Kemang Utara, Jakarta
Telepon: 021-7198821
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TAK
MELULU
SOAL

GENGSI
ADIPATI
DOLKEN

Selain itu, saya pilih Kemang karena akses menuju ke
kantor manajemen (Headline Management, red.) dekat.
Tinggal 'koprol'. Pertimbangan lain, akses jalan ke
beberapa lokasi syuting memadai. Itu penting. Lokasi
syuting saya mayoritas di daerah kota dan Cibubur.
Kalau mau ke sana, dengan mudah kita bisa masuk tol
tidak jauh dari Kemang.
Macet? Tidak masalah. Saya punya solusi praktis, yaitu
sepeda motor. Pada saat genting yang mengharuskan
saya tiba di lokasi syuting atau lokasi meeting tepat
waktu, motor menjadi solusi yang bisa diandalkan.
Kemang, bagi saya, masih menjadi daerah yang
nyaman. Saya melihat ada prospek bagus di daerah ini.
Kemang adalah daerah yang hidup. Tempat nongkrong,
restoran banyak, galeri seni, lounge, kafe dalam
berbagai tema dan konsep ada di Kemang, Bangka,
Ampera, dan sekitarnya. Termasuk hotel. Kalau nanti
tabungan saya cukup, jelas saya mempertimbangkan
untuk beli rumah di Kemang.”

Gemblengan Militer
Tidak banyak yang tahu, lawan main
Maudy Ayunda dalam ﬁlm Perahu
Kertas ini masih ngontrak rumah
di kawasan Kemang, tepatnya
di daerah Antasari.
Seharusnya, Adipati
Dolken (23), peraih
Piala Citra Pemeran
Pendukung Pria
Terbaik FFI 2013
lewat ﬁlm Sang Kiai,
membeli hunian tahun
ini. Namun, karena satu dan
lain hal niat itu urung. Inilah
alasan dia memilih tinggal di Kemang:

“Kemang,
bagaimanapun,
merupakan salah satu
lokasi kelas premium
Ibu Kota. Kemang
tidak melulu soal
gengsi, ia juga
simbol dari kata
'strategis'. “

Hingga Juni 2015, aktor kelahiran 19 Agustus
ini telah menyelesaikan dua proyek
menantang: ﬁlm Tiga Dara dan ﬁlm biograﬁ
Panglima Besar Jenderal Sudirman. Untuk
menyelami karakter tokoh besar itu, salah
satunya adalah membangkitkan jiwa
militer agar penampilannya nanti
sebagai seorang jenderal.
Adipati pun menjalani latihan
militer selama delapan hari di
Situ Lembang, Jawa Barat.
Gemblengan ﬁsik dan mental
ia terima setiap hari. Dari
senam pagi, apel pagi dan
malam, dan jaga barak.
“Mendengarkan kapten
bicara, aya bersama ratusan
taruna lain dijemur di
lapangan minimal lima jam.
Panasnya luar biasa. Tidak
boleh mengantuk, jangan
sampai pingsan. Satu lagi yang
tidak terlupakan, diceburkan
ke sungai untuk uji ketahanan
ﬁsik. Pemuda Indonesia harus
kuat dan jangan mudah
mengeluh. Jenderal
Soedirman menjadi musuh
paling disegani penjajah karena
perjuangannya bergerilya. Selama
gerilya, ia pantang mengeluh demi
kemerdekaan yang sekarang kita
nikmati,” tutupnya.

Living in

Kemang

