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Pada rubrik kali ini, kita akan 
membahas tips-tips yang dapat 
diikuti oleh pemegang kartu kredit 

CIMB Niaga - ACA sehingga kehadiran 
kartu kredit ini dapat dimanfaatkan 
secara maksimal dan memberikan 
banyak keuntungan bagi penggunanya. 
Simak beberapa tips berikut ini:

1. Manfaatkan promo-promo yang 
sedang berjalan 
Pemegang kartu kredit CIMB Niaga 
- ACA akan dimanjakan dengan 
berbagai promo diskon di merchant-
merchant pilihan. Selain itu, ada 
pula penawaran khusus seperti 
program pembelanjaan dengan poin 
xtra. Informasi lengkap mengenai 
berbagai promo dan program dapat 
ditemukan di situs kartu CIMB Niaga 
: www.cards.cimbniaga.co.id  Dengan 
memanfaatkan promo-promo 
tersebut, maka pemegang kartu kredit 
CIMB Niaga - ACA dapat menikmati 
wisata kuliner maupun hiburan 
dengan harga lebih hemat.

2. Nilai tukar mata uang yang paling 
kompetitif. 

Saat berjalan-jalan di luar negeri, 
jangan lupa untuk selalu menggunakan 
kartu kredit CIMB Niaga - ACA untuk 
berbelanja maupun tarik tunai. Hal 
ini karena nilai tukar mata uang yang 
diberikan oleh kartu kredit ini terbukti 
paling rendah dan sudah dibuktikan 
oleh banyak penggunanya. Anda 
dapat mencoba membandingkan nilai 
tukar ini dengan kartu kredit lain pada 
transaksi di jam dan hari yang sama, 
dijamin, kartu kredit CIMB Niaga - ACA 
lebih menguntungkan.

3. Manfaatkan program cicilan 0%
Dengan memanfaatkan fasilitas cicilan 
0%, maka pengguna kartu kredit 
CIMB Niaga - ACA dapat melakukan 
pembelanjaan untuk gadget dan 
berbagai kebutuhan lainnya dengan 
lebih ringan, dengan angsuran yang 
dapat dibayarkan secara bertahap 
dalam jangka watu 3 - 12 bulan tanpa 
tambahan bunga. CIMB Niaga memiliki 
partner merchant yang menawarkan 
program cicilan 0%, juga program 
khusus pada momen-momen seperti 
Lebaran, Liburan Sekolah dan Akhir 
Tahun. Informasi selengkapnya dapat 

Anda temukan pada Situs Kartu CIMB 
Niaga. 

4. Kemudahan pembayaran
Denda atas keterlambatan 
pembayaran dapat dihindari dengan 
selalu membayar tagihan dengan tepat 
setiap bulannya. Yang perlu dipahami 
adalah, sebetulnya pemegang kartu 
kredit dapat terbebas dari bunga 
sejauh pembayaran tagihan dilakukan 
secara penuh dan tepat waktu serta 
penggunaan kartu kredit sesuai 
dengan kebutuhan. Nasabah dapat 
melakukan pembayaran Kartu Kredit 
Komunitas ACA melalui teller, mesin 
ATM, internet banking, mobile banking 
serta auto debit rekening tabungan 
CIMB Niaga, maupun melalui jaringan 
ATM Bersama sehingga dapat 
mempermudah pembayaran dan 
mengurangi resiko timbulnya denda 
keterlambatan. 

Segera isi aplikasi kartu kredit CIMB 
Niaga-ACA dan buktikan tips-tips di atas!

LifeStyle

Management

Tips Memanfaatkan Kartu Kredit
CIMB Niaga - ACA

Kartu kredit CIMB Niaga - ACA telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu dan sudah 
dapat dimiliki oleh keluarga besar ACA. Kehadiran kartu kredit ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan dan manfaat, terlebih bagi karyawan/ti yang membutuhkan 
solusi pembayaran yang praktis dan menguntungkan.
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Manfaat Minyak Zaitun untuk Kesehatan 
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Sejak ribuan tahun lalu minyak zaitun 
telah cukup terkenal memiliki berbagai 
manfaat dan khasiat untuk kesehatan 

tubuh manusia dan juga manfaat lainnya 
seperti kecantikan, bahkan sejak 400 SM, 
Hipokares, yaitu bapak ilmu pengobatan 
telah memanfaatkan minyak zaitun ini 
untuk membuat berbagai resep terapi yang 
digunakan untuk menyambuhkan pasien-
pasiennya.

Minyak Zaitun atau ada juga yang 
menyebutnya dengan Minyak Olive atau 
Olive Oil dihasilkan dari buahnya. Kawasan 
Mediterania, Asia Tengah dan beberapa 
negara dibagian Afrika merupakan tempat 
dimana Pohon Zaitun ini kebanyakan tumbuh 
karena buahnya cocok dengan keadaan iklim 
hangat dan cahaya matahari yang cukup 
tinggi.

Kemudian dari pohon zaitun ini menghasilkan 
buah dan diolah hingga menghasilkan 
minyak yang mengandung berbagai zat yang 
bermanfaat. Minyak Zaitun memiliki aroma 
wangi dan rasa yang sangat khas, sehingga 
aroma wanginya dapat digunakan untuk 
aromaterapi, melembabkan kulit, terapi 
untuk pijat dll. Rasanya yang khas juga sering 
dimanfaatkan oleh banyak orang untuk 
penyedap rasa dalam makanan.

Didalam minyak zaitun terkandung lemak 
tak jentuh tunggal yang bisa menurunkan 
kolesteroljahat dan juga trigliserida tanpa 
menghilangkan kolesterol baik. Dari 
berbagai macam tahapan pengolahannya 
menghasilkan macam-macam jenis minyak 
zaitun berdasarkan tingkat kemurniannya.

Bagi Anda yang ingin mengatahui berbagai 
manfaat dari minyak zaitun bisa membacanya 
di situs hariansehat.com yang menyediakan 
berbagai informasi kesehatan termasuk 
manfaat sehat yang terkandung dalam 
minyak zaitun ini. Bahan alami tradisional 
ini bisa dijadikan sebagai pilihan untuk 
berbagai macam kegunaan diantaranya tidak 
hanya sebagai obat tetapi bisa juga sebagai 
pengganti margarin dalam memasak, hingga 
dijadikan sebagai pencuci perabotan dan 
untuk berbagai macam hal lainnya.

Dari segi kesehatan minyak zaitun memiliki 
berbagai manfaat dan khasiat yang sangat 
banyak, beberapa diantaranya sebagai 
berikut :

1. Kesehatan Jantung
Karena kandungan lemak tak jenuh yang ada 
didalam minyak zaitun, maka kolesterol jahat 
yang berada didalam tubuh dapat terkontrol 
selain itu kolesterol baik (High Density 
Lipoprotein) HDL dapat meningkat sehingga 
minyak zaitun dinilai sebagai salahsatu 

minyak yang paling sehat dan memiliki 
manfaat yang baik untuk kesehatan Jantung.

2. Kesehatan Kulit
Biasanya kerusakan sel kulit akan berlangsung 
dalam waktu tertentu, seiring bertambahnya 
usia seperti munculnya keriput. ternyata 
minyak zaitun juga memiliki anti-oksidan 
yang memiliki khasiat untuk mencegah 
rusaknya sel kulit sehingga kulit dapat tetap 
terlihat sehat dan terhindar dari penuaan 
dini.

3. Kesehatan Rambut
Selain untuk kesehatan jantung dan kulit 
khasiat minyak zaitun lainnya adalah untuk 
mengembalikan kelembapan pada rambut 
sehingga rambut dapat menjadi berkilau 
kembali, seperti yang kita ketahui bahwa 
penggunaan berbagai macam produk 
rambut yang didalamnya mengandung sulfat 
dapat menghilangkan kelembapan rambut 
sehingga dengan menggunakan minyak 
zaitun ini tentu saja akan sangat bermanfaat.

4. Kesehatan dalam Pencernaan
Selain manfaat diatas, minyak zaitun juga bisa 
dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan 
pencernaan didalam tubuh sehingga 
pencernaan dalam tubuh tetap baik.

5. Kesehatan Bibir
Untuk menghindari terjadinya bibir pecah-
pecah dan juga kering bisa menggunakan 
minyak zaitun sebagai bahan alami yang 
dapat melembapkan bibir sehingga bibir 
akan nampak tetap sehat.

6. Menurunkan Tekana Darah
Didalam minyak zaitun terdapat kandungan 
polifenol dan juga oleic acid yang memiliki 
sifat anti-inflamasi. Minyak zaitun dapat 
mengurangi Hipertensi dan terbukti dapat 
menurunkan tekanan darah pada pria 
ataupun wanita.

7. Kesehatan Tulang
Menurut penelitian di Madrid University, 
Spanyol yang dilakukan selama 2 tahun 
mendapatkan temuan bajwa orang rutin 
mengkonsumsi minyak zaitun memiliki 
osteocalcin yang lebih tinggi pada tubuhnya 
jika dibandingkan dengan yang tidak 
mengkonsumsinya. Dikutip dari Daily 
Mailbahwa kadar osteocalcin adalah ciri dari 
kesehatan tulang yang baik. Osteocalcin 
adalah jenis protein yang dihasilkan oleh sel-
sel yang membentuk tulang.
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Jika Anda pernah menonton film “Under 
The Tuscan Sun” yang dibintangi  Diane Lane 

(2003), Anda pasti terkagum-kagum dengan sajian 
sinematografi film romantis ini. Bangunan rumah dari batu, 

jendela bercat hijau toska, bunga warna-warni, kebun zaitun, 
anggur serta wine. Itulah Tuscany.

Opera della Metropolitana di Siena Leaning Tower of Pisa Piazza del Campo, Siena Vineyards, Montepulciano
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Tuscany atau Toskana (Toscana) 
adalah sebuah daerah di Italia 
tengah. Berpenduduk sekitar 

3,7 juta jiwa, wilayah Tuscany sering 
dianggap sebagai salah satu bagian 
Italia yang paling indah. Pemandangan 
alam Tuscany sangat beragam meliputi 
Pegunungan Apennine yang tertutup 
salju, pantai Elba yang cerah menghadap 
ke Laut Tyrrhenian, kebun zaitun, 
anggur dan ladang bunga Matahari 
yang membentang di kiri kanan jalan 
menambah keindahan alamnya. 

Ibukota Tuscany berada di Florence 
(Firenze). Florence menjadi pusat seni dan 
arsitektur dunia di era Renaissance. Salah 
satunya adalah patung terkenal karya 
Michelangelo "David" yang dipamerkan di 
museum Florence Galleria dell’Academia 
serta karya-karya seni besar lain yang 
terpelihara dengan baik di museum Uffizi 
Gallery. Di Florence banyak berdiri gereja-
gereja megah seperti Basilica di Santa 
Croce, Duomo, Basilica di Santa Maria 
Novella dan Basilica di San Lorenzo.  

Wilayah Tuscany memiliki area seluas 
22.994 km persegi banyak menawarkan 
tempat-tempat wisata menarik seperti 
Menara miring di Provinsi Pisa, Old 
Town di Lucca dan Monticchiello, Gereja 
Opera della Metropolitana di Siena, 
serta wilayah Montepulciano dan Pienza 
yang menawarkan pemandangan alam 
indah permai layaknya negeri dongeng. 
Perlu diketahui bahwa Sejak tahun 1982, 
UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) telah 
menetapkan tujuh tempat di Tuscany ke 

daftar Situs Warisan Dunia termasuk Val 
D’Orchia di tahun 2004. Pemandangan 
lembah dan bukit Val D’Orchia inilah yang 
banyak muncul jika Anda meng-google 
Tuscany di internet.

Selain Michaelangelo, Tuscany melahirkan 
banyak seniman dan ilmuwan dunia 
seperti Leonardo da Vinci dan Bapak Ilmu 
Fisika, Galileo Galilei yang juga berasal 
dari sini. 

Untuk menuju Tuscany, Anda bisa terbang 
langsung ke Bandar Udara Internasional 
di Florence atau di Pisa. Kami sendiri 
memilih Florence sebagai base camp 
dalam perjalanan liburan musim panas 
Juli 2016 lalu. 

Hotel yang kami pilih berada di pusat kota 
Florence yang ternyata bangunannya 
telah berusia 500 tahun! Harga per 
kamar double sekitar 125 Euro dan kami 
menghabiskan waktu enam hari agar bisa 
mengeksplor Tuscany dengan puas.

Hari pertama kami habiskan di Provinsi 
Siena, dimana terdapat Basilika indah 
Opera della Metropolitana di Siena. 
Disana juga ada Piazza del Campo yang 
sering digunakan untuk lomba pacuan 
kuda. Mumpung sedang berada di Italia, 
kami sempatkan untuk mencicipi sajian 
kuliner Italia yang sudah tidak asing lagi 
seperti, es krim Gelato, Pizza, Pasta, Risoto 
dan tidak ketinggalan penutup wajib, 
kopi Italia.

Untuk membantu perjalanan, kami 
menyewa mobil yang banyak ditawarkan 

disini, salah satunya jaringan rental mobil 
Europcar. Harga sewa per hari sekitar 
160 Euro (tergantung lama hari), belum 
termasuk bahan bakar.

Selain peta perjalanan, kami juga sudah 
menyiapkan peta elektronik Italia di GPS 
kami sehingga memudahkan kami saat 
mengemudi. Satu hal yang patut diacungi 
jempol adalah, pemerintah Tuscany 
melarang mobil-mobil turis memasuki 
kawasan pusat kota apalagi dengan 
minimnya lahan parkir dengan tarif tinggi 
sehingga mobil harus parkir di luar pusat 
kota. Untung saja hotel kami menginap, 
menyediakan vendor jasa vallet service 
dengan biaya sekitar 35 Euro per kali 
antar jemput.

Di hari kedua kami menuju Provinsi Pisa. 
Setelah memarkir mobil di luar pusat 
kota, perjalanan kami lanjutkan dengan 
berjalan kaki ke terminal terdekat dan 
menaiki bis menuju kawasan Piazza 
dei Miracoli. Tiket bis ini berlaku untuk 
pulang-pergi. Di Piazza Dei Miracolli atau 
Miracle Square, berdiri megah bangunan 
iconik terkenal menara miring Pisa, 
museum dan Duomo.

Demi menghindari antrian naik ke 
menara Pisa, kami telah memesan tiket 
secara online dua minggu sebelumnya 
agar bisa naik sesuai dengan waktu yang 
kami inginkan. Harga tiket per orang 24 
Euro. Rombongan antrian diperbolehkan 
naik setiap 15 menit. Petugas memeriksa 
dengan teliti semua pengunjung dan tas 
tidak diperkenankan masuk. Mereka telah 
menyiapkan penitipan tas di luar menara. 

Duomo, Florence Ponte Vecchio, Florence

Piazza dei Miracoli, Pisa
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Untunglah kamera/hp dan Tongsis 
masih diperbolehkan dibawa ke atas. 
Setelah masuk menara, kami pun 
mulai menapaki 300 anak tangga 
yang semuanya terbuat dari marmer.

Setelah puas berfoto-foto, perjalanan 
kami lanjutkan ke Lucca yang jalannya 
berliku-liku dan menanjak. Kota 
tua dengan benteng historikalnya 
menjadi daya tarik Provinsi ini. Saat 
kami datang, tampak kesibukan 
persiapan acara Lucca Summer 
Festival, yang tahun ini dimeriahkan 
oleh Sting, Lionel Richie, Earth Wind 
& Fire, hingga Tom Jones dan Neil 
Young.

Di hari ketiga, kami memutuskan 
untuk mengeksplor  kota Florence  
dengan mengunjungi museum 
Uffizi Gallerie. Tiket seharga 20 Euro 
per orang secara online telah kami 
siapkan sebelumnya, karena antrian 
ke museum-museum disini begitu 
luar biasa. Antrian rombongan 
diperkenankan masuk setiap 15 
menit. Disini tongkat selfie tidak 
diperkenankan masuk museum.  

Setelah puas menikmati karya-karya 
seni, perjalanan menikmati kota kami 
lanjutkan ke jembatan terkenal yang 
membelah sungai Florence yaitu 
Ponte Vecchio (old bridge). Di atas 
jembatan historis ini berdiri toko-
toko yang menawarkan beragam 
perhiasan emas. 

Di hari keempat kami lanjutkan 
dengan berkendara kembali. 
Kali itu kami bergerak menuju 
Montepulciano yang terkenal dengan 
Agrotourismnya. Dari Montepulciano 
kami menuju Val D’Orchia. 

Terlihat lahan pertanian gandum 
seusai panen, dimana gulungan bola 
jerami bertebaran di lahannya. Kebun 
anggur, zaitun, bunga matahari 
terhampar luas di sepanjang jalan. 
Makin jauh memasuki pedesan, 
jalan kian menurun dan berliku dan 
mulai memasuki kawasan pertanian 
dengan deretan pohon-pohon 
cemara cypress menghiasi sisi-sisi 
jalannya. Indah sekali, layaknya 
gambar kita saat kanak-kanak dulu. 
Tidak heran jika tempat ini mendapat 
pengakuan UNESCO. Perjalanan kami 
lanjutkan ke Monticchiello yang 
juga menyuguhkan pemandangan 
alam pertanian dan kota tua. Disini 
kami menyempatkan wine testing 
yang memang menjadi andalan 
tourismnya.

Kota-kota tua seperti di 
Montepulciano, Montichiello dan 
Pienza sangat mengesankan. 

Bangunan dan jalan-jalan batu 
mendominasi bangunana-bangunan 
disini. Tidak hanya itu, hampir 
semua bangunan rumah menghiasi 
bangunannya dengan pot-pot bunga 
beraneka warna. Walhasil rumah-
rumah mereka pun menjadi sasaran 
empuk kamera kami.

Di hari kelima kami lanjutkan 
perjalanan di sekitar kota Florence 
kembali. Kali ini kami mengunjungi 
Palazzo Pitti yang ternyata adalah 
peninggalan salah satu orang terkaya 
di Florence yang menghibahkan 
”rumah” dan isinya kepada 
pemerintah. Bisa dibilang, Palazzo 
Pitti sama sekali bukan rumah 
tinggal biasa, melainkan istana luas 
yang dilengkapi dengan taman 
dan bukit di bagian belakangnya, 
serta museum kostum dan museum 
porcelain. 

Dari Pitti kami lanjutkan kembali 
perjalanan ke pusat kota Florence, 
yaitu ke Piazza della Signoria. 
Kebetulan pada malam hari itu 
digelar konser musik klasik remaja 
dari Irlandia, dan para turis pun 
dengan tertib duduk di lapangan 
sambil menikmati sajian musik gratis 
tersebut.

Sebelum bersiap-siap pulang, 
keesokan harinya, kami sempatkan 
berkunjung ke Pusat pasar Florence 
yang sangat bersih. Sayur, buah-
buahan segar, sayur, kopi dan kacang 
banyak ditawarkan disini. Begitu 
juga botolan wine dan zaitun untuk 
konsumsi sehari-hari. Di bagian atas 
terdapat food court dan cooking 
class yang banyak ditawarkan kepada 
turis-turis penggemar masak.

Di luar pusat pasar, banyak bertebaran 
pedagang-pedagang “kaki lima” yang 
didominasi oleh orang-orang Asia 
Timur dan Afrika. Mereka banyak 
menawarkan tas-tas wanita dari 
kulit, mulai dari yang tanpa merk 
hingga yang “KW”. Sore harinya kami 
sempatkan menyaksikan sunset 
sekaligus menikmati kota Florence 
dari ketinggian bukit Piazzale 
Michaelangelo.

Perjalanan ke Tuscany bagi kami 
sungguh mengesankan. Italia yang 
dikenal sebagai pusat kuliner, mode 
dan otomotif ternyata memiliki 
wilayah agrotourism dan pusat seni 
yang luar biasa indah. Tidak heran 
orang rela berkali-kali kembali kesini 
hanya untuk berleha-leha tinggal 
di villa pedesaan Tuscany, jauh 
dari hiruk pikuk kehidupan kota. 
Menikmati hidup, under the Tuscan 
sun. 
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Sunset and Wine Testing, Montichiello

Uffizi Gallery

Market, SienaPiazza Michaelangelo

Old Town, Montepulciano

Val d'Orchia
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Culinary

Sentuhan Modern Hidangan Italia

Menu masakan Italia begitu populer di dunia dan dapat dengan mudah ditemui di Jakarta. 
Namun, tak gampang menemui restoran yang tetap menghadirkan sisi autentik cita rasa. Di 

ScusaRestaurant, Anda bisa menjumpainya. 
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Bagi para pencinta menu Italia, 
tak ada salahnya untuk mampir 
dan menikmati menu Italia di 

ScusaRestaurant. Restoran yang berada 
di InterContinental Jakarta MidPlaza ini 
menghadirkan aneka menu autentik 
Italia yang dibuat dalam sentuhan 
modern. Belum lama ini, restoran 
tersebut juga menghadirkan beberapa 
menu baru. Terletak di lantai dua, Scusa 
adalah restoran yang selalu berusaha 
memanjakan tamu-tamunya dengan 
pengawasan Executive Chef, Gianluca 
Visciglia dari Milan. 

Sejak bergabung pada awal tahun 
2015, Chef Gianluca telah bekerja untuk 
merevitalisasi pengalaman kuliner di 
Scusa dengan membuat menu-menu 
baru dengan sentuhan modern. Restoran 
ini meluncurkan menu barunya pada 
akhir November lalu. Peluncuran menu 
tersebut diadakan dengan makan malam 
eksklusif yang menampilkan enam 
hidangan yang dipasangkan dengan 
anggur Italia pilihan. 

Untuk menu baru ini, Chef Visciglia 
mengeksplor akar dari hidangan 
Italia dengan meracik ulang sejumlah 
hidangan klasik dan membuatnya lebih 
relevan. Dengan hati-hati, setiap keaslian 
hidangan Italia dijaga melalui pemakaian 
bahan-bahan berkualitas dan musiman 
yang mewakili produk terbaik dari darat 
maupun laut. 

Peluncuran menu terbaru Scusa yang 
khas dimulai dengan koktail dan canapes 
untuk menggugah selera sebagai awal 
dari berbagai macam pilihan hidangan 
kuliner yang tersedia. Ada menu Vitello 
Tonnato a Modo Mio yang berupa irisan 
daging sapi muda berbumbu disajikan 
dengan saus tuna, jeli jeruk lemon, buah 
caper, dan roti jagung kering. 

Kemudian Gnocchi di Patate Con 
Calmaretti, Zucchine, Zafferano e Timo 
yang merupakan pangsit kentang 
dimasak dengan zucchini, cumi, daun 
thyme, dan saus kuning. Selanjutnya 
nikmati juga Filetto di Manzo in Crosta 
di Funghi Porcini con Pure di Patate al 
Rosmarino, Carotine alla Vaniglia e Tartufo 
nero. Yaitu daging sapi has dalam dilapisi 
jamur porcini cincang disajikan dengan 
kentang tumbuk rasa daun rosemary , 
tumis wortel aroma vanila dan saus dari 
tulang sapi muda. 

Kemudian Risotto allo zafferano con 
aragosta e asparagi, di mana beras risotto 
dimasak dengan putik bunga saffron 
, lobster, dan asparagus. Rasakan juga 
menu Bavarese al Cioccolato Bianco e 
Pistacchi Con Salsa ai Mirtilli, yaitu dari 
cokelat putih dan kacang pistachio 
disajikan dengan saus blueberry . Serta 
Panna Cotta al Caffe e Amaretto con 
Composta di Amarene, dessert berupa 
kopi espresso dengan aroma amaretto 
dan kolak buah ceri. 

Hidangan-hidangan baru ini akan 
mengantarkan para tamu ke Italia 
di mana hidangan terbaik adalah 
segalanya. Semangat dan rasa hormat 
Chef Gianluca terhadap bahan-bahan 
berkualitas merupakan bukti nyata atas 
kemampuannya untuk memberikan rasa 
suka cita kepada setiap tamu melalui 
masakannya. “Saya pertama kali jatuh 
cinta dengan makanan pada usia enam 
tahun, saat saya melihat ayah saya 
memasak untuk keluarga setiap Minggu. 

Saya memulai karier dengan memasak dan 
merasa sangat beruntung mendapatkan 
pengalaman berharga saat bekerja di 
Florence dan Tuscany. Pengetahuan saya 
mengenai masakan Italia diharapkan 
dapat membawa rasa lebih autentik 
dan mereposisi Scusa sebagai sebuah 
restoran terkemuka di Jakarta,” ungkap 
Chef Gianluca. 

Memilih untuk kembali ke akar makanan 
Italia klasik, Chef Gianluca melakukan 
penekanan lebih besar pada saus 
yang dibuat sendiri, pasta dan roti 
dibuat segar setiap harinya. Beliau 
senantiasa menghabiskan waktunya 
menyempurnakan setiap hidangan baru 
agar dapat terlihat sebaik rasanya. 

Dengan diperbaruinya menu ala carte di 
Scusa, merupakan janji untuk menarik 
khalayak yang lebih luas baik dari tamu 
hotel maupun pencinta makanan di 
Jakarta. Untuk menu baru di Scusa ini 
dapat dinikmati oleh tamu untuk makan 
siang ataupun makan malam. Reservasi 
meja dianjurkan untuk memastikan 
ketersediaan tempat.

(Sumber: Koran Sindo)
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Sedia Jaminan 
Kesehatan Demi Masa 
Depan Keuangan Anda
Segala kemungkinan kesehatan dapat terjadi pada diri Anda. Jaminan kesehatan menjadi hal yang 
penting untuk membantu Anda dalam mengatur keuangan, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan 
biaya besar saat terjadi masalah pada kesehatan Anda. 
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Mungkin saat ini Anda sedang sehat. Namun, belum tentu 
sore, malam, dan besok. Bahkan, jika Anda berhadapan 
dengan hal-hal yang darurat, seperti kecelakaan, tentu 

Anda memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk pengobatan 
Anda. Sehingga, Anda sangat perlu untuk menjamin kesehatan 
Anda.

Segala kemungkinan dapat terjadi pada Anda, mungkin 
secara tiba-tiba keluarga Anda mengalami penyakit kritis yang 
menguras biaya dalam pengobatannnya. Jaminan kesehatan 
sangat dibutuhkan saat Anda terserang penyakit yang kritis 
karena biaya medisnya akan menguras dompet Anda. Dengan 
adanya asuransi, Anda tidak perlu memikirkan biaya tersebut 
karena sudah terjamin. Ditambah lagi peningkatan teknologi 
dan layanan medis membuat biaya pengobatan dan biaya 
dokter semakin meningkat. Sehingga Anda perlu menyisihkan 
pengeluaran Anda untuk asuransi kesehatan.

Saat ini cukup banyak perusahaan asuransi yang menawarkan 
produk asuransi kesehatan, dengan premi terjangkau, salah 
satunya adalah Medi+ dari Asuransi Central Asia (ACA).

Medi+ menyediakan jaminan Biaya Pengobatan bagi setiap 
peserta, baik karena sakit (sickness) atau cedera akibat 
kecelakaan (bodily injury) tanpa mengurangi mutu pelayanan 
yang diperlukan, berlaku diseluruh dunia selama 24 jam dan 365 
hari.

Medi+ bekerja sama dengan Third Party Administrator, PT 
Administrasi Medika (AdMedika), jaringan Rumah Sakit dan 
Klinik terluas di Indonesia. Menangani lebih dari 1 juta peserta, 
jaringan kerja yang luas dan terpercaya serta dukungan Sistem 
Informasi Teknologi yang handal, menjadikan Program Asuransi 
Kesehatan medi+ sebagai mitra terpercaya banyak perusahaan 
dalam memberikan program kesejahteraan bagi karyawannya.

Risiko apa saja yang dijamin?

Rawat Inap/Inpatient 
Lingkup jaminan Rawat Inap meliputi penggantian atas biaya-
biaya:Biaya Akomodasi Rumah Sakit per hari, Biaya kamar ICU 
per hari, Biaya kunjungan Dokter per hari Anastesi, Kamar Bedah, 
dll.

Rawat jalan/Outpatient 
Lingkup jaminan Rawat Inap meliputi penggantian atas 
biaya-biaya:Biaya Pemeriksaan Dokter per kunjungan, Biaya 
Pemeriksaan Dokter Spesialis, Biaya Pemeriksaan Dokter dan 
Obat, Biaya Pembelian Obat-obatan sesuai resep Dokter, Biaya 
Pemeriksaan Lab atas Rujukan Dokter, Biaya Fisioterapi, dan 
Biaya Administrasi.

Gigi/Dental 
Lingkup Jaminan Pengobatan Gigi meliputi penggantian atas 
biaya-biaya: Perawatan Dasar, Perawatan Gusi, Perawatan 
Pencegahan, Perawatan Kompleks, Gigi Palsu, dan Perawatan 
Perbaikan.

Melahirkan/Maternity 
Lingkup Jaminan Melahirkan meliputi:Melahirkan Normal, 
Melahirkan Caesar, Keguguran (legal), dan Konsultasi selama 
Kehamilan .

Untuk info lebih lanjut mengenai asuransi kesehatan Medi+, 
Anda bisa menghubungi hot line 24 jam ACA di (021) 31 999 100 
atau ke ACA Mall Ambasador dan bertemu dengan perwakilan 
marketing ACA disana.
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LONGSOR YANG BERBEDA

Hiruk pikuk mulai 
menghilang seiring 

dengan menggemanya 
suara nan agung kala 

senja di perkebunan salak 
Desa Clapar, Kecamatan 

Madukara, Kabupaten 
Banjarnegara, Jawa Tengah. 
Hujan yang mengguyur desa 

senja itu tidak mengusik 
bulat tekad orang – orang 

untuk bersiap memenuhi 
panggilan-Nya, anak kecil 

dengan riang bersenda 
gurau sembari menunggu 

ritual ibadah.

Suasana tentram yang disiapkan sedemikian rupa setiap harinya seketika berubah, 
dengan hujan tetap mengguyur, jalan penghubung utama desa dengan desa 
lainnya, juga sebagai salah satu penghubung antara Banjarnegara dengan Dieng, 

tiba – tiba bergerak, menggantikan tugas penggunanya yang kini terdiam. Kamis 24 
Maret 2016, sebuah sistem bencana longsor mulai terjadi. 

Sepenggal jalan itu bergerak mengikuti alasnya yang kini seperti bubur, tanah yang 
semula padat dan kokoh untuk menopang hilir mudik aktivitas di desa itu kini bergerak 
menuruni lereng perbukitan. Beruntung geraknya perlahan atau longsor berjenis 
rayapan (soil creep), sehingga warga dapat menyelamatkan diri. Longsor ini berbeda 
dengan longsor – longsor dahsyat sebelumnya yang terjadi pada Dusun Legetang 
(1955), Dusun Gunungraja (2006) dan Dusun Jemblung (2014).

 Longsor jenis ini memungkinkan warga untuk melakukan evakuasi dikarenakan 
pergerakannya yang perlahan, namun di sisi lain tanah akan terus bergerak merayap 
sehingga kerugian materil dapat membengkak seiring dengan meluasnya area 
terdampak. Pergerakan tanah dimulai pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 19:00 WIB, 
kemudian muncul pergerakan tanah susulan pada dini hari pukul 01:30 WIB dan terjadi 
lagi pada pagi harinya pukul 06:00 WIB.

Desa Clapar

 Desa Clapar berada di wilayah Kecamatan Madukara, terletak di bagian timur 
Kabupaten Banjarnegara dan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Desa Clapar 
secara geografis merupakan wilayah perbukitan seluas ±350 hektar. Dilihat dari kondisi 
kemiringan pada Desa Clapar, sebenarnya desa ini berada pada zona aman bencana 
longsor dengan kriteria kemiringan sangat rendah. Kejadian bencana harus dinilai 
dengan cakupan wilayah kajian yang cukup untuk memudahkan penilaian. 

Jika dilihat lebih luas, desa ini berada pada wilayah yang rawan terkena dampak longsor 
apabila terjadi longsor pada bukit yang berada di sisi barat desa yang memiliki kriteria 
kemiringan sangat tinggi dengan arah kemiringan mengarah tepat ke desa. Lompatan 
kriteria kemiringan yang terdapat pada sisi barat desa yang mulai dari sangat rendah, 
menengah dan sangat tinggi, menjadikan desa ini berada pada wilayah rawan bencana 

longsor.

Identifikasi Wilayah Rawan Longsor

Identifikasi zona rawan bencana longsor dilakukan 
dengan menggunakan citra satelit observasi bumi 
LANDSAT dengan membandingkan kondisi wilayah 
kajian dengan citra sebelum dan setelah terjadi 
longsor. Gambar 1.4 menunjukkan kondisi Desa Clapar 
sebelum kejadian pada bagian kiri dan setelah kejadian 
pada bagian kanan. Gambar 1.6 memperlihatkan hasil 
identifikasi zona rawan bencana longsor dengan luas 
lebih dari tujuh hektar, terdapat sekitar 50 bangunan 
terdapat pada wilayah rawan ini.

Estimasi Gerak Longsoran

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) digunakan 
untuk mengestimasi gerak longsoran dengan mencari 

ketinggian mahkota longsor dan ujung lidah longsor berdasarkan kemiringan. Model 
estimasi akan bergerak naik guna mencari mahkota longsor kemudian bergerak turun 
untuk menemukan ujung lidah longsoran dan berhenti ketika menemukan wilayah 
yang mendatar atau wilayah yang berupa cekungan. Gambar 1.3. Dari kiri ke kanan, 
Penampang udara Desa Clapar (sumber: Google); Kondisi kemiringan; dan Arah 
kemiringan Desa Clapar. Lingkaran hitam merupakan bagian barat desa dan garis hitam 
merupakan kontur ketinggian Gambar 1.4. 

Citra natural satelit LANDSAT pada saat sebelum terjadi longsor (kiri) dan setelah terjadi 
longsor (kanan). Lingkaran merah menunjukkan lokasi Desa Clapar. Hasil estimasi 

Gambar 1.2.  Lokasi kejadian bencana longsor Desa Clapar, Kecamatan 
Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
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menggunakan SRTM seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.7, 
menunjukkan bahwa mahkota longsor berada ± 125 meter diatas 
mahkota longsor dari citra LANDSAT dan berhenti pada seperempat 
panjang longsor yang dihasilkan dari identifikasi LANDSAT atau sekitar 
170 meter. Penampang melintang (Gambar 1.7) memperlihatkan 
perbedaan jarak antara mahkota dengan ujung lidah longsor dari 
hasil identifikasi dan estimasi. Hasil estimasi berhenti dikarenakan 
terdapat elevasi mendatar sehingga tidak dapat ditemukan arah 
gerak selanjutnya.

Perbandingan antara beda elevasi mahkota dan ujung lidah 
longsor dengan jaraknya, menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki 
kemiringan yang landai, sehingga jika terjadi longsor, tipe rayapan 
adalah tipe yang paling mungkin terjadi pada wilayah ini. Kembali 
pada beda jarak ujung lidah longsoran antara identifikasi dan 

LifeStyle

Gambar 1.3. Dari kiri ke kanan, Penampang udara Desa Clapar (sumber Google); Kondisi 
kemiringan; dan Arah kemiringan Desa Clapar. Lingkaran hitam merupakan bagian barat desa 
dan garis hitam merupakan kontur ketinggian

Gambar 1. 4. Citra natural satelit LANDSAT pada saat sebelum terjadi longsor (kiri) dan 
setelah terjadi longsor (kanan). Lingkaran merah menunjukkan lokasi Desa Clapar. 

Gambar 1.5. Hasil Identifikasi zona rawan 
longsor menggunakan citra LANDSAT yang 
dibatasi oleh garis merah dan tanda berwarna 
kuning sebagai penanda rumah yang masuk 
dalam zona rawan longsor.

Gambar 1.6. Hasil estimasi gerak longsoran 
(garis merah dengan panah) menunjukkan 
mahkota longsor berada dibukit ( kurang lebih 
125 m) dan berujung pada seperempat panjang 
longsor hasil identifikasi LANDSAT.

estimasi, hasil identifikasi menunjukkan bahwa tanah terus bergerak 
meskipun melalui lintasan yang datar. Hal ini mungkin terjadi 
dengan tersedia-nya energi pada material longsor, sehingga dapat 
menerobos penghalang tersebut. Dengan asumsi pergerakan 
material diakibatkan oleh gaya gravitasi, perlu dilihat juga faktor lain 
yang mempengaruhi massa material longsor dan kerap kali menjadi 
pemicu longsor yaitu ; “hujan”.

Curah Hujan 

Curah hujan dievaluasi dalam rentang tujuh hari atau 168 
jam sebelum kejadian, sejak 18 Maret 2016 pukul 06:00 
WIB. Dalam rentang tersebut, hujan mengguyur Desa 
Clapar hampir setiap hari dengan kriteria curah hujan 
didominasi oleh hujan ringan dan terdapat hujan sangat 
lebat pada tanggal 21 Maret. Dua hari berikutnya yaitu 
22 dan 23 Maret terdapat hujan lebat, pada saat longsor 
pertama terjadi, masih terdapat hujan kriteria menengah, 
kemudian menurun menjadi hujan ringan hingga terjadi 
longsor susulan pada tanggal 25 Maret pukul 01:30 WIB dan 
selanjutnya pada pukul 06:00 WIB. 

Gambar 1.7. Penampang melintang topografi wilayah longsor, segitiga berwarna merah 
merupakan hasil estimasi longsor dan garis putih putus-putus merupakan hasil identifikasi, 
segitiga berwarna biru menunjukkan lokasi jalan Banjarnegara-Dieng.

Mata pencaharian utama warga Desa Clapar adalah petani 
salak dengan wilayah perkebunan yang luas, sehingga 
wilayah ini merupakan wilayah yang subur dengan tanah 
yang gembur dan mampu menyerap air dalam jumlah 
banyak. Tidak akan menjadi masalah sebetulnya jika 
wilayah ini terguyur hujan selama tujuh hari berturut–turut 
pada malam hari. Akan lain ceritanya jika hujan ini terjadi 
pada siang hari hingga sore hari. Selama 168 jam ini, hujan 
banyak terjadi siang hari antara 11:00 hingga sore hari 1800. 
Kondisi tanah yang jenuh akibat terus menerima air namun 
tidak diimbangi dengan pelepasannya, menyebabkan 
peningkatan massa pada tanah.

Secara alami, pelepasan air oleh tanah sangat bergantung 
pada proses penguapan oleh panas matahari, namun hal ini 
terhambat karena kurangnya sinar matahari akibat tertutup 
oleh awan tebal cumulonimbus (Cb) yang membawa hujan 
dengan kriteria lebat hingga sangat lebat.

Gambar 1.8. Grafik nilai curah hujan 18 Maret 2016 pukul 06:00 hingga 
25 Maret 2016 05:00 (atas) dan distribusi kriteria hujan (bawah).

Kesimpulan

Longsor identik dengan mekanisme pada wilayah dengan 
kemiringan yang curam dan intensitas hujan tinggi sebelum 
terjadi. Kejadian longsor Desa Clapar ini menunjukkan 
mekanisme longsor yang berbeda. Wilayah ini berada pada 
kriteria kemiringan sangat rendah namun tetap terjadi 
longsor. Wilayah ini juga merupakan wilayah yang hijau 
dengan air yang terserap dengan baik oleh tanah. Namun 
longsor bertipe rayapan terjadi pada wilayah ini, dengan 
kemiringan yang landai dan dipicu oleh momentum yang 
dimiliki tanah untuk bergerak akibat bertambahnya massa 
tanah oleh hujan.
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                – Pusat Fashion & 
Desain
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Kota fashion terkemuka di dunia. Milan, 
salah satu kota di Italia merupakan pusat 
fashion dan desain  yang memiliki pengaruh 
besar dalam industri fashion dunia. 
Beberapa perancang busana ternamapun 
berasal dari kota ini. Sebut saja Gianni & 
Donatella Versace, Domenico Dolce dan 
Stefano Gabbana, Giorgio Armani, Guccio 
Gucci, Mario Prada, dan lainnya.

www.youtube.com
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Kota kedua terpadat di Italia ini memiliki distrik 
fashionsendiri yakni Brera yang menjadi tempat 
berkumpulnya hasil karya desainer ternama. Selain 

itu Brera juga memiliki banyak butik kecil yang menawarkan 
barang-barang yang unik dan indah. Selain fashion, Milan 
juga merupakan pusat industri, komersil, dan keuangan di 
Italia. Distrik bisnisnya menjadi rumah bagi Borsa Italiana 
(bursa efek utama Italia) dan kantor pusat bank dan 
perusahaan nasional terbesar di Italia. Bangunan bersejarah 
seperti Gothic Cathedral (katedral terbesar kelima di dunia), 
Santa Maria delle Grazie dengan gambar Leonardo da 
Vincinya, dan lainnya mampu menarik jutaan pengunjung 
tiap tahunnya.

Beberapa acara internasional seperti Milan Furniture Fair dan 
Milan Fashion Week dapat kamu saksikan secara langsung. 
Milan Fashion Week merupakan satu dari Big Four Fashion 
Weeks dengan tiga (3) fashion week besar lainnya diadakan 
di Paris, London dan New York. Kota ini juga menjadi tempat 
kelahiran dua (2) klub sepakbola terkenal, A.C. Milan dan F.C. 
Internazionale Milano. Reputasi kota ini sebagai salah satu 
pusat fashion tentu saja menarik para calon desainer muda 
yang tertarik mendalami bidang ini.

Selain memiliki distrik fashion ternama, Milan juga memiliki 
dua (2) sekolah fashion yang terkenal yaitu NABA dan Domus 
Academy. Keduanya sama-sama memiliki reputasi yang tinggi 
di dunia fashion dan mendapatkan berbagai penghargaan. 
NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) menempati peringkat 
di antara sekolah-sekolah terbaik di dunia oleh Frame 
Publishers dan Domus Magazine. Sedangkan Domus 
Academy masuk sebagai salah satu dari 30 sekolah desain 
terbaik di dunia oleh Frame Magazine. Dengan reputasi 
sebagai salah satu pusat fashion dunia yang melahirkan 
banyak desainer-desainer ternama di dunia, tentu tidak salah 
jika kota Milan menjadi salah satu tempat impian bagi para 
calon desainer. Kamu bisa merasakan atmosfer fashion baik 
di lingkungan kampus maupun di luar kampus serta bisa 
melihat langsung hasil karya para desainer terkenal dunia.

Di Milan, bukan rahasia lagi bahwa outlet produk fashion 
high-end menjadi buruan para fashionista. Dengan harga 
yang sangat miring, seseorang bisa mendapatkan produk 
dari merek favoritnya. Dan kami membahas merek-merek 
kelas atas seperti Prada, Armani hingga Fendi.
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Berikut adalah outlet-outlet di Milan 
yang sudah terjamin keberadaan 
maupun produknya. Kuncinya dalam 
mengunjungi tempat-tempat ini adalah 
sabar mengantre dan ditemani oleh 
warga lokal yang mengerti jalan-jalan 
maupun bahasa lokal. Hal ini dikarenakan 
beberapa lokasi terletak bukan di jalan 
utama.

1. Dolce & Gabbana
Outlet brand terkemuka yang paling 
mudah dtemukan adalah outlet 
dari duo desainer Domenico Dolce 
& Stefano Gabbana. Saat Anda 
menyusuri Via Rossini, perhatikan 
sebuah bangunan dengan pintu 
kaca yang memiliki tanda #72. DI 
sini bisa didapatkan produk fashion 
pria, wanita hingga anak-anak. Tak 
lupa aksesori hingga koleksi tas yang 
menawan. Untuk harga, sebuah 
sweater yang harga aslinya dibanderol 
1,050 euro, di sini hanya dihargai 190 
euro saja. Terletak di Via Rossini, 72, 
Legnano.

2. Marni 
Brand yang dinahkodai oleh desainer 
Consuelo Castiglioni ini baru-baru 
ini meluncurkan koleksi kolaborasi 
dengan H&M. Jika Anda ingin 
mendapatkan koleksi lini utamanya 
dengan harga murah, datangilah 
outletnya di jalan 3 Via Spartaco. 
Memasuki area perumahan ini, Anda 
telah sampai jika sudah melihat pelat 
perunggu Marni di gerbangnya. 
Tekan bel untuk dipersilahkan masuk 
dan nikmatilah belanja produk Marni 
dengan harga setidaknya dipotong 
50%.

3. D Magazine 
Terletak di Via Montenapoleone 26, 
outlet multi brand ini berada di area 
belanja eksklusif. Meskipun demikian, 
outlet yang terkesan sempit dengan 
latar belakang musik disko yang 
berisik ini menyimpan produk-produk 

mewah dengan harga miring dari 
merek seperti Prada, Armani hingga 
Fendi.

4. The Place 
Dengan latar pegunungan, outlet 
yang menyimpan produk berharga 
miring dari brand seperti Gucci, La 
Perla hingga Ermenegildo Zegna ini 
memakan waktu satu jam perjalanan 
ke arah Barat dari kota Milan. Meskipun 
disebut sebagai outlet, tempat ini 
terlihat seperti butik yang rapih. 
Setelah puas belanja, bisa langsung 
menikmati espresso dan pagnini di 
outlet yang terletak di Strada Trossi, 
13876 Sandigliano.

5. Fratelli Rossetti 
Nama yang terdengar asing ini 
ternyata menghasilkan produk 
sepatu kulit yang terbaik. Butiknya 
bisa ditemukan di London dan New 
York. Normalnya sepatu kulit ini dijual 
seharga 500 USD, namun di outletnya 
yang berada di arah barat Milan sejauh 
15 km, sepatu-sepatu ini terlihat 
begitu murah. Bayangkan saja sepatu 
boots selutut dihargai hanya USD 
165. Kunjungi outletnya di Via Cesare 
Cantu, 24, 20015 Parabiago.

6. Vestistock 
Outlet yang berada di jalan Via 
Ramazzini 11 ini adalah salah satu 
outlet yang buka setiap hari. Hal ini 
tentunya jarang ditemui di outlet 
manapun. Brand seperti Armani, Prada 
dan Gucci juga bisa ditemui di sini.

7. Fidenza Village 
Untuk mendapatkan pengalaman 
belanja yang menyenangkan dan 
tidak terburu-buru, outlet ini bisa jadi 
opsi aman. Selain tempatnya yang 
bergaya chic, ia memiliki lebih dari 
60 toko kecil yang menjual merek 
seperti Furla, Versace hingga Dolce & 
Gabbana. Oulet ini terletak di Via San 
Michele Campagna, Località Chiusa 

Ferranda, 43036 Fidenza.

8. 10 Corso Como Outlet 
Jika Anda seorang penggemar belanja 
di Colette Paris atau Maxfields di LA, 
outlet yang berada di Via Tazzolli 
3, 20154 Milan ini pasti akan Anda 
sukai. Konsep pusat perbelanjaan 
ini diciptakan oleh mantan editor 
majalah Vogue Italia, Carla Sozzani. 
Sayangnya tempatnya agak sedikit 
tersembunyi dari jalan utama 
sehingga mudah membuat orang 
kesulitan mencarinya. Merek-merek 
anyar seperti Prada, Azzedine Alaia, 
dan Junya Watanabe didiskon 30-50% 
dari harga normalnya. Raknya pun 
disusun berdasarkan harga barang 
yang dijual.

9. Basement 
Outlet ini bisa lebih membingungkan 
lagi. Bayangkan Anda harus memasuki 
area parkir bawah tanah di jalan Via 
Senato 15 lalu menuruni tangga 
lagi hingga menemukan tanda 
toko bergambar bunga lavender. 
Ukurannya tokonya juga kecil namun 
memiliki koleksi yang cukup banyak 
dari nama-nama desainer. Dari La 
Perla hingga Moschino didiskon 50-
70% dari harga aslinya.

10. Il Salvagente 
Outlet yang berada di komplek 
perumahan di area barat Milan ini 
menspesialisasikan diri dengan koleksi 
produk desainer Italia. Koleksinya 
sering pula berganti secara periodikal, 
sayangnya harga yang ditawarkan 
tidak begitu signifikan. Bisa dibilang 
masih terbilang mahal dan hanya 
turun sedikit dari harga aslinya. Namun 
kembali lagi, bagi pecinta fashion 
sejati, outlet ini layak dikunjungi akan 
koleksinya yang berbeda. Ia berada di 
Via Fratelli Bronzetti, 16, 20129 Milan.

Sumber: Detik.com dan suneducationgroup.com
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Book

COLOR Me Series
A Zen Coloring Book

Jika Anda pernah melihat buku-buku 
mewarnai yang saat ini banyak dipajang di 

toko-toko buku, jangan heran, karena saat ini 
kegiatan mewarnai bukan hanya milik anak-

anak namun menjadi salah satu kegiatan yang 
sedang nge-hits di kalangan orang dewasa.
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Psikolog asal Amerika, Ben Michaelis mengungkapkan bahwa mewarnai adalah sebuah kegiatan yang mampu membuat 
seseorang lepas dari rasa stress karena kegiatan ini dapat merelaksasikan pusat ketakutan otak (amygdala).

Salah satu buku mewarnai yang ada di pasaran saat ini adalah COLOR ME series, A Zen Coloring Book.  Di dalam setiap buku seri ini, 
penulis dan juga seorang art therapist asal Washington DC Amerika Serikat, Lacy Mucklow menyuguhkan 100 template gambar indah 
karya Angela Porter yang akan membawa banyak manfaat bagi siapa saja yang bisa menyelesaikan pewarnaannya.

Koleksi COLOR ME series terdiri atas beberapa buku, yaitu : COLOR ME CALM, COLOR ME FEARLESS, COLOR ME STRESS-FREE, COLOR 
ME TO SLEEP dan COLOR ME HAPPY.

Di dalam setiap bukunya, COLOR ME series membagi tahap pewarnaan ke dalam beberapa chapter disesuaikan dengan topik yang 
dipilih. Sebagai contoh, dalam seri COLOR ME HAPPY Mucklow membagi chapter-chapternya yaitu : Nature, Animals & Babies, Music, 
Food & Drink, Whimsical Imagery serta Art & Architecture. Semua chapter ini diyakini membawa banyak kebahagiaan secara universal 
dan dapat direspons dengan mudah oleh siapa saja. Di akhir chapter, Mucklow menantang pembacanya dengan menyediakan panel 
kosong dan mempersilakan untuk menggambar apa saja sesuai kesukaan masing-masing.

Mucklow mengatakan bahwa kita bebas untuk melakukan 
kegiatan terapis ini kapan saja. Bisa seusai bekerja seharian 
penuh untuk membuat badan dan pikiran kita tetap fokus 
pada hal-hal yang positif, atau di pagi hari sebelum beraktivitas 
rutin, untuk menciptakan awal yang menyenangkan. Tentu 
saja, melalui kegiatan ini tidak berarti menghindarkan 
seseorang untuk berkunjung ke terapis profesional. Melalui 
buku serinya ini, Mucklow berharap dapat membawa banyak 
manfaat kebahagiaan dan kesehatan bagi siapa saja yang 
membutuhkannya.

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan melalui 
aktivitas mewarnai.

1. Mengurangi stres dan rasa cemas
Kegiatan mewarnai ternyata mampu mengurangi stress dan 
rasa cemas. Ini disebabkan karena mewarnai mampu membuat 
otak lebih rileks dan membuat amygdala merespon lebih ringan 
terhadap stress. Kegiatan ini juga menjadi kegiatan yang sangat 
meditatif dan bisa dilakukan kapan saja.

2. Membuat otak lebih fokus
Tentu saja buku mewarnai untuk dewasa berbeda dengan buku 
mewarnai anak yang cenderung sederhana dengan bidang 
warna luas. Buku mewarnai untuk dewasa memiliki dimensi garis 
yang lebih rumit dan rapat sehingga memerlukan ketekunan 
dan ketelitian ketika menggambarnya. Karena itu, kegiatan ini 
dapat membuat pusat pengaturan dan pemecahan masalah 
pada otak (lobus frontal) bekerja secara maksimal. Kegiatan ini 
pun bisa membantu kita lebih fokus pada satu hal yaitu untuk 
segera menuntaskan gambar.

3. Meningkatkan kemampuan motorik dan visual
Psikolog Gloria Martinez Ayala mengatakan bahwa mewarnai 
adalah sebuah kegiatan yang melibatkan logika dan kreativitas 

karena ketika kamu mengenali bentuk dan hendak memadu-padankan warna, disitulah kedua hal tersebut bekerja sehingga 
kemampuan motorik dan visual kita meningkat.

4. Membuatmu mampu bersosialisasi
Dulu mewarnai memang menjadi kegiatan yang biasa dilakukan seorang diri, tapi sekarang kegiatan ini telah menjadi sebuah kegiatan 
yang kekinian dan bisa digunakan sebagai ajang bersosialisasi. Berkumpul bersama teman-teman terdekat sambil mewarnai buku 
adalah kegiatan menyenangkan yang patut dicoba. Sambil menggambar bersama, jangan lupa siapkan camilan enak dan sehat agar 
suasana menjadi lebih menyenangkan.

5. Membuat imajinasi terasa lebih liar
Mewarnai adult coloring books menjauhkan hidup kita dari kata monoton. Layaknya kembali ke masa kanak-kanak, kegiatan mewarnai 
dapat membuat alam imajinasi kita bekerja lebih liar. Kita bebas mewarnai apapun segala bentuk di dalam Coloring Books. Lagipula, 
siapa peduli jika kita memberi warna biru pada gambar bunga mawar atau warna kuning di langit?  

(sumber : Color Me Happy - koleksi pribadi dan Gemintang.com) 

Hasil karya Dahlia Mutiara yg mengaku sangat menyukai aktivitas 
coloring saat menjalani recovery pasca operasi.
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Streaming Movie Berbayar
Apa sih streaming movie berbayar itu? Pada dasarnya 
layanan streaming ini seperti toko penyewaan film 
namun beralih dari bentuk fisik ke digital. Dengan 
bantuan piranti pintar dan koneksi internet, pengguna 
bisa memutar filmnya tanpa perlu repot-repot keluar 
rumah. Dibanding dengan streaming movie yang gratis, 

streaming berbayang mempunyai kualitias video yang 
lebih bagus dan bebas dari iklan-iklan promosi, 
sehingga pengalaman menonton kita pun tidak 
terganggu. Berikut kami coba jabarkan beberapa situs 
streamin berbayar : Netflix menawarkan berbagai 

pilihan film, acara televisi, serta 
beberapa serial eksklusif yang 
hanya ditayangkan melalui layanan 
miliknya. Bahkan Netflix membuat 
dan mendanai sendiri pembuatan 
film serialnya, seperti House of 
Cards, Arrested Development dan 
Hemlock Grove. Netflix juga 
memiliki berbagai koleksi film dan 
serial lawas populer. Meski begitu, 
ada beberapa konten baru yang 
dapat ditayangkan berkat adanya 
kerjasama dengan berbagai pihak. 
Sebut saja film The Hobbit: An 
Unexpected Journey yang 
ditayangkan terlebih dahulu di 
Netflix sebelum hadir di berbagai 

layanan streaming lainnya.
Soal biaya, pengguna dapat 
menikmati layanan Netflix secara 
cuma-cuma selama satu bulan 
pertama. Setelah itu, setiap 
bulannya, pelanggan harus 
merogoh kocek 

Rp 109 ribu, Rp 139 ribu, atau Rp 
169 ribu tergantung dari paket 
berlangganan yang diambil. 
Sayangnya, Anda tidak diizinkan 
untuk menikmati konten video 
beresolusi HD pada paket 
langganan termurahnya.

Melalui layanan milik Google ini, 
pengguna dapat menyewa atau 
membeli film dan acara televisi. 
Google Play Movies & TV dapat 
dinikmati melalui aplikasi mobile 
berbasis Android dan iOS, atau 

melalui website. 

Meskipun memiliki pilihan yang 
lebih terbatas dibandingkan dengan 
beberapa pesaingnya, setiap film 
atau serial yang pengguna beli atau 
sewa akan tersimpan di dalam loker 
digital Google.

Untuk dapat menikmati konten 
video yang ada, Google menerap-
kan sistem pembayaran per video, 
bukan per bulan. Harganya sangat 
variatif, tergantung seberapa 
populer dan sudah berapa lama 
dirilis. Google juga membedakan 
harga antara video beresolusi HD 
dan SD. Jika terlalu mahal untuk 
membeli, Anda bisa menyewanya.  
Harga sewa setiap film berkisar 
antara Rp 19 ribu hingga Rp 29 
ribu. Sedangkan untuk harga 
jualnya berkisar Rp 135 ribu sampai 
Rp 169 ribu.

Hooq menawarkan  beberapa 
kelebihan, ketika pengguna sedang 
menikmati film, dijamin tidak akan 
ada interupsi dan gangguan dari 
pesan iklan. Selain itu, fiturnya 
dilengkapi dengan fungsi unduh 
agar pengguna bisa menonton 
secara offline. “Pengguna bisa 
menikmati film ketika di atas 

pesawat, maksimal unduh lima film. 
Jika ingin ganti, satunya dihapus 
dulu,” kata Guntur.

Kemudian, satu akun bisa dibuka 
dalam lima perangkat seperti tablet, 
komputer, perangkat Android, 
dekoder dan smart TV. Saat akun 
aktif pada lima perangkat, 
pengguna hanya bisa tonton dua 
film di perangkat yang berbeda. 
Aplikasi tersedia dalam dua bahasa, 
yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris. Selanjutnya, kata Guntur 
keragaman film akan diisi juga 
dengan konten film Korea, India 
dan lainnya. Dengan mengunduh 
aplikasi Hooq dari Apple Store dan 
Google Play, pengguna dapat 
layanan gratis selama tujuh hari. 
Selanjutnya, jika mau 
berlangganan, pengguna dikenakan 
biaya Rp49.500 per bulan, atau 
satu minggu Rp18.700. 
(Dari berbagai sumber)

iTunes menyajikan konten video 
beresolusi SD dan HD baik untuk 
film maupun acara televisi. Layanan 
milik Apple ini memungkinkan 
pengguna menyewa atau 
membelinya, dan menikmati konten 
video melalui berbagai perangkat 
Apple atau PC melalui aplikasi 
iTunes.  Tak hanya itu, Anda juga 
dapat melakukan streaming konten 
dari iTunes ke Apple TV.

Sama seperti Google Play Movies & 
TV, harga yang ditawarkan bukan 
per bulan, namun per film. 
Banderol yang ditawarkan sangat 
bervariasi tergantung seberapa lama 
film tersebut dirilis dan kualitas 
resolusinya (HD atau SD). 

Harga jual setiap film berkisar 
antara Rp 109 ribu - Rp 169 ribu. 
Untuk harga sewanya berkisar 
antara Rp 9 ribu - Rp 29 ribu.
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Streaming Movie Berbayar
Apa sih streaming movie berbayar itu? Pada dasarnya 
layanan streaming ini seperti toko penyewaan film 
namun beralih dari bentuk fisik ke digital. Dengan 
bantuan piranti pintar dan koneksi internet, pengguna 
bisa memutar filmnya tanpa perlu repot-repot keluar 
rumah. Dibanding dengan streaming movie yang gratis, 

streaming berbayang mempunyai kualitias video yang 
lebih bagus dan bebas dari iklan-iklan promosi, 
sehingga pengalaman menonton kita pun tidak 
terganggu. Berikut kami coba jabarkan beberapa situs 
streamin berbayar : Netflix menawarkan berbagai 

pilihan film, acara televisi, serta 
beberapa serial eksklusif yang 
hanya ditayangkan melalui layanan 
miliknya. Bahkan Netflix membuat 
dan mendanai sendiri pembuatan 
film serialnya, seperti House of 
Cards, Arrested Development dan 
Hemlock Grove. Netflix juga 
memiliki berbagai koleksi film dan 
serial lawas populer. Meski begitu, 
ada beberapa konten baru yang 
dapat ditayangkan berkat adanya 
kerjasama dengan berbagai pihak. 
Sebut saja film The Hobbit: An 
Unexpected Journey yang 
ditayangkan terlebih dahulu di 
Netflix sebelum hadir di berbagai 

layanan streaming lainnya.
Soal biaya, pengguna dapat 
menikmati layanan Netflix secara 
cuma-cuma selama satu bulan 
pertama. Setelah itu, setiap 
bulannya, pelanggan harus 
merogoh kocek 

Rp 109 ribu, Rp 139 ribu, atau Rp 
169 ribu tergantung dari paket 
berlangganan yang diambil. 
Sayangnya, Anda tidak diizinkan 
untuk menikmati konten video 
beresolusi HD pada paket 
langganan termurahnya.

Melalui layanan milik Google ini, 
pengguna dapat menyewa atau 
membeli film dan acara televisi. 
Google Play Movies & TV dapat 
dinikmati melalui aplikasi mobile 
berbasis Android dan iOS, atau 

melalui website. 

Meskipun memiliki pilihan yang 
lebih terbatas dibandingkan dengan 
beberapa pesaingnya, setiap film 
atau serial yang pengguna beli atau 
sewa akan tersimpan di dalam loker 
digital Google.

Untuk dapat menikmati konten 
video yang ada, Google menerap-
kan sistem pembayaran per video, 
bukan per bulan. Harganya sangat 
variatif, tergantung seberapa 
populer dan sudah berapa lama 
dirilis. Google juga membedakan 
harga antara video beresolusi HD 
dan SD. Jika terlalu mahal untuk 
membeli, Anda bisa menyewanya.  
Harga sewa setiap film berkisar 
antara Rp 19 ribu hingga Rp 29 
ribu. Sedangkan untuk harga 
jualnya berkisar Rp 135 ribu sampai 
Rp 169 ribu.

Hooq menawarkan  beberapa 
kelebihan, ketika pengguna sedang 
menikmati film, dijamin tidak akan 
ada interupsi dan gangguan dari 
pesan iklan. Selain itu, fiturnya 
dilengkapi dengan fungsi unduh 
agar pengguna bisa menonton 
secara offline. “Pengguna bisa 
menikmati film ketika di atas 

pesawat, maksimal unduh lima film. 
Jika ingin ganti, satunya dihapus 
dulu,” kata Guntur.

Kemudian, satu akun bisa dibuka 
dalam lima perangkat seperti tablet, 
komputer, perangkat Android, 
dekoder dan smart TV. Saat akun 
aktif pada lima perangkat, 
pengguna hanya bisa tonton dua 
film di perangkat yang berbeda. 
Aplikasi tersedia dalam dua bahasa, 
yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris. Selanjutnya, kata Guntur 
keragaman film akan diisi juga 
dengan konten film Korea, India 
dan lainnya. Dengan mengunduh 
aplikasi Hooq dari Apple Store dan 
Google Play, pengguna dapat 
layanan gratis selama tujuh hari. 
Selanjutnya, jika mau 
berlangganan, pengguna dikenakan 
biaya Rp49.500 per bulan, atau 
satu minggu Rp18.700. 
(Dari berbagai sumber)

iTunes menyajikan konten video 
beresolusi SD dan HD baik untuk 
film maupun acara televisi. Layanan 
milik Apple ini memungkinkan 
pengguna menyewa atau 
membelinya, dan menikmati konten 
video melalui berbagai perangkat 
Apple atau PC melalui aplikasi 
iTunes.  Tak hanya itu, Anda juga 
dapat melakukan streaming konten 
dari iTunes ke Apple TV.

Sama seperti Google Play Movies & 
TV, harga yang ditawarkan bukan 
per bulan, namun per film. 
Banderol yang ditawarkan sangat 
bervariasi tergantung seberapa lama 
film tersebut dirilis dan kualitas 
resolusinya (HD atau SD). 

Harga jual setiap film berkisar 
antara Rp 109 ribu - Rp 169 ribu. 
Untuk harga sewanya berkisar 
antara Rp 9 ribu - Rp 29 ribu.
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Prinsip Subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur 
dalam hal seorang Penanggung telah menyelesaikan 
pembayaran ganti-rugi yang diderita oleh Tertanggung, 
maka secara otomatis hak yang dimiliki Tertanggung 
untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan 
kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke 
Penanggung.

Seperti kita ketahui bahwa prinsip Indemnitas tidak 
membenarkan pihak Tertanggung mengambil 
keuntungan dari adanya suatu kerugian yang dijamin 
oleh polis. Jika Tertanggung mempunyai hak untuk 
memperoleh penggantian dari pihak ketiga berkenaan 
dengan suatu kerugian yang dijamin oleh polis, maka ini 
berarti ada 2(dua) sumber ganti rugi yang dimiliki oleh 
Tertanggung, yaitu :

• Perusahaan Asuransi
• Pihak Ketiga yang menimbulkan kerugian/kerusakan 
  tersebut.

jika ia menerima penggantian dari kedua sumber itu, 
maka ia akan menikmati penggantian yang lebih besar 
dari kerugian yang benar-benar ia derita, dalam arti kata 
bahwa Tertanggung telah mendapatkan keuntungan 
dari adanya kerugian tersebut. Maka untuk mendukung 
agar prinsip Indemnitas berjalan sesuai, maka 
diperlukan suatu prinsip lain yang memberi pihak 
Penanggung yang telah membayar kerugian itu, hak 
untuk mengambil alih hak penggantian dari pihak 
ketiga yang dimiliki Tertanggung. 

Jadi dengan adanya prinsip Subrogasi, Tertanggung 
hanya berhak atas ganti rugi (indemnitas), tetapi tidak 
lebih dari itu, dan pihak Penanggung berhak mengambil 
alih setiap keuntungan (pro�t) yang diperoleh 
Tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis, dan 
prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung 
melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang 
bertanggung jawab atas kerugian yang dijamin polis 
dalam usaha Penanggung untuk meminimize atau 
memperkecil kerugian yang terjadi, dengan catatan 
bahwa tuntutan itu dilakukan Penanggung atas nama 
Tertanggung.

Oleh karena Prinsip Subrogasi ini berfungsi untuk 
mendukung agar Indemnitas tidak dilanggar, maka 
seorang Penanggung tidak akan menikmati Recovery 
lebih besar dari pada Nilai kerugian yang telah 
dibayarkan atau diselesaikan oleh pihak Penanggung 
kepada Tertanggung, sehubungan dengan kerugian 
tersebut. misal : Tertanggung telah menerima 
pembayaran ganti-rugi dari Penanggung sebesar 
Rp. 100 juta; melalui Penanggung berhasil mendapatkan 
recovery atau penggantian dari pihak ketiga sebesar 
Rp. 120 juta. 

Maka hak subrogasi hanya membenarkan :
• Penanggung untuk menerima recovery sebesar 
   Rp. 100 juta, sedangkan
• Sisanya sebesar Rp. 20 juta menjadi hak Tertanggung. 
   

(http://www.akademiasuransi.org/, E-Learning IGTC)

Prinsip Subrogasi 
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Prinsip Subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur 
dalam hal seorang Penanggung telah menyelesaikan 
pembayaran ganti-rugi yang diderita oleh Tertanggung, 
maka secara otomatis hak yang dimiliki Tertanggung 
untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan 
kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke 
Penanggung.

Seperti kita ketahui bahwa prinsip Indemnitas tidak 
membenarkan pihak Tertanggung mengambil 
keuntungan dari adanya suatu kerugian yang dijamin 
oleh polis. Jika Tertanggung mempunyai hak untuk 
memperoleh penggantian dari pihak ketiga berkenaan 
dengan suatu kerugian yang dijamin oleh polis, maka ini 
berarti ada 2(dua) sumber ganti rugi yang dimiliki oleh 
Tertanggung, yaitu :

• Perusahaan Asuransi
• Pihak Ketiga yang menimbulkan kerugian/kerusakan 
  tersebut.

jika ia menerima penggantian dari kedua sumber itu, 
maka ia akan menikmati penggantian yang lebih besar 
dari kerugian yang benar-benar ia derita, dalam arti kata 
bahwa Tertanggung telah mendapatkan keuntungan 
dari adanya kerugian tersebut. Maka untuk mendukung 
agar prinsip Indemnitas berjalan sesuai, maka 
diperlukan suatu prinsip lain yang memberi pihak 
Penanggung yang telah membayar kerugian itu, hak 
untuk mengambil alih hak penggantian dari pihak 
ketiga yang dimiliki Tertanggung. 

Jadi dengan adanya prinsip Subrogasi, Tertanggung 
hanya berhak atas ganti rugi (indemnitas), tetapi tidak 
lebih dari itu, dan pihak Penanggung berhak mengambil 
alih setiap keuntungan (pro�t) yang diperoleh 
Tertanggung dari suatu kerugian yang dijamin polis, dan 
prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung 
melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang 
bertanggung jawab atas kerugian yang dijamin polis 
dalam usaha Penanggung untuk meminimize atau 
memperkecil kerugian yang terjadi, dengan catatan 
bahwa tuntutan itu dilakukan Penanggung atas nama 
Tertanggung.

Oleh karena Prinsip Subrogasi ini berfungsi untuk 
mendukung agar Indemnitas tidak dilanggar, maka 
seorang Penanggung tidak akan menikmati Recovery 
lebih besar dari pada Nilai kerugian yang telah 
dibayarkan atau diselesaikan oleh pihak Penanggung 
kepada Tertanggung, sehubungan dengan kerugian 
tersebut. misal : Tertanggung telah menerima 
pembayaran ganti-rugi dari Penanggung sebesar 
Rp. 100 juta; melalui Penanggung berhasil mendapatkan 
recovery atau penggantian dari pihak ketiga sebesar 
Rp. 120 juta. 

Maka hak subrogasi hanya membenarkan :
• Penanggung untuk menerima recovery sebesar 
   Rp. 100 juta, sedangkan
• Sisanya sebesar Rp. 20 juta menjadi hak Tertanggung. 
   

(http://www.akademiasuransi.org/, E-Learning IGTC)

Prinsip Subrogasi 

premium�nance-group.com
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Ferrari telah lama dianggap sebagai 
salah mobil tercepat dan paling 
bergengsi di dunia. Saat ini, 
deretan mobil Ferrari adalah simbol 
kuat dari kekayaan dan 
kemakmuran, meskipun tujuan 
utama Enzo Ferrari ketika 
merancang mobil ini adalah 
kecepatan, sejenis mobil cepat 
yang sangat dibutuhkan dalam 
dunia balap.

Simbol Ferrari adalah kuda hitam 
jingkrak dengan inisial “S.F.” di 
bawahnya. Kuda hitam ini 
dimaksudkan untuk menghormati 
Francesco Baracca, seorang pilot 
pesawat tempur Angkatan Udara 
Italia dalam Perang Dunia I yang 
tewas dalam pertempuran dan 
pernah melukis gambar kuda di sisi 
pesawatnya. Ketika Ferrari bertemu 
dengan ibu Baracca, Countess 

Paolina, ia memintanya untuk 
menggunakan kuda serupa di 
mobilnya. “S.F.” adalah singkatan 
dari “Scuderia Ferrari,” yang secara 
kasar diterjemahkan menjadi 
“Kandang Kuda Balap Ferrari.”

Siapa yang tidak tahu Lamborghini? 
Supercar ini kini telah dikenal 
banyak orang khususnya para 
pecinta mobil sport di berbagai 
belahan dunia. 

Dengan kecanggihan, desain dan 
kualitas yang dimiliki oleh mobil 
ini, tak ayal banderol harga tinggi 
layak disematkan pada Lambo-
rghini. Tahukah anda, Lamborghini 
sebenarnya bermula sebagai sebuah 
perusahaan manufaktur traktor, dan 
hingga kini salah satu divisinya 
masih ditugaskan untuk menangani 
pembuatan traktor. 

Banyak orang mengatakan bahwa, 
Ferrucio Lamborghini nekat 
membuat mobil karena kesal 
dengan pendiri Ferrari, Enzo Ferrari. 
Ferrucio awalnya adalah kolektor 
mobil-mobil Ferrari. Suatu ketika di 
tahun 1958 Ferruccio membeli 
sebuah Ferrari 250 GT,  menurutnya 
mesin Ferrari 250 GTO terlalu 
berisik terutama di gearboksnya 
yang menjadi masalah baginya. Dia 
pun langsung melaporkan masalah 
tersebut langsung kepada Enzo. 
Sayangnya, Enzo justru menolak 
bertemu dengan Ferrucio. Ayah dari 
Dino Ferrari itu malah menyuruh 
Ferrucio berjalan kaki saja kalau 

tidak suka dengan mobil buatannya. 
Kecewa dengan tanggapan arogan 
tersebut, Ferrucio pun tergerak 
untuk membuat mobil. Dalam 
pikirannya,dia ingin Enzo tahu 
beginilah caranya membuat mobil 
super yang benar.

Hampir sebagian besar nama-nama 
mobil Lamborghini diambil dari 
nama-nama banteng. Seperti 
diketahui,Ferrucio Lamborghini 
memang terlahir dalam naungan 
zodiak Taurus. Jadi, bukan 
kebetulan jika mobil-mobil dari 
Lamborghini selalu menggunakan 
nama-nama banteng.

Mobil Seksi 
Asal Italia
Mendengar nama Italia di dunia 
otomotif semua orang pasti akan 
terbayang deretan desain mobil yang 
eksotis khas Italia. Italia memang 
sejak dahulu terkenal akan desain 
mobil sport yang cantik. Banyak 
pihak bahkan mengatakan kalau 
mobil-mobil Italia tidak ubahnya 
adalah karya seni yang patut untuk 
dinikmati. Beragam merek legendaris 
lahir di negeri yang terkenal ini 
diantaranya : photobucket.com

4.bp.blogspot.com
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Ferrari telah lama dianggap sebagai 
salah mobil tercepat dan paling 
bergengsi di dunia. Saat ini, 
deretan mobil Ferrari adalah simbol 
kuat dari kekayaan dan 
kemakmuran, meskipun tujuan 
utama Enzo Ferrari ketika 
merancang mobil ini adalah 
kecepatan, sejenis mobil cepat 
yang sangat dibutuhkan dalam 
dunia balap.

Simbol Ferrari adalah kuda hitam 
jingkrak dengan inisial “S.F.” di 
bawahnya. Kuda hitam ini 
dimaksudkan untuk menghormati 
Francesco Baracca, seorang pilot 
pesawat tempur Angkatan Udara 
Italia dalam Perang Dunia I yang 
tewas dalam pertempuran dan 
pernah melukis gambar kuda di sisi 
pesawatnya. Ketika Ferrari bertemu 
dengan ibu Baracca, Countess 

Paolina, ia memintanya untuk 
menggunakan kuda serupa di 
mobilnya. “S.F.” adalah singkatan 
dari “Scuderia Ferrari,” yang secara 
kasar diterjemahkan menjadi 
“Kandang Kuda Balap Ferrari.”

Siapa yang tidak tahu Lamborghini? 
Supercar ini kini telah dikenal 
banyak orang khususnya para 
pecinta mobil sport di berbagai 
belahan dunia. 

Dengan kecanggihan, desain dan 
kualitas yang dimiliki oleh mobil 
ini, tak ayal banderol harga tinggi 
layak disematkan pada Lambo-
rghini. Tahukah anda, Lamborghini 
sebenarnya bermula sebagai sebuah 
perusahaan manufaktur traktor, dan 
hingga kini salah satu divisinya 
masih ditugaskan untuk menangani 
pembuatan traktor. 

Banyak orang mengatakan bahwa, 
Ferrucio Lamborghini nekat 
membuat mobil karena kesal 
dengan pendiri Ferrari, Enzo Ferrari. 
Ferrucio awalnya adalah kolektor 
mobil-mobil Ferrari. Suatu ketika di 
tahun 1958 Ferruccio membeli 
sebuah Ferrari 250 GT,  menurutnya 
mesin Ferrari 250 GTO terlalu 
berisik terutama di gearboksnya 
yang menjadi masalah baginya. Dia 
pun langsung melaporkan masalah 
tersebut langsung kepada Enzo. 
Sayangnya, Enzo justru menolak 
bertemu dengan Ferrucio. Ayah dari 
Dino Ferrari itu malah menyuruh 
Ferrucio berjalan kaki saja kalau 

tidak suka dengan mobil buatannya. 
Kecewa dengan tanggapan arogan 
tersebut, Ferrucio pun tergerak 
untuk membuat mobil. Dalam 
pikirannya,dia ingin Enzo tahu 
beginilah caranya membuat mobil 
super yang benar.

Hampir sebagian besar nama-nama 
mobil Lamborghini diambil dari 
nama-nama banteng. Seperti 
diketahui,Ferrucio Lamborghini 
memang terlahir dalam naungan 
zodiak Taurus. Jadi, bukan 
kebetulan jika mobil-mobil dari 
Lamborghini selalu menggunakan 
nama-nama banteng.

Mobil Seksi 
Asal Italia
Mendengar nama Italia di dunia 
otomotif semua orang pasti akan 
terbayang deretan desain mobil yang 
eksotis khas Italia. Italia memang 
sejak dahulu terkenal akan desain 
mobil sport yang cantik. Banyak 
pihak bahkan mengatakan kalau 
mobil-mobil Italia tidak ubahnya 
adalah karya seni yang patut untuk 
dinikmati. Beragam merek legendaris 
lahir di negeri yang terkenal ini 
diantaranya : photobucket.com

4.bp.blogspot.com

wallpaperscraft.com
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Maserati adalah produsen mobil 
premium dari Italia yang didirikan 
pada 1 Desember 1914, di Bologna  
oleh Alfieri Maserati dan tiga 
saudaranya. Dalam mendesain 
mobil, Alfieri Maserati dan ketiga 
saudaranya tersebut menanamkan 
DNA utama yaitu inovasi, 
keunggulan, dan tantangan, Hal itu 
tercermin dalam tagline Maserati 
yaitu the absolute opposite of 
ordinary.

Maserati adalah bagian dari 
perusahaan mobil Italia raksasa Fiat 
SpA sejak tahun 1993. Logo trisula 
Maserati terinspirasi oleh 

air mancur di Piazza del Nettuno di 
pusat Bologna. Trisula tersebut 
adalah simbol yang mengikat 
keluarga Maserati, kampung 
halaman mereka, dan kesenian 
serta keahlian khas Bologna dan 
Emilia Romagna. 

Saat ini produk unggulan dari 
Maserati adalah GranTurismo dan 
GranCabrio, serta generasi terbaru 
sedan unggulan Maserati 
Quattroporte dan sedan sports 
Ghibli. (Dari berbagai sumber)

Dulu, bicara soal mobil eksotik dari 
Italia, yang akan muncul di benak 
kita tentu adalah Ferrari & 
Lamborghini. Namun seiring waktu, 
muncul sebuah merek lain yang 
tidak kalah indah, mengagumkan & 
mengesankan : Pagani Automobili,  
sebuah produsen otomotif dan juga

karbon fiber dari Italia. Perusahaan 
ini didirikan tahun 1992 oleh 
Horacio Pagani. Berlokasi di San 
Cesario sul Panaro, dekat Modena, 
Italia.

Pagani mendesain sendiri mobilnya 
dengan projek bernama "C8 

Project". Tahun 1992, dia memulai 
konstruksi prototipenya, dan tahun 
1993 mobil tersebut di tes di 
Terowongan Angin Dallara dengan 
hasil positif. Tahun 1994 Mercedes-
Benz setuju untuk menyuplai mesin 
V-12nya kepada Pagani. Mobil ini 
diberi nama Pagani Zonda dan 
pertama kali diperkenalkan kepada 
publik tahun 1999 di Geneva Motor 
Show. Pagani mulai masuk ke 
pasaran Amerika Serikat tahun 
2007.

Apa yang membedakan Pagani 
dengan pabrikan supercar eksotis 
lain di Modena, Jika pabrikan 
supercar lain memiliki pabrik 
ekstravagan, mewah & megah, 
Pagani malah terlihat seperti sebuah 
workshop & butik. Namun karena 
itulah, Zonda lebih terasa spesial, 
karena benar-benar menunjukan 
cinta Horacio akan supercar yang 
sempurna.

st.motortrend.com
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HOTLINE 24 Jam (021) 31999100

BENGKEL REKANAN ACA

Jakarta Barat

Asia Motor 
Jl. Daan Mogot Km. 11 No. 37
Telp : 6198718/6198667 
Fax : 5417328 

Auto Prima Motor 
(khusus kendaraan dgn harga diatas
300 Juta)
Jl. Raya Srengseng No. 133 
Telp : 58900800

Altrindo Motor
Jl. Joglo Raya No. 90, 
Kembangan Jakarta Barat
Telp : 36856556 
Fax : 58908728

Benindo Motor 
Jl. Rawa Kepa VIII /33-34 Tomang
Telp : 5672342/5680231 
Fax : 5605120 

Bengkel Surya
Jl. Duri Kosambi No.88, Cengkareng  
Telp : 54376839/70809091
Fax : 54376846
 
Carrisma 
Jl. Outer Ring Road No. 38,
Rawa Buaya, Cengkareng
Telp : 5820397/5820398 
Fax : 5820327
 
Cindy Mobil 
Jl. Tolo No. 18 Srengseng Raya
Jakarta Barat 11630
Telp : 5867311/58905960
Fax : 5867311

Chung Service 
Jl. Duri TSS No. 54-56, Jembatan 5
Telp : 6313255/6310789 
Fax : 6313254
 
Jelambar Jaya 
Jl. Jelambar Baru Raya No. 9
Telp : 5600316-17/5679915-17 
Fax : 5671129

Layanan Prima
Jl. Jelambar Barat III No. 12A 
Telp : 5665930/5665931 
Fax : 5646485 

Primatama Motor 
Jl. Kebon Jeruk Baru No. 1
(Arjuna Selatan) Samping 
Tol Kebon Jeruk  
Telp : 5349983/5303440 
Fax : 5349984 

R'Moda 
Jl. Lingkar Luar Rawa Buaya
RT. 004/03 Jakarta Barat 
Telp : 58353927-29 
Fax : 58353930
 
Sentra Buana 
Jl. E No.16 RT 02/01, Kebon Jeruk
 Telp : 5329074/53677123 
Fax : 5324964
 
Subur Oto 
Jl. K. Sekretaris No. 1A Daan Mogot 
Telp : 56978850-51/70703454 
Fax : 56978851

Asia Motor Makmur (AMM02)
Jl. Kemandoran VIII No.6
Telp :5305060;  Fax : 5311245

WSW
Jl. Hadiah No. 21-23 
Telp :5684563,5654912,5654909-10
Fax : 5654911

Terminal Central Interindo
Jl. Meruya Ilir Utara No. 53
Telp : 845749, 5867853, 5867854
Fax : 5850192

Mitra Asia Mobilindo
Jl. Kedoya Raya No. 31 
RT/RW 008/007, Kel. Kedoya Utara
Telp : 5823719
Fax : 5808738

Nissan Pos Pengumben
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Pahlawan No. 81,

Pos Pengumben, Kebun Jeruk
Telp : 53662368
Fax : 53662369

Jakarta Pusat

Jaya Baru Motor 
Jl. Bangau IV No.2, Blok II 6-8 
Bungur Besar-Stasiun Senen 
Telp : 4256339/4251858/4222295 
Fax : 4211235 

Jakarta Selatan

Arthas Mobilindo 
Jl. Kemang Raya No. 11
Bangka - Mampang Prapatan
Telp : 7197655/7183840 
Fax : 7191461 

PT. Buanasakti Aneka Motor 
Jl. Warung Buncit Raya 109
Telp : 7996171/7900288 
Fax : 7993572/79193051 

Indo Oto Service Center
Jl. Let Jend. TB Simatupang 
No. 7, Pasar Minggu
Telp : 7890229
Fax :7890228

Auto Master
Jl. Cileduk Raya No. 110, Cipulir
 Telp : 7397088, 72788833
Fax : 7397021

Bintang Bijaksana
Jl. Raya Kebayoran Lama PAL VII No. 2  
Jakarta Selatan
Telp : 5325378, 5300220
Fax : 5482707

IKM Group (Honda) 
PT. Istana Kebayoran Baru Motor
Jl. RS Fatmawati No. 21
Telp : 7508895, 7507723
Fax :7502678

IKM Group (Honda)
PT. Istana Kebayoran Baru Motor 
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav 8 
RT/RW 001/005
Telp : 7223377
Fax :7223747

Nissan Warung Buncit
Jl. Warung Jati Barat No. 34
Jaripadang, Ps. Minggu, 
Telp : 78833788 (Hunting)
Fax : 78830072

Jakarta Timur

Asia Sukses Motor
Jl. Matraman Raya No. 67 B-C, 
Telp : 85912785-88
Fax : 85912783

Mitra Bengkel Andalan Pratama
(MBAP1)
Jl.H.Naman  No.1, Kalimalang
Telp : 8648880/1, 8647305
Fax : 8647305

Mustika Jaya 
Jl. Bekasi Timur No. 150 A,
Kel. Cipinang Besar Utara
Telp : 8516994/8561080 
Fax : 8516995

PRO CARE 
Jl. DI. Panjaitan Kav. 5 
Telp : 8190026 
Fax : 8570111

Indomobil Pulogadung
(PT. Buana Indomobil Trada)
Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung, Telp : 
4609308, 46820960
Fax : 4611489

Nissan Cibubur
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Alternatif Cibubur Km 7, Cibubur
Telp : 51221760
Fax : 82494927

Ford Jakarta Timur
(khusus kendaraan merk Ford)

Jl. MT. Haryono Kav. 29-30 
Telp : 8294830
Fax : 8307459

Nissan Pulogadung
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Raya Bekasi km. 18, Pulogadung 
Cakung, Jakarta Timur
Telp : 4683-1318
Fax : 4683-1320

Jakarta Utara

Ayun Jaya Motor 
(khusus kendaraan dgn harga diatas
300 Juta)
Jl. Danau Sunter Selatan Blok O3 
No. 43-44 
Telp : 65834555; Fax : 6507811

Gunadaya 
Jl. H. Tamin
(Sunter Jaya)VII A No. 37 
Telp : 6522102 
Fax : 65305134

Permata Gading Autocenter 
Jl. Raya Tipar Cakung No. 86 
Sukapura, Cilincing 
Telp : 4404788 / 98108633 
Fax : 4407229
 
Surya Mas 
Jl. Ampera VII No. 39-40
Gunung Sahari, Ancol 
Telp : 64717785/64714848 
Fax : 64713635 

Auto Glass
(khusus pengerjaan kaca)
Jl. Danau Sunter Utara Blok J12
No. 78-79, Sunter Agung
Jakarta Utara
Telp : 65303300 
Fax : 6510018

Karinda
Jl. Kapuk Kencana Blok B 
No. 12,13,14
Kapuk Jakarta Utara
Telp : 5404961 / 5445310
Fax : 5458439
Sulindo Sejati
Jl. RS. Ancol No. 1A (Ex. RS. Ancol), Telp : 
65831902, 65831903
Fax : 65838024

Astrido Yos Sudarso
Jl. Yos Sudarso No. 19
Telp : 4300777

Nissan Ancol
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jalan Ancol Barat VIII No. 2 
RT. 002 RW. 001, Ancol,
Pademangan- Jakarta Utara
Telp : 6919969
Fax : 6912822

Honda Sunter 
(PT Handijaya Sukatama)
(khusus kendaraan merk Honda)
Jl. Danau Sunter Barat 
Blok A1/7, Jakarta Utara  
Telp : 6403740 
Fax : 6403739

Tangerang

Asia Motor Makmur (AMM01)
Jl. Industri Raya Blok A No. 5, 
Jatake
Telp : 5906106
Fax : 5906050

Trans Asia Terpadu 
Jl. Raya Pondok Aren No. 49 A 
Tangerang Selatan
Telp : 29861717 
Fax : 29861719

Dua Sekawan Motor 
Jl. Imam Bonjol 
No. 39 & 26, Karawaci 
Telp : 5517669/5514349 
Fax : 5514349
 
Motoreko Mobilindo 
Jl. Raya Serpong KM 7 No 32, 
Telp : 53128629 
Fax : 53124017 

Marga Jaya
Jl. MH Thamrin No 8, Cikokol
Telp :55753359-55749669
Fax : 55757266-55757267

Nissan Jatake
(khusus kendaraan merk Nissan)
Jl. Gatot Subroto Km. 8, Jatake
Telp : 55655680
Fax : 55655230
 
Honda Pradana 
Jl.Raden Saleh No.8 Karang Tngah 
Telp : 73455888 
Fax : 7305559

Ford Tangerang
(PT Kreasi Auto Kencana)
(khusus kendaraan merk Ford)
Jl. Sudirman No. 74, Babakan
Cikokol Raya, Tangerang
Telp : 55701819
Fax : 55701820

Bekasi

Auto Wright
Jl. Raya Narogong No. 99 Km. 6,
Bekasi Timur
Telp : 82427908
Fax : 82427918

Cahaya Utama
(dapat menerima perbaikan kendaraan 
besar)
Jl. Raya Narogong No. 222 
Bojong Rawalumbu, Bekasi
Telp : 82433568
Fax : 82433574

Bogor

Auto Sinar Makmur
Jl. KH. Soleh Iskandar RT.004/
RW.005, Kelurahan Cibadak
Kecamatan Tanah Sareal, 
Bogor 16310
Telp : 0251-7540868

Oto Prima
(PT. Kridasapta Kartikatama)
Jl.Raya Tajur No.32
Bogor 16720
Telp : 0251-330557
Fax : 0251-339218

Sukawarna 
Jl. Raya Cipaku, Bogor
Telp : 0251-315332
Fax : 0251-320476

Hanggar
Jl. KH Soleh Iskandar Km.4 No.3
(d/h Jl Baru Kemang)
Bogor 16162
Telp : 0251-7535239
Fax : 0251-7539712

Honda Mandiri Bogor
(khusus kendaraan merk Honda)
Jl. Raya Pajajaran No. 27
Bogor 16143
Telp : 0251-8324326 /8327916 
Fax : 0251-8311826

Plaza Toyota (pengajuan klaim bisa 
melalui Dealer)
Jl. Karanggan No. 85 RT. 07/RW. 4
Kecamatan Gunung Putri-Bogor
Telp : 87929407, 87929409
Fax : 87929401

* Dealer - dealer PT.  Plaza Toyota:
Jl. Kapten Piere Tendean No. 9A 
Jakarta Selatan
Telp: 52901818, Fax  : 52892281
Jl. Pemuda Raya I No. 6 
Rawamangun-Jakarta Timur 
Telp: 47868686, Fax : 47869938
Jl. Kyai Tapa No. 263
Jakarta Barat
Telp: 56978118, Fax :  56978908
Jl. Panjang No. 25, Sunrise Garden
Jakarta Barat
Telp: 58302555, Fax :  5826378
Jl. Raya Boulevard M5/11
Gading Serpong -Tangerang
Telp: 29001090, Fax : 29001091

Cibubur

Padi Abadi Kreatifika
Jl. Letda Natsir, Bojongkulur,
Ciangsana, (Depan Villa Nusa
 Indah 3) Cibubur
Telp : 021-82415582/82415780 
Fax : 021-82415780

Tidar Motor
Jl. Trans Yogi Nagrak Cikeas No. 3, 
Gunung Putri-Bogor
Telp : 021-82490188 
Fax : 021-82491323

Depok

Paint Auto Repair
Jl. Raya KSU-SERAB No. 1 RT. 06 RW. 05 
Tritajaya Depok
Telp : 77835421
Fax : 77832517

Surya Jaya Motor
Jl. Abdul Gani No. 6, RT. 05 RW. 03
Kelurahan Kalibaru
Telp : 8763970-71
Fax : 8763971

Cilegon

Anugrah Motor 
Jl. Raya Temu Putih No. 55 Kav Blok C
Cilegon - Banten
Telp : 0254-391941
Fax : 0254-393755

Karya Agung Otomotif
Jl. Raya Seneja No. 45
Cilegon - Banten
Telp : 0254-389255
Fax : 0254-389255

Surabaya

Best Color
Jl. Raya Lontar 19 (48A)
Telp : 031-7413000, 031-7414545
Fax : 031-7409279

Bumen Redja Abadi
Jl. Raya Larangan No. 2
Candi, Sidoarjo, Surabaya
Telp : 031-8950467
Fax : 031-8921401

Hutan Alam
Jl. Kenjeran 615
Surabaya
Telp : 031-3894858, 031-3892336
Fax : 031-3893784

Karsten Kedungdoro
Jl. Kedungdoro 50A-52
Surabaya
Telp : 031-5322060
Fax : 031-5321050

Masagung 
Jl. Kedungsari 35-37
Surabaya
Telp : 031-5341574
Fax : 031-5314600

SIP (CV Speed Indo Pratama)
Jl. Tenggilis tengah 1 No. 28
Surabaya
Telp : 031-8496648,  031-8496649
Fax : 031-8419120

WIN 
Jl. Mastrip 224
Surabaya
Telp : 031-7669900
Fax : 031-7666367

PT United Motor Centre
Jl. A. Yani No. 40-44
Telp : 031-8290638, 031-8280612
Fax : 031-8287542

Ponorogo

Auto Dakar
Jl. Kumbokarno No. 16
Ponorogo, Jawa Timur
Telp : 0352-483100
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Kids Corner

Italia merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki 
banyak daya tarik sehingga diminati wisatawan dari seluruh 
dunia mulai dari objek wisata, kota-kota yang romantis, 

kuliner hingga fashion. Beberapa hal yang membuat negara 
ini terkenal adalah banyak sekali objek wisata yang memiliki 
unsur sejarah dan seni seperti Collousseum di Roma. Italia juga 
memiliki pekembangan fashion yang sangat maju dan trendi 
karna banyak designer dunia yang berasal dari negara tersebut 
seperti Giorgio Armani, Domenico Dolce & Stefano Gabbana. 
Namun, ternyata kuliner merupakan hal yang paling menarik 
dari Italia. 

Makanan tradisional khas Italia sangat mendunia. Ini tidak 
lepas dari komitmen mereka untuk menjaga keontetikan rasa 
makanannya. Selain itu, lezatnya makanan Italia dan rasanya 
yang universal memang tidak bisa ditolak. Salah satu makanan 
khas Italia yang paling mendunia adalah Pizza. Makanan 
berbahan dasar roti ini memang sudah menjadi makanan favorit 
di berbagai kalangan mulai dari anak kecil hingga dewasa. 

KidZania Jakarta sebagai edutainment theme park dengan 
konsep fun dan experimental learning memberikan kesempatan 
kepada anak-anak untuk mencoba membuat sendiri makanan 
khas Italia yang sangat terkenal di establishment Pizzania. 
Establishment ini merupakan salah satu establishment terfavorit 
di KidZania karena anak-anak bisa membuat pizza mulai dari 
memipihkan adonan pizza, memberikan topping sesuai dengan 
rasa yang mereka pilih dan pizza yang dibuat bisa langsung 
dimakan atau dibawa pulang. Ada banyak variasi Pizza yang 

bisa dibuat di establishment ini. Namun, pizza terfavorit di 
KidZania adalah Pizzania. Nama pizza yang sama dengan 
nama establishment nya ini memiliki rasa yang unik dengan 
campuran sosis ayam, sosis sapi, smoked beef, paprika dan 
nanas. Karena begitu banyaknya pengunjung yang menyukai 
pizza ala KidZania ini, tidak sedikit yang datang ke KidZania 
hanya untuk memesan Pizza. Oleh karena itu, saat ini KidZania 
telah bekerjasama dengan layanan ojek delivery online untuk 
memudahkan orang-orang yang ingin membeli Pizzania.

Yuk, rasakan keseruan membuat Pizzania dan juga kelezatannya 
hanya di KidZania Jakarta. 

KidZania, Get Ready For A Better World !

Merasakan Keseruan dan Kelezatan 
Pizza ala KidZania
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Sabet Medali Emas di Rio, 
Tontowi/Liliyana Lunasi 'Utang'
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir membayar kekecewaan di 
Olimpiade London, empat tahun lalu dengan menyabet 
medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro. 
Tontowi/Liliyana sudah lunasi utangnya. Podium 
tertinggi diraih ganda campuran nomor satu Indonesia 
ini dengan kemenangan meyakinkan atas pasangan 
Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Yin. Dalam laga �nal, 
Rabu (17/8/2016) malam WIB, Tontowi/Liliyana menang 
dua gim langsung 21-14, 21-12.

Sukses ini sekaligus menyambung kembali tradisi emas 
Indonesia dari cabang bulutangkis di Olimpiade. Sejak 
mulai dipertandingkan pada 1992, bulutangkis tidak 
pernah absen menyumbang medali emas tapi tren itu 

putus di London 2012. Pada ajang itu, Tontowi/Liliyana 
gagal membawa pulang medali. Setelah terhenti di 
semi�nal, Tontowi/Liliyana kalah dalam perebutan medali 
perunggu melawan pasangan Denmark Joachim Fischer 
Nielsen/Christinna Pedersen.

"Saya lega, bangga, senang. Karena Indonesia biasanya 
tradisi emas, tapi kemarin di Olimpiade London 2012 
kami berhutang bawa medali. Sekarang langsung kami 
bayar hutangnya. Senang sekali," kata Liliyana."Saya 
nggak bisa berkata-kata. Luar biasa rasanya. Ini saya 
persembahkan untuk hari kemerdekaan Republik 
Indonesia," kata Tontowi. (detik.com)

Cleveland Cavaliers memberikan kontrak fantastis dan 
langka untuk bintangnya, LeBron James. Menurut sebuah 
laporan, Cavs akan memperpanjang kontrak dengan nilai 
$100 juta (sekitar Rp1,3 triliun) selama tiga musim. 
Foxsport melaporkan, selain nilai kontrak yang lumayan 
besar, Cavs juga menambahkan klausul bahwa James 
tidak akan dijual selama masa kontrak tersebut. Musim 
depan, James akan mendapatkan bayaran $31 juta, 
(sekitar Rp40 miliar). Dengan angka tersebut, James akan 
menjadi pemain NBA termahal. 

Klausul kontrak yang tidak akan dijual tersebut 
merupakan yang pertama bagi James. Musim lalu, ada 
enam pemain yang memiliki klausul sama dengan James 
yakni Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin 
Garnett, Dirk Nowitzki dan Dwyane Wade. Ada beberapa 
syarat agar pemain bisa dikontrak dengan klausul 

tersebut, yaitu ia harus bermain delapan tahun di NBA, 
dan empat tahun di tim yang sama. James telah memiliki 
sejumlah syarat tersebut, meski ia baru bermain dua 
musim terakhir di Cavs. 

James pernah membela Cavs pada 2003-2010. Kemudian, 
ia pindah ke Miami Heat 2010-2014. Sejak 2014-sekarang, 
James kembali bermain untuk Cavs.  Sebenarnya tanpa 
adanya klausul kontrak tersebut, Cavs sepertinya tidak 
akan menjual James. Satu-satunya cara James bisa 
pindah dari Cavs yakni jika ia meminta untuk dijual.  
Musim lalu, James memberikan cincin juara yang 
pertama kali bagi Cavs. Pemain berusia 31 tahun ini telah 
meraih empat kali pemain terbaik NBA. Ia juga 
memberikan dua gelar juara NBA bagi Miami Heat. 
(viva.co.id)

Cavaliers Beri LeBron James 
Klausul Kontrak Langka

imgur.com

assets.rappler.com
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Sabet Medali Emas di Rio, 
Tontowi/Liliyana Lunasi 'Utang'
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir membayar kekecewaan di 
Olimpiade London, empat tahun lalu dengan menyabet 
medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro. 
Tontowi/Liliyana sudah lunasi utangnya. Podium 
tertinggi diraih ganda campuran nomor satu Indonesia 
ini dengan kemenangan meyakinkan atas pasangan 
Malaysia Chan Peng Soon/Goh Liu Yin. Dalam laga �nal, 
Rabu (17/8/2016) malam WIB, Tontowi/Liliyana menang 
dua gim langsung 21-14, 21-12.

Sukses ini sekaligus menyambung kembali tradisi emas 
Indonesia dari cabang bulutangkis di Olimpiade. Sejak 
mulai dipertandingkan pada 1992, bulutangkis tidak 
pernah absen menyumbang medali emas tapi tren itu 

putus di London 2012. Pada ajang itu, Tontowi/Liliyana 
gagal membawa pulang medali. Setelah terhenti di 
semi�nal, Tontowi/Liliyana kalah dalam perebutan medali 
perunggu melawan pasangan Denmark Joachim Fischer 
Nielsen/Christinna Pedersen.

"Saya lega, bangga, senang. Karena Indonesia biasanya 
tradisi emas, tapi kemarin di Olimpiade London 2012 
kami berhutang bawa medali. Sekarang langsung kami 
bayar hutangnya. Senang sekali," kata Liliyana."Saya 
nggak bisa berkata-kata. Luar biasa rasanya. Ini saya 
persembahkan untuk hari kemerdekaan Republik 
Indonesia," kata Tontowi. (detik.com)

Cleveland Cavaliers memberikan kontrak fantastis dan 
langka untuk bintangnya, LeBron James. Menurut sebuah 
laporan, Cavs akan memperpanjang kontrak dengan nilai 
$100 juta (sekitar Rp1,3 triliun) selama tiga musim. 
Foxsport melaporkan, selain nilai kontrak yang lumayan 
besar, Cavs juga menambahkan klausul bahwa James 
tidak akan dijual selama masa kontrak tersebut. Musim 
depan, James akan mendapatkan bayaran $31 juta, 
(sekitar Rp40 miliar). Dengan angka tersebut, James akan 
menjadi pemain NBA termahal. 

Klausul kontrak yang tidak akan dijual tersebut 
merupakan yang pertama bagi James. Musim lalu, ada 
enam pemain yang memiliki klausul sama dengan James 
yakni Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin 
Garnett, Dirk Nowitzki dan Dwyane Wade. Ada beberapa 
syarat agar pemain bisa dikontrak dengan klausul 

tersebut, yaitu ia harus bermain delapan tahun di NBA, 
dan empat tahun di tim yang sama. James telah memiliki 
sejumlah syarat tersebut, meski ia baru bermain dua 
musim terakhir di Cavs. 

James pernah membela Cavs pada 2003-2010. Kemudian, 
ia pindah ke Miami Heat 2010-2014. Sejak 2014-sekarang, 
James kembali bermain untuk Cavs.  Sebenarnya tanpa 
adanya klausul kontrak tersebut, Cavs sepertinya tidak 
akan menjual James. Satu-satunya cara James bisa 
pindah dari Cavs yakni jika ia meminta untuk dijual.  
Musim lalu, James memberikan cincin juara yang 
pertama kali bagi Cavs. Pemain berusia 31 tahun ini telah 
meraih empat kali pemain terbaik NBA. Ia juga 
memberikan dua gelar juara NBA bagi Miami Heat. 
(viva.co.id)

Cavaliers Beri LeBron James 
Klausul Kontrak Langka
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Smart Info
Honda Civic Hatchback Dijual Tahun Depan 

>>

Versi prototipe Honda Civic hatchback sudah dipamerkan 
PT Honda Prospect Motor (HPM) di booth ajang Gaikindo 
Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, di ICE, 
BSD, Tangerang. Direktur Pemasaran dan Layanan Purna 
Jual HPM Jonfis Fandy menjelaskan, model tersebut 
hanya diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Jika 
responnya baik, maka akan mulai dijual pada awal tahun 
depan. Menurut Jonfis, penempatannya sudah pasti 
berada di atas Jazz. Sebab, secara spesifikasi dan juga 
harga lebih mahal. Namun, jika dijual di Indonesia, Honda 
memastikan tetap memiliki banderol yang kompetitif. 
Sama seperti yang di pasarkan di Amerika Serikat (AS), 
Civic 5-pintu ini untuk pasar Indonesia menggunakan 
mesin 1.5-liter VTEC Turbo. Mengenai jenis transmisi 
belum dipastikan, namun secara global didukung pilihan 
CVT dan manual 6-percepatan.  (Kompas)

Pria ini kecanduan minum deterjen cair  >>

Zhang Yue, pria asal Kota Chongqing, China, mengalami 
kecanduan minum. Masalahnya, minuman yang rutin 
ditenggaknya adalah deterjen cair pencuci pakaian. Kebiasaan 
aneh pria 31 tahun ini dimulai pada 2012. Dia tiba-tiba merasakan 
sensasi aneh untuk menjajal minum cairan pembersih pakaian. 
Satu teguk, dua teguk, Yue ternyata keterusan. Dia setiap hari 
harus menenggak cairan pembersih. Kalau sedang tak ada 
deterjen, dia sanggup meminum sampo satu botol penuh 
sampai tandas. Stasiun televisi CCTV News melaporkan), 
kebiasaan unik Yue mendapat sorotan publik. Dia menjadi 
selebritas di negeri Tirai Bambu. Dokter sudah memeriksa 
kondisi badan Yue. Sejauh ini tidak ada masalah berarti. Hanya 
saja dia dipastikan mengidap gangguan pola makan disebut 
Pica. Artinya, seseorang pengidapnya terdorong mengonsumsi 
barang-barang tanpa nutrisi atau malah berbahaya. Obyek yang 
dimakan biasanya tak lazim, mulai dari deterjen, batu, sampai 
obat nyamuk bakar.   (Merdeka.com)

<< Terpisah 19 Tahun, Ibu Ini Jatuh Cinta pada Anak 
Kandungnya

Monica Mares masih terlalu muda ketika melahirkan anak pertamanya. 
Ia yang kala itu berusia 16 tahun akhirnya menyerahkan putranya 
untuk diadopsi pasangan lain. Lewat perantaraan situs jejaring sosial 
Facebook, ia kemudian terhubung lagi dengan putranya yang sekarang 
berusia 19 tahun. Kopi darat pertama dilakukan Natal tahun lalu. 
Bukannya mencurahkan kasih sayang seorang ibu, wanita itu justru 
mengaku tergila-gila pada putranya sendiri. Mereka kemudian tinggal 
bersama dan hubungan mulai bersifat seksual. Monica terkenang saat 
ia pertama mengakui perasaannya kepada Caleb Peterson, putranya, 
"Saya tidak tahu bagaimana reaksi kamu. Saya ibumu dan kamu anak 
saya, tapi saya jatuh cinta kepadamu." Caleb menjawab, "Saya juga. 
Tapi, saya takut memberitahu." Mereka kemudian berciuman. Dan 
kontak fisik itu baru permulaan. Sekarang, pasangan yang tinggal di 
negara bagian New Mexico, Amerika Serikat itu menuai dampak dari 
hubungan terlarang tersebut. Mereka sempat ditahan awal tahun lalu 
dengan tuduhan melakukan hubungan sedarah (incest). Kini, ibu dan 
anak itu sedang menunggu tanggal persidangan di pengadilan yang 
rencananya akan digelar September mendatang.   (Liputan6.com)
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Iklankan Huawei, Brooklyn Beckham Dibayar Rp 
1,7 Miliar >>

Brooklyn Beckham, anak sulung megabintang David Beckham, 
belakangan makin populer. Bahkan Huawei mendapuknya jadi 
bintang iklan dengan bayaran konon mencapai 100 ribu poundsterling 
atau di kisaran Rp 1,7 miliar. Remaja berusia 17 tahun itu mengiklankan 
smartphone baru besutan Huawei, Honor 8. Brooklyn dinilai sosok yang 
tepat untuk menjangkau kalangan muda di Amerika Serikat, di mana 
Honor 8 baru saja diluncurkan. Iklan Brooklyn mempromosikan Honor 
8 tayang di stasiun televisi, YouTube dan juga akun Instagramnya yang 
punya follower lebih dari 8 juta. Huawei memang sedang berupaya 
meningkatkan citra mereknya dengan menyewa selebritis papan atas. 
Sebelumnya mereka menggaet Scarlett Johansoon dan Henry Cavill 
untuk mempromosikan Huawei P9. "Huawei memilih Broklyn karena 
dia masih muda dan dilihat sebagai role model yang baik buat anak 
seusianya. Dia punya jutaan follower di media sosial dan ini adalah cara 
yang bagus untuk menarik mereka," sebut seorang sumber. (Detik)

<< Asuransi Untuk Pemain Pokemon Go

Sebuah bank di Rusia telah menemukan cara dan strategi untuk 
meningkatkan pendapatan mereka dengan memanfaatkan 
popularitas Pokemon Go dan serta untuk mempromosikan 
produk-produknya. Sberbank menawarkan pemain Pokemon Go 
asuransi gratis, mereka menjanjikan untuk memberikan Asuransi 
sampai dengan 50.000 rubel atau sekitar $ 800 untuk kecelakaan 
yang berhubungan dengan game Pokemon Go ini. Bermain 
Pokemon Go menyenangkan, tetapi karena Anda mungkin 
sudah mendengar berita, game adiktif juga dapat menyebabkan 
kecelakaan serius. Sejak games ini dirilis, banyak orang telah 
menabrak mobil polisi, jatuh saat menuruni tangga, ditembak 
dan seseorang bahkan telah jatuh dari tebing dalam upaya 
mereka untuk menangkap Monster Pokemon Go. Untuk menjadi 
pemegang polis asuransi ini, pemain harus memasukkan nomor 
username dan ponsel Pokemon Go mereka di website Pokmon 
yang bertema bank. Tertanggung juga diminta untuk mengambil 
foto cedera mereka untuk dapat digunakan sebagai bukti agar 
mereka  bisa klaim asuransi.  (Okezone)

Bisnis asuransi syariah terus menggeliat >>

Industri asuransi syariah terus menggeliat. Hingga semester 
I-2016, total premi asuransi syariah baik jiwa maupun umum 
tumbuh 26,45% menjadi Rp 30,6 triliun. Pertumbuhan premi 
asuransi syariah itu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan 
premi asuransi konvensional. Diversifikasi produk asuransi 
syariah membuat pertumbuhan premi melaju. Data Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pertumbuhan premi 
asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah masing-
masing tumbuh 21,1% dan 28,8%. Kinerja ini cukup ciamik 
dibandingkan pertumbuhan premi asuransi konvensional 
yang hanya 12%-18%. Taufik Marjunihadi, Ketua Asosiasi 
Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyebut beberapa faktor 
penyebab pertumbuhan premi. Pertama, gencarnya literasi 
produk asuransi syariah sejak awal tahun. Ini didukung 
jumlah agen syariah asuransi jiwa yang mencapai 200.000 
agen. Kedua, jumlah pemain asuransi bertambah menjadi 
45 perusahaan. Faktor Ketiga, inovasi produk asuransi syariah 
terutama adanya konsorsium asuransi haji. (Kontan)
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Tahun ini merupakan momen 
bersejarah bagi Perusahaan kami 
Asuransi Central Asia (ACA) yang 

sudah memasuki usia ke 60 tahun pada 29 
Agustus 2016 lalu.

Merayakan usia ke 60 ini ACA memilih 
melakukan berbagai  kegiatan bagi 
karyawan dan keluarganya, seperti 
olahraga, lomba foto, lomba menyanyi, 
dimana puncaknya dilaksanakan 27 
Agustus 2016 di Gelanggang Olahraga 
(GOR) Pertamina Simprug.

Lomba menyanyi ACA idol yang dikemas 
menyerupai ajang idol ini sangat diminati 
oleh para karyawan, sehingga diikuti oleh 
banyak peserta. ACA Idol menyaring para 
karyawan berbakat, hingga beberapa 
finalis, dan mereka yang lolos seleksi 
berkesempatan tampil live di GOR simprug 
layakanya bintang Indonesian idol. Happy 
60th anniversary ACA!!

ACA Highlight

LifeStyle

Selamat Ulang Tahun ACA 60 Tahun
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Jika anda ingin bertanya mengenai asuransi, kirimkan pertanyaan anda ke rubrik INSURANCE VILLE 
melalui info@aca.co.id. setiap pertanyaan yang dimuat akan kami berikan cenderamata menarik.

Tanya jawab Seputar Asuransi...
Insurance Ville

LifeStyle
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Halo ACA,

Saya Maphar dari Jombang. Saya tertarik dengan produk asuransi pengangkutan 
dari ACA. Sebagian informasinya saya dapat dari website aca.co.id. Mohon dapat 
dijelaskan kembali mengenai produk asuransi ini agar lebih jelas. 

Terima kasih dan salam,

Halo Pak Maphar,

Terima kasih atas perhatiannya atas produk asuransi 
pengangkutan dari kami. Berikut penjelasan yang kami 
sarikan dari berbagai sumber. 

Mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya 
di seluruh dunia baik melalui udara, laut dan darat 
adalah sangat berisiko, seringkali terjadi kerusakan 
atau kerugian yang terjadi selama dalam perjalanan, 
oleh karena itu dibutuhkan Asuransi Pengangkutan 
Barang (Marine Cargo Insurance)

Apa saja yang bisa diasuransikan?
Barang-barang dagangan, mesin,bahan baku, atau 
kepentingan lain yang akan dimuat melalui angkutan 
udara ,laut atau darat. Selain itu uang tambang (freight) 
serta keuntungan yang diharapkan (imaginair profit)pun 
dapat diasuransi.
 
risiko-risiko apa saja yang dijamin?
Kerugian atas barang-barang yang diangkut dari 
satu tempat ke tempat lain yang disebabkan oleh 
tergelincirnya alat angkut atau keluar dari rel. Khusus 
alat angkut berupa kapal laut, kerugian yang dialami 
pemilik barang dapat disebabkan oleh: kebakaran, 
kandas, tenggelam, atau terbaliknya alat angkut 
dengan obyek lain selain air; pembongkaran barang 
di pelabuhan darurat; peristiwa general average: 
pembuangan atau terlemparnya barang ke laut; gempa 
bumi,letusuan gunung berapi, petir dan sejenisnya. 

Jaminan Tambahan
Marine Cargo Clause A (Jaminan Satu) umumnya 
memberikan jamian tambahan untuk:
1. Jaminan dari Gudang ke Gudang (warehouse to 

 warehouse)
2. Jaminan bongkar muat (loading and unloading risks)
3. Jaminan General Average losses and General Average

Contributions
4. Jaminan perang, pemogokan, kerusuhan, dan huru

hara (war, strikes, riots and civil commotions)
5. Jaminan pencurian, bajing loncat dan tidak terkirim

(theft, pilferage and non delivery)

Jaminan Polis Marine cargo clauses terdiri dari :
1. Jaminan Satu: Clause A (All Risks)
    Menjamin segala kerusakan atau kerugian, kecuali

risiko

Kebakaran atau peledakan
Kapal kandas, terdampar, tenggelam
atau terbalik
Alat angkut darat tabrakan, terbalik 
atau keluar rel;
Tabrakan kapal atau benturan kapal 
dengan benda-benda lain kecuali air 
Pembongkaran barang di pelabuhan 
darurat 
Gempa bumi, tsunami, letusan 
gunung berapi atau sambaran petir;
Pengorbanan kerugian umum (general 
average sacrifice)
Jettison 
Barang tersapu ombak ke laut 
Masuknya air laut, air danau atau air 
sungai ke dalam alat angkut, kapal, 
palka kapal, kontainer, mobil box atau 
tempat penyimpanan di luar kapal 
atau alat angkut darat 
Kerugian total per koli, karena 
terlempar atau jatuh ke laut selama 
pemuatan atau pembongkaran barang 
ke atau dari kapal

clause B

Ya
Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya
Ya
Ya

Ya

clause c

Ya
Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya
Tidak
Tidak

Tidak

    terhadap risiko yang dikecualikan

2. Jaminan Dua (Clause B) atau Jaminan Tiga (ClauseC)  
     Menjamin kerusakan atau kerugian yang disebabkan
     oleh beberapa risiko saja. Lebih jelasnya bisa dilihat
     pada tabel berikut:

risiko-risiko apa saja yang tidak dijamin?
Risiko-risiko yang tidak dijamin antara lain: kerugian 
atau kerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan 
tertanggung; kondisi yang normal seperti kebocoran, 
susut berat atau susut isi, robek, aus; pengepakan tidak 
standar; alat angkut tidak layak beroperasi; perang 
dan sejenisnya; pemogokan buruh, kekacauan dan 
sebagainya.
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