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Management

Satu Situs untuk
Beragam Promo Terkini

Berselancar di dunia maya sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan di era digital seperti sekarang.
Bahkan hal tersebut telah menjadi salah satu kegiatan favorit untuk menghabiskan waktu; sekadar
untuk mencari promo atau deals terbaik untuk barang-barang atau jasa yang kita ingin atau butuhkan.
Meskipun terlihat mudah, mencari promo di dunia maya tidak semudah yang dibayangkan. Masingmasing situs memiliki promo-nya sendiri- dengan Bank tertentu yang belum tentu kita miliki. Selain itu,
terkadang informasi promo yang ada seringkali tidak up date, sehingga deal promo yang kita tertarik
bisa saja sudah berakhir. Belum lagi keamanannya yang terkadang tidak terjamin. Cukup menyulitkan
bukan?

S

ekarang Anda tidak perlu repotrepot lagi browsing berjamjam untuk menemukan promo
atau deal terbaik. Sebagai bank yang
senantiasa melakukan inovasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan
gaya hidup para nasabah, kini CIMB
Niaga hadirkan situs Kartu CIMB Niaga.
Cukup klik: https://cards.cimbclicks.
co.id/CreditCard dan Anda akan
menemukan promo-promo terbaik,
eksklusif bagi pemegang kartu kredit
CIMB Niaga.
Hanya melalui satu situs tersebut, Anda
dapat menikmati beragam penawaran
tanpa perlu beranjak dari tempat
duduk Anda, seperti:
• Belanja Online : pembelian tiket
KAI dan Blitz dimana Anda dapat
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•
•

•
•
•

menentukan sendiri tempat duduk
yang diinginkan
Program cicilan 0% yang sedang
berlaku
Program
diskon
dengan
berbagai merchant pilihan baik
dinning, fashion, hotel maupun
entertainment
Penukaran Poin X-tra dengan
beragam produk menarik
Bidding Online: lelang beragam
produk favorit dengan diskon
hingga 75%.
Chatting Online: berdialog langsung
dengan petugas kami mengenai
beragam informasi terkait kartu
kredit yang ingin Anda ketahui.

Selain fitur-fitur di atas, terdapat pula
informasi mengenai program-program

khusus seperti Top Spender, event
bazaar, informasi mengenai regulasi,
informasi kartu terbaru dari CIMB
Niaga dan lain-lain yang pasti tidak
ingin Anda lewatkan.
Tertarik? Segera ajukan Kartu Kredit
ACA CIMB Niaga Anda dengan
langsung click:
https://cards.cimbclicks.co.id/
CreditCard/ApplyNow/AffinityCard/
Step1
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M

anfaat
si Bulat
Merah

Menurunkan risiko kanker
kulit
Konsumsi
tomat
setiap
hari
terbukti menurunkan risiko kanker
kulit. Sebuah eksperimen pada
tikus menunjukkan, risiko kanker
berkurang hingga 50 persen berkat
asupan tomat.
Dalam penelitian yang dipublikasikan
di Scientific Reports, para ilmuwan
memberikan serbuk tomat pada
sekelompok tikus jantan. Tikustikus itu lalu diberi paparan sinar
ultraviolet.
Dalam 35 pekan, teramati penurunan
kanker kulit sebesar 50 persen
dibandingkan kelompok tikus yang
tidak mendapatkan tomat.
Menurut para ilmuwan, rahasianya
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terletak pada karotenoid, yakni
pigmen yang memberikan warna
pada tomat. Pigmen tersebut
melindungi kulit dari paparan sinar
ultraviolet, salah satu penyebab
kanker kulit.
Namun peran kandungan lain pada
tomat juga diyakini ikut berperan.
Terbukti dalam penelitian-penelitian
sebelumnya,
para
ilmuwan
menemukan
perbedaan
ketika
karotenoid diberikan dalam bentuk
tomat utuh dibandingkan dengan
suplemen yang disintesis.
"Tomat
tampak
lebih
efektif
mencegah kemerahan akibat paparan
ultraviolet, yang artinya kandungan
lain juga mungkin berperan," kata
sang peneliti, Tatiana Oberyszyn
seperti dikutip dari Sciencedaily.

BI 180317 p.11

Mengurangi Kanker Prostat
Tomat
diketahui
megandung
lycopene, sebuah antioksidan yang
membuat tomat berwarna merah
dan diketahui mampu mengurangi
pembesaran prostat akibat penuaan
dan mengurangi tekanan pada
kandung kemih.
Penemuan
ini
diyakini
bisa
memberikan masukan bagi orangorang
yang
terganggu
oleh
'kebutuhan' untuk sering ke toilet,
terutama pada malam hari.
Sebuah studi yang dilakukan
selama 3 bulan ini menemukan efek
kombinasi lycopene dengan senyawa
alami lainnya. Sebanyak 57 orang
laki-laki berusia 40-80 tahun diberi pil
yang mengandung bahan aktif atau
tablet serupa namun kosong. Namun,
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mereka tidak diberitahu mana yang
mereka ambil.
Hasilnya, para peneliti menemukan
bahwa jumlah kunjungan malam
hari ke toilet berkurang sepertiga kali
dan fungsi kandung kemih secara
keseluruhan
secara
substansial
ditingkatkan. Sementara itu, buktibukti telah berkembang mengenai
besarnya manfaat suplemen yang
baru diluncurkan di Inggris. Suplemen
tersebut dikatakan mengandung
Ateronon, yang mengandung versi
buatan lycopene.
Penelitian yang disampaikan oleh
Cambridge University di American
Heart Association menunjukkan
bahwa Ateronon memiliki efek yang
unik dalam meningkatkan fleksibilitas
pembuluh darah dan mengurangi
pengerasan pembuluh darah.
Ian Wilkinson, direktur unit uji
klinis Cambridge University, yakin
bahwa manfaat yang sama akan
diperoleh dalam mengurangi risiko
kanker prostat dan memperlambat
perkembangan penyakit pada lakilaki yang sudah didiagnosis kanker
prostat.

Atasi Kemandulan Pria
Prof Allan Pacey dari Sheffield
University
meyakini
tomat
mengandung senyawa bernama
lycopene yang diklaim dapat
meningkatkan kesuburan pria, sebab
ia mampu menambah jumlah sperma
hingga sebanyak 70 persen.
Pacey yang juga pakar di bidang
kesuburan pria ini kemudian

slide_321041_3006872_free

berinisiatif untuk mengujicobakan
sebuah suplemen berisi lycopene
bernama 'XY Pro'. Menurut Pacey,
suplemen
ini
diklaim
dapat
meningkatkan kadar lycopene dalam
darah hingga dua kali lipat.
Untuk keperluan riset ini, ia pun
merekrut 60 pria sehat berusia
antara 18-30 tahun. Selama tiga
bulan, separuh dari mereka diminta
mengonsumsi suplemen tomat
tersebut sebanyak dua kali sehari.
Sedangkan separuhnya lagi hanya
diberi kapsul kosongan atau plasebo.
"Kami melakukannya secara acak,
tak ada yang tahu siapa yang dapat
apa. Tujuannya agar mereka tidak
mempengaruhi hasil penelitiannya
nanti," kata Pacey.
Sejak
awal
dan
selama
berlangsungnya studi, sampel darah
dan sperma partisipan juga diambil
untuk membandingkan jumlah dan
kualitas benih mereka sebelum dan

setelah
tomat.

mengonsumsi

suplemen

Tiga bulan dirasa cukup bagi Pacey
sebab produksi sperma memang
berlangsung dalam kurun waktu
tersebut. Dengan studi ini ia ingin
membuktikan apakah lycopene
benar-benar dapat meningkatkan
kualitas sperma yang diproduksi,
semisal dengan mengurangi tingkat
kerusakan DNA-nya ataukah lycopene
hanya menambah jumlah sperma
matang yang dihasilkan.
"Bila percobaan ini berhasil, kami
punya alasan yang kuat untuk
mengujicobakannya pada pasien
yang mandul betulan," tekad Pacey.
Sumber: Detik
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Places Of Interest

Melbourne, Love at
the first sight

J

atuh hati pada pandangan pertama. Itu kalimat yang tepat
Oleh: Amanda Tjokronegoro
menggambarkan perasaan saya terhadap Melbourne. Hari
Amanda_tj2
pertama saya berada di Melbourne, saya sudah memutuskan
bahwa saya ingin kembali lagi berkunjung ke Melbourne. Dan ternyata, memang
hampir setiap tahun akhirnya saya kembali ke Melbourne untuk menikmati suasananya,
nuansanya, kenyamanannya, keindahannya, kebersihannya, dan kulinernya! No wonder
yaa, Melbourne selalu disebut-sebut sebagai salah satu kota terbaik di dunia.

Saya mengkategorikan Melbourne ke
dalam tiga nuansa daya tarik liburan
berdasarkan wilayah yaitu Melbourne City,
Melbourne Suburbs dan Melbourne beach
lines including Great Ocean Road.
Melbourne City adalah tempat untuk
belanja, gaul dan kongkow, hiburan malam,
museum, dan atraksi-atraksi seputar
wilayah city dan CBD (Central Business
District). Atraksi-atraksi yang berada di
122 SMART LIFESTYLE AGUSTUS 2017

seputar city cukup beragam, mulai dari
Melbourne Zoo (Kalau mau melihat Koala
dan Kangguru tanpa perlu keluar area
city), Sea Life Melbourne Aquarium (bintang
utamanya Penguins lho!), Crown Casino
untuk yang ingin merasakan sensasi Las
Vegas, Luna Park (Amusement Park seperti
little Dufan) di area pantai St.Kilda, State
Library dan museums, ada lebih dari 10
taman-taman indah di seputar Melbourne
City, dan sekitar 3 km tidak terlalu jauh

dari Melbourne CBD kita sudah bisa
berada di Albert Park, tempat perhelatan
balap F1 Melboune kerap berlangsung.
Berjalan-jalan di sepanjang Yarra River
atau naik ke Eureka tower, itu juga sebuah
pilihan yang baik selain menyusuri jalanjalan Melbourne City seperti Flinder
Street atau Bourke Street untuk melihat
gedung-gedung kuno classic Victorian
style. Dan jangan lupa untuk mengunjungi
Victoria Market untuk sekedar melihat-
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lihat, walaupun saya yakin tidak mungkin
kalian tidak ingin belanja; sedikitnya oleholeh khas Australia! Victoria Market has
everything!
Area Melbourne CBD sendiri dipadati
dengan berbagai macam toko-toko,
mall, dan berbagai macam kedai makan
hingga fancy restaurant yang mana
semuanya ini terintergasi dengan tram
gratis untuk semua penumpang di areal
CBD, lagipula jika naik mobil di seputar
CBD tidak hanya sulit parkir tetapi juga
mahal sewa parkirnya. Suasana CBD yang
menyenangkan untuk duduk-duduk
minum kopi atau menyeruput segelas
coklat hangat, sekedar mencicipi dessert,
atau makanan Australian meat pie atau
kamu bisa memilih aneka pilihan kuliner
khas dari berbagai negara. Menurut saya,
Melbourne take food as a big deal, semua
makanan juara terlepas apakah itu resto
Jepang, Chinese, Indonesian, westerns,

Vietnam, oh everything! No wonder, sekolah
culinary prestigious di Melbourne seperti
William Angliss Institute ataupun sekolah
memasak lainnya sepertinya memberikan
standard yang tinggi terhadap kualitas dan
rasa makanan oleh semua resto di setiap
sudut Melbourne city.
Pemandangan kota Melbourne juga
dapat dinikmati dari atas Hot Air Balloon
ride yang berangkat dari areal Docklandtempat parkirnya yacht-yacht mewah - dan
melintasi gedung-gedung Melbourne
serta menikmati sunrise. Main ke Bathing
boxes warna warni di Brighton Beach juga
OK lho, hanya 20 menit saja dari city.
Keluar sedikit saja dari Melbourne
city, radius 1-4 jam perjalanan ke arah
manapun dari Melbourne city kamu akan
dapat menemukan berbagai macam hal
menarik di area di berbagai wilayah suburbs
dari Melbourne. Kamu bisa berkendara

ke Yarra Valley dengan pemandangan
perkebunan anggur dan kilang Australian
wine atau ikut paket tour Hot Air Balloon
ride melintasi yarra valley. Ada juga desa
penambang emas di Ballarat dimana
kamu bisa mencoba sendiri mengayak
mencari emas di sungai kecilnya. Lalu
pada bulan September biasanya ada The
Royal Melbourne Show selama 1 bulan
dimana diadakan pula berbagai kontes
untuk memeriahkan bulan agricultural
show selain ada berbagai wahana dan
bazar. Kontes-kontes yang diadakan di
Melbourne show sangat beragam mulai
dari kontes berbagai kualitas ternak dan
tanaman, kontes binatang peliharaan,
kontes kue-kue, kontes membelah batang
kayu bakar.
Di Melbourne Suburbs terkadang diadakan
juga acara-acara menarik seperti Day Out
with Thomas The Tank Engine di Gembrook
Puffing Billy Railway Station. Lalu kalau
AGUSTUS 2017 SMART LIFESTYLE 123
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Phillip Island

Flemington

Bridge

kota-kota kecil nan menarik seperti
Warnambool, Lorne dan Apollo Bay. Begitu
Indah dan bersihnya wilayah-wilayah di
Melbourne diantara pemandagan yang
spektakuler, kamu juga bisa melihat betapa
sehatnya ternak-ternak yang berkeliaran
bebas di bukit-bukit dan padang rumput
sepanjang jalan.

berkendara 1 jam ke arah timur dari
Melbourne City, ada Tesselar tulip festival
persis seperti di negeri Belanda selama
satu bulan pada saat masuk musim semi
sekitar September-October.
Diseputaran radius 4 jam perjalanan dari
Melbourne City, kamu bisa mengunjungi
Phillip Island tempat dimana Grand
Prix sirkuit berada. Di Phillip Island
sendiri mempunyai banyak tempat
menarik seperti Churchill Island, Wildlife
viewing spot (Melihat ratusan penguin
pulang ke daratan setiap senja), Whale
Watching (May-Oct saat Humpback Whale
berimigirasi melintas), konservasi Koala
dan banyak lagi arena-arena dan atraksi
menarik di Philllip Island. Dalam radius 4-5
jam juga ada Otway tree top, dimana kamu
bisa berjalan di atas jembatan panjang
yang tingginya sama dengan pohon
(sekitar 40 m di atas tanah) dan bergoyang
124 SMART LIFESTYLE AGUSTUS 2017

bersama dengan nada angin.
Jangan lupa musim di Melbourne adalah
kebalikan dari Eropa dan Amerika, musim
dinginnya ada di bulan Juni-Agustus lalu
perlahan mulai menghangat sampai ke
Desember. Tapi walaupun demikian, cuaca
bisa saja tidak tertebak, bisa tiba-tiba angin
dan hujan selama 10 menit, lalu kering
lagi. Tidak ada salju di Melbourne city dan
suburb kecuali kamu berkendara sekitar 3
jam ke arah utara dari Melbourne ke Mount
Buller, tempat di mana warga Melbourne
menikmati salju dan bermain Ski.
Nah, kemudian kamu harus meluangkan
waktu untuk menyusuri The Great Ocean
Road all the way sampai ke 12 Apostles
(reruntuntuhan tebing pantai yang
terbentuk oleh ombak berdiri di sepanjang
Port Chambell). Sekitar 7 Jam perjalanan
menuju 12 Apostles. Kamu bisa melewati

Nah, sekarang mengenai tips-nya
mengunjungi Melbourne. Kalau kebetulan
kamu memiliki keluarga atau teman,
cobalah untuk bernegosiasi untuk bisa
menumpang menginap karena selain
kamu bisa berhemat, tapi juga menimbang
bahwa sepanjang harinya kamu akan lebih
banyak berada di luar penginapan. Banyak
tersedia paket-paket tour yang mengatur
penjemputan
hingga
pengantaran
kembali ke hotel, tapi seperti layaknya
paket-paket tour umumnya kamu hanya
punya waktu sedikit untuk menikmati
major attraction-nya. Jadi kalau bisa
punya relasi yang bisa mengantar kamu
jalan-jalan maka itu adalah opsi terbaik
karena jika kamu berencana jalan-jalan ke
Melbourne suburb dan Great Ocean Road
tanpa paket tour kamu betul-betul butuh
kendaraan. Sewa mobil adalah pilihan
lain jika kamu mampu pegang kemudi
di sebelah kiri dan paham rambu-rambu
di Australia serta mempunyai connection
GPS. Secara keseluruhan, kamu butuh 1-2
minggu untuk menikmati Melbourne.
Menginap 3-4 hari di city, 4 harian untuk
menjelajah suburb, dan 4 hari menyusuri
Great Ocean road sambil menikmati kotakota kecilnya. Bawa selalu gadget-mu
untuk foto-foto karena hampir semua
tempat di Melbourne, keren! Selamat
menjelajah!
Visit my webpage :
https://blushingpumpkin.wordpress.com/
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Culinary

Memadukan
Karya Seni
dengan
Masakan

Dewasa ini, banyak restoran yang tidak hanya
menjual citarasa hidangannya, tetapi juga interior
dan atmosfernya. Seperti beberapa restoran unik
di Jakarta berikut ini. Di restoran-restoran ini,
Anda tak hanya disuguhkan hidangan yang lezat,
tapi Anda pun bisa merasakan keunikan dari interior
restoran ini. Apa sajakah itu?

Namaaz Dining
Tak ada yang unik dari suasana dan dekorasi dari restoran yang satu
ini. Akan tetapi, keunikan terletak pada makanan yang disajikan. Ya,
Namaaz Dining diklaim sebagai salah satu restoran unik di Jakarta karena
menyajikan menu ne dining yang sangat unik.

anakjajan.com

Bayangkan saja, Anda akan disuguhkan dengan gulai ayam yang dikemas
alam bentuk pensil kayu dan kertas note yang tampak usang. Selain itu,
ada pula dodol yang dikemas dalam bungkus pasta gigi buatan. Semua
yang disajikan di sini sangat unik dan istimewa! Penasaran bagaimana
uniknya Namaaz Dining? Kunjungi restoran ini di Jalan Gunawarman No. 42,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bong Kopitown
Ada restoran yang menyerupai rumah sakit, ada pula restoran yang nampak
seperti penjara. Bong Kopitown membuat Anda merasa seperti seorang
“narapidana”. Akan tetapi, menjadi “narapidana” di Bong Kopitown ternyata
menyenangkan, lho.
Anda bisa memesan menu makanan lezat dan nikmat yang kontras dengan
makanan yang ada di penjara sebenarnya. Asyiknya lagi, Anda juga akan
dilayani oleh pelayan yang berbaju polisi atau narapidana. Restoran yang
dibangun oleh pebisnis muda, Bong Chandra, ini memang sangat unik.
Meskipun banyak jeruji besi di dalamnya, Bong Kopitown tetap asyik untuk
dijadikan tempat nongkrong bersama teman-teman. Restoran unik ini
memiliki 3 cabang di Jakarta, yakni di Kelapa Gading dan Citywalk Sudirman.
Bong Kopitown juga membuka cabang di Supermal Karawaci Tangerang,
Sumarecon Bekasi, dan Jogjakarta.

foody.id

Gastromaquia
Restoran unik berikutnya berada di kawasan Senopati. Suasana unik akan
terasa ketika Anda masuk ke dalam Gastromaquia ini. Di salah satu sisi
dinding yang ada di restoran ini terdapat aneka kaca dengan bingkai klasik
yang nampak berbeda-beda. Sementara itu, di sisi lain dinding Gastromaquia
terdapat poci, cangkir, dan mug dalam berbagai bentuk melekat sebagai
pajangan dinding.

pinapina.net
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Nah, satu lagi yang unik dari Gastromaquia ini adalah beberapa set cangkir
yang tergantung terbalik dan dijadikan sebagai kap lampu. Tak hanya itu
saja, restoran yang banyak mengusung makanan khas Spanyol ini juga
memiliki lampu kristal yang terbuat dari sendok dan garpu stainless steel.
Gastromaquia berada di Jalan Ciniru I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
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Dia Lo Gue

foody.id

Sophisticate! Adalah satu kata yang tepat untuk
menggambarkan restoran yang ada di bilangan Kemang ini.
Begitu memasuki restoran ini, Anda akan merasa seperti berada
di galeri seni yang minimalis, keren, dan cozy.
Kursi dan meja kayu banyak tersebar di beberapa sudut
ruangan. Tempatnya tenang dan benar-benar nyaman. Lampulampu yang temaram membuat suasana di dalam Dia Lo Gue ini
terasa hangat dan menenangkan.
Sembari menunggu makanan yang dipesan, Anda bisa berjalanjalan di dalam restoran sembari melihat-lihat lukisan dan karya
seni lainnya yang sengaja dipamerkan. Semua karya seni di
Dia Lo Gue ini dijual. Jadi, jika tertarik Anda bisa langsung
membelinya. Dia Lo Gue Artspace berada di Jalan Kemang
Selatan 99A, Jakarta.

Bibliotheque Bar & Restaurant
Selanjutnya ada Bibliotheque, tempat di mana Anda merasa
seperti berada di perpustakaan ala luar negeri yang sangat
megah. Rak-rak buku dari kayu yang menjulang tinggi ke
langit-langit dapat terlihat dengan jelas ketika Anda memasuki
restoran ini.
Makanan di Bibliotheque juga sangat lezat walaupun sedikit
pricey. Kami merekomendasikan Anda untuk memesan menu
Chicken Barberque dan Mille Feuille saat berada di Bibliotheque.
Tempat ini juga cukup romantis jika Anda ingin dinner berdua
bersama pasangan.
Di beberapa hari tertentu, restoran dan bar ini juga
menampilkan live music untuk menemani saat santai Anda.
Bibliotheque Bar & Restaurant bisa dikunjungi di Sampoerna
Strategic Square, South Tower, LG 30, Jalan Jenderal Sudirman
Kav 45-46, Jakarta.

accorhotels.com

lulabyspoon.com

SLAM (Sky Lounge At Mercure)
Terakhir, kita menjumpai SLAM yang merupakan singkatan
dari Sky Lounge At Mercure. Sesuai dengan namanya, tempat
ini adalah sebuah restoran unik yang berada di lantai 19 Hotel
Mercure. Keunikan sudah bisa Anda rasakan ketika Anda
menapakkan kaki keluar dari lift. Di depan lift, Anda bisa melihat
sebuah kolam jacuzzi yang cukup besar.
Tempatnya tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Dari
jendela restoran ini, Anda bisa memandang kemegahan kota
Jakarta yang selalu padat. Menu makanan di SLAM didominasi
dengan Western dan Italian food. Selain itu, Anda juga bisa
bersantai sembari ditemani oleh martini atau cocktails nikmat
yang disajikan oleh bartender profesional di restoran ini. SLAM
berada di Hotel Mercure Jakarta Simatupang Lt. 19, Jalan R.A.
Kartini No. 18, Lebak Bulus, Jakarta.
Sumber: bacaterus.com
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Insurance

Kuartal I 2017,
Premi Asuransi
Mikro Melonjak
80 Persen
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
melaporkan,asuransi mikro
di Indonesia menunjukkan
perkembangan yang baik.
Ini tercermin dari nilai premi
asuransi mikro yang mencapai
Rp 278,2 miliar pada kuartal I
2017, tumbuh sebesar 80 persen.
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S

ementara itu, dari jumlah peserta asuransi mikro
pada kuartal I 2017 tercatat sebanyak 19,4 juta
peserta. Ini meningkat 20,2 persen dibandingkan
pada kuartal I 2015.
"Sejak tahun 2013, OJK telah melaksanakan serangkaian
program untuk mendorong pengembangan asuransi
mikro," kata Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
Syariah OJK Mochammad Muchlasin dalam pernyataan
resmi, Senin.

Sebagai bagian upaya mempercepat perkembangan
asuransi mikro di Indonesia, OJK bersama Bank Dunia
dan asosiasi industri asuransi pada menyelenggarakan
kegiatan Pasar Asuransi Mikro Indonesia (PASMINA) 2017
di Jakarta.
Acara ini mengusung tema “Enhancing Microinsurance
to Support Economic Growth Through Stakeholders’
Synergy”.

Muchlasin menyebut, beberapa program tersebut antara
lain fokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai asuransi dan meningkatkan kapasitas pelaku
usaha asuransi.
Selain itu, program itu juga mendorong perluasan saluran
distribusi asuransi mikro dan mendorong pengembangan
produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, program pengembangan asuransi mikro
yang dilakukan OJK juga menerapkan pengaturan dan
pengawasan yang mendukung pengembangan asuransi
mikro.
Selain itu, bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain
pembuatan grand design asuransi mikro, pembuatan
materi edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, training of
trainer kepada saluran pemasaran potensial, survei, dan
pelatihan bagi pelaku usaha.

Acara ini akan dikhususkan untuk pelaku industri, guna
mempertajam diskusi dan menindaklanjuti gagasangagasan yang berkembang dalam seminar internasional.
Workshop ini akan dipandu oleh pakar asuransi dari Bank
Dunia, ILO, GIZ RFPI Asia dan Asosiasi Industri Asuransi.
(Kompas)

ACA Memperoleh Penghargaan
Dalam acara tersebut, OJK memberikan
penghargaan kepada pihak-pihak yang
telah berkontribusi dalam pengembangan
asuransi mikro Indonesia. Salah satu
perusahaan yang memperoleh penghargaan
dari OJK terbut adalah PT Asuransi Central
Asia (ACA). ACA mendapatkan penghargaan
sebagi “Perusahaan Asuransi dengan
Produk Asuransi Mikro dengan Inovasi
Terbaik 2017”. Penghargaan diterima oleh
Kepala Direktorat Human Capital & General
Administration ACA, Anton Lie.
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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.

S

uasana 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
Gambar 1.2. Lokasi kejadian bencana longsor Desa Clapar, Kecamatan ketinggian mahkota longsor dan ujung lidah longsor berdasarkan kemiringan. Model
Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
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
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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

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

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

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.

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”.

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

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.

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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Pendobrak Artian
Seni yang Agung

Pop art berasal dari kata Popular art. Definisi pop art adalah aliran seni
yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari
media massa yang populer seperti koran, tv, iklan dan lain-lain. Aliran ini
berkembang di Inggris dan Amerika antara tahun 1960-1970.
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K

arakter Pop Art adalah menggunakan elemen visual: dot/
titik raster yang berasal dari teknik cetak di media massa,
kata seru, elemen yang terdapat di komik seperti Balon.
biasanya menggunakan model yang berasal dari selebritis
seperti Marilyn Monroe. Tidak seperti seni lainnya, pop art
menerima penggandaan baik menggunakan cara manual
maupun cara mekanis seperti fotokopi. Pop art pada dasarnya
berasal dari istilah Popular Culture, yaitu sebuah ungkapan
untuk menggambarkan sebuah budaya rendah karena lebih
berkaitan dengan masalah hiburan, komersial bahkan selera
masyarakat awam.
Pop Art sendiri merupakan seni yang mendobrak batas-batas
artian seni yang agung, materi asli biasanya dihilangkan secara
visual dari konteks yang diketahui, dan atau dikombinasi dengan
materi yang tidak berhubungan. Konsep ini kemudian diadaptasi
sebagai salah satu gaya interior hunian, yang menciptakan kesan
tidak biasa, tegas, mencolok, dan berwarna-warni.
Gaya desain ini berlangsung sekitar pertengahan dekade 60 an
hingga memasuki tahun 1970. karena pengaruh pop art dalam
desain maka terdapat upaya untuk mengangkat kembali unsurunsur tradisional Amerika, seperti teknik pewarnaan datar atau
blok dan outline pada komik. sedangkan yang berkaitan dengan
sisi tradisional adalah seperti tipe huruf, ornamen tradisional
serta mengangkat kembali gaya art deco dan art nouveau, atau
sering disebut juga dengan revivalism.
Selain itu efek dari budaya pop art, muncul pula kegemaran akan
poster sebagai media ekspresi dari gerakan-gerakan protes sosial
seperti gerakan pembela hak asasi manusia, gerakan lingkungan
hidup, gerakan cinta damai dan gerakan pembela hak wanita.
Karena media massa dan masyarakat umum mengaitkan
media ini dengan nilai-nilai kemapanan, musik rock, obat-obat
psychadelic maka gaya poster ini disebut psychadelic art.
Ciri khas Pop Art adalah penggabungan foto serta permainan
warna yang berani, kadang disertai penggunaan simbol-simbol
untuk menyampaikan pesan si pembuatnya. Desain Pop Art
seringkali menggunakan teks berukuran besar dengan stroke
yang tebal.
Seniman Pop Art yang paling terkenal adalah Andy Warhol,
dengan karyanya yang menggambarkan wajah Marylin Monroe
yang disajikan dengan warna-warna komplemen yang tegas.
Andy Warhol adalah seniman Amerika, dialah yang dipercaya
mulai mempopulerkan Pop Art di Amerika.
Menerapkan Pop Art Kedalam Interior Desain
Tak hanya pada industri fesyen, gaya
diterapkan pada penataan interior
mencolok berpadu dengan elemen
rupanya efektif sebagai aksentuasi
suasana ruang.

pop art pun kini mulai
hunian. Warna-warna
dekoratif yang ikonik
untuk menghidupkan

Jika Anda tertarik untuk mengaplikasikan gaya ini pada interior
rumah Anda, perhatikan komposisi masing-masing elemennya.
Jangan berlebihan dalam memadukan warna. Sebaiknya Anda
memilih warna netral seperti putih atau abu-abu sebagai warna

AGUSTUS 2017 SMART LIFESTYLE 133

LifeStyle

dasar. Kemudian padukan dengan warna cerah seperti oranye, merah, biru atau kuning sebagai aksen. Aplikasi warna cerah ini tak
hanya sebatas pada dinding saja, warna bisa juga dimunculkan melalui upholstery sofa, karpet, gordyn, cushions hingga finishing
furnitur.
Setelah memadukan warna, langkah selanjutnya adalah memilih furnitur dan mempercantik ruangan dengan aksesori. Furnitur
bergaya retro yang sempat populer di era 60-an seperti egg chair atau tulip chair merupakan bentuk-bentuk furnitur yang identik
dengan gaya pop art. Sementara untuk aksesori, berekspresilah melalui gambar mural di dinding atau sekedar melalui poster-poster
pop art nan iconic.
Furnitur yang digunakan juga dipilih dengan karakter yang unik dan minimalis, misalnya kursi yang bertema retro-futuristik, sofa
minimalis, atau kursi berbentuk egg. Lampu gantung yang unik, atau rak buku minimalis dengan warna terang juga berperan
memberikan kesan yang berbeda.
Sedikit sentuhan kecil seperti meletakkan hiasan Pop Art dapat
menjadi pilihan. Seni ini bisa diaplikasikan pada dinding interior
rumah, yang penempatannya bisa pada ruang keluarga, ruang
tamu, kamar tidur, atau bahkan ruang makan, dapur, dan
kamar mandi. Contohnya dengan memajang lukisan Maryln
Monroe, The Beatles, atau Elvis Presley dengan warna-warna
komplemen yang terang, tegas, atau cenderung ‘bertabrakan’,
di atas perapian, sofa, kamar tidur, atau di dinding ruang
makan.
Pop Art adalah seni yang diolah lebih ‘bebas’ dan ekspresif. Ada
berbagai tema yang lahir dari seni ini, misalnya kartun, komik,
musik, ataupun film. Mengingat kesan ‘bebas’ dan ekspresiflah
terkadang si penghuni butuh ruang yang cukup luas untuk
dapat bereksplorasi dengan Pop Art.
Dalam penataan ruang dengan tema Pop Art, Anda harus
benar-benar pandai menggunakan insting seni untuk dapat
mengatur peletakan dan komposisi sehingga menciptakan
estetika yang tetap artistik walaupun disajikan dengan
banyaknya unsur kontras dan warna-warni. Ruangan dengan
tema Pop Art yang bagus dan tepat adalah yang memberikan
kesan ‘serampangan’, berani, mencolok, cerah, mencerminkan
anak muda bergaya urban yang artistik, namun terlihat ceria
dan sangat masa kini.
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T

iga tahun berselang, kini sekuel film horor Annabelle yang
berjudul Annabelle 2: Creation akan segera tayang di tahun
2017 . Naskah film Annabelle 2: Creation ini masih ditulis
oleh Gary Dauberman, sama seperti film pertamanya, namun
sang pengarah adegan telah digantikan oleh David Sandberg.
Apakah film Annabelle 2: Creation ini akan sukses seperti film
sebelumnya? Kita tunggu saja nanti.
Di film Annabelle 2: Creation ini cerita masih seputar teror dari
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boneka hantu Annabelle yang kali ini meneror biarawati dan
gadis-gadis kecil yang datang ke rumah si pembuat boneka.
Artis-artis yang bermain di film sebelumnya seperti Annabelle
Wallis, Ward Horton, dan Tony Amendola tak terlihat lagi dalam
film Annabelle 2: Creation ini.
Semua nama diatas digantikan oleh artis-artis seperti Stephanie
Sigman, Talitha Bateman, dan Anthony LaPaglia yang tentunya
dengan peran yang berbeda pula. Rencananya film Annabelle 2:
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Creation ini mulai didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures pada
19 Mei 2017. Jadwal tayang Annabelle: Creation adalah 11 Agustus
2017.
Film horor Annabelle 2: Creation ini merupakan kelanjutan dari
cerita di film sebelumnya ‘Annabelle’. Film ini akan mengisahkan
tentang pembuat boneka dan istrinya. Dua puluh tahun yang
lalu, mereka menemukan putri mereka meninggal secara tragis.

Mereka kemudian membuka rumah untuk menyambut seorang
biarawati dan beberapa anak-anak perempuan dari panti asuhan
yang datang berkunjung ke rumahnya. Sejak saat itu, Annabelle
pun muncul dan merubah suasana rumah menjadi teror yang
mencekam.
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5 Kamera Instan Terbaik Tahun 2017
Fotografi, banyak digemari kalangan
baik muda maupun tua. Kamera
instan sudah ada sejak lama, sekitar
tahun 1937. Kamera ini sangat
unik, karena setelah kita mengambil
suatu gambar maka akan tercetak
beberapa menit kemudian.

1

Kamera ini juga memiliki keunikan
lainnya yang tidak bisa ditemukan
di kamera DSLR, Mirrorless dan
kamera lainnya.
Berikut 5 kamera instan terbaik
menurut penulis :

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic
Kamera keluaran dari Fujifilm ini,
Instax Mini 90 Neo Classic
memiliki daya tarik tersendiri
terhadap pecinta retro. Dengan
kamera ini, kalian akan terlihat
seperti orang-orang pada era retro
90-an, disamping spesifikasinya
juga cukup seimbang dengan
harganya.
eglobaldigitalcameras.com.au

2

Polaroid Socialmatic 14 MP
Polaroid Socialmatic, kamera instan
yang sangat menarik. Polaroid
Socialmatic ini memiliki resolusi
yang cukup mengagumkan, yaitu
14 MP. Anda juga bisa membagikan
hasil foto ke sosial media seperti
Instagram secara langsung, dengan
menyambungkan wifi kamera ini ke
smartphone anda.

monthlymale.com
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Fujifilm Instax Mini 70
Masih dari Fujifilm, kamera Instax
Mini 70 ini kamera terbaru yang
mereka rilis. Kelebihannya, di
peruntukkan kepada mereka yang
menyukai selfie. Biasanya kamera
instan sangat sulit untuk mendapat
gambar yang baik saat selfie, tapi
Instax Mini 70 memiliki lensa yang
dapat melihat objek sehingga kita
lebih mudah saat berselfie.

little-insta.com

4
walmartimages.com
walmartimages.com

5

Polaroid Z2300 10 MP
Selain memiliki varian warna yang
bisa anda pilih sesuai warna
kesukaan anda, Polaroid Z2300
juga dapat mencetak foto dengan
cepat. Kelebihan lainnya, anda juga
bisa memilih foto yang akan anda
print, sehingga anda tidak
membuang-buang kertas foto anda.
Dan juga dengan Polaroid Z2300
ini, anda bisa mengedit foto anda
sebelum di print.

Fujifilm Instax Mini 50
Instax Mini 50, salah satu kamera
instan yang pernah menjadi best
seller. Memiliki warna hitam dan
putih, kamera ini sangatlah
menarik. Kelebihannya memiliki
timer, sehingga anda yang
mempunyai hobi selfie bisa
membeli ini dengan harga yang
terjangkau.

ae01.alicdn.com
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Asuransi Kendaraan Bermotor (Bagian 1)
Ditinjau dari segi asuransi, pengertian kendaraan
bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor
letup atau mekanik lainnya, tetapi tidak termasuk
kendaraan yang berjalan diatas rel (semacam kereta api
atau trem). Dengan demikian jenis tersebut tidak dapat
diasuransikan dalam jenis asuransi kendaraan bermotor.
Dengan memeperhatikan perkembangan teknik dari
kendaraan bermotor itu sendiri serta bedarsarkan
pengalaman mengenai risiko-risiko yang ditanggung dan
diperhitungkan premi asuransinya, maka DAI (Dewan
Asuransi Indonesia) menetapkan penggolongan
kendaraan bermotor sebagai berikut :
1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang,
meliputi sedan, landrover, stationwagon dan
ambulance.

3. Kendaraan bermotor pengangkut barang, meliputi
pick-up, truck, dump truck, dan sejenisnya.
4. Sepeda motor, sepeda kumbang, sekuter.
5. Kereta gandeng, meliputi kendaraan yang tidak
digerakkan oleh tenaga mekanik dan penggunaanya
adalah dengan cara disambungkan atau dikaitkan
dibelakan bermotor beroda empat atau lebih.
Golongan 1, 2 dan 3 diatas, dibedakan lagi menurut
pemakaiannya yakni pemakaian untuk keperluan pribadi
atau bisnis (dinas) dan pemakaian untuk disewakan.
Selanjutnya golongan 2 dan 3 diperinci lagi menurut daya
muat/angkutnya. Sedang golongan 4 diperinci menurut
volume isi silindernya (CC atau Centimeter Cubic).

2. Bis dan kendaraan pariwisata, meliputi otolet,
suburban, bemo, helicak, dan sejenisnya.
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Modifikasi Untuk Buat Mobil Anda Bergaya

modscar.net

Merubah tampilan mobil tidak
harus selalu dengan cara yang
membosankan, yaitu dengan cara
sekedar “mencantumkan”
aksesories-aksesories pasaran di
sekujur badan mobil. Justru hal ini,
tanpa Anda sadari, malahan bisa
membuat “mata pedih” bagi orang
yang memandangnya yang lalu
muncul beragam persepsi dari
orang-orang tentang mobil Anda,
bahkan bisa merembet ke
kepribadian Anda, pemiliknya.
Bisa-bisa mobil dan diri Anda
dianggap: kampungan, salah
kostum, norak, alay lebay,
kekanak-kanakan, selebor, tidak
punya taste, tidak kreatif, OKB
(orang kaya baru), dll., tanpa
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mereka sadari, bahwa Anda sudah
mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit untuk mewujudkan semua
itu.
Bagi pemula dalam dunia otomotif,
terkadang bingung mau melakukan
apa untuk mobil mereka. Tidak
jarang juga, sebagian pemula salah
dalam memodifikasi mobil mereka.
Seperti pada pemilihan cat,
pemilihan rumah modifikasi, dan
juga lainnya. Nah, kali ini penulis
akan memberikan sedikit tips bagi
anda bagaimana modifikasi mobil
untuk pemula. Oke, langsung saja
ini beberapa faktor yang bisa
mempengaruhi saat memodifikasi
mobil anda.

LifeStyle

ibobosky.com

1. Lakukan Riset Terlebih Dahulu
Sangat penting untuk melakukan
riset terlebih dahulu dalam
melakukan banyak hal. Mulai
dari memilih jenis mobil,
memilih asuransi, serta
melakukan modifikasi mobil.
Banyak orang sangat berhati-hati
dalam memodifikasi mobil
mereka tetapi banyak juga yang
memodifikasi mobil mereka
hanya untuk bersenang-senang
semata. Untuk mendapatkan
hasil yang lebih baik ada
gunanya melakukan riset
mengenai tempat modifikasi
terbaik mobil di kota Anda.
2. Apa Kekurangan dan Kelebihan
Modifikasi
Saat akan memodifikasi
pikirkanlah terlebih dahulu

apakah kekurangan dan
kelebihan dari modifikasi yang
ingin Anda lakukan nanti. Salah
satu pertimbangan yang mungkin
Anda lakukan adalah harga dari
mobil di masa mendatang,
pemakaian velg yang tepat
apakah akan mempengaruhi
kinerja mobil, perlukah
mengubah interior sama seperti
tema dan bagaimana efeknya
nanti ketika mobil akan dijual.
3. Tentukan Dasar Tema Modifikasi
Untuk membuat modifikasi yang
bagus untuk pemula, disarankan
untuk mencari tema dasar yang
tepat, tema juga menjadi tujuan
akhir dari modifikasi mobil atau
penentuan blueprint di awal.
Anda bisa memilih dari berbagai
macam tema yang ada atau yang

lagi mainstream. Fungsinya jelas
menjadi penentu alur modifikasi.
Anda bisa mencoba tema earth,
gothic, atau fire, elegan.
4. Cari Tempat Modifikasi
Setelah menentukan tema, anda
bisa mencari rumah modifikasi
yang pas sesuai tema yang anda
pilih. Jika yang anda pilih tema
elegan coba lah memilih rumah
modifikasi mobil yang biasa atau
sudah terkenal di tema elegan.
Karena rumah produksi biasanya
memiliki spesialisasi yang
berbeda-beda. Setelah itu
konsultasikan modifikasi yang
anda inginkan ke rumah
modifikasi agar bisa menentukan
modifikasi yang baik.
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5. Sering-Sering Nonton Pameran
Selain itu, usahakan anda sering
nonton pameran-pameran atau
event yang ada di sekitar kota
anda. Dari event tersebut, anda
bisa mencari inspirasi modifikasi
mobil yang mungkin bisa anda
aplikasikan pada mobil anda.
6. Estimasi Biaya
Sekarang waktunya untuk
menentukan estimasi biaya yang
akan dikeluarkan. Jika
menggunakan jasa dari para
modifikator terkenal tentu saja
Anda harus merogoh kocek yang
dalam. Terutama jika Anda ingin
mengubah mobil secara
keseluruhan. Karena Anda masih
pemula, usahakan menggunakan
modfikasi yang simple terlebih
dahulu. Modifikasi yang lebih
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sederhana akan membat biaya
yang dibebankan pada Anda jauh
lebih murah. Perhitungkanlah
terlebih dahulu biaya yang
kira-kira akan terpakai, seperti
untuk pemakaian cat mobil, velg,
interior dan segala bentuk
perubahan yang membutuhkan
biaya. Buatlah perhitungan yang
benar sebelum memula
mengeluarkan biaya. Sama
seperti saat membeli mobil,
buatlah catatan pengeluaran yang
harus Anda bayarkan. Dengan
catatan ini Anda dapat
memperhitungkan bagian-bagian
penting dan yang mana yang
dapat ditunda untuk mengurangi
beban biaya Anda. Berhemat
sedikit selalu lebih
menguntungkan.

7. Saatnya Modifikasi
Nah, setelah semua persiapan di
atas telah selesai, saatnya
memulai modifikasi. Modifikasi
atau eksekusi ini adalah langkah
terakhir dalam modifikasi.
Persiapkan dengan baik tema
yang telah Anda pilih dan konsep
desain yang Anda inginkan.
Bekerjasamalah dengan baik
bersama para modifikator untuk
mendapatkan hasil terbaik.
Bertukar pikiran dengan orang
lain saat mencari ide merupakan
langkah yang juga sangat bijak
untuk dilakukan.
(Dari berbagai sumber)

LifeStyle

BENGKEL REKANAN ACA
Jakarta Barat
1. Bengkel Rekanan :

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

Pos Pengumben, Kebun Jeruk
Telp : 53662368
Fax : 53662369

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

Jakarta Pusat

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

1. Bengkel Rekanan :

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

Jakarta Selatan
1. Bengkel Rekanan :

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

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

Permata Gading Autocenter
Jl. Raya Tipar Cakung No. 86
Sukapura, Cilincing
Telp : 4404788 / 98108633
Fax : 4407229

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

Surya Mas
Jl. Ampera VII No. 39-40
Gunung Sahari, Ancol
Telp : 64717785/64714848
Fax : 64713635

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

2. Bengkel Authority :

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
1. Bengkel Rekanan :

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

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

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

2. Bengkel Authority :

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

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

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

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

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

1. Bengkel Rekanan :

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

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

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

Jakarta Utara

2. Bengkel Authority :

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)

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

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

2. Bengkel Authority :

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
1. Bengkel Rekanan :

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
1. Bengkel Rekanan :

Auto Sinar Makmur
Jl. KH. Soleh Iskandar RT.004/
Karinda
RW.005, Kelurahan Cibadak
Jl. Kapuk Kencana Blok B
Kecamatan Tanah Sareal,
No. 12,13,14
Bogor 16310
Kapuk Jakarta Utara
Telp : 0251-7540868
Telp : 5404961 / 5445310
Fax : 5458439
Oto Prima
Sulindo Sejati
(PT. Kridasapta Kartikatama)
Jl. RS. Ancol No. 1A (Ex. RS. Ancol), Telp : Jl.Raya Tajur No.32
65831902, 65831903
Bogor 16720
Fax : 65838024
Telp : 0251-330557
Fax : 0251-339218

2. Bengkel Authority :
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
1. Bengkel Rekanan :

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

HOTLINE 24 Jam (021) 31999100

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

2. Bengkel Authority :

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
1. Bengkel Rekanan :

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
1. Bengkel Rekanan :

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
1. Bengkel Rekanan :

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
1. Bengkel Rekanan :

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

SENI TINGKATKAN
KREATIVITAS PADA ANAK

S

eni memiliki manfaat yang berharga dalam periode
kehidupan anak usia dini termasuk meningkatkan
rasa percaya diri. Seni juga membantu otak anak-anak
tumbuh dan berkembang, yang berimbas pada peningkatan
kapasitas belajar dan juga dapat meningkatkan kreativitas
anak. Salah satu aktivitas seni yang paling digemari anakanak adalah menggambar dan mewarnai, karena hal ini
merupakan yang paling mudah dan menyenangkan untuk
dilakukan anak-anak yang masih berusia dini.
Sebagai bentuk apresiasi kepada seni dalam tumbuh
kembang anak, KidZania Jakarta juga memiliki aktivitas yang
berhubungan dengan seni, seperti establishment Nippon
Paint Design Interior dimana anak-anak yang bermain
didalam establishment tersebut dapat berperan sebagai
desainer yang bertugas untuk mendesain tampilan tembok
secara kreatif dan dekoratif serta memadu padankan interior
dengan indah, fungsional dan aman. Establishment ini
merupakan salah satu establishment favorit bagi pengunjung
KidZania karena selain bisa mengekpresikan bakat seni yang
dimiliki anak, mereka juga akan mendapatkan gaji dan bisa
membawa pulang karya desain interior yang mereka buat.
Pengalaman seru bermain di KidZania Jakarta kini juga
bisa dirasakan oleh orang dewasa dalam program KidZania
Parent’s Experience. Program ini berlangsung setiap hari
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Jumat sesi II (15.00 – 20.00) sampai dengan Minggu sesi II
(15.00 – 20.00) yang berlaku sampai bulan Desember 2017.
Orang tua atau pendamping dewasa bisa ikut merasakan
serunya bermain di KidZania bersama anaknya cukup dengan
membeli tiket seharga tiket anak. Dengan bermain bersama
anak, orangtua bisa memiliki quality time saat weekend
setelah menghabiskan weekday dengan bekerja. Selain itu,
orang tua juga bisa melihat langsung bakat atau minat yang
disukai anak dengan bermain peran lebih dari 100 profesi
yang ada di KidZania.
Yuk, bermain sambil belajar di KidZania Jakarta!
KidZania, Get Ready For A Better World !
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Sport

i.huffpost.com

Mayweather Hujani McGregor
dengan Lembaran Uang

Floyd Mayweather mengolok-olok
Conor McGregor dengan gaya
khasnya. Petinju tak terkalahkan itu
menghujani lawannya dengan
banyak lembaran uang. Mayweather
dan McGregor menggelar konferensi
pers ketiganya di Barclays Center,
New York City, Kamis (13/7/2017)
waktu setempat. McGregor lebih
dulu berbicara, dengan melontarkan
banyak umpatan. Salah satunya
gurauan yang banyak mengundang
protes karena dia menyinggung soal
warna kulit.
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Mayweather Jr ambil giliran
berikutnya. Setelah puas mencibir
lawannya, pertinju berusia 40 tahun
itu membuat ejekan terakhir dengan
melempari lawannya dengan banyak
lembaran uang dolar. Petinju yang
sebenarnya sudah menyatakan
pensiun itu berniat merendahkan
McGregor dengan menganggapnya
sebagai stripper, alias penari
telanjang.

Namun upaya mempermalukan
McGregor dengan menyiramnya
menggunakan uang tak berhasil.
Soalnya yang dihujankan ke
McGregor ternyata cuma pecahan US
1 dollar. McGregor pun langsung
melontarkan balasan. "Cuma 1 dolar,
cuma 1 dolar. Mana uang aslinya,"
timpal McGregor. Mayweather dan
McGregor akan saling baku pukul di
T-Mobile Arena, Nevada, 26 Agustus
2017 mendatang. (sport.detik.com)
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Hamilton Berpeluang Samai
Rekor Schumacher

wordpress.com

Kesuksesan Lewis Hamilton meraih
pole position di Formula 1 (F1) GP
Inggris, membuatnya berpeluang
menyamai rekor legenda F1 asal
Jerman, Michael Schumacher. Tak
hanya itu, pembalap 32 tahun ini
juga sudah menyamai rekor legenda
F1 asal Skotlandia (Inggris Raya), Jim
Clark. Hamilton sukses mencatat
waktu tercepat dalam sesi kualifikasi
F1 GP Inggris, di Sirkuit Silverstone,
Sabtu 15 Juli 2017 WIB. Hamilton
mampu memacu jet daratnya
dengan maksimal, dan meraih
catatan waktu 1 menit 26,600 detik.

Berkat kesuksesannya ini, Hamilton
mampu menyamai rekor yang
sebelumnya dipegang oleh Jim Clark,
yang meraih 5 pole position di GP
Inggris. Tak hanya itu, kesuksesan ini
juga jadi pole position Hamilton
ke-67 sepanjang 11 tahun kariernya.
Catatan tersebut hanya terpaut satu
pole position dari legenda hidup F1,
Michael Schumacher, yang mencatat
68 pole position sepanjang 20 tahun
kariernya. Usai mencatat waktu
tercepat dalam sesi kualifikasi GP
Inggris, pemegang 3 gelar juara

dunia F1 memberikan komentarnya.
Hamilton puas atas catatannya kali
ini, dan mengaku selalu berusaha
untuk menjadi yang terbaik dalam
setiap putaran di semua seri. "Saya
selalu berusaha untuk memberikan
yang terbaik untuk tetap bertahan.
Saya harus memastikan saya bisa
menjadi yang terbaik dalam setiap
putaran. Saya tidak melakukannya
(yang terbaik) di balapan terakhir (GP
Austria). Jadi, saya harus memastikan
saya mengamankan itu (pole
position) akhir pekan ini," kata
Hamilton dikutip BBC. (viva.co.id)
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Laptop 13 Inci Terkecil di Planet Dijual Rp 28
Juta di Indonesia >>
Diperkenalkan pada ajang CES 2017, laptop Dell XPS 13 versi convertible
atau 2-in-1 akhirnya resmi masuk ke pasar Indonesia. Laptop ini diklaim
sebagai yang terkecil di dunia untuk laptop berbentang 13 inci. Apa
rahasianya sehingga Dell XPS 13 2-in-1 ini bisa menjadi perangkat terkecil
di kelasnya? Menurut William Hartoyo, Product Marketing Manager Dell
Indonesia, hal tersebut bisa tercapai berkat penggunaan teknologi yang
disebut InfinityEdge. Berkat penggunaan teknologi tersebut, Dell bisa
membuat laptop dengan layar berbezel (bigkai) sangat tipis. Karena
bingkainya tipis, Dell bisa memuat layar berukuran 13,3 inci di laptop
dengan form factor 11 inci. Dell XPS 13 2-in-1 sendiri sebenarnya versi
convertible dari XPS 13, yang telah diluncurkan sebelumnya. Artinya,
perangkat ini bisa dilipat hingga 360 derajat hingga bentuknya menjadi
tablet, berkat penggunaan hinge atau engsel 360 derajat. Dell sebelumnya
sudah pernah merilis XPS 13, tetapi hadir seperti layaknya laptop pada
umumnya. Perangkat ini tidak dilengkapi kemampuan untuk diubah
menjadi tablet Dell XPS 13 2-in-1 hadir dengan layar berbentang 13,3 inci.
Dukungan resolusinya mencapai Quad HD+, yakni 3.200 x 1.800 piksel.
Spesifikasi lainnya, Dell XPS 13 2-in-1 dibekali prosesor Intel Core i7-7y75
up to 3,6 GHz, RAM 16 GB, dan media penyimpanan SSD 512 GB. (Kompas)

<< Dari Film Hingga Suasana Politik Indonesia
Disebut Bisa Picu Bullying
Kasus bullying atau perundungan yang terjadi belakangan seolaholah menyadarkan berbagai pihak bahwa hal ini masih menjadi
masalah di Indonesia. Psikolog berkomentar penyebabnya bisa
bermacam-macam namun pada intinya bullying terjadi karena ada
'pergeseran' norma sosial yang terjadi pada anak-anak. Psikolog
peneliti bullying Dra Ratna Djuwita, Dipl, Psych, mengatakan para
pelaku bullying biasanya merasa apa yang ia lakukan sebagai suatu
hal normal karena terbiasa melihatnya di lingkungan sekitar. Pelaku
tidak menyadari kerugian seperti apa yang dapat ia timbulkan pada
korbannya. Paparan terhadap kekerasan tersebut menurut Ratna
bisa datang dari mana saja sebagai contoh dari keluarga, teman
sepermainan, film, game, dan bahkan bisa juga termasuk kondisi
politik Indonesia yang memang sedang memanas. "Situasi politik
kita kan mereka bisa lihat kita saling mengejek. Itu sudah biasa kan?
Di acara-acara televisi, di film, bahkan dalam dunia nyata itu terjadi.
Kalau tidak ada yang mengcounter mengatakan 'ini sebetulnya tidak
baik'... dalam jangka waktu lama akan tertanam dalam diri," papar
dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini . (Detik)

Negara Pencetak Miliarder Wanita Terbanyak >>
Beberapa tahun terakhir China dicatat sebagai negara yang
memiliki paling banyak memiliki miliarder dan jutawan. Hal
itu dilaporkan sejumlah media di China dan media asing
lainnya. Disebutkan bahwa China pada saat ini juga memiliki
miliarder dan orang-orang terkaya berusia muda yang lebih
banyak dibandingkan Amerika Serikat. Pada tahun lalu saja,
CNBC melalui laporan The Hurun mencatat bahwa China
memiliki miliarder hingga 568 orang. Sementara AS memiliki
535 orang terkaya. Sementara orang terkaya di China adalah
Wang Jianlin yang merupakan pemilik Dalian Wanda Group
dengan kekayaan sekitar $US26 miliar. China juga disebutkan
sebagai negara pencetak miliarder perempuan terbanyak. Hal
itu dilansir laman The Independent pada saat memberitakan
figur Zhou Qunfei yang menjadi perempuan terkaya di dunia
pada tahun ini. Dilaporkan, China memiliki miliarder terbanyak
pada rentang usia 28 hingga 40 tahun. Disebutkan pula, para
perempuan China paling banyak yang menjadi orang terkaya
karena usaha sendiri dan bukan ditopang modal warisan.
Dicatat, setidaknya 93 dari 124 perempuan terkaya di China
memang memulai usaha yang dirintis oleh diri sendiri dan lalu
berkembang pesat. (Vivanews)
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Kinerja industri asuransi jiwa mulai terkerek >>
Kinerja asuransi jiwa per Mei 2017 kian berangsur membaik.
Perolehan premi dan hasil investasi yang mengalami kenaikan
turut mendongkrak hasil laba industri asuransi jiwa di periode
ini. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang
lima bulan pertama tahun ini, premi asuransi jiwa mengalami
kenaikan sebesar 23,06% dibanding periode yang sama tahun
lalu menjadi Rp 61,84 triliun. Hasil investasi juga naik meski
tipis 2,28% menjadi Rp 9,87 triliun. Sedang, laba komprehensif
naik 4,26% ke posisi Rp 8,07 triliun. Direktur Eksekutif Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyebut,
pertumbuhan total pendapatan premi didorong meningkatnya
dari dua kontributor utama yakni saluran distribusi
bancassurance dan keagenan. Meski belum menjelaskan secara
rinci, kontribusi ini tak jauh berbeda dengan pencapaian kuartal
I-2017 lalu masing-masing sekitar 47,5% dan 11,9%. AAJI masih
cukup yakin target pertumbuhan kinerja industri asuransi jiwa
sekitar 10%-30% tahun ini bisa tercapai dari perolehan premi
bruto tahun lalu sebesar Rp 167,04 triliun. (Kontan)

<< Sya'roni terpilih jadi Ketua Asuransi Syariah
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) baru saja memiliki
Ketua Umum baru. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang
digelar Juli lalu secara resmi memilih A. Sya'roni sebagai ketua
umum baru periode masa bakti 2017-2020. Posisi tersebut secara
otomatis menggantikan Taufik Marjuniadi yang sebelumnya
menjabat sebagai ketua umum AASI. A Sya'roni merupakan
Presiden Direktur PT Reasuransi Syariah Indonesia. Dalam
voting Munas kali ini, Sya'roni memperoleh 22 suara, Taufik
Marjuniadi memperoleh 19 suara dan Salim Al Bakry meraih 6
suara. Usai penyerahan simbol dari ketua sebelumnya, Sya'roni
menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang
diberikan untuk mengemban amanah sebagai ketua AASI selama
dua tahun ke depan. "Saya berharap, Insya Allah ke depannya
bisa meneruskan kinerja kepengerusan sebelumnya yang sudah
terlaksana dengan baik," kata Roni panggilan akrabnya. Roni
menambahkan, tentunya ia berharap dukungan dari berbagai
pihak untuk membantu kelangsungan industri asuransi syariah di
Indonesia agar terus berkembang. "Industri asuransi syariah akan
maju kalau kita bisa bersinergi dengan baik," tutup Roni. (Kontan)

Perubahan tarif premi asuransi agar industri
sehat >>
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengkaji
ulang skema pengaturan tarif premi asuransi kendaraan
bermotor dan asuransi properti. Pelaku usaha, menilai
rencana ini tak akan berdampak negatif bagi persaingan
bisnis. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUI) Julian Noor menilai dengan rencana
tersebut persaingan memang memungkinkan untuk jadi
makin ketat. Namun hal ini bisa mengurangi persaingan
tak sehat yang masih ditemukan seperti penerapan tarif
di luar ketentuan. Asal dibarengi pengawasan yang tepat,
hal ini dinilainya bisa mendorong persaingan jadi lebih
sehat. "Ke depan industri bakal makin meningkatkan
pelayanan karena tarif benar-benar sama," kata dia.
Besaran tarif premi memang tetap harus ditentukan
agar skala keekonomian bisa terus terjaga. Bila masih
terjadi perang tarif, konsumen yang bisa dirugikan
karena perusahaan asuransi malah kesulitan bila akan
membayar klaim. (Kontan)
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ACA Highlight

ACA Raih Lima
Penghargaan
152 SMART LIFESTYLE AGUSTUS 2017

LifeStyle

B

erkat kerja keras dan ketekunan dalam
memberikan pelayanan asuransi kepada
masyarakat Indonesia, pada bulan Juni Juli 2017 in PT Asuransi Central Asia meraih lima
penghargaan dari dua institusi berbeda. Seperti tahun
tahun sebelumnya, ACA Syariah kembali menerima
penghargaan dari Karim konsultan sebagai “The
Best Islamic General Insurance” dengan kategori aset
100 – 250 miliar. Karim konsultan juga memberikan
penghargaan “The Most Profitable Investment Islamic
General Insurance” dengan kategori aset lebih dari 100
miliar, dan “The Most Expanding Contribution Islamic
General Insurance” dengan kategoti aset lebih dari 100
miliar.
Sedangkan Warta Ekonomi dalam ajang The
Winner of Indonesia Sharia Finance Award 2017”
menganugerahkan ACA sebagai “Best Reputation
General Insurance”. Warta Ekonomi juga memberikan
penghargaan “The Winner of Indonesia Digital
Innovation 2017” untuk kategori asuransi umum
dengan aset diatas lima triliun.
Lima penghargaan ini membuktikan bhwa ACA dan
ACA Syariah selalu berusaha untuk meningkatkan
kinerja pelayanan, dan memberikan produk asuransi
terbaik bagi masyarakat.
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Klinik Asuransi

Tanya jawab Seputar Asuransi...
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.

Halo ACA.
Saya mengalami kejadian tidak mengenakkan saat saya mengajukan klaim beberapa waktu
lalu. Kendaraan saya mengalami tabrakan dan saat penghitungan penggantian ternyata
tidak sesuai dengan jumlah pertanggungan yang tertera dalam polis. Alasan pihak klaim
katanya kendaraan saya kena under insured. Saya tanyakan kenapa bisa under insured,
saya kan tidak diberitahu sebelumnya. Mohon penjelasanannya.
Joko – Sukabumi Udik, Jakarta

Ibu Joko yang baik,
Terima kasih atas email Anda. Memang benar, adakalanya
seorang Tertanggung menjadi kecewa saat menerima konfirmasi
mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan
asuransi karena ternyata tidak sesuai dengan harapan semula.
Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal. Namun yang paling
sering adalah akibat terjadinya under insured.
Apakah under insured itu?
Under insured atau pertanggungan di bawah harga terjadi
apabila jumlah uang pertanggungan yang tercantum dalam
polis nilainya lebih kecil dibanding harga pasar harta benda
tersebut pada saat sebelum terjadi kerugian. Keadaan ini bisa
terjadi karena:
1. Ketidaksesuaian atau kesalahan perkiraan nilai harta benda
pada saat pertanggungan diadakan
2. Kenaikan nilai harta benda akibat inflasi atau kebijakan
pemerintah, atau
3. Kesengajaan Tertanggung untuk memberikan jumlah uang
pertanggungan yang lebih rendah dengan tujuan agar premi
yang dibayar menjadi lebih murah.
Bila terjadi klaim dengan keadaan seperti itu, maka perusahaan
asuransi hanya akan memberi ganti rugi sebesar proporsi
antara jumlah uang pertanggungan dengan harga pasar benda
tersebut pada waktu sesaat sebelum terjadi kerugian. Cara ini
dikenal dengan istilah prorata.
Contoh Perhitungan
Sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei 2012, Bapak Ramos
mengasuransikan kendaraan yang baru dibelinya dengan nilai
pertanggungan Rp 100 juta. Secara tidak terduga, kendaraan Pak
Ramos mengalami kecelakaan pada tanggal 1 Maret 2013 dan
setelah dilakukan survey oleh Bagian Klaim, diketahui bahwa
kendaraan tersebut harus diperbaiki dengan biaya sebesar Rp
40 juta (termasuk pembelian suku cadang). Pada hari kejadian
itu ternyata harga kendaraan pasaran yang sejenis dengan
kendaraan Pak Ramos adalah sebesar Rp 125 juta, sedangkan nilai
yang tertera pada polis adalah Rp 100 juta. Hal ini berarti bahwa
perusahaan asuransi menanggung risiko hingga maksimum
Rp 100 juta (dengan memperhitungkan risiko sendiri) dan Pak
Ramos harus menanggung risiko sisa harga kendaraan sebesar
Rp 25 juta (=Rp 125 juta – Rp 100 juta).
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Dengan demikian biaya perbaikan kendaraan Pak Ramos
ditanggung bersama oleh perusahaan asuransi dan Bapak
Ramos sendiri, dengan proporsi sebagai berikut :
- Perusahaan asuransi, yaitu maksimum sebesar :
Rp 100 juta
Rp 125 juta

x Rp 40 juta

= Rp 32 juta

- Pak Ramos, yaitu sebesar:
Rp 25 juta
Rp 125 juta

x Rp 40 juta

Total Biaya perbaikan

= Rp 8 juta

= Rp 40 juta

Bagaimana mengatasinya?
Masalah under insured ini dapat diatasi dengan beberapa cara
dan yang paling sederhana, yaitu dengan :
1. Menentukan nilai harta benda yang akan diasuransikan agar
seakurat mungkin pada awal pertanggungan. Caranya ialah
dengan menggunakan data-data harga kendaraan yang
dikeluarkan oleh badan resmi atau instansi yang menurut
pendapat umum dapat digunakan penentuan harga harta
benda
2. Mengantisipasi perubahan harga barang yang disebabkan
oleh faktor pemakaian (usia barang), inflasi atau faktorfaktor lain selama periode pertanggungan. Misalnya dengan
mengasuransikan harta benda dengan nilai pertanggungan
di atas nilai harga pasar harta benda tersebut (over insured).
Konsekuensinya tentu saja besar premi akan lebih mahal
sedikit, namun jelas lebih aman karena apabila perkiraan
tersebut tepat, maka Tertanggung akan terbebas dari masalah
under insured selama periode asuransi berlangsung.
Demikian Ibu Joko penjelasan dari kami, silakan konsultasikan
pertanggungan Ibu untuk tahun berikutnya dengan marketing
/ agen asuransi Ibu untuk mendapatkan harga pasar yang tepat
sehingga kejadian seperti ini dapat diantisipasi. Terima kasih.
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