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asabah CIMB Preferred
yang terhormat,

Saat majalah ini sampai
di tangan Anda, kami
berharap Anda tak sabar
membaca seluruh artikel yang selalu berbeda
di setiap edisinya. Kali ini, perkenankan kami
memberikan warna baru yang kami kemas
dalam beberapa info dan berita terkini
yang dapat membantu Anda mengisi dan
menjawab tantangan baru di tahun 2011.
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Di awal tahun ini, kita dihadapkan dengan
banyak peristiwa yang pastinya turut
mempengaruhi kehidupan kita. Salah satunya
datang dari perekonomian makro yang
dibalut gejolak politik dari dalam maupun
luar negeri yang disinyalir turut menggoyang
perekonomian negara-negara besar di
dunia. Hal ini dapat dilihat dari gejolak nilai
tukar mata uang di beberapa negara besar
serta perubahan iklim investasi yang sudah
pasti ikut mempengaruhi perekonomian di
negara kita. Hal tersebut kami sikapi secara
cepat dan tepat agar dapat dijadikan sebagai
landasan dan strategi dalam menentukan
langkah-langkah pengelolaan keuangan bagi
para Nasabah kami yang begitu berharga.
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Asia Tenggara yang saat ini disebut
sebagai jantung perekonomian Asia, mulai
menunjukkan posisinya di percaturan ekonomi
dunia. Menggeliatnya roda perekonomian di
negara-negara Asia disinyalir turut mengubah
peta perekonomian global. Hal inilah yang
menginspirasi kami untuk menyajikan liputan
mengenai beragam kegiatan perekonomian
dari beberapa negara di Asia, khususnya
Asia Tenggara.
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Berkaitan dengan isu global, kami hadirkan
liputan menarik bagi Anda yang kerap
memilih alternatif berinvestasi dalam bentuk
benda-benda mewah yang sesuai dengan
gaya hidup Anda. Tidak hanya itu, di edisi ini
kami mendekatkan diri Anda yang gemar
berwisata kuliner dengan artikel “Asian
Flavor” yang mengetengahkan info mengenai
Singapura sebagai salah satu inspirasi dalam
dunia kuliner internasional. Selain urusan

investasi dan kuliner, kami sajikan ulasan
khusus mengenai pentingnya memasukkan
pengetahuan tentang bagaimana menjaga
lingkungan hidup ke dalam kurikulum
pelajaran generasi penerus yang kiranya
mampu menginspirasi Anda dalam “Bali’s
Green School”.
Inspirasi lain juga datang dari pengalaman
para Relationship Manager CIMB Preferred
dari penjuru Asia Tenggara, yang kami
angkat dalam artikel “At Your Service”.
Mereka adalah sumber daya pilihan yang
memiliki kematangan dan kesungguhan
dalam memberikan layanan terbaik bagi
Nasabahnya, terutama bagi Anda Nasabah
setia CIMB Preferred.
Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada
Anda yang merayakan ulang tahun, wedding
anniversary, kelahiran anak, pernikahan dan
perayaan lain yang mendukung kesuksesan
hidup Anda.
Salam,

Budiman Tanjung,
Preferred, Private & Wealth
Management Head
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The Luxe List

Ragam tren terdepan dan berita wisata terbaru dari seluruh wilayah Asia Tenggara.

Rustic luxury

Menempati area khusus dan terletak di pinggir pantai
antara Cha-am dan kota Hua Hin, Devasom Hua Hin
Resort kerap dianggap sebagai salah satu dari rahasia
terbesar Hua Hin. Resor dengan 24 kamar yang didesain
menghadap pantai ini merupakan versi kontemporer
dari resor mewah bergaya klasik yang merupakan salah
satu tempat favorit bagi keluarga Kerajaan Thailand dan
sosialita yang ingin menikmati pemandangan alam yang
menghadap langsung ke pantai. Setiap kamar yang tertata
apik di sini memiliki balkon khusus yang langsung tertuju
ke arah pantai. Para tamu juga akan merasa nyaman
seolah berada di rumah sendiri dengan beragam fasilitas
layaknya hotel bintang lima. (devasom.com)
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NEWS //

Great Brogue

Graeme Fidler dan Michael Herz, yang
merupakan Direktur Kreatif dari label
fashion mewah Bally, berkolaborasi dalam
menyajikan koleksi Spring/Summer dengan
sentuhan berbeda. Untuk koleksi sepatu
terbaru, keduanya mengambil inspirasi dari
sepatu kulit dengan motif (brogue) sebagai
referensi desain. Setiap bagian dari hasil
karyanya ini dibuat dengan menggunakan
konstruksi inovatif dan teknik mesin yang
dipadukan dengan sentuhan painted finish
dan material modern. “Kami berambisi untuk
melestarikan kerajinan tradisional. Inspirasi
ini lahir dari keinginan kami untuk membantu
mempertahankan produktivitas, kualitas, dan
konsistensi dari seluruh produk-produk yang
dikeluarkan Bally,” ujar Fidler dan Herz.

Form and Function

Label mewah Porsche Design mempersembahkan
film pendek bertajuk Form and Function – The
Battle, yang melukiskan kontroversi antara
bentuk dan fungsi sebuah desain. Aktor papan
atas Hollywood, Billy Zane dan Karel Roden,
membintangi film berdurasi empat menit ini
dalam setting panggung yang polos dan dramatis.
Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Ferdinand
Alexander Porsche, sang pendiri label ini, “Jika
Anda menganalisis fungsi dari sebuah objek,
maka bentuknya akan menjadi jelas.”
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// FEATURE //

OF LUXURY
AND TIME
Pameran jam mewah Salon International
de la Haute Horlogerie ke-21 dimeriahkan
oleh beragam penawaran menarik. Jenewa
pada bulan Januari identik dengan satu
hal: arloji berkelas.
Oleh Kenneth Tan

1
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ada saat terjadi gejolak dalam perekonomian
beberapa waktu lalu, industri barang mewah sempat
mengalami masa suram. Namun para produsen jam
tangan selalu meyakini bahwa arloji yang tepat akan
selalu mendatangkan pembeli. Penyelenggaraan
Salon International de la Haute Horlogerie tahun
ini melansir beraneka ragam kreasi. Masing-masing jam tangan
diciptakan untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi para ahli
dan pencinta arloji.
Arloji model slim (baca: elegan) merupakan pilihan yang populer.
Dan tak ada yang mengalahkan Piaget dalam hal elegansi. Dengan
ukuran 10,4 mm, arloji Emperador Coussin Tourbillon Automatic
lansiran label ini merupakan jam tangan berprofil paling tipis di
dunia, dengan penggerak tourbillon otomatis.

Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite
lansiran A Lange & Söhne terinspirasi oleh ide
genius dari ahli pembuat arloji dan ilmuwan
abad ke-18, Johann Heinrich Seyffert.

Jam tangan Reverso dari label Jaeger LeCoultre memberi pengaruh
besar, tak hanya karena profilnya yang tipis, tetapi juga karena
sejak pertama kali diperkenalkan hingga kini, arloji Reverso telah
berusia 80 tahun. Sebagai tribute bagi hari jadinya, diluncurkan
arloji Reverso Répétition Minutes à Rideau, yang memiliki fitur
komplikasi repeater menit yang cukup rumit, yang diaktifkan melalui
mekanisme ‘sliding curtain’.
Di usianya yang ke-220, karya Baume et Mercier terbukti tak
lekang dimakan zaman. Kehangatan cuaca Hampton tahun ini
menginspirasi lahirnya jam tangan elegan Capeland Chronograph,
yang dilengkapi dengan fungsi flyback chronograph yang unik.
Lain halnya dengan A Lange & Sohne – produsen jam tangan
terkemuka asal Jerman ini menciptakan Saxonia Ultra – Thin, dengan
ukuran 40mm dan tinggi 5,9mm. Bagi yang melihatnya, pasti
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terpesona dan sepakat menyatakan bahwa arloji ini merupakan
maha karya yang didesain klasik namun terkesan simpel.
Tahun ini, sebuah langkah visioner ditempuh oleh label IWC
pada koleksi Portofino, yang sebelumnya tak terlalu menonjol di
antara produk IWC lainnya yang lebih dulu terkenal.   Mesh bracelet
buatan Milan dengan tali kulit dari Santoni menjadi bagian penting
dari tampilan retro-modern Portofino, yang membawa ingatan
kita pada sebuah kota di Italia yang menjadi tempat berlibur
favorit para bintang Hollywood tahun ’50-an dan ’60-an. Demi
menghadirkan kembali keglamoran masa lalu, aktor dan aktris
pemenang Academy Award, Kevin Spacey dan Cate Blanchett,
didaulat untuk menjadi duta bagi label ini dan diabadikan oleh
fotografer Peter Lindbergh.
Coba Anda ambil campuran logam dan hancurkan pada suhu
10.000 derajat Celsius. Yang Anda dapatkan adalah material
komposit yang permukaannya mengkilat dan berkilau. Zat
tersebut membentuk case dari arloji Panerai Luminor Composite
Marina 1950 3 Days Automatic - 44mm dan Luminor Composite
1950 3 Days - 47mm. Dua arloji baru ini dibuat untuk memuaskan
keinginan para pencinta Panerai (biasa disebut Paneristis)
akan koleksi jam tangan Composite yang pertama kali dirilis
tahun lalu. Yang juga menjadi bintang dalam label ini adalah
P3000, arloji hand-wound mechanical calibre baru lengkap dengan
case perunggunya.
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Roger Dubuis, label yang kerap mengundang decak kagum, seolah
memberi pujian bagi para pemain di kasino Monte Carlo. Dalam
koleksi Monegasque, bentuknya terinspirasi oleh roda permainan
roulette, dengan nuansa ‘warna kasino’ yaitu hijau, merah, dan hitam.
Di balik tampilan luarnya yang tampak flamboyan, mesin RD680
yang menjalankan arloji ini begitu kokoh, dan saat ini sedang
dalam proses untuk memperoleh lisensi Geneva Seal yang
harus diuji dengan standar yang sangat ketat.
Tahun ini, inspirasi Richard Mille membawanya ke lapangan hijau
dengan arloji RM038, yang dirancang khusus bagi pegolf profesional
Amerika Serikat, Gerry ‘Bubba’ Watson. Dalam sambutannya di
hadapan para wartawan, Mille mengatakan bahwa Watson akan
melakukan uji kekuatan RM038 terhadap benturan keras dengan
pukulan mautnya dalam US PGA.
Dan apalah arti sebuah arloji jika tidak diciptakan secara khusus
untuk bepergian? Jam tangan Vacheron Constantin Calibre 2460
WT kini memiliki pemutar otomatis Patrimony Traditionnelle
World Time. Hanya dengan meliriknya saja, kaum jetset langsung
dapat mengetahui jam di 37 zona waktu dunia, termasuk
perbedaan waktu 30 dan 15 menit. Arloji JeanRichard Highlands
Sand dengan sand-blasted steel case diciptakan untuk para traveler
berjiwa pemberani, dilengkapi case yang kokoh serta tali jam
yang memberi kesan kuat dan tak biasa. Sementara Van Cleef
and Arpels mengajak Anda pergi bertualang lewat arloji Five Weeks

1

Batu dan logam berharga 		
diwujudkan menjadi maha karya
di tangan seorang pengrajin andal.

2

Koleksi unggulan IWC Portofino
dengan rangkaian arloji retro modern.

3

Arloji chronograph Nicolas Rieussec
dari Montblanc mengingatkan pada
instrumen pencatat waktu pertama
yang ditemukan oleh Rieussec
sendiri pada 190 tahun lalu.

4

Five Weeks in a Balloon, karya puitis
persembahan Van Cleef & Arpels.

4
3

in a Balloon, yang menggambarkan perjalanan waktu
melalui pergerakan jangkar balon dan burung dara
berwarna perak yang menghiasi arloji ini.
Ketika berbicara mengenai investasi dan barang
mewah, nama Cartier tentu langsung terbersit
dalam benak Anda. Di tahun ini, label tersebut
menggabungkan penggerak astrotourbillon (mesin
tourbillon menggerakkan dial dalam waktu satu menit)
dan konstruksi maskulin Calibre de Cartier yang
tahun lalu meraih kesuksesan. Selain itu, ornamen
kayu, batu pecah, dan enamel diperkenalkan pada
dial bertema fauna.

“Fungsi chronograph, yang
berawal dari dua dial enamel
berputar dan setetes tinta,
pertama kali ditemukan oleh
Nicolas Rieussec. ”

Audemars Piguet melansir arloji Royal Oak
Offshore dalam edisi istimewa Arnold Schwarzenegger The
Legacy Chronograph. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial
perusahaan, kolaborasi ini menyalurkan sebagian dari keuntungan
penjualan arloji kepada program pendidikan luar sekolah yang
digagas oleh Schwarzenegger. Model Millenary 4101 juga
memperoleh sambutan sangat baik berkat konstruksi tiga dimensi
(3D), yang memungkinkan sang pemilik untuk mengamati cara
kerja di dalam sebuah arloji.
Fungsi chronograph, yang berawal dari dua dial enamel berputar
dan setetes tinta, pertama kali ditemukan oleh Nicolas Rieussec.

Tahun ini, bertepatan dengan hari jadi hasil karya Rieussec yang
ke-190, Montblanc tetap setia dengan dual counter chronograph.
Sedangkan Girard-Perregaux mengacu kepada tiga buah Bridge emas
pemenang penghargaan yang telah dipatenkan, yang membentuk
kesan eksentrik pada tourbillon. Pada arloji yang dilansir di tahun
2011 ini, mesin tourbillon berputar halus di bawah Bridge emas. Dari
semuanya, yang berhasil mengguncang industri jam tangan mewah
adalah kerja sama antara Robert Greubel dan Stephen Forsey.
Kerjasama ini berhasil membawa seni pembuatan arloji ke tingkat
selanjutnya dengan menempatkan empat buah mesin tourbillon di
dalam sebuah jam tangan, yaitu Invention Piece 2.
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MONEY &
MARKETS
Berita terkini seputar Asia Tenggara.

BENCANA DI JEPANG
MELEMAHKAN
PERMINTAAN KARET

ANGGARAN INFRASTRUKTUR MENINGKAT
DI FILIPINA
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang, Filipina
berusaha meningkatkan pendanaan dari dalam negeri hingga USD 4,6 miliar. Alokasi dana
ini diharapkan dapat diakses oleh perusahaan lokal untuk membiayai pembangunan jalan,
rel kereta api, dan pelabuhan. Rencana ini diarahkan untuk memaksimalkan pendapatan
pemerintah dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pendapatan dari
pasar modal.
Ke depannya, National Development Corporation, badan yang bertanggung jawab atas
rencana ini, diharapkan dapat segera mengeluarkan surat obligasi kepada Development
Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, serta dua entitas pemerintah lainnya
untuk membiayai proyek tersebut. Dengan meningkatkan uang dari pendapatan dalam
negeri, pemerintah berharap dapat menghindari ketergantungannya terhadap investor
asing dan risiko atau gejolak pertukaran mata uang asing yang akhir-akhir ini sulit diprediksi.
Pemerintah akan melakukan pembicaraan serius dengan Central Bank agar mereka dapat
mengeluarkan surat obligasi dalam denominasi dolar senilai lebih dari USD 1,5 miliar dan
menerbitkan obligasi Samurai Bond untuk menjawab permasalahan ini. Walaupun ada
kekhawatiran sebagian pihak atas rencana ini, mengingat peristiwa besar yang baru terjadi
di Jepang pada awal Maret yang lalu, namun pemerintah optimis rencana ini dapat berjalan
dengan lancar.
Pemerintah Filipina mengalami defisit anggaran sebanyak 22 kali selama kurun waktu 26
tahun terakhir, dan ini membuat Filipina tertinggal dari negara-negara tetangganya dalam hal
pertumbuhan dan investasi.

12 ≥

Gempa bumi yang mengguncang Jepang
menyebabkan perdagangan karet melemah
secara drastis. Data yang diperoleh
menunjukkan bahwa angkanya anjlok
hingga mencapai angka terendah dalam
empat bulan terakhir. Hal ini terjadi mulai
15 Maret 2011, seiring dengan gangguan
pasokan listrik dan kerusakan yang terjadi
pada pabrik dan karoseri mobil di Jepang
yang mengakibatkan turunnya permintaan
karet. Penurunan produksi ini merupakan
tamparan yang ketiga bagi komoditas ini,
menyusul konflik yang terjadi di Timur
Tengah dan Afrika Utara, serta penurunan
angka penjualan mobil di China beberapa
waktu yang lalu. Sampai dengan pertengahan
Maret, harga karet merosot hampir sepertiga
dari rekor tertingginya sepanjang sejarah
yang terjadi pada 17 Februari 2011 lalu.
Toyota memperkirakan produksinya akan
berkurang sebanyak 40.000 kendaraan di
minggu-minggu mendatang.
Pemerintah Thailand telah meminta
produsen lateks dalam negeri untuk
menunda ekspor karet selama harganya
masih anjlok. Hal ini diharapkan dapat
membuka proses negosiasi dengan bank
komersial untuk menentukan kondisi
yang lebih menguntungkan bagi para
eksportir. Hal ini diharapkan mampu
memperbaiki kondisi para petani lokal
agar tetap mendapatkan keuntungan di
tengah krisis dengan tidak menjual di bawah
harga minimum.

KOTA SINGA TERUS
MENGAUM SEIRING
PENJUALAN RiteL
SINGAPURA NAIK 15%

PADA TAHUN 2011,
Bank Indonesia
MENGINCAR PMA
SENILAI USD 14,5
MILIAR

Dengan didukung oleh pasar tenaga
kerja yang kuat serta peningkatan dalam
bidang pariwisata, angka penjualan ritel
di Singapura, di luar penjualan mobil,
melonjak hingga 15,6 % year-on-year pada
bulan Januari, memperbaiki kondisi pada
Desember 2010 lalu yang hanya tumbuh
sekitar 8,9 %. Peningkatan yang luar biasa
ini memperketat persaingan pasar tenaga
kerja dan memicu peningkatan harga aset,
terutama harga rumah.

Dengan menguatnya keyakinan dunia terhadap
Indonesia, Penanaman Modal Asing (PMA) di
negara kita tahun ini diprediksi akan mencapai
USD 14,5 miliar, demikian diungkapkan oleh
pejabat Bank Indonesia di Bali. Masuknya
PMA di Indonesia sepertinya akan lebih besar
ketimbang aliran modal di dalam negeri (capital
inflow) yang diharapkan bisa diinvestasikan dan
ditarik dengan lebih mudah. Hal ini dianggap
sebagai pemicu utama dalam fluktuasi mata
uang negara yang mengancam stabilitas pasar.

Persaingan pasar tenaga kerja diperkirakan
tetap ketat pada 2011 setelah penambahan
sebanyak hampir 34.000 kesempatan kerja
pada kuartal keempat 2010 dan diestimasi
meningkat sebesar 116.000 pada tahun ini.
Seiring dengan perekonomian di Asia yang
terus berekspansi, diharapkan pengunjung
terus
berdatangan
ke
pusat-pusat
perbelanjaan Singapura. Meski dengan tingkat
inflasi melebihi 5 % di tahun lalu, pemerintah
tetap
mengkhawatirkan
pertumbuhan
ekonomi yang rawan overheating serta
gelembung aset properti.

Juru bicara Bank Dunia menambahkan, jika
Indonesia bermaksud mengurangi investasi
asing yang lebih stabil dan berlaku dalam
jangka panjang, pemerintah perlu mengangkat
isu
seperti
kemacetan
infrastruktur
penyeberangan di pelabuhan, kurangnya
transparansi dan pengurangan birokrasi.
Bank Indonesia baru-baru ini memutuskan
untuk tidak menaikkan standar suku bunga di
angka 6,75 % yang berlaku saat ini dengan
tujuan untuk meyakinkan pasar bahwa nilai
inflasi terus berkurang seiring dengan stabilnya
harga pangan. Walaupun nilai ini masih
jauh di atas target pemerintah Indonesia.

PERMINTAAN KAYU MELONJAK DALAM
UPAYA PEMBANGUNAN JEPANG
Perusahaan Malaysia seperti WTK Holdings meraih keuntungan sehubungan dengan usaha
Pemerintah Jepang untuk merekonstruksi kerusakan yang disebabkan gempa bumi hebat
dan tsunami yang melanda Jepang pada Maret lalu. Bahkan sebelum bencana tersebut
terjadi, industri konstruksi Jepang telah mengalami kekurangan kayu lokal sebagai akibat
kurangnya suplai kayu gelondongan, seperti yang dilaporkan oleh Japan Lumber Report,
yang merupakan sebuah publikasi tentang industri kayu di Jepang. Hingga November
2010, Jepang telah mengimpor 1,2 juta meter kubik produk kayu panel senilai USD 599
juta. Angka ini mewakili hampir setengah dari total jumlah ekspor Sarawak.
Jepang merupakan importir kedua terbesar untuk produk-produk Malaysia, termasuk kayu,
gas alam cair (LNG), minyak mentah, dan minyak kelapa sawit. Saat tulisan ini dibuat, lebih
dari 350.000 orang kehilangan tempat tinggal dan banyak warga Jepang yang menjadi
korban bencana setelah gempa terkuat dalam sejarah negeri itu. Kejadian ini merupakan
bencana terburuk di Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II.

MASALAH
INFLASI VIETNAM
MENGKHAWATIRKAN
LEMBAGA PENILAIAN
“Meningkatnya inflasi, jika tidak dikelola
secara tepat, dapat menjadi pengganggu
bagi bank-bank di Vietnam,” demikian
tertulis dalam laporan terkini yang dilansir
oleh lembaga penilaian (rating agency)
Standard and Poor’s (S&P) tentang
perekonomian Vietnam.
Munculnya pandangan negatif untuk tiga
bank teratas di negara itu, seperti yang
dilansir dalam laporan S&P, didasarkan
pendapat mereka bahwa angka target
pertumbuhan bank sebesar 20 % di tahun
2011 dinilai masih terlalu tinggi, meski
angka tersebut lebih rendah dibandingkan
gejolak 28 % yang terjadi di tahun 2010.
Kredibilitas Central Bank kini dipertaruhkan:
inflasi hingga Januari mencapai 12 %.
Kondisi ini terjadi menyusul kenaikan
yang sebelumnya pernah terjadi pada
tahun 2009 yang mencapai angka 7,1%.
Hal ini mengesankan bahwa kebijakan
moneter terlalu longgar dan perlu
diperketat. Pemerintah telah menunjukkan
kurangnya kehati-hatian untuk melakukan
soft landing. Pada 2008, langkah-langkah
yang diambil untuk menghentikan inflasi
telah mengurangi kepercayaan terhadap
sistem perbankan dan meningkatkan biaya
pinjaman (borrowing costs) hingga 28%.
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Practise
makes perfect
Dr. Chan Kwai Onn, seorang dokter spesialis gangguan tidur, tampil sebagai
runner-up dalam CIMB Preferred Golf Challenge Finals 2010 yang berlangsung
beberapa waktu lalu. Simak penuturannya kepada CIMB
tentang
keahliannya di bidang medis serta kesuksesannya di lapangan hijau.

Oleh Mark Lean
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N

asabah CIMB Preferred
Dr. Chan Kwai Onn
merupakan salah seorang
tokoh ternama di bidang
otorhinolar yngology.
Selain menjalani peran
sebagai ahli bedah THT (telinga, hidung,
dan tenggorokan, atau ENT), ia juga ahli
dalam mengobati pasien yang mengalami
gejala gangguan tidur, seperti mendengkur
dan obstructive sleep apnea (OSA). Ia pun
telah menjadi mentor bagi dokter-dokter
lokal di Kanada (2006), Kenya (2006, 2007),
Vietnam (2007), dalam spesialisasi bedah
sinus endoskopi. Ayah dari tiga anak ini
meluangkan waktu di sela kesibukannya
untuk berbincang dengan CIMB Preferred
mengenai keberhasilannya dalam menjaga
keseimbangan antara karirnya di bidang
medis dengan kegemarannya bermain golf.
Mengapa Anda sangat tertarik
dengan otorhinolaryngology?
THT merupakan bidang yang paling cepat
berkembang dalam dunia kedokteran,
terutama dalam perawatan sinus dan
gangguan tidur. Bidang ini juga merupakan
perpaduan yang seimbang antara prosedur
bedah dengan perawatan medis. Sebanyak
50 % dari kasus yang ada dapat diobati
dengan perawatan medis, sedangkan
50 % lainnya membutuhkan prosedur bedah.
Sebagai seorang dokter ahli dalam
menangani gangguan tidur, apa saja
permasalahan yang umumnya Anda
temukan?
Masalah yang
sering ditemui selalu
berhubungan dengan hidung dan sinus.
Banyak warga Singapura mengalami hidung
tersumbat, bersin-bersin dan pilek. Apalagi
saat ini terjadi peningkatan jumlah pasien
yang datang dengan masalah obstructive sleep
apnea (OSA), yang berhubungan dengan
penyempitan saluran pernapasan. Hal ini
seringkali dikaitkan dengan bertambahnya
jumlah orang dengan kenaikan berat badan
sebagai akibat dari makan terlampau
banyak dan gaya hidup mewah yang tidak
memperhatikan kesehatan. Masalah OSA
meningkat seiring dengan pertambahan
berat badan. Lemak di dalam tubuh
tak hanya terakumulasi di dalam perut,
tetapi juga di area leher. Lemak tersebut
memadat dan kerap menutup saluran
udara secara total, sehingga menyebabkan
sesak napas.

Dapatkah Anda ceritakan tentang
usaha Anda mengajar para dokterdokter muda spesialis THT, dan apa
yang memotivasi Anda melakukan
hal ini?
Merupakan suatu tradisi dalam dunia
kedokteran untuk memberi kontribusi
kembali kepada bidang yang kami tekuni,
yaitu dengan mengajari para junior tentang
apa yang selama ini kami pelajari dan kami
dapatkan dari pengalaman menghadapi kasus
dari pasien-pasien yang pernah kami tangani.
Tahun ini, saya akan menjadi Presiden ENT
Society untuk periode berikutnya.
Apa harapan Anda terhadap para
dokter muda di bidang THT?
Para dokter generasi penerus perlu
mengasah keahlian medis mereka sekaligus
meningkatkan kemampuan berkomunikasi.
Sekarang ini, pasien kerap melakukan riset
sendiri. Sehingga tantangannya adalah
bagaimana kami dapat membantu mereka
menyaring informasi yang diterima, serta
membantu menjelaskan dan membuat
mereka lebih tenang.
Golf merupakan hobi Anda. Seberapa
sering Anda bermain golf?
Saya terdaftar sebagai salah satu member di
Singapore Island Country Club. Biasanya saya
bermain di sana bersama rekan-rekan pada
akhir pekan. Belakangan ini, kegiatan golf
banyak menyita waktu luang saya, sehingga
saya tak terlalu berkonsentrasi pada hobi
lainnya, yaitu fotografi. Saya kagum pada
Tiger Woods karena kemampuannya dalam
bermain golf. Ketika saya mulai bermain golf,
Tom Watson merupakan pegolf nomor satu,
sehingga saat itu dia adalah salah satu idola
saya dalam dunia golf.
Apa yang memotivasi Anda dalam
bermain golf?
Ayah sayalah yang mendorong saya untuk
aktif bermain golf. Saya pun menikmati
setiap permainan. Sungguh beruntung saya
memiliki banyak teman yang juga senang
bermain golf.
Dapatkah
Anda
menceritakan
pengalaman Anda saat bermain
golf dalam Pro-Am Competition di
Malaysia?
Sangat menyenangkan. Saya memperoleh
kesempatan untuk bermain bersama pegolf
profesional asal Jepang, Tetsu (Hiratsuka

Tetsuji). Dia memiliki pukulan yang sangat
akurat. Saya bersyukur bahwa saya
bukanlah seorang pegolf profesional yang
harus bekerja keras! Dalam kompetisi itu,
ada tiga pegolf amatir yang dipasangkan
dengan seorang pegolf profesional, sehingga
permainan terasa begitu menyenangkan.
Bagaimana Anda mengatur waktu
antara hobi dan meluangkan waktu
bersama keluarga di sela kesibukan
mengajar dan merawat pasien?
Saya berusaha untuk pulang dari klinik pada
pukul 6 sore agar sempat menikmati makan
malam bersama keluarga. Biasanya, saya
bermain golf pada hari Sabtu, sementara hari
Minggu adalah waktu untuk keluarga.
Bagaimana Anda berelaksasi?
Saat berada di rumah dan membaca atau
menghabiskan waktu bersama keluarga.
Anda telah menjadi Nasabah CIMB
Preferred sejak pertengahan tahun
2010. Dapatkah Anda ceritakan apa
yang membuat Anda memutuskan
untuk memilih CIMB Preferred?
Keinginan kuat untuk dapat berpartisipasi
dalam berbagai kompetisi golf di Sentosa,
telah mendorong saya untuk bergabung
menjadi Nasabah CIMB Preferred.
Apa keuntungan yang paling Anda
rasakan dari CIMB Preferred?
Nilai return yang tinggi dari dual currency
fixed deposit account yang ditawarkan oleh
CIMB Bank. Saya mendapatkan nilai bunga
yang lebih baik dengan menabung dalam
mata uang asing.
Selamat atas kemenangan Anda
sebagai runner-up dalam CIMB
Preferred Golf Challenge Finals 2010
yang diselenggarakan di Phuket.
Dalam kompetisi tersebut, Anda
berkesempatan bermain bersama
pegolf profesional PGA. Bagaimana
rasanya bersanding dengan para
pemain terbaik?
Selama acara berlangsung, saya selalu
memperoleh layanan kelas satu dan
mendapatkan kesempatan untuk bertemu
orang-orang yang memiliki hobi serupa dari
seluruh penjuru wilayah. Acara tersebut
sangat kompetitif sekaligus menyenangkan.
Sungguh merupakan sebuah bonus bagi
saya.
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Private
Equity Comes
of Age in Asia

Di beberapa Negara Eropa, perusahaan-perusahaan private equity kerap di cap
sebagai pelaku asset-stripping yang acap kali mengundang kebencian publik. Di
Asia, reputasi buruk itu mulai ditanggalkan dan mulai memperoleh pengakuan
dari sebagian masyarakat.
Oleh Stuart Pallister

D

emikian pandangan yang
disampaikan oleh cofounder Navis Capital,
Nicholas Bloy. Ia berujar,
sebelum
terjadinya
krisis keuangan di Asia,
perusahaan publik yang terdaftar (listed)
kerap dikaitkan dengan prestise. Saat itu,
bisnis private equity lebih terfokus pada
investasi minoritas. Namun hal ini berubah
saat terjadi krisis finansial pada akhir 1990an. Dan pada krisis keuangan global di
penghujung tahun 2000-an, semua rahasia
pun terbuka, ujar Bloy.
“Pada saat situasi ekonomi baik, akan
cukup mudah bagi sebagian orang untuk
mendapatkan uang. Hal ini berlaku bagi
seorang yang sudah terlatih juga menjadi
investor yang andal di bidangnya, mereka
yang hanya memahami sedikit seluk
beluk investasi, bahkan mereka yang baru
belajar berinvestasi,” tambah Bloy. “Ketika
perekonomian mulai membaik, baru betulbetul bisa diketahui siapa yang mengandalkan
timing, siapa yang bergantung pada alokasi
aset, (termasuk aset yang terus mengalami
kenaikan hingga menciptakan keuntungan
berlipat untuk kemudian dijual), dan siapa
yang menanamkan investasinya berdasarkan
nilai-nilai intrinsik.”
“Ke depannya mungkin akan terjadi lagi
sedikit guncangan, namun hal ini terjadi

pada private equity yang memiliki kelas aset
dengan periode jangka panjang. Masalah
yang terjadi hari ini tak akan menyebabkan
sebuah perusahaan tutup esok harinya.
Banyak firma yang melakukan investasi
buruk pada dua atau tiga tahun lalu, namun
banyak diantara perusahaan-perusahaan itu
yang sampai saat ini masih bertahan. Mereka
masih bertindak sebagai pemilik portofolio
perusahaannya, walaupun hingga saat ini
mereka masih membutuhkan waktu untuk
mencari cara memperbaiki portofolionya,”
lanjut Bloy.
Meski demikian, di Asia ‘rasa sakit’ tersebut
tidak terlalu akut, mengingat pemulihan telah
dimulai sejak awal, sehingga goncangan yang
terjadi tidak terlalu besar pengaruhnya.
Bloy mengungkapkan “Apa yang terjadi di
Eropa dan Amerika Utara adalah dampak
dari leverage yang terlalu tinggi, sehingga
tidak menimbulkan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Dan kini,
kebanyakan investor di Eropa dan Amerika
Utara menyadari bahwa dalam dua dekade
mendatang, nilai pertumbuhan ekonomi,
nilai pertumbuhan industri, dan nilai
pertumbuhan perusahaan di Asia akan
meningkat dua, tiga, bahkan empat kali lipat
dibandingkan pasar di negara mereka sendiri.
Sehingga akan – bahkan sudah mulai – terjadi
pergeseran besar-besaran dalam alokasi
secara geografis dari pasar industrial ke Asia.

Sementara private equity meraih legitimasi di
Asia, di sebagian belahan Eropa – terutama
di Jerman – industri ini dianggap sebagai
perusak sendi-sendi perekonomian dan
dijauhi layaknya wabah penyakit. Menurut
Bloy, hal itu dikarenakan private equity
berkembang pesat akibat alasan efisiensi
sehingga mendapat kritik dan cap buruk.
“Di sebuah lingkungan yang tidak
memiliki pertumbuhan, bagaimana Anda
bisa menghasilkan equity return yang
baik? Anda harus berfokus pada cara
penyelamatan yang lain. Walaupun pada
umumnya dilakukan dengan pengurangan
biaya, penutupan pabrik, dan relokasi
pekerjaan ke lokasi yang lebih murah.
Untuk mendapatkan uang, banyak pihak
yang meyakini bahwa cara yang ditempuh
ini merupakan cara yang secara sosial
dan
psikologis
menyakitkan
untuk
dijalankan,” ujarnya.
“Sekarang coba Anda bandingkan dengan
Asia, di mana pada hakikatnya kami
mendapatkan return tanpa harus memecat
pekerja,” lanjut Bloy. “Bahkan kami
menciptakan ribuan, ratusan ribu, hingga
jutaan lapangan kerja karena kami bertumbuh
dan kami perlu menambah jumlah pabrik,
kami perlu menambah kapasitas, kami perlu
mempekerjakan lebih banyak orang. Jadi,
saya pikir, fakta bahwa private equity memiliki
reputasi baik di Asia dan memiliki reputasi
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buruk di Eropa, hanya merupakan refleksi
dari apa yang mendorong equity return
di pasar-pasar tersebut. Di Asia, faktor
pertumbuhan sangat mempengaruhi pasar
equity, sedangkan di Eropa hal tersebut
adalah rekayasa keuangan (financial
engineering), yang tentunya kerap dianggap
buruk dan terfokus pada usaha mencari
keuntungan dengan cara-cara yang dianggap
menyakitkan.”
Di saat hanya beberapa rekanan (limited
partner) yang melirik peluang untuk
memperoleh return yang besar dari China
dan India, Bloy mengatakan bahwa Asia
Tenggara juga menyediakan peluang. Meski ia
mengelola dana dengan USD 3 miliar dalam
bentuk aset dan berbasis di Kuala Lumpur,
Malaysia namun hanya dapat membentuk 5
hingga 10 persen dari portofolio firmanya.

Private Equity mengincar pasar
Asia Tenggara.

“Hanya sebagian dari uang yang mengalir
ke India dan ke China, disalurkan ke Asia
Tenggara,” tutur Bloy. “Dan bagi kami hal
itu terlihat seperti anomali, sehubungan
dengan kesepakatan perdagangan bebas
ASEAN, yang memberlakukan bebas cukai
untuk 90 persen barang dan jasa – Anda
memiliki persyaratan untuk pertumbuhan
lintas negara, serta merger dan akuisisi
lintas negara melalui kawasan perdagangan
bebas ini.”
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“Ketika Anda menjumlahkan perekonomian
tersebut,” ujarnya, “jumlahnya mendekati
USD 1,8 triliun dengan 600 juta orang. Kini
India menjalankan sistem ekonomi dengan
lebih banyak orang, tetapi perekonomiannya
hanya sebesar USD 1,3 hingga USD 1,4
triliun. Jadi, nilai ASEAN masih lebih besar,
namun ia hanya mendapatkan sebagian dari
uang yang lari ke India.”
Karena lebih sedikit firma private equity
mengincar pasar Asia Tenggara, sehingga jauh
lebih murah untuk membeli perusahaan
di sana, Bloy menambahkan.
“Kami umumnya bersaing dengan pengusaha
lokal, perusahaan multinasional, perusahaan
strategi, dan sebagainya,” katanya, “tetapi
sangat jarang kami bertarung melawan
firma private equity lainnya.”
Menurut Bloy, strategi firmanya adalah
mencari perusahaan nasional terbaik di

Asia Tenggara yang dapat diarahkan untuk
menjadi yang terbaik secara regional.
“Itu adalah investasi yang paling menarik,”
ujarnya. “Tak masalah di mana starting
point-nya, apakah Thailand atau Malaysia,
tetapi pilihlah perusahaan dengan nama
yang baik, dan masuki pasarnya yang kuat.
Daripada membidik kurang dari 30 juta
konsumen di Malaysia, misalnya, lebih baik
arahkan sasaran kepada 600 juta konsumen
di ASEAN.”
“Jadi, bagi kami hal itu merupakan peluang
yang sangat, sangat baik.”
Stuart Pallister, Redaktur Pelaksana INSEAD
Knowledge, sebelumnya adalah koresponden
regional CNBC Asia dan bekerja di stasiun televisi
Dow Jones, Asia Business News dan European
Business News.
Credit: @2011 Insead
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As China
Rises,
So Does
Vietnam

Buah manis dari pertumbuhan ekonomi yang sangat
pesat di China tidak hanya dirasakan oleh negara
itu sendiri. Negara tetangga yang sejak dahulu
merupakan rival dan sesama negara sosialis seperti
Vietnam juga turut merasakan manfaatnya.
Oleh Wayne Arnold

K

urang dari satu dekade
lalu, banyak ekonom dan
eksekutif yang percaya bahwa
daya tarik China mampu
menyedot minat investasi
hingga gaungnya terdengar
sampai Hanoi dan Ho Chi Minh City.
Keyakinan ini pun akhirnya terbukti benar.
Berkat program overhaul ekonominya,
Vietnam yang secara geografis letaknya
berdekatan dengan China berhasil mengikuti
jejak China. Didukung dengan perkembangan
jumlah populasi yang saat ini diperkirakan
sudah mencapai 87 juta jiwa, tenaga kerja
yang murah, dan kesepakatan perdagangan
bebas, memungkinkan Vietnam menjadi
bagian dari rantai pasokan global yang
mensuplai kebutuhan mesin manufaktur
perusahaan-perusahaan di China.
Setelah Vietnam mengikuti langkah China
untuk menganut paham komunisme pasca
Perang Dunia II, Vietnam menemukan jati
dirinya. Untuk melindungi diri dari serangan
ekonomi China, Hanoi akhirnya memilih untuk
menjalankan kemudi ekonominya ke arah
"ekonomi pasar yang berorientasi sosialis".
“Jika tidak ada ancaman dari China, Vietnam
mungkin tidak akan membuka diri,” ujar
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Jonathan Anderson, seorang ekonom dari
UBS di Hongkong. Vietnam secara resmi
kembali membuka pintu untuk menyambut
investor asing pada tahun 1986.   Tetapi negara
tersebut belum menjadi bagian dari ledakan
ekonomi Asia, sampai ia memenangkan
kembali musuh terdahulunya,   Amerika Serikat,
yang mencabut embargo perdagangan atas
Vietnam pada 1994 dan menormalkan
hubungan perdagangan dengan Vietnam
pada 2000.
Perjanjian perdagangan Amerika Serikat
(AS)
tersebut
memberikan
insentif
istimewa kepada produsen tekstil dan
garmen di Vietnam. Pada saat yang sama
AS memberlakukan potongan cukai untuk
pakaian dalam wanita buatan Vietnam dari
60% menjadi nol. Para produsen tekstil dan
garmen dari Korea Selatan dan Taiwan pun
berbondong-bondong menuju Vietnam
untuk membuka pabrik baru.
Industri manufaktur ringan lainnya, seperti
perlengkapan rumah tangga dan perakitan
sepeda motor, furnitur, serta industri lain
yang saat ini didominasi oleh China, segera
menyusul. “Perlahan-lahan semua industri
berpindah ke Vietnam,” ujar Frederick Burke,
seorang pengacara di Baker & McKenzie
di Ho Chi Minh City, yang telah bekerja di
1

2

3
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Vietnam dan menjadi penasihat pemerintah
selama lebih dari sepuluh tahun.
Ketika China bergabung dengan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) pada 2002,
banyak yang mengkhawatirkan bahwa harihari dimana Vietnam dan sebagian besar
negara-negara di Asia Tenggara yang saat itu
menjadi tujuan favorit beberapa investor asing
akan berakhir. Beberapa ekonom bahkan telah
memperingatkan bahwa wilayah ini harus
fokus pada kegiatan ekspor produk-produk
jadi, dan bukan pada pemenuhan permintaan
ekspor bahan mentah untuk keperluan
industri di China yang sangat besar.
China
menandatangani
kesepakatan
perdagangan bebas dengan Vietnam dan
sembilan negara anggota ASEAN lainnya
pada 2002. Hal ini tentu saja memicu
banyak kekhawatiran. Perjanjian ini memberi
waktu hingga 2015 kepada negara-negara
yang lebih miskin seperti Vietnam untuk
menerima produk China, sementara
China menghapuskan cukai untuk produk
pertaniannya di 2003.

4

Kesepakatan ini membuahkan keuntungan
bagi Vietnam, yang telah menjadi eksportir
beras, merica, kopi dan minyak mentah
terdepan. Di saat negara lain seperti
Singapura, Malaysia, dan Thailand berjuang
untuk meraih
keuntungan melalui produk
5
niche atau produk berteknologi tinggi yang
memungkinkan mereka untuk bertahan
dari ekspansi dan kompetisi yang dilakukan
dengan produk-produk China,   Vietnam justru
memilih menjadi ‘dapur’ bagi industri China
yang berkembang pesat.
Kemudian China pun terpuruk. Pembajakan
teknologi yang merajalela, unjuk rasa
nasionalis, dan kurangnya jumlah pekerja
terampil, membuat banyak perusahaan asing,
terutama Jepang, memindahkan kembali lokasi
produksi ke Asia Tenggara. Lebih parahnya
lagi, standar upah di China meningkat
dengan cepat. “Pada akhir 1990-an dan
awal 2000-an, Anda bisa mempekerjakan
tenaga kerja sebanyak apa pun di China. Kini
kenaikan upah tenaga kerja menjadi topik
pembicaraan,” tutur Anderson.

5

22 ≥

Saat biaya tenaga kerja di China terus
meningkat, Vietnam siap menanti dengan
pekerja yang lebih terpelajar dan memiliki
disiplin yang tinggi namun mau dibayar

dengan upah yang jauh lebih murah. Upah
minimum di dua kota terbesar Vietnam masih
berkisar USD 75 per orang per bulan, yang
berarti hanya setengah dari upah seorang
pekerja pabrik di Provinsi Guangdong, China.
Demikian penuturan Dinh Tuan Viet, ekonom
senior dari World Bank, Hanoi.
Tahun ini, Intel membuka pabrik
semikonduktor baru senilai USD 1 miliar di
dekat Ho Chi Minh City untuk menggantikan
fasilitas serupa di Malaysia, Filipina, dan China.
Pabrik printer Canon pun tak ketinggalan
menanamkan investasinya dengan mendirikan
pabrik terbesarnya yang memiliki pegawai
lebih dari 18.000 orang di Hanoi.
Vietnam kini telah berhasil memposisikan
diri sebagai bagian dari rantai pasokan
yang kuat bagi industri-industri di China.
Banyak suku cadang untuk pabrik Canon
yang datang dari China. Hal ini menujukkan
sebuah fakta lain dari usaha Vietnam untuk
mengikuti jejak manufaktur China – impor
mesin dan peralatan dari China memberi
kontribusi terhadap defisit perdagangan
sebesar kurang lebih USD 11,5 miliar. Hal
ini mendorong Vietnam bergegas untuk
membangun infrastruktur dan meningkatkan
kapasitas industri manufakturnya.
Sekarang, seiring usaha China untuk
melompat maju menuju industri yang lebih
‘bersih’ dan fokus pada konsumen, timbul

6

“Pada akhir 1990-an dan awal 2000an, Anda bisa mempekerjakan tenaga
kerja sebanyak apa pun di China.”
sebuah pertanyaan, apakah Vietnam telah
melangkah cukup maju bersama China.
“Apakah Vietnam siap dan mampu menyerap
gelombang baru dari investasi asing, sebagai
hasil dari perubahan struktural di China?”
tanya Viet.   “Saya melihat masih banyak
kendala bagi Vietnam untuk mengambil
peluang ini: infrastruktur yang kurang
memadai dan industri logistik yang di bawah
standar, pekerja yang banyak tersedia namun
tidak terampil, dan sebagainya,” ujarnya.
Dari sekian banyak hambatan usaha yang
dihadapi China, dalam survei yang dilakukan
Bank Dunia tentang kemudahan mendirikan
usaha, Vietnam masih menempati urutan
di bawahnya.
Survei tersebut menempatkan Vietnam di
atas China dalam hal memulai usaha dan

mempekerjakan tenaga kerja, namun di
bawah China dalam perlindungan investor
dan pengikatan kontrak. Dalam Corruption
Perceptions Index yang dilansir olehTransparency
International, posisi Vietnam juga masih berada
di bawah China, yaitu pada urutan ke-116,
sementara China pada urutan ke-78.
Credit: @ 2010 The International Herald Tribune

1

Berkibarnya bendera merah sebagai 		
tanda keberhasilan ekonomi Vietnam.

2
3

Aktivitas di salah satu pabrik di Vietnam.

4
5
6
7

Pertumbuhan ekonomi begitu terasa
di kota-kota di China.
Potret kemajuan industri Vietnam.
Para pekerja yang cakap.
Industri pertanian Vietnam.
Suasana di pusat kota di China.

7

≤ 23

PHOTOS courtesy of Singapore Tourism Board

// FEATURE //

1

24 ≥

2

In Full

SWING

Bagai permata yang berkilauan dan paling bersinar
di kawasan Asia Tenggara, Singapura mampu
memukau mata dunia dengan tata kota yang dipenuhi
properti mewah, hotel-hotel berkelas dan
bangunan-bangunan super megah yang dirancang
sempurna. berikut penawaran istimewa lainnya.
Oleh Mark Lean

3
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PHOTO Marina Bay Sands

5

4

S

ingapura telah banyak mengalami perubahan besar di
beberapa tahun terakhir. Gedung-gedung pencakar
langit yang menghiasi pemandangan kota di negara
ini, kini tampak begitu berbeda dibandingkan dengan
lima tahun lalu. Distrik komersial dan residensialnya
pun kini tampak mulai dibanjiri dengan pembangunan
gedung-gedung baru. Pembangunan yang sangat pesat di setiap sudut
kota mampu mengairahkan dan memicu ledakan besar (booming)
di pasar propertinya. Untuk meredam spekulasi pasar, dalam kurun
waktu satu tahun terakhir, pemerintah Singapura bahkan terpaksa
menaikkan pajak pembelian dan penjualan properti hingga mencapai
angka 16 persen.

Dinamisnya perkembangan pasar properti di negara ini, mampu
menarik minat para investor dari luar yang tergiur dengan gaya
hidup mewah yang ditawarkan Singapura. Di sini mereka dapat
menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh beberapa hotel super
mewah, butik-butik high-end, FreePort, dan kasino yang memang
banyak ditemui di negara ini. Baru-baru ini, Singapura juga kembali
melakukan pembangunan mega proyeknya seperti Sentosa Cove
yang merupakan properti super mewah yang dirancang menghadap
Laut China Selatan dan ditawarkan dengan kisaran harga USD 20 juta.
Properti seperti inilah yang dianggap paling ideal bagi yacht kelas
dunia yang ingin menyegarkan pikiran dengan melihat pemandangan
alam yang menghadap langsung ke lautan.
Bryan Jones, Presiden Direktur dari Fairline Boats, sebuah perusahaan
asal Inggris yang berkembang pesat dan tetap konsisten melayani bisnis
luxury yacht, menjelaskan, “Walaupun gejolak ekonomi yang terjadi
akhir-akhir ini berdampak sangat besar terhadap sektor industri
barang-barang mewah, bisnis Fairline Boats tetap berjalan dan fokus
pada pengembangan produk baru. Rangkaian model kapal kami sangat
sesuai bagi pasar kapal yacht yang berkembang di Asia Pasifik, seperti
Singapura, sehingga meningkatkan pertumbuhan penjualan kami hingga
mencapai 500 persen pada dua tahun terakhir di seluruh Australasia.”
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Reinterpreting luxury

Marina Bay Sands (marinabaysands.com) atau proyek MBS kini
telah dijadikan sebagai ikon Singapura. Bangunan yang terdiri dari
tiga tower setinggi 55 lantai hasil rancangan arsitek yang berbasis
di Boston, Moshe Safdie ini merupakan salah satu bangunan unik
yang mengundang pesona jutaan pandang mata di belahan bumi ini.
Bangunan bernafas futuristik ini memiliki 2.561 kamar dan suite yang
membawa sentuhan glamor khas Las Vegas ke negara kepulauan
tersebut. Di puncak ketiga tower-nya terdapat Sands SkyPark, yang
menawarkan pemandangan menakjubkan ke seluruh penjuru Kota
Singapura dengan sudut pandang 360 derajat.   Area tersebut dikelilingi
taman hijau yang memukau dan dilengkapi dengan beraneka cabang
restoran ternama - salah satunya café dan bar Ku De Ta Bali, sebuah
kolam renang tak bersekat, dan teras yang dapat dipakai masyarakat
umum untuk menikmati pemandangan kota Singapura di malam hari.
Bagi mereka yang gemar berbelanja, barang-barang berlabel mewah
seperti Bally, Cartier, Chanel, Salvatore Ferragamo, Franck Muller,
Gucci, Hermes, Hublot, Hugo Boss, Miu Miu, Omega, Patek Philippe,
Prada, Tiffany & Co., dan Yves Saint Laurent, dapat ditemukan di area
retail dan kuliner seluas 74.320 meter persegi (800.000 kaki persegi)
di The Shoppes at Marina Bay Sands. Sebagai yang pertama di dunia
sekaligus bagian dari rencana induk MBS, label Louis Vuitton akan
membuka butiknya di sini dengan desain kaca dan besi dari Crystal
Pavillion. Semuanya ini berlokasi di sebuah pulau yang dibangun
secara khusus di Marina Bay. Menurut David Sylvester, Vice President

PHOTO Marina Bay Sands

“Sands SkyPark menawarkan
pemandangan menakjubkan ke seluruh
penjuru Kota Singapura dengan sudut
pandang 360 derajat.”

7
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Tempat lain yang tak kalah menariknya untuk dikunjungi di Singapura
adalah Sands Expo and Convention Center yang menempati area
konvensi seluas 120.800 meter persegi (1,3 juta kaki persegi). Area ini
mampu menampung lebih dari 45.000 delegasi, 2.000 stand pameran,
dan 250 buah ruang pertemuan. Event internasional yang belum lama
ini diselenggarakan di MBS adalah Art Stage Singapore 2011. Event ini
merupakan sebuah ajang seni kontemporer yang menjadikan Singapura
sebagai pusat seni global di Asia Pasifik. Event yang menampilkan seni
Asia dan Barat ini, mampu menghadirkan tokoh-tokoh besar dari
dunia seni internasional, termasuk seniman terkenal China seperti Liu
Xiaodong dan Ai Weiwei, kurator, pemilik galeri, dan kolektor seni.
The Fullerton Bay Hotel (fullertonbayhotel.com) yang lokasinya
berseberangan dengan MBS merupakan properti yang dibangun di
atas air dengan pondasi yang terbuat dari tiang beton. Di sebelahnya

PHOTOS courtesy of Singapore Tourism Board

Retail Asia, Las Vegas Sands Corp, “Toko Louis Vuitton yang unik di
Marina Bay Sands ini didesain untuk semakin memperkokoh visibilitas
dan kredibilitas yang telah kami bangun di tengah komunitas retail.
Para pengusaha retail sangat yakin bahwa Marina Bay Sands mampu
menarik pengunjung dalam jumlah besar, baik dari Singapura sendiri
maupun penduduk lain dari negara sekitar. Di sini kami menawarkan
kombinasi istimewa dari beberapa label barang mewah kelas dunia,
restoran milik chef ternama, hotel mewah, kasino, fasilitas pameran
dan konvensi, dan hiburan bertaraf internasional di bawah satu atap.”

9

berdiri Clifford Pier, yang dulunya merupakan tempat merapatnya
kapal yang membawa nenek moyang warga Singapura. Hotel dengan
100 kamar ini memiliki desain sederhana yang terlihat sangat kontras
dengan MBS yang berada persis di seberangnya. Andre Fu, spesialis
desain interior ternama asal Hongkong yang bertanggung jawab
merancang desain area lobi dan restoran hotel ini pun tergerak
untuk menjelaskan arti desain itu “menatap masa depan dengan tetap
belajar dari pengalaman masa lalu”. Lain lagi dengan Lantern, bar yang
berhasil menarik perhatian kaum kosmopolitan dan menempati atap
The Fullerton Bay Hotel ini memiliki pemandangan yang langsung
menghadap ke arah tower MBS. Kaum kosmopolitan yang datang
ke tempat ini biasanya bersedia membayar mahal selain untuk
mencicipi beragam jenis minuman dan makanan yang disajikan, juga
ingin memanjakan mata dengan menikmati pemandangan kota yang
bermandikan cahaya di jantung kota Singapura.

28 ≥

10

1

Gedung-gedung pencakar langit
di Singapura.

2

Pemandangan dari Singapore
Flyer.

3
4
5
6

Paragon Shopping Centre

7

Keindahan panorama dari puncak
SkyPark di MBS.

8

Tampak luar The Fullerton
Bay Hotel.

9

Hidangan fine cuisine yang
wajib dicoba.

10

Restoran mewah St. Regis
Singapore.

Singapura, surganya belanja.
Interior dari Sky On 57 di MBS.
Label busana mewah yang hadir
di MBS.

8

Selain The Fullerton Bay Hotel, Singapura kini diramaikan
dengan dibukanya hotel super mewah yaitu Capella Singapore
(capellasingapore.com). Hotel yang dibangun di Sentosa Island dan
dirancang oleh Foster + Partners, dari London ini memiliki 112 kamar
yang menggabungkan keindahan desain kolonial Inggris dengan elemen
kaca dan krom yang menawan. Menurut sang arsitek Lord Norman
Foster, “Capella Singapore terintegrasi secara sempurna dengan
keindahan alam di sekelilingnya dan bangunan bersejarah yang berdiri
megah di sekitarnya. Desain kami memadukan unsur kontemporer
dengan historis, dan elemen bangunan dengan nuansa hutan tropis.”
Interiornya yang elegan diciptakan oleh Jaya Ibrahim, desainer ternama
yang sebelumnya mengerjakan proyek Aman di Summer Palace
Beijing. Ia menjelaskan, “Desain interior ini diciptakannya sebagai latar
belakang bagi para tamu ketika mereka duduk, berpindah tempat, dan
berbaring di tengah suasana tropis, sembari memberi tekanan pada
kekontrasan antara yang lama dan yang baru.”

PHOTO St. Regis

Lebih dekat lagi ke pusat kota, berdiri Hotel Fort Canning (hfcsingapore.
com), sebuah bangunan peninggalan masa lalu yang terletak di paruparu hijau Singapura, yaitu Fort Canning Park. Properti yang dulunya
merupakan basis British Far East Command ini lebih menyerupai
bangunan kolonial ketimbang hotel butik yang hip. Sebanyak 86 kamar
yang tersedia memanfaatkan pencahayaan alami dan dilengkapi dengan
karpet bermotif dedaunan hijau, furnitur Poltrona Frau dari Italia, kamar
mandi berlantai marmer putih, dan bak mandi besar yang terpisah.
Berlokasi di jantung area Orchard, terdapat St. Regis, Singapore
(stregissingapore.com). Hotel ini memiliki salah satu koleksi seni
pribadi paling berharga di Asia Tenggara. Koleksi tersebut terdiri
atas lebih dari 70 karya orisinil yang terdiri dari patung, lukisan, dan
cetakan (prints) hasil karya seniman seperti Pablo Picasso hingga
Georgette Chen yang merupakan salah seorang seniman penggagas

lukisan beraliran Nanyang. Sementara di pintu masuk hotel, karya
seniman figuratif Fernando Botero yang bertajuk “Reclining Woman”,
siap menyambut kedatangan para tamu. Pada dinding bar Astor
terpampang karya Picasso, Toros Series, di atas 10 lithograph yang
menggambarkan suasana adu banteng khas Spanyol. Bar St. Regis
merupakan tempat yang tepat untuk memamerkan karya seorang
legenda yang terkenal dengan ucapannya saat melakukan toast, “Drink
to me, drink to my health, you know that I can’t drink anymore”.

Safe and sound

Dunia seni murni tak hanya diimplementasikan pada desain hotel
ataupun museum. Singapore FreePort adalah pasar bebas bea (duty
free) yang dilengkapi dengan sistem keamanan terkini serta instalasi
seni karya desainer industrial Ron Arad dan spesialis instalasi lampu
Johanna Grawunder. Tempat ini didesain sebagai tempat yang sangat
aman untuk menyimpan benda-benda seni bernilai tinggi dan
benda-benda berharga lainnya milik kolektor. Tak mau kalah dengan
bangunan serupa yang ada pada tradisi free port Swiss dan dirintis
pada tahun 1888, FreePort versi Singapura ini dibangun dekat dengan
Changi Airport. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan pasar seni bagi para turis asing dan sektor private wealth
management. Bangunan ini terdiri dari ruangan-ruangan privat dan
brankas, yang masing-masing diproteksi oleh pintu seberat 7 ton dan
sistem keamanan yang rumit. Untuk melihat benda-benda seni secara
privat, tersedia area galeri yang aman bagi para kolektor dan calon
pembeli untuk memeriksa benda-benda berharga itu.
Dengan segudang keunggulan dan fasilitas yang dimilikinya, mulai
dari fasilitas penyimpanan dengan sistem keamanan maksimal bagi
benda seni bernilai tinggi, hingga properti super mewah, Singapura
berpeluang menarik pengunjung yang berasal dari segmen kelas atas
dari penjuru dunia untuk datang berkunjung.
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The
Celebration
of Water

Vietnam terkenal akan tradisi Tet-nya, Brazil dengan festival Mardi Gras,
sementara Bavaria identik dengan Oktoberfest. Namun, ketika berbicara
tentang serunya bermain dan melihat festival air, tak ada yang dapat
mengalahkan Songkran dari Thailand.

Oleh Ken Lejtenyi

1

M

emiliki aspek yang
serupa
dengan
perayaan Tahun Baru
China, dan dirayakan
juga di negara tetangga
Myanmar,
Kamboja,
dan Laos, Songkran kini dikenal dan dirayakan
secara luas dan menjadi tradisi yang unik
di Thailand. Hari raya ini merefleksikan
tradisi dari ajaran agama Buddha di negara
tersebut sekaligus budaya penduduknya.
Kata Songkran sendiri diambil dari bahasa
Sansekerta yang berarti “sebuah awal”
Selain Tahun Baru Masehi dan China,
Songkran adalah perayaan tahun baru yang
ketiga di Thailand. Pada awalnya, perayaan ini
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dilaksanakan karena kepercayaan sebagian
besar masyarakat Thailand pada waktu itu
terhadap fenomena perpindahan matahari
ke konstelasi Aries, yaitu The Ram. Meski
demikian, sejak tahun 1940, ketika Thailand
secara resmi mengadaptasi kalender
Barat, perayaan Songkran tetap dirayakan
masyarakat Thailand pada tanggal 13-15 April
setiap tahunnya.

The Buddhist Traditions
of Songkran

Seperti halnya masyarakat dalam budaya
lain, warga Thailand percaya bahwa
keberuntungan di tahun baru akan dimulai
dengan ritual membersihkan rumah,
lingkungan, dan kuil tempat mereka berdoa.

Dalam ritual ini, segenggam kotoran
atau pasir dibawa masuk ke dalam kuil
sebagai ganti bagi tanah yang telah dibawa
pergi keluar dari kuil, yang menempel pada
sepatu warga. Tanah yang dikembalikan
tadi kemudian dibentuk menyerupai stupa
dan dihiasi dengan bendera atau bunga
berwarna-warni. Namun yang terpenting
bagi penganut ajaran Buddha dan peserta
perayaan Songkran, adalah air yang telah
dicampurkan dengan bunga-bunga kering,
jintan, atau rempah-rempah lain dengan
aroma kuat, disiramkan pada patung-patung
Buddha.
Ritual pembersihan ini juga dilaksanakan di
rumah-rumah, dan tiap-tiap keluarga harus
memastikan bahwa rumah mereka telah
bersih dan berkilau. Aspek penting lainnya
dalam acara tahun baru tradisional ini adalah
penghormatan kepada para tetua dalam
komunitas, terutama anggota keluarga yang
telah lanjut usia. Dalam perayaan rod naam
dum hua (memberi penghormatan melalui
penyiraman air), anggota keluarga yang lebih
muda menyiramkan air harum yang ditaruh
di dalam mangkuk dan meletakkannya di
hadapan para tetua. Air tersebut, bersama
dengan pakaian baru, bunga-bunga, dan
peralatan rumah tangga lainnya, dimaksudkan
sebagai persembahan bagi perilaku buruk
mereka. Seorang perwakilan dari generasi
muda akan meminta maaf kepada para tetua
atas segala kesalahan yang pernah mereka
perbuat di tahun lalu. Tetua kemudian
3

2

mencelupkan tangannya ke dalam air,
mengusapkan kedua tangannya pada sisi
kepala sang wakil, lalu memberikan maaf dan
berkatnya. Seusai ritual ini, keluarga pun pergi
menuju kuil untuk berdoa bagi kesejahteraan
hidup dan umur yang panjang.

A National Holiday

Festival Songkran menawarkan jeda
istirahat di tengah kesibukan dan hirukpikuk kehidupan modern Thailand dalam
cara yang berbeda dan menakjubkan.
Banyak warga memilih untuk berkumpul
bersama keluarga di kampung halaman,
sehingga kota Bangkok yang sibuk seketika
terasa lengang, dan jalan-jalan pun sepi
dari kendaraan yang biasanya selalu berlalu

lalang. Sebaliknya, tak sedikit provinsi
yang juga kosong akibat ribuan warganya
berbondong-bondong menuju Bangkok
demi merayakan festival ini di Ibukotanya.
Sebagian besar kantor, bank, dan toko-toko
kecil tutup selama perayaan berlangsung,
sehingga pebisnis yang hendak mengunjungi
Thailand sebaiknya memperhitungkan kondisi
ini. Namun sebaliknya, para pencinta belanja
akan semakin terpuaskan karena selama
perayaan hari raya ini, kebanyakan shopping
mall tetap buka seperti biasa.
Di saat penduduk Thailand yang
religius menghabiskan tiga hari itu
dengan mengunjungi kuil, berdoa, dan
mempersiapkan persembahan, warga lainnya
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seru
seperti perang air yang diselenggarakan
secara spontan di hampir seluruh penjuru
negeri. Kegiatan ini dipercaya berasal dari
tradisi pemberian air kepada anggota keluarga
sebagai tanda berkat. Perang air tersebut
merupakan salah satu cara yang paling
menyenangkan untuk merayakan Songkran.
Jadi, siapkan senjata Anda – bisa berupa pistol
air ataupun ember – dan bersiaplah untuk
menikmati ‘sanuk’ (yang dapat diterjemahkan
sebagai keceriaan dan kegembiraan) dalam
festival air khas Thailand ini!

1

Perayaan Songkran identik 		
dengan ritual penyiraman air.

2

Air memiliki kekuatan 			
membersihkan dan menyucikan.

3

Hubungan antar sesama dalam
komunitas semakin kuat.
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Singapore
on a platter

Tokoh-tokoh terkenal di dunia kuliner ini berhasil mentransformasi peta
wisata kuliner di Singapura. Hal ini dapat dilihat dengan semakin menjamurnya
restoran-restoran baru yang didirikan di tepi pantai negara kepulauan ini.
Oleh Mark Lean

1
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J

ika benar kata pepatah
bahwa
cara
yang
paling jitu memikat hati
seseorang dimulai dari
perutnya, maka Singapura
tak
akan
menemui
kesulitan untuk mengukuhkan diri
sebagai destinasi kuliner yang paling
dicari saat ini. Hanya dalam waktu satu
tahun saja, negara ini telah mengubah
citranya menjadi pusat fine dining di
Asia Tenggara. Dengan dibukanya
begitu banyak restoran papan atas
oleh tokoh-tokoh kuliner ternama di
dunia, tak salah bila negara ini dijuluki
sebagai pusat beragam budaya dan
kuliner dunia.
Nama-nama besar di bidang kuliner pun
kini mulai melirik Marina Bay Sands (MBS)
sebagai lokasi strategis bagi restorannya.
Sebagai ikon baru Singapura dan telah
menghabiskan investasi senilai USD 5,5 miliar,
MBS kini dipenuhi dengan sejumlah
restoran dan café berkelas milik namanama besar dari dunia kuliner lokal maupun
internasional. Beberapa tokoh besar di
dunia kuliner kini hadir mempersembahkan
inspirasi mereka terhadap hidangan adiboga
(haute cuisine) yang diperkaya dengan
sentuhan pribadi. Salah satunya Restoran
Sky on 57 yang berada di Sands SkyPark.
Restoran ini menjadi bukti kesuksesan
Chef Justin Quek yang telah malang
melintang di dunia kuliner. Perjalanan karir
di dunia kuliner dimulainya dengan bekerja di
Kedutaan Prancis di Singapura. Ia kemudian
mengasah keterampilan memasaknya
di Taipei, Shanghai, dan Hongkong. Ia
kemudian mengaplikasikan pengalamannya
tersebut saat kembali ke kampung
halamannya di Singapura. Di restoran
tersebut, sang juru masak mengawinkan
rasa khas Asia dengan gaya elegan Eropa,
sehingga menciptakan hidangan istimewa
seperti mie Hokkien dengan Lobster
Maine, rendang dari wagyu beef cheek,
serta macaroon yang diciptakan dengan
paduan daun pandan dan gula jawa.
Selain Restoran Sky on 57, MBS juga
disemarakkan dengan kehadiran CUT milik
chef   legendaris Wolfgang Puck. Sejak dibuka
tahun 1982, restoran Spago di Hollywood
miliknya menjadi salah satu tempat makan
favorit di kalangan selebriti. Hidangan khas
seperti iga sapi Kobe bumbu India dan
Lobster Maine panggang dengan Sebayon
truffle hitam adalah dua menu unggulan

“Ke depannya, hal ini diharapkan
mampu memberi inspirasi bagi kokikoki muda sehingga mereka mampu
menciptakan makanan yang lebih
inovatif dan berani.”
yang ditawarkan oleh CUT. Executive Chef
Joshua Brown memastikan bahwa filosofi
kuliner Chef Puck yang memberikan

CUT's Executive Chef, Joshua Brown

sentuhan kontemporer pada steakhouse
klasik mampu menginspirasi perkembangan
dunia kuliner di masa yang akan datang.
Bagi penggemar gourmet burger, db
Bistro Moderne yang juga berada di MBS
menawarkan cara baru dalam menyajikan
masakan tradisional khas Prancis ini.
Digagas oleh chef asal New York, Daniel
Boulud, restoran ini terkenal dengan burger

hati angsa (foie gras) dan salad. Sajian klasik
nan lezat ini ditawarkan dalam suasana
kasual namun elegan. Hal ini tidaklah
mengherankan, mengingat Chef Boulud
telah menuai banyak pujian atas kreasinya,
termasuk di antaranya restoran miliknya
di New York yang dinobatkan sebagai satu
dari 10 restoran terbaik di dunia oleh
International Herald Tribune.
Bagi pencinta kuliner Italia, Italian Osteria
Mozza dan Pizzeria Mozza yang merupakan
pilihan yang brilliant. Menu yang ditawarkan
di sini merupakan kreasi terbaik chef ternama
asal Seattle, Mario Batali yang sukses mengisi
program televisi dan menulis delapan buku
masak. Bukan hal yang sulit bagi Batali yang
pernah mendulang sukses di bisnis kuliner
mewujudkan mimpinya membuka restoran
di Singapura. Ia hanya mengulang formula
kesuksesan dari restoran yang pernah
dibangunnya di California. Osteria Mozza
mengedepankan Mozzarella Bar yang
disajikan dengan beragam pilihan keju Italia.
Sementara Pizzeria Mozza, menawarkan
kreasi pizza ala Chef Batali yang kini telah
menjadi menu favorit di kalangan pencinta
kuliner Singapura.
Tak jauh dari Pizzeria Mozza di MBS, berdiri
restoran Prancis milik Chef Guy Savoy.
Sebagai penggagas konsep kuliner yang
dikenal dengan nouvelle atau hidangan gaya
baru, talenta dan kesempurnaan hidangan di
restorannya di Paris berhasil menghantarkan
Chef Savoy memperoleh tiga penghargaan
bergengsi dari Michelin Awards. Di
Restorannya di Singapura, sang juru masak
memberi arti baru bagi istilah fine dining.
Dalam menjalankan bisnisnya di Singapura,
ia dibantu oleh Executive Chef Eric Bost,
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“ Hanya dalam waktu satu tahun
saja, negara ini telah mengubah
citranya menjadi pusat fine
dining di Asia Tenggara.”
yang sebelumnya bekerja
untuk restoran milik Guy
Savoy di Las Vegas.

2

1

Ruang makan utama restoran
milik Chef Guy Savoy.

2

Suasana di dalam restoran
milik Chef Guy Savoy.

3

Regina Santamaria dan almarhum
Santi Santamaria.

4
5
6

Restoran CUT milik Wolfgang Puck.
Interior di db Bistro Moderne.
Menu andalan Waku Ghin: 		
marinated Botan shrimp with
sea urchin.

Hanya berjarak beberapa langkah
dari restoran milik Guy Savoy,
kita dapat menemukan Santi yang
merupakan restoran ternama milik Chef
Santi Santamaria. Restoran ini menyajikan
aneka menu yang menggabungkan secara
artistik cita rasa Mediterania dengan cita rasa
warisan Catalan. Juru masak yang mendapat
tiga bintang penghargaan dari Michelin ini
memang berasal dari Spanyol. Di restoran
Can Fabes miliknya, Anda dapat menemukan
hidangan dengan memanfaatkan bahanbahan lokal dan segar. Disinilah Chef
Santamaria membangun reputasi bagi
negara asalnya sekaligus mengangkat cita
rasa khas Spanyol. Hidangan unggulan yang
ditawarkannya antara lain paha kodok
dengan sofrito dan kacang chestnut, oyster
escabeche, dan ikan trout dengan lobak Swiss
dan buncis, yang kesemuanya diramu dengan
teknik memasak yang merupakan warisan
turun temurun.

3

Waku Ghin yang juga berlokasi di
MBS merupakan sebuah restoran yang
menempati area seluas 743 meter persegi
(8.000 kaki persegi) di bawah pimpinan juru
masak ternama Australia, Tetsuya Wakuda.
Wakuda memiliki reputasi baik dalam
memadukan cita rasa Eropa dan Jepang.
Menu di restoran ini terdiri dari Botan ebi
dengan bulu babi (sea urchin) dan caviar,
serta wagyu Australia dengan wasabi dan
citrus soy.
Kebangkitan dalam dunia kuliner juga
dimulai oleh chef asal Australia, Scott
Webster. Ia berhasil membawa resep
kesuksesan restorannya di Osia ke restoran
terbarunya di Resorts World Sentosa
(RWS). Hampir sama dengan MBS, tren
gourmet ini pun melanda dunia. Selain Osia
milik Chef Webster, peraih empat bintang
Michelin, Chef Kunio Tokuoka dan Chef
Susur Lee masing-masing akan membuka
Kunio dan Chinois by Susur Lee di sini.
Kolaborasi Chef Joël Robuchon dengan
RWS kini menjadi buah bibir di dunia

4

5

kuliner internasional. Tahun ini, sang juru
masak yang telah mendapatkan 25 bintang
Michelin akan membuka tiga restoran di
resor mewah ini, yaitu Joël Robuchon Fine
Dining, L’Atelier de Joël Robuchon, dan
The Pastry Shop & Lounge. Sebagai salah
satu tokoh kuliner yang paling digandrungi
di dunia, Chef Robuchon telah menunjukkan
eksistensinya dengan membuka 23 restoran
di 10 negara.
Di RWS, ia telah membuat rencana
besar dalam hal gourmet. “Joël Robuchon
Restaurant akan menjadi restoran fine
dining dengan kualitas layanan yang serupa
dengan restoran yang telah meraih tiga
bintang Michelin yang ada di Tokyo, Las
Vegas, dan Paris. Sementara L’Atelier de Joël
Robuchon yang dirancang dengan konsep
inovatif akan mengedepankan atmosfir
penuh keramahtamahan, di mana saya akan
menaruh para chef andalan di dapur utama
sehingga para tamu dapat menyaksikan
secara langsung makanan pesanan mereka
dimasak di atas teppanyaki .”

6

Pada saat artikel ini dibuat, Chef Santi
Santamaria tutup usia. Restoran miliknya,
Santi di Marina Bay Sands, selanjutnya
akan dipimpin oleh putrinya, Regina.

Perkembangan yang sangat pesat di dunia
kuliner ini merupakan pertanda baik bagi
kemajuan dunia kuliner di Singapura. Ke
depannya, hal ini diharapkan mampu
memberi inspirasi bagi koki-koki muda
sehingga mereka mampu menciptakan
makanan yang lebih inovatif dan berani
menyuguhkan hidangan berkelas dengan
cita rasa yang lebih segar.
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It’s a wrap

Pameran mode terkini yang bertajuk “Journey of a Dress” akan segera digelar
di Pace Gallery Beijing. Pameran ini menampilkan lika-liku perjalanan karir
seorang perancang busana profesional asal Belgia, Diane von Furstenberg.
Oleh Mark Lean
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untuk menulis sebagian dari kisah hidupnya yang telah malang
melintang di dunia fashion. Secara mengesankan ia pun berbagi
cerita tentang kehidupan pribadi yang dijalaninya hingga saat ini.
Dengan kekuatan dan keteguhan hatinya, ia menuangkan kisah
hidupnya dengan cara yang elegan.

Pameran kar ya Diane von Furstenberg, Journey of a Dress, dibuka pada
bulan April di Pace Galler y di 798 Art District, Beijing.

K

isah Diane von Furstenberg ini tercatat sebagai
salah satu legenda dalam dunia mode. Di era
1970-an, desainer ini menuangkan gagasannya
tentang mode bagi kaum jet set dalam sebuah
kreasi ikonik berupa wrap dress. Kini ia kembali
hadir dalam sebuah pameran mode bertajuk
“Journey of a Dress” yang akan dibuka pada bulan April 2011 di
798 Art District, Pace Gallery Beijing.
Pameran ini menampilkan perjalanan karir sang fashion icon,
termasuk kreasinya yang berhasil mentransformasi selera dan gaya
berbusana para wanita stylish dari New York hingga Hongkong.
Selain itu, Anda juga dapat menyaksikan perjalanan hidup seorang
individu yang berhasil meraih kesuksesan besar walau ia pun pernah
merasakan jatuh bangun dalam bisnis yang dibangun di usianya
yang relatif muda, berikut problema yang terjadi dalam kehidupan
pribadinya, termasuk perjuangan–dan kemenangannya–dalam
melawan penyakit kanker.
Layaknya seorang survivor sejati, von Furstenberg tak membiarkan
segala yang ia alami menjadi penghalang bagi kemajuan karir dan
hidupnya. Setiap kali ia jatuh, ia terus bangkit dan bangun dengan
kekuatannya sendiri. Melalui pameran “Journey of a Dress” yang
dimulainya pada 2009 di Moskow dan berlanjut hingga ke São
Paolo pada awal 2010, von Furstenberg juga menyempatkan diri

Kumpulan sketsa, rancangan, dan motif animal print yang menjadi
signature sang desainer, memberi warna tersendiri di pameran ini.
Semuanya merupakan perwakilan dari empat dekade perjalanan
hidupnya yang penuh lika-liku. Karya-karya seniman besar seperti
Andy Warhol, Francesco Clemente, Francesco Scavullo, dan
seniman ternama China yang menggambarkan sosok seorang von
Furstenberg, turut memeriahkan pameran ini. Seluruh seniman
asal China tersebut, yang terdiri dari seniman konseptual Zhang
Huan, fotografer Hai Bo, pelukis Li Songsong, dan seniman
multimedia Yi Zhou, memiliki pengaruh besar dalam budaya
populer China.
Pameran ini juga akan menampilkan instalasi karya Bill Katz, arsitek
galeri terbaru milik Pace Gallery di New York, serta desain pintu
gerbang yang menggabungkan peta kota Beijing dan New York
hasil rancangan Francesco Clemente.
Sebanyak 60 gaun vintage beserta koleksi surat-surat pribadi, foto,
dan memorabilia milik Diane von Furstenberg yang menggambarkan
momen-momen penting dalam kehidupan sang desainer, menjadi
highlight dalam pameran ini. Benda-benda tersebut meliputi
sebuah foto karya Francesco Scavullo, yang mengabadikan von
Furstenberg sebagai ratu disko pada masa itu, di lokasi pesta
ternama Studio 54 milik Steve Rubell di New York; hingga sebuah
potret Michelle Obama karya Annie Leibovitz tahun 2009, saat
mengenakan gaun wrap dress yang sukses melejitkan karir sang
desainer dalam kancah mode.
Pameran “Journey of a Dress” tak ubahnya snapshot dari sebuah
momen tak terlupakan dalam sejarah mode, serta kisah seorang
wanita yang juga tak terlupakan, yang berhasil membuat
perubahan dalam sejarah dunia mode. Dalam wawancaranya
dengan majalah TIME, dengan tegas von Furstenberg menuturkan
filosofi hidupnya, “Bagi saya, hidup ini sangatlah menakjubkan karena
Anda tak pernah tahu ke mana ia akan membawa Anda. Life is the
ultimate journey.”
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1

SAY IT LIKE
YOU GREEN IT

Kemunculan Green School yang berada di Bali mampu membawa angin
segar bagi dunia pendidikan internasional. Melalui metode pengajaran
holistik yang inovatif, anak-anak maupun orang dewasa diajarkan agar
mereka mampu menjadi pribadi yang hidup berkesinambungan dan
bertanggung jawab. Diana Khoo melaporkan.

Foto dari Green School, Bali
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M

ungkin akan terdengar aneh jika kita
mengawali kisah bertema penghijauan ini
dengan mengutip perkataan dari pendiri
McDonald’s, yang sukses membangun
bisnisnya dari waralaba makanan cepat saji
dengan skala kecil di Amerika Serikat hingga
kini menjadi jaringan fast food raksasa berskala internasional. Katakata sang pendiri, Ray Kroc–‘As long as you’re green, you’re growing.   As
soon as you’re ripe, you start to rot’ (Selama Anda hijau, Anda akan
terus tumbuh dan berkembang. Saat Anda menjadi matang, Anda
akan mulai menjadi busuk)–pernyataan ini akhirnya pun terbukti
kebenarannya. Sesuatu yang saat ini berwarna ‘hijau’, menunjukkan
sesuatu yang sedang berkembang dan akan menjadi semakin besar.
Didirikan oleh perancang perhiasan ternama John Hardy dan sang
istri Cynthia, Green School dibuka pada September 2008 di Bali.
Memiliki sekitar 100 siswa, sekolah ini menempati bangunan yang
dikelilingi oleh hutan tropis dan persawahan. Hardy, 61 tahun, yang
ditemui dalam acara Rethinking Property yang diselenggarakan oleh
BFM Radio di Kuala Lumpur, mengusung budaya pulau tempat
tinggalnya dengan mengenakan baju dan sarung tradisional. Pria
yang berasal dari sebuah kota kecil di Kanada ini, masih ingat dengan
jelas ketika keluarganya bersama-sama mendengarkan siaran
pertandingan hoki melalui radio pada Sabtu malam.
Jadi, bagaimana seorang anak muda dari sebuah kota kecil di Kanada
berhasil sampai ke Pulau Dewata dan menciptakan beragam perhiasan
berlabel internasional, juga mampu membangun sekolah yang
mengedepankan pendidikan serta gerakan cinta lingkungan? “Saya
dulu merupakan penderita disleksia,” cerita Hardy. “Dan saya ingat
bagaimana saya berjalan pulang dari sekolah sambil menangis karena
merasa begitu banyak mendapatkan kesulitan. Akhirnya saya melarikan
diri hingga akhirnya sampai di Bali.” Di pulau itu ia kemudian bertemu
dan menikahi Cynthia, istrinya yang juga co-founder label perhiasan
John Hardy.   Jika Anda penggemar label tersebut, Anda tentu dapat
melihat persamaan pada sentuhan tradisi lokal, keterampilan para
pengrajin, dan budaya yang begitu kaya, bisa ditemukan di Green School.
“Saya dan Cynthia telah membangun bisnis perhiasan yang luar biasa,
dan memutuskan untuk menjualnya pada tahun 2007 dan mewujudkan
impian di masa pensiun, yaitu bermain golf tanpa henti,” ujarnya
sembari tertawa. “Tetapi suatu hari, ia mengajak saya menonton
film yang pada akhirnya mengubah hidup dan rencana pensiun
saya, hingga saat ini.”

Film itu tak lain adalah film dokumenter An
Inconvenient Truth karya Al Gore, yang dirilis
pada 2006 untuk menggugah kepedulian
masyarakat pada perubahan iklim. “Sekali
lagi, saya dan Cynthia memutuskan untuk
berbuat sesuatu yang unik dan berbeda.”
Dan berdirilah Green School,   yang berlokasi
tak jauh dari pabrik perhiasannya. Bangunan
sekolah ini menempati area hijau seluas 48,5
hektar di Sibang Kaja di Kabupaten Badung.
Seluruh bangunan sekolah dibangun dari
material yang berkesinambungan, yaitu bambu,
menggantikan beton dan kaca, yang dilengkapi dengan ruang kelas,
gymnasium, dan fasilitas lainnya layaknya sebuah sekolah. Penekanan
yang utama ada pada energi bersih dengan tenaga yang berasal dari
panel surya dan generator vortex bertenaga air.   Bahkan bagian kecil
seperti sanitasi juga mengadaptasi konsep ramah lingkungan, dengan

“Green School dibangun dari material
yang berkesinambungan, yaitu bambu,
menggantikan beton dan kaca.”
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1

Green School yang
tampak indah.

2

Struktur bangunan
sekolah terbuat
dari bambu.

3

Belajar menanam
makanan sendiri.

4

Anak-anak yang bahagia
akan belajar dengan
bahagia.

5

Interior dari 'Jantung
Sekolah' yang berfungsi
sebagai gedung
administrasi.

5

3

menggunakan
metode
kompos. “Anda
wajib
mengunjungi sekolah kami,”
ujar Hardy. “Anda dapat
melihat ruang kelas kami
tak memiliki dinding. Tak
ada yang lebih menakjubkan
daripada merasakan angin
menerpa
tubuh
Anda
saat Anda duduk sambil
membaca, menulis, ataupun
mengerjakan soal hitungan!”
Saat ini daftar murid Green
School terdiri atas anak-anak
4
yang berasal dari seluruh
penjuru dunia (pada saat
tulisan ini dibuat, mereka
berasal tak kurang dari 40 negara), yang mendapat pelajaran tentang
3R serta bagaimana menghadapi segala yang terjadi di dunia. Dengan
guru dan pengajar berkualitas, sekolah ini juga memberikan apa yang
tak didapat oleh para siswa dalam kurikulum masa kini. “Yang kami
lakukan adalah menghilangkan semua yang bersifat hipotetis,” jelas
Hardy. “Konsep pendidikan yang kami usung adalah holistik yang
memikirkan keseluruhan proses pembentukan setiap anak. Saya kerap
mengatakan bahwa kami mempraktikkan ‘whole-ism’.   Anak-anak tak
sekadar duduk dan belajar – mereka bangkit dan mempraktikkan
segalanya. Contohnya, Anda mempelajari Geometri, kemudian
Anda pergi ke luar kelas dan mempraktikkannya di toko pandai
besi lokal. Anak-anak belajar menanam makanannya sendiri, hidup
berkesinambungan, dan mempraktikkan seni yang telah berusia ribuan
tahun bersama masyarakat Bali.” Bahkan ruang-ruang kelas didesain
untuk menstimulasi dan membangkitkan semangat para siswa. Di sini,
tak ada barisan bangku dan meja tulis yang membosankan. Semua
ruangan yang terbuat dari bambu alami ini kerap diatur dengan pola yang
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berbeda, di mana setiap siswa bertanggung
jawab atas meja dan kursi yang mereka
gunakan. “Jika murid-murid mencoretcoret meja, mereka akan mendapatkan
pelajaran tambahan, yaitu mengamplas
dan menggosoknya dengan wax,” tutur
Hardy sambil tergelak. “Namun anakanak perlu mengerti bahwa merekalah
‘pemilik’ lingkungan di sekitar mereka...
bahwa mereka memiliki peranan penting
yang harus dijalani.”
Dan jika suhu udara meningkat, seperti
yang umum terjadi di Bali, para guru
Green School menebarkan gelembung
istimewa yang terbuat dari kanvas dan
karet, sehingga ruang kelas berubah
menjadi gelembung raksasa. “Anda tak
dapat membayangkan bagaimana hal
itu membuka wawasan anak-anak, dan mengubah cara mereka
mendapatkan pelajaran, sekaligus mendinginkan ruangan,” ujar Hardy.
Kehadiran hewan peliharaan di sekitar lingkungan sekolah menambah
kesan hijau dan holistik pada sekolah. Abu si Kerbau, Babi hitam Bali
yang merupakan hewan langka, serta seekor sapi yang disebut Hardy
sebagai “pengganti mesin pemotong rumput”, tinggal di sekolah ini.
“Konsep hijau yang dianut disini mencakup sumber makanan yang
berkelanjutan,” tambahnya. “Kami memiliki kebun sayur tepat di
samping tempat anak-anak belajar Matematika. Mereka juga belajar
menanam padi. Mereka merawat tanaman padi, memanen, mengolah,
memasak, dan membaginya dengan teman-teman. Hal ini merupakan
bagian dari pelajaran yang tak umum didapatkan di sekolah-sekolah
pada umumnya di dunia. Dan ketika Anda menjalani proses belajar
mengolah sumber pangan hingga makanan terhidang di atas meja,
Anda tak akan melihat semangkuk nasi dengan cara yang sama lagi.
Selain itu, rasanya luar biasa saat Anda mengecap makanan yang Anda

tanam sendiri.” Yang dimaksudkan oleh Hardy sangatlah jelas. Jika
lebih banyak orang belajar bagaimana menghargai makanan sebagai
komoditas yang sangat berharga serta menghargai bumi, kita akan
dapat mengurangi sampah dan membatasi pemanfaatan sumber daya
secara sembarangan dan tanpa dipikirkan dampak jangka panjangnya.
“Intinya, yang kami ajarkan adalah pelajaran hidup,” pungkas Hardy
dengan serius.
Green School juga bangga akan ‘Green School Effect’, yaitu bagaimana
metode mereka yang holistik dan terbuka dapat membantu anakanak penderita disleksia seperti yang dialami oleh Hardy dulu untuk
keluar dari kesulitan yang dihadapi. Ia seringkali mencontohkan
Sir Richard Branson, pendiri kerajaan bisnis Virgin, yang pernah
mengatakan kepada majalah TIME, “Saya pikir, disleksia justru
membantu saya dalam menjalankan bisnis. Ketika saya meluncurkan
perusahaan baru, saya perlu mengerti tentang advertising.
Dan jika
2
saya bisa mengerti, saya percaya siapa pun pasti bisa.” Hardy juga
menambahkan bahwa Green School lebih memilih menyebut ‘disleksia’
dengan istilah ‘proleksia’. “Seorang anak proleksia yang bahagia akan
belajar sama baiknya dengan anak-anak lain,” tegasnya.
Selain siswa internasional, 20 persen dari murid-murid di sekolah
ini terdiri atas anak-anak Bali, yang mendapatkan beasiswa penuh
dari para donatur yang dermawan. “Banyak orang yang datang
membantu Green School untuk melihat apa yang dapat mereka
lakukan untuk mendukung program beasiswa ini,” tutur Hardy.
“Saya pikir, kami bukan hanya sekolah, tetapi juga menjadi jangkar
dalam membangun komunitas.”
Dan mengenai jumlah siswa yang terus bertambah – hanya dalam
waktu tak sampai tiga tahun, jumlahnya telah berlipat dari 100
menjadi 200 anak, Hardy tersenyum dan berujar, “Orang yang
dapat melihat impian saya, akan datang ke sini.” Hal ini mengingatkan
kembali akan ucapan Ray Kroc: ‘When you’re green, you’re growing.’
Apakah ini yang akan terjadi pada masa depan Green School?
Tentunya kita berharap demikian.

GREEN SCHOOL
RULES

Tiga falsafah hijau yang patut
menjadi pedoman hidup.
• Sebisa mungkin gunakan produk lokal.
Misalnya, ketika Anda membangun
rumah, usahakan untuk selalu
menggunakan material lokal dan
bukan bahan impor. Tak hanya lebih
peduli terhadap lingkungan, tetapi
juga merespons dengan lebih baik
terhadap iklim lokal serta menguatkan
sense of place.
• Biarkan lingkungan memandu dan
mengarahkan Anda. Pikirkan arah
angin, matahari, bulan, dan tanah
tempat Anda hidup atau berpijak.
Pertimbangkan faktor-faktor alam.
• Selalu pertimbangkan masa depan
generasi penerus dalam membuat
keputusan. Misalnya, jika Anda
hendak membangun rumah atau
gedung, pikirkan jumlah besi dan
material lainnya yang akan digunakan.
Banyak bahan mentah yang terbatas
jumlahnya dan akan habis. Pikirkan
material yang akan tersisa bagi
generasi penerus. Tanyakan kepada
diri Anda: apakah Anda bagian dari
masalah, atau bagian dari solusi.
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On a grand
scale

Mulai dari pernak-pernik lucu hingga layanan yang memanjakan Anda secara
total, menjadi sajian eksklusif yang kami persembahkan sebagai pilihan
terbaik untuk menunjang gaya hidup Anda.
Mystique Bangle,
Suen Jewellers
Sebuah gelang yang begitu elegan ini
diciptakan dalam edisi terbatas oleh Suen
Jewellers, yang berbasis di Kuala Lumpur.
Tersedia dalam pilihan emas putih, rose
gold, dan emas kuning 18 karat, perhiasan
ini dirancang oleh seniman berbakat asal
Malaysia yang tinggal di New York, Tan
Eng Chye, yang lebih akrab disapa Eng Tay.
“Dalam setiap kreasi, saya menggunakan
kekuatan memori sebagai sumber inspirasi.
Emosi, hubungan dengan sesama, warna,
cahaya, angin, ataupun suara-suara dari
masa lalu mampu mempengaruhi setiap
karya sketsa, lukisan, dan ukiran yang saya
ciptakan,” ujar sang seniman.
Malaysia: RM 23,888
Singapura: SGD 9,982
Indonesia: Rp 69.247.728
Thailand: THB 239,966

Silversea Silver Spirit
119-day World Cruise
Bersiaplah untuk merasakan pengalaman tak terlupakan dalam kemewahan di atas
kapal pesiar terbaru milik perusahaan pelayaran Silversea, yang dinamai Silver Spirit.
Perjalanan dengan menggunakan kapal pesiar ini mampu membawa Anda mengarungi
dua belahan bumi dan 25 negara, termasuk Australia dan Selandia Baru. Perjalanan
dimulai dari Los Angeles dan berakhir di Southampton. Sepanjang perjalanan, para
tamu Silver Spirit memperoleh layanan butler di setiap suite, hidangan gourmet dining,
minuman komplemen berupa wine, spirits, dan champagne, serta kesempatan untuk
berpartisipasi dalam perbincangan bersama para pembicara, mulai dari wartawan
media elektronik ternama hingga pakar biologi kelautan dan ahli sejarah seni.
Singapura: SGD 84,315 Malaysia: RM 202,000
Indonesia: Rp 584.250.660 Thailand: THB 2,019,333
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Giuseppe Zanotti
Evening Shoes
Desainer sepatu ternama, Guiseppe Zanotti,
mempersembahkan koleksi Spring/Summer
2011 dengan nuansa unik. Lupakan gaya
feminin nan manis, karena saat ini gaya yang
berani dan edgy dengan sentuhan glam-rocklah yang menjadi bintang. Jangan lewatkan
kesempatan emas mengenakan sepasang
evening shoes berhias glitter yang akan
mendampingi Anda di setiap acara-acara
penting yang sudah ada di agenda Anda.
Sepatu ini merepresentasikan kemewahan
dan keanggunan sehingga layak untuk dimiliki
oleh semua wanita chic di seluruh dunia.
Singapura: SGD 2,710
Malaysia: RM 6,500
Indonesia: Rp 18.722.535
Thailand: THB 65,202

Greubel Forsey Invention Piece 2
Jam tangan Invention Piece 2 merupakan arloji bermesin hand-wound yang dibuat
dalam edisi yang sangat terbatas. Arloji ini dihiasi dengan empat buah tourbillon yang
dibentuk dari penggerak twin tourbillon yang menjadi salah satu ciri khas dari label ini.
Arloji unik ini mengedepankan penggerak double tourbillon, yang tentunya memiliki
presisi waktu lebih baik dibandingkan dengan model simple tourbillon. Diciptakan hanya
22 buah – 11 arloji terbuat dari material platinum, sementara 11 lainnya dari emas
rose gold 18 karat - Invention Piece 2 menempatkan dirinya dalam sejarah pembuatan
arloji sebagai karya seni yang sungguh luar biasa dan sangat berharga.
Singapura: SGD 959,550 Malaysia: RM 2,298,697
Indonesia: Rp 6.648.750.736 Thailand: THB 22,979,975

Burberry Sport Ice for Men
Wewangian Burberry limited edition hasil kreasi perfumer Sonia Constant bersama
Nathalie Cetto dan Antoine Maisondieu ini, diciptakan bagi pria dengan gaya hidup
modern yang senantiasa aktif. Keharuman citrus yang membangkitkan energi menyatu
dengan sentuhan aroma jahe yang spicy serta perpaduan sempurna antara aroma kayu,
amber, dan musk.
Singapura: SGD 98 Malaysia: RM 235 Indonesia: Rp 680.790 Thailand: THB 2,358

Harga mungkin berbeda di tiap-tiap toko. Silakan mengunjungi toko-toko yang bersangkutan untuk mengetahui harga yang tepat.
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Sleeping
Well

Sebuah penelitian menemukan bahwa gangguan
mendengkur memiliki kaitan yang erat dengan
penyakit komplikasi kardiovaskular yang mematikan.
Oleh Alan Mozes

S

ebuah riset yang dilakukan
baru-baru ini menemukan
bahwa
seseorang
yang
menunjukkan
tanda-tanda
umum dari sleep apnea, yaitu
mendengkur keras, sesak
napas, dan gangguan tidur, memiliki risiko
yang lebih tinggi terhadap penyakit kronis dan
kematian prematur. Pada pria paruh baya dan
usia lanjut, risiko ini meningkat hingga hampir
dua kali lipat.
Hasil penelitian di Amerika Serikat pada
sepuluh tahun terakhir terhadap pasien
yang menderita sleep apnea tingkat
menengah menunjukkan bahwa penderita
menghadapi risiko kematian yang lebih
tinggi hingga 17% dibanding mereka
yang tidak mengalami masalah gangguan
pernapasan saat tidur.
“Temuan utama dari penelitian kami adalah
bahwa sleep apnea dapat meningkatkan risiko
kematian hingga mencapai 40%, bahkan
setelah memperhitungkan faktor-faktor
lain,” ujar pimpinan penelitian Dr. Naresh
Punjabi, Asisten Profesor Kedokteran di
John Hopkins University School of Medicine
di Baltimore.
“Studi yang kami lakukan menunjukkan bahwa
penurunan tingkat oksigen pada penderita
sleep apnea saat mereka tidur merupakan
penyebab meningkatnya risiko kematian,”
tambahnya. Para peneliti ini menemukan
bahwa pria penderita sleep apnea berusia
di antara 40 dan 70 tahun memiliki risiko
kematian tertinggi, dengan penyebab apa pun
terutama penyakit kardiovaskular.

44 ≥

Punjabi dan rekan-rekan merilis hasil temuan
mereka dalam jurnal kesehatan online PLoS
Medicine, pada 18 Agustus 2009. Penelitian
ini merupakan usaha terbesar untuk
mengeksplorasi hubungan antara gangguan
tidur dengan penyakit lain.
Para peneliti mengungkapkan bahwa sleep
apnea merupakan kondisi kronis umum
yang menyerang satu dari empat pria dan
satu dari sepuluh wanita. Jika dibiarkan, sleep
apnea dapat menyebabkan rasa kantuk yang
berlebihan dan kurangnya konsentrasi di siang
hari, dan akhirnya memicu meningkatnya
risiko kecelakaan lalu lintas.
Studi yang dilakukan oleh tim riset di Johns
Hopkins Bayview Medical Center terhadap
lebih dari 6.400 orang pria dan wanita antara
usia 40 dan 70 tahun, yang mengalami sleep
apnea ringan hingga berat dan mereka yang
menyebut dirinya ”pendengkur”, sepakat
menyatakan bahwa gejala utama sleep apnea
adalah mendengkur.
Dalam memonitor pola tidur para responden,
tim riset mengumpulkan hampir 10.000
rekaman pola pernapasan, ritme jantung, dan
aktivitas otak selama tidur.
Setelah menemukan bahwa setengah
dari jumlah pasien menderita sleep apnea
tingkat menengah hingga berat, para peneliti
merunut kasus penyakit atau kematian akibat
tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan
atau stroke.
Dalam periode pengamatan selama lebih
dari delapan tahun, didapat hasil yang

mencengangkan dimana tim riset menemukan
bahwa 587 pria dan 460 wanita meninggal
dunia selama masa penelitian.
Melihat perbandingan angka kematian dengan
rekaman pola tidur ini, tim riset menemukan
fakta bahwa pada pria penderita sleep apnea
berat yang mengalami gejala sleep apnea
selama 11 menit memiliki risiko kematian
yang lebih tinggi. Pada saat itu, tingkat oksigen
darah merosot hingga di bawah kondisi
normal yaitu 90%.

Positive Airway Pressure), yang berfungsi
sebagai masker oksigen pada hidung
untuk membantu masuknya oksigen ke
dalam rongga pernapasan hidung sekaligus
mencegah penyempitan saluran napas.
Orang yang mengalami gejala klinis sleep
apnea, yang meliputi dengkuran keras, rasa
kantuk tak tertahankan dan kelelahan di siang
hari, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter,
demikian nasihat Punjabi. “Terapi yang efektif
bagi sleep apnea dapat memperbaiki kondisi
tersebut dan menghasilkan kualitas hidup
yang lebih baik, ”tambah Punjabi.
Jim Cappuccino, pasien sleep apnea berusia
49 tahun asal Baltimore yang berpartisipasi
dalam studi yang dilakukan oleh Punjabi, setuju
dengan pernyataan tersebut. Cappuccino,
pemilik perusahaan penjual perlengkapan
operasi dan alat-alat medis tersebut
mengetahui dirinya memiliki tekanan darah
tinggi, kolesterol tinggi, dan penyakit diabetes
tipe 2 sebelum mengikuti riset.
Meski ia sudah menunjukkan gejala awal
sleep apnea, seperti mendengkur dan
berhenti bernapas saat berusia 30-an, ia
baru didiagnosa menderita sleep apnea ketika
bergabung dalam riset tersebut.
“Ketika Anda sedang mengejar karier dan
memiliki begitu banyak kesibukan, Anda
cenderung tidak memprioritaskan masalah
kesehatan Anda,” ujarnya. “Namun saat
beranjak semakin tua, saya menyadari bahwa
hal ini seharusnya saya perhatikan sejak
bertahun-tahun lalu. Saya terkejut melihat
hubungan erat antara sleep apnea dan penyakit
jantung serta diabetes, bahkan dengan
kematian. Tetapi pemeriksaan, diagnosa,
dan perawatan yang saya jalani membuat
perubahan besar. Saya tak lagi bangun dalam
keadaan lelah, yang sebelumnya tak pernah
saya alami selama beberapa tahun.
Sedikitnya jumlah wanita dengan sleep apnea
berat yang meninggal dunia selama masa
riset, menghasilkan kesimpulan yang berbeda
tentang wanita.

kalangan praktisi kesehatan dan masyarakat
umum akan pentingnya memperhatikan
beberapa aspek klinis sleep apnea,”
ujar Punjabi.

“Orang yang merasa mengalami gejala
sleep apnea sebaiknya segara melakukan
pemeriksaan, karena sleep apnea akan
memperburuk sistem tubuh Anda dan dapat
mengakibatkan masalah kesehatan yang lain,”
Cappuccino menambahkan.

Meski demikian, Punjabi dan rekan-rekan
menekankan bahwa penemuan tersebut
cukup dapat menggugah para dokter untuk
memfokuskan perhatian pada kebiasaan
tidur pasien agar dapat ditangani secara
cepat dan tepat. “Dari penemuan ini, kami
berharap dapat meningkatkan kesadaran

Penurunan berat badan kadang dapat
mengurangi sleep apnea, dan beberapa
penderita dapat merasa lebih lega dengan
menggunakan alat yang menjaga agar
mereka tidak tidur telentang. Untuk kasus
yang serius, para penderita memiliki opsi
untuk menggunakan alat CPAP (Continuous

Penemuan serupa yang menghubungkan
sleep apnea berat dengan risiko kematian
yang lebih besar juga dilaporkan tahun lalu
dalam penelitian di Australia dan University of
Wisconsin di Amerika Serikat.
Credit: @2009 ScoutNews

≤ 45

// WORKPLACE //

At your service

Mari jelajahi dunia CIMB Preferred bersama para Relationship Manager kami yang selalu
memastikan bahwa para Nasabah yang berada di seluruh penjuru wilayah memperoleh
pengalaman perbankan terbaik dan tak terlupakan.
Setiap Nasabah unik, bagaimana
Anda memastikan bahwa mereka
menerima informasi dan layanan
terbaik dari CIMB Preferred?
Setiap nasabah memiliki kebutuhan finansial
yang berbeda, sehingga kita tak bisa
memberikan hanya satu macam layanan
yang sama ketika berhubungan dengan
mereka. Hal ini yang membuat saya terpacu
untuk mengenal lebih dalam setiap nasabah
dan memahami karakteristik mereka yang
unik. Dengan memahami apa yang mereka
butuhkan, saya berharap dapat memberikan
layanan dan nasihat yang terbaik.

Germaine Goh,

Relationship Manager, Singapura.

Setiap Nasabah unik, bagaimana
Anda memastikan bahwa mereka
menerima informasi dan layanan
terbaik dari CIMB Preferred?
Knowing Your Customer (KYC) merupakan
panduan yang sangat penting, karena
hal ini dapat memastikan bahwa kita
mengenal para nasabah saat membantu
melayani transaksi yang mereka lakukan.
Dalam mengerjakan pekerjaan kami
sehari-hari, kami selalu dilengkapi dengan
perangkat finansial dan data terkini yang
diharapkan mampu membantu kami untuk
mengenali profil risiko, sehingga kami
dapat merekomendasikan produk-produk
yang sesuai dengan selera risiko masingmasing nasabah.
Apa yang memotivasi Anda untuk
sukses?
Kepuasan berkarir dan keluarga saya.
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Layanan perbankan unggulan seperti
apa yang saat ini ditawarkan CIMB
Preferred kepada nasabah prioritasnya?
Tujuan kami adalah menjadi bank
universal terdepan di Asia Tenggara yang
memberikan layanan perbankan prioritas
lintas regional dari CIMB Group. Bersama
CIMB Preferred, para nasabah berhak
menikmati berbagai keistimewaan layanan

kami di wilayah regional yang meliputi
Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand.
Apa
yang
memotivasi
Anda
untuk sukses?
Keinginan untuk selalu memberikan sesuatu
yang lebih dari apa yang sudah saya capai
dan keinginan kuat untuk memberikan
kesempatan bagi keluarga saya untuk hidup
dengan lebih nyaman.
Kegiatan apa saja yang Anda lakukan
untuk mengisi waktu luang?
Menikmati high tea bersama keluarga dan
teman-teman di akhir pekan.
Restoran apa yang paling sering
Anda kunjungi, dan mengapa Anda
menyukainya?
Ristorante Da Valentino. Saya sangat menyukai
masakan Italia. Selalu menyenangkan saat
menyantap hidangan di restoran Italia dengan
suasana nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk
kesibukan kota.

Produk dan layanan seperti apa
yang Nasabah harapkan ada di
CIMB Preferred tahun 2011 ini?
Di tahun 2011, fokusnya bukan kepada
apa yang diinginkan oleh perusahaan,
melainkan apa yang dibutuhkan oleh
para nasabah setia CIMB Preferred. Kami
sangat menghargai masukan dari nasabah.
Kami berusaha menyajikan solusi keuangan
yang paling tepat dan memberikan value
proposition terbaik bagi para nasabah kami.
Sebutkan tempat-tempat wisata
favorit yang ada di kota Anda?
KLCC dan Petronas Twin Towers, yang
kerap disebut sebagai Eiffel Tower di
negara kami.

Fun Siew Tee,

Relationship Manager,
Kuala Lumpur, Malaysia.

Galing Priyatna,
Relationship Manager,
Bali, Indonesia.

Ubonporn
Rattanakuekoon,
Relationship Manager,
Bangkok, Thailand.

Setiap Nasabah unik, bagaimana
Anda memastikan bahwa mereka
menerima informasi dan layanan
terbaik dari CIMB Preferred?
Saya mengerti bahwa setiap nasabah
memiliki karakter yang berbeda satu
dengan lainnya. Untuk itu, saya selalu
berusaha memberikan informasi dan
masukan
yang
disesuaikan
dengan
kebutuhan mereka yang unik, sehingga
akhirnya saya dapat memberikan solusi
finansial yang mampu membantu mereka
mewujudkan perencanaan keuangannya.

(seperti KPM Smart Luxury dan KPR X-tra
Dinamis). Selain itu, kami selalu berusaha
memberikan layanan perbankan terkini
yang mampu meningkatkan kenyamanan
dan kepuasan nasabah.

Layanan
perbankan
unggulan
seperti apa yang saat ini ditawarkan
CIMB Preferred kepada nasabah
prioritasnya?
Setiap nasabah CIMB Preferred berhak
mendapatkan layanan perbankan unggulan
di seluruh cabang CIMB Preferred yang
tersebar di wilayah regional. Mereka juga
layak mendapatkan produk yang tidak
sekadar bertujuan mengembangkan dan
meningkatkan kekayaan, namun juga
beragam produk pinjaman istimewa

Restoran apa yang paling sering
Anda kunjungi, dan mengapa Anda
menyukainya?
Nasi Ayam Kadewatan Ubud. Hanya
ada satu menu di warung ini, yaitu “Nasi
Ayam” yang terdiri dari nasi putih dengan
telur pindang, ayam suwir, ayam betutu
khas Bali, kacang goreng, urap, kulit,
hati, dan usus ayam. Hidangan tersebut
merupakan salah satu makanan khas Bali
yang wajib dicoba ketika Anda sedang
berkunjung ke sini.

Setiap Nasabah unik, bagaimana
Anda memastikan bahwa mereka
menerima informasi dan layanan
terbaik dari CIMB Preferred?
Karena nasabah berbeda satu dengan
lainnya, saya mempelajari informasi pribadi
mereka untuk mengetahui apa yang disukai
dan tidak disukai oleh masing-masing
nasabah. Saya berusaha memerhatikan
kebutuhan masing-masing nasabah, dan
sebisa mungkin mengingatnya dengan
baik. Selain itu, saya juga selalu mengikuti
informasi keuangan dan ekonomi terkini,
sehingga saya dapat menggunakannya
sebagai referensi saat memberikan nasihat
yang berguna bagi para nasabah.

merupakan salah satu dari sedikit tempat
yang masih memiliki nuansa sejarah.

Sebutkan tempat wisata favorit yang
ada di kota Anda?
Hua Hin di Provinsi Prachuabkirikhan,
yang dikelilingi oleh pemandangan di tepi
laut yang indah, serta memiliki atmosfer
yang tenang dan damai. Area ini tidak
terlalu penuh sesak dengan wisatawan, dan

Restoran apa yang paling sering
Anda kunjungi, dan mengapa Anda
menyukainya?
Som Tum Nua, cabang Kaset-Nawamin.  
Hidangan yang paling saya sukai yaitu Tum
Mua (bihun dengan salad papaya) dan
sayap ayam goreng.

Apa
yang
memotivasi
Anda
untuk sukses?
Sebagai seorang Relationship Manager,
saya ingin dapat menjadi yang terbaik.
Saya biasanya mengikuti intuisi dan kata
hati yang menurut saya dapat membantu
menaklukkan tantangan di masa depan.

Apa
yang
memotivasi
Anda
untuk sukses?
Keluarga saya – semua anggota keluarga
selalu memberi dukungan bagi saya.
Pencapaian terbaik apa yang
pernah Anda dapatkan selama
perjalanan karir profesional Anda
di CIMB Preferred?
Ketika
nasabah
merekomendasikan
keluarga atau teman-temannya kepada
kami. Hal ini membuat saya merasa seperti
partner yang mereka percayai.
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// FEATURE //

Strike Currency
sebagai alternatif investasi mata uang
dalam PORTOFOLIO anda

Di dunia investasi global pada saat ini, melakukan diversifikasi aset sama
pentingnya dengan menentukan sukses atau tidaknya tujuan investasi
jangka panjang kita sebagai investor.
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M

elakukan konsep portofolio aset adalah
sesuatu hal yang wajib dilakukan ditengah
fluktuasi beberapa kategori klasifikasi aset
konvensional seperti saham dan obligasi. Oleh
karenanya, investasi dalam mata uang dapat
menjadi alternatif solusi investasi yang memiliki
posisi sama pentingnya dengan kategori aset lainnya yang tidak dapat
dilupakan dalam salah satu bagian portofolio kita. Salah satu produk
yang dapat dijadikan solusi adalah Strike Currency.

jatuh tempo investor dapat menerima pokok penempatan dalam
mata uang alternatif atau tetap dalam mata uang yang telah dipilih
saat penempatan.

Strike Currency adalah produk yang menawarkan kesempatan kepada
Anda untuk memaksimalkan tingkat pengembalian berdasarkan
pergerakan nilai tukar suatu mata uang tertentu, dan pada saat

2. Fleksibilitas, memiliki fleksibilitas yang tinggi, mulai dari tenor
hingga kesempatan untuk membeli suatu mata uang tertentu pada
kurs yang Anda inginkan.

Keunggulan dari Strike Currency:

1. Tingkat pengembalian yang tinggi, dengan pilihan mata
uang utama dunia yang beragam (selain melibatkan Rupiah), Anda
dapat memaksimalkan tingkat pengembalian melebihi tingkat bunga
deposito konvensional.

Ilustrasi:

Nasabah melakukan strike currency AUD/USD dengan menempatkan USD100,000, kurs konversi 0.9800 (spot AUD/USD saat
transaksi 0.9900), bunga yang diberikan sebesar 7%.
Berdasarkan kasus diatas, ada 2 kemungkinan yang terjadi pada saat fixing date (jatuh tempo opsi). Pertama, kurs AUD menguat /
USD melemah (tetap berada diatas kurs konversi). Dan yang kedua kurs AUD melemah / USD menguat melewati kurs konversi.

Pada kemungkinan yang pertama, kurs AUD/USD pada saat fixing date
adalah 0.9960, maka nilai pokok investasi dan bunga nasabah akan
tetap dikembalikan dalam mata uang USD.

Pada kemungkinan yang kedua, kurs AUD/USD pada saat fixing date
adalah 0.9700, maka nilai pokok investasi nasabah akan dikembalikan
dalam AUD, sementara bunga tetap dikembalikan dalam USD.

Jatuh Tempo

Jatuh Tempo

AUD Memguat

AUD Memguat

0.9960

Spread

Kurs Konversi
(0.9800)

Spot (0.9900)
AUD Melemah

AUD Melemah

Spot (0.9900)
Spread

Fixing date

Bagan 1 : Nilai Pokok Investasi USD100,000 +
Bunga USD134.24 = USD100,134.24

Kurs Konversi
(0.9800)
0.9700

Fixing date

Bagan I1 : Nilai Pokok Investasi (USD100,000/0.9800) +
Bunga USD134.24 = AUD102,040.81 + USD134.24

Kalkulasi perhitungan bunga: ((USD100,000 x 7%) / 365 hari) x 7 hari = USD134.24

PERHATIAN: Melakukan konversi kembali ke USD saat jatuh tempo opsi dengan menggunakan kurs pasar yang
berlaku saat itu, akan mengakibatkan kerugian pada nilai investasi awal (contoh kurs pasar AUD/USD pada saat jatuh
tempo adalah 0.9700).
Nilai Pokok Investasi AUD102,040.81 x 0.9700 = USD98,978.80
Total kerugian pokok USD100,000 - USD98,978.80 = USD1,021.20
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Relationship Manager Anda.

≤ 49

// CIMB NEWS //

Events Update
Highlights dan kabar terkini dari CIMB Group.

>

Para pembicara dalam acara ‘CIMB Preferred Goes Regional & Year 2011...Is It Bullish or Bearish?’: Winang Budoyo, Patrick Hu, Fadlul Imansyah
bersama moderator Arief Maulana, Treasury Product, Investment Research and Analyst Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk.

15, 18, 26 DAn 30 November 2010

Of Bulls and Bears
Surabaya, Medan, Bandung dan Jakarta.

Sambutan diberikan oleh Budiman Tanjung,
Preferred, Private and Wealth Management
Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk.
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Untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan akan informasi dan prediksi ekonomi
terkini dari pakar ekonomi yang terpercaya, CIMB Preferred kembali mengadakan
Market Outlook untuk para nasabah CIMB Niaga terpilih dengan mengangkat tema
“CIMB Preferred Goes Regional & 2011...Is It Bullish or Bearish?” Acara yang dikemas
dalam bentuk seminar dan diisi dengan talk show dilakukan secara maraton dari
Surabaya, Medan, Bandung, dan Jakarta pada 15, 18, 26, dan 30 November 2010.
Dalam acara ini, nasabah diperkenalkan dengan desain baru kartu debit CIMB Preferred
yang telah digunakan lintas regional dan berbagai keunggulan layanan perbankan yang
ditawarkan oleh CIMB Preferred secara regional.
Tampil sebagai pembicara di Surabaya, Bandung dan Jakarta antara lain Winang
Budoyo (Chief of Economist CIMB Niaga) yang mengulas tuntas dan membuat prediksi
perekonomian nasional di tahun 2011. Acara ini semakin hangat dengan kehadiran
Patrick Hu (FX Rates Strategy Treasury CIMB Investment Bank Kuala Lumpur) yang
didaulat maju sebagai pembicara yang mengulas prediksi pergerakan pasar mata uang
secara regional. Sesi yang tak kalah menariknya, yakni prediksi pergerakan sektor pasar
modal yang diisi oleh Fadlul Imansyah (Vice President CIMB Principal Asset Management).
Khusus Market Outlook yang diselenggarakan di Medan, Putut Endro Andanawarih (Sales
& Marketing Director, PT First State Investments Indonesia) bersama Patrick Hu tampil
sebagai pembicara mengisi talkshow.

>

4 Desember 2010

All That Glitters
“A Journey Through Time IV”, salah
satu pameran arloji dan perhiasan paling
terkenal di Asia, kembali diselenggarakan
untuk keempat kalinya pada 2-11
Desember 2010 yang lalu di Starhill
Gallery Kuala Lumpur - Malaysia.
Mouawad, produsen perhiasan label
berusia 120 tahun yang mengkreasikan
perhiasan bagi selebriti internasional
seperti Elizabeth Taylor, Nicole Kidman,
dan Gisele Bündchen pun turut
berpartisipasi dalam ajang ini.

(Searah jarum jam) Salah satu highlight
acara malam itu: permainan harpa; para
model memeragakan koleksi perhiasan
terbaru Mouawad.

Sebagai sponsor dalam event ini, CIMB
Preferred tak lupa mengundang para
nasabah setianya untuk menyaksikan
peluncuran koleksi perhiasan mewah
persembahan Mouawad. Tak hanya
menjadi yang pertama menyaksikan
koleksi terbaru dari Mouawad, nasabah
CIMB Preferred juga dijamu dengan sajian
lezat di Shook, jazz performance oleh
Najwa Muhyiddin, serta memperoleh
kesempatan untuk memenangkan
lucky draw senilai RM 20.000. Nasabah
yang membeli perhiasan dengan kartu
kredit CIMB Bank pun berkesempatan
mendapatkan mystery gift.

>

19 Desember 2010

Pakar Wine Tan Ying Hsien sebagai pembicara.

FINE WINE Knowledge
Sejumlah 20 orang nasabah CIMB Preferred
diundang untuk hadir dalam acara bincangbincang dengan topik seputar wine yang
dibawakan oleh wine journalist Tan Ying
Hsien, di CIMB Preferred Center Orchard.
Sebagai pakar wine, Tan sebelumnya
bergabung sebagai tasting panel di majalah
Wine & Dine. Ia juga tampil dalam serial
televisi Wine & Dine yang ditayangkan
Channel News Asia. Di tahun 2010, Tan
mendapatkan beasiswa Trinity Champagne
Scholarship dari The Institute of Masters
of Wine.
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// CIMB NEWS //

>

Klang Valley - 15 Januari 2011
Penang - 15 Januari 2011
Johor Bahru - 22 Januari 2011

Auspicious Tidings
Mengawali tahun baru, CIMB Preferred
menggelar rangkaian talk show seputar
Investment Outlook dan Feng Shui yang
dihadiri oleh 400 nasabah di Klang Valley,
Johor Bahru, dan Penang.
Acara ini dihadiri pula oleh perwakilan
dari CIMB Bank, termasuk Peter England,
Head of Retail Banking, serta Frankie Tan
Jek Cheng dan Albert Choo Wai Tian, Area
Retail Managers CIMB Bank. Perbincangan
tersebut mengangkat berbagai isu terkait
pasar keuangan global dan Asia Pasifik. Pakar
Feng Shui yang didaulat hadir juga berbicara
mengenai berbagai peluang emas yang akan
hadir di Tahun Kelinci ini. Dalam sesi Feng Shui
ini, para hadirin yang penasaran terhadap
keberuntungan mereka di tahun 2011, sangat
antusias memberikan beberapa pertanyaan
untuk menjawab keingintahuan mereka
tentang peruntungan di Tahun Kelinci.

Staf CIMB Preferred siap melayani dalam acara Investment Outlook dan Feng Shui Talk 2011.

>

12 Januari 2011

CIMB Preferred Opens
at The Energy

Acara peresmian CIMB Preferred Center di The Energy Building dihadiri oleh Samir Gupta, Sales &
Distribution Director, dan Catherine Hadiman, Vice CEO & Corporate Banking Director.
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Pada tanggal 12 Januari 2011 telah
diselenggarakan acara peresmian kegiatan
operasional CIMB Preferred Center The
Energy, yang berlokasi di The Energy
Building lantai dasar, SCBD Lot 11-A, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Cabang
The Energy ini merupakan CIMB Preferred
center icon terbesar di Indonesia. Dengan
diresmikannya The Energy Center, saat ini
nasabah dapat menikmati layanan perbankan
istimewa persembahan CIMB Preferred di
38 CIMB Preferred Center yang tersebar
di seluruh Indonesia. Hadir dalam acara
tersebut nasabah setia CIMB Preferred dan
dari CIMB Niaga diwakili Catherine Hadiman,
Vice CEO & Corporate Banking Director;
Samir Gupta, Sales & Distribution Director;
Ferdy Sutrisno, Retail Banking Director,
Budiman Tanjung, Preferred, Private and
Wealth Management Head, dan beberapa
tamu undangan lain.

>

13 Januari 2011

The Value of time
Pada tanggal 13 Januari 2011 bertempat di
Pacific Restaurant, Ritz-Carlton Hotel Pacific
Place, Jakarta, CIMB Preferred bekerja
sama dengan lembaga lelang internasional
Sotheby’s mengadakan acara talk show
untuk para nasabah CIMB Prefered yang
mengangkat tema “The Value of Time:
Current Trends in the Watch Market”.
Vanessa Herrera, Head of Watches
Department Sotheby’s Hong kong Limited,
menjadi pembicara di acara tersebut.

Talk show ‘The Value of Time’ bersama Vanessa Herrera, Head of Watches Sotheby’s Hong Kong.

>

9 Februari 2011

an evening with joey yap
Sebanyak 100 orang nasabah Preferred Singapura menghadiri perayaan Tahun Baru
China bersama CIMB Preferred. Acara yang dikemas dalam makan malam bagi 100
nasabah di Wah Lok Cantonese Restaurant pada 9 Februari itu diisi juga dengan
market outlook 2011 yang dibawakan langsung oleh pakar investasi dari Aberdeen
Asset Management, serta 2011 Feng Shui Predictions oleh Joey Yap.

Vanessa memberikan gambaran secara
umum tentang pasar kolektor jam
tangan mewah di dunia. Melalui paparan
singkatnya, para nasabah dihantarkan
dengan pengalaman baru tentang kegiatan
mengkoleksi jam tangan mewah yang
bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif
investasi yang memiliki prospek baik di
masa yang akan datang. Hal ini terbukti
dengan semakin meningkatnya jumlah
peminat kolektor jam-jam tangan mewah di
dunia. Selain itu, Vanessa juga memberikan
pengetahuan secara singkat mengenai selukbeluk dan jenis-jenis jam tangan mewah
yang termasuk dalam kategori barang
koleksi yang banyak dicari para kolektor
barang mewah di dunia.

Joey Yap adalah penulis best selling lebih dari 60 buku tentang Ba Zi, Feng Shui,
Astrologi China, Face Reading, dan Yi Jing, yang menjadi buku terlaris di toko buku
MPH di Malaysia dan Singapura. Setiap tahun, Joey Yap mengadakan seminar Feng
Shui dan Astrologi di hadapan lebih dari 3.500 orang di Kuala Lumpur Convention
Centre, serta seminar tahunan di kota-kota besar seluruh dunia, seperti Frankfurt,
San Francisco, New York, Toronto, London, Sydney, dan Singapura.

[Atas] Pakar Feng Shui, Joey Yap, presenter
dalam perayaan Tahun Baru China. [Kiri] Hadirin
yang bersemangat.
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// Regional CIMB Preferred Banking Centre Listing //
Cimb PreferRed
Centres Malaysia
CIMB Preferred Call
Centre
1300 885 300 (Local) or
(603) 2295 6888 (Overseas)
Wilayah Persekutuan
Jalan Raja Chulan
Level 1, Menara Olympia,
Jalan Raja Chulan, 50200
Kuala Lumpur
Tel: (603) 2078 7519/
(603) 2713 8864
Fax: (603) 2078 2085
KLCC
Lot G35, Ground Floor,
Petronas Twin Tower,
Kuala Lumpur City Centre,
Jalan Ampang,
50088 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2161 6048/
(603) 2161 6054
Fax: (603) 2161 6092

Wisma Genting
Mezzanine Floor,
Wisma Genting, 28, Jalan
Sultan Ismail, 50250
Kuala Lumpur
Tel: (603) 2039 3156/
(603) 2039 3103
Fax: (603) 2032 3513
Selangor
Ampang Point
23, Jalan Mamanda 7/1,
Wisma Ampang Triangle II,
Jalan Ampang, 68000
Ampang, Selangor
Tel: (603) 4270 3240/
(603) 4270 3260
Fax: (603) 4270 3125
Bandar Puteri Puchong
No. 12, Jalan Puteri 1/1,
Bandar Puteri, 47100
Puchong, Selangor
Tel: (603) 8060 3634/
(603) 8060 3731
Fax: (603) 8068 2343

Kuala Lumpur Main Branch
Level 3, No. 11, Jalan Raja
Laut, 50350 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2619 3688
Fax: (603) 2693 0948

Bandar Utama (BU8)
Level 1-2, Wisma BU8, No.
11 Leboh Bandar Utama,
47800 Petaling Jaya
Tel: (603) 7725 3587
Fax: (603)7726 5986

Mid-Valley Megamall
Ground Floor (External)
Zone 1, Lot GE-004
Mid Valley Megamall Linkaran
Syed Putra 59200 Kuala
Lumpur
Tel: (603) 2283 5652 /
(603) 2283 5621
Fax: (603) 2284 3268

Bangunan UMNO,
Shah Alam
Bangunan UMNO,
Lot P5.5 Persiaran
Perbandaran, Section 14,
40000 Shah Alam, Selangor
Tel: (603) 5512 1623/
(603) 5512 1631
Fax: (603) 5512 1793

Lucky Garden, Bangsar
21 & 23, Lorong Ara Kiri
Satu, Lucky Garden, Bangsar,
59100 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2093 2184/
(603) 2094 2746
Fax: (603) 2092 3745

Bukit Tinggi, Klang
No.22A-0,Wisma Esther
Robert, Lorong Batu Nilam
4B, Bandar Bukit Tinggi,
41200 Klang, Selangor.
Tel: (603) 3324 7814/
(603) 3324 7815
Fax: (603) 3324 8564

Plaza Damansara
Menara Southern Bank,
83, Medan Setia 1, Plaza
Damansara, Bukit
Damansara, 50490
Kuala Lumpur
Tel: (603) 2087 3134/
(603) 2087 3045
Fax: (603) 2710 4813
Solaris Mont Kiara
15, Jalan Solaris, Solaris Mont
Kiara, 50480 Kuala Lumpur
Tel: (603) 6203 7849/
(603) 6203 7850
Fax: (603) 6203 7753
Starhill Gallery
T1, Relish Floor, Starhill
Gallery, 181 Jalan Bukit
Bintang, 55100 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2143 2853/
(603) 2144 6416
Fax: (603) 2144 6053
Taman Mutiara, Cheras
2468 Jalan Mutiara,Timur
Satu, Taman Mutiara, Cheras,
56100 Kuala Lumpur
Tel: (603) 9131 6435/
(603) 9131 6461
Fax: (603) 9131 6419
Taman Tun Dr Ismail
138, Jalan Burhannuddin
Helmi, Taman Tun Dr. Ismail,
60000 Kuala Lumpur
Tel: (603) 7722 3184/
(603) 7722 3185
Fax: (603) 7722 3187

54 ≥

Country Heights, Kajang
1, Persiaran Sinar Pagi,
Country Heights, 43000
Kajang, Selangor
Tel: (603) 8733 2643/
(603) 8733 2659
Fax: (603) 8733 2740
Jalan Dato Hamzah, Klang
Ground and 1st Floor,Wisma
Southern, No. 26-34, Jalan
Dato’ Hamzah, 41000 Klang
Tel: (603) 3372 7402/
(603) 3372 7426
Fax: (603) 3372 4932
Pelabuhan Klang
44, Jalan Chungah,
Off Jalan Sekolah, 42000
Pelabuhan Klang
Tel: (603) 3167 1314/
(603) 3165 0596
Fax: (603) 3165 0596
Section 52, Petaling Jaya
27, Jalan 52/2, 46200
Petaling Jaya
Tel: (603) 7955 2346/
(603) 7955 3086
Fax: (603) 7955 3018
The Curve,
Mutiara Damansara
Lot G62, Ground Floor The
Curve, No. 6, Jalan PJU 7/3,
Mutiara Damansara, 47800
Petaling Jaya
Tel: (603) 7722 1131/
(603) 7722 1121
Fax: (603) 7722 1220

USJ 9, Subang Jaya
31-1, Jalan USJ 9/5S, UEP
Subang Jaya, 47620
Petaling Jaya, Selangor
Tel: (603) 8024 6417/
(603) 8024 6419
Fax: (603) 8024 6421
Wisma Consplant,
Subang Jaya
West Wing, Wisma
Consplant 2, 7, Jalan SS16/1,
Subang Jaya, 47500
Petaling Jaya
Tel: (603) 5632 6129/
(603) 5632 6164
Fax: (603) 5635 4276
SS2 Petaling Jaya
1st Floor, 62, Jalan SS 2/60,
47300 Petaling Jaya, Selangor
Tel: (603) 7875 9733
Fax: (603) 7876 9755
Perak
Ipoh Garden, Ipoh
Lot 73207, Ground Floor,
Wisma Wooley, Jalan
Canning Estate, 31400
Ipoh, Perak
Tel: (605) 547 6342/
(605) 547 5678
Fax: (605) 547 6578
Jalan Tun Sambanthan
45, Jalan Tun Sambanthan,
30000 Ipoh, Perak
Tel: (605) 241 7841/
(605) 241 7904
Fax: (605) 242 2393
Taiping
No. 38-40, Jalan Panggung
Wayang, 34000 Taiping,
Perak
Tel: (605) 807 2422/
(605) 807 2485
Fax: (605) 807 8740
Negeri Sembilan
Jalan Dato Bandar Tunggal,
Seremban,
1A, Wisma Dewan
Perniagaan Melayu Negeri
Sembilan, Jalan Dato’ Bandar
Tunggal, 70000 Seremban
Tel: (606) 762 8804/
(606) 762 8805
Fax: (606) 762 8814
Pulau Pinang
Jalan Bahru, Prai
1284, Jalan Bahru, Taman
Chai Leng, 13700 Prai,
Pulau Pinang
Tel: (604) 397 4680/
(604) 539 3567
Fax: (604) 397 4717
Jalan Mahsuri, Bayan Baru
32, Jalan Mahsuri, Bandar
Bayan Baru, 11950
Pulau Pinang
Tel: (604) 642 4190/
(604) 642 4232
Fax: (604) 642 4235
Jalan Stesen, Bukit Mertajam
70, Jalan Stesen, 14000 Bukit
Mertajam, Pulau Pinang
Tel: (604) 530 6306/
(604)530 6311/
(604) 539 3567
Fax: (604) 530 6315
Menara BHL, Penang
Menara BHL Bank, No. 51,
Jalan Sultan Ahmad Shah,
10050 Pulau Pinang
Tel: (604) 220 6046/
(604) 220 6068
Fax: (604) 227 6500

Prima Tanjung
(Opening Soon)
98-G-29 & 30, Prima
Tanjung, Jalan Fettes,
Tanjung Tokong, 11200
Pulau Pinang
Tel: (604) 898 1652
Fax: (604) 899 0722

Jalan Sagunting,
Kota Kinabalu
Tingkat Bawah, Central
Building, Jalan Sagunting
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: (6088) 251 910/
(6088) 251 940
Fax: (6088) 251 820

Pulau Tikus
409, Jalan Burmah, 10350
Pulau Pinang
Tel: (604) 226 1644
Fax: (604) 226 3221

Sarawak
Jalan Satok, Kuching
Lot 1.1, Bangunan Satok,
Jalan Satok/Jalan Kulas,
93400 Kuching, Sarawak
Tel: (6082) 253 849/
(6082) 253 931
Fax: (6082) 253 957

Kedah
Bangunan Tunku, Alor Setar
1583, Bangunan Tunku,
Jalan Tunku Ibrahim, 05000
Alor Star, Kedah
Tel: (604) 734 3928/
(604) 734 3948
Fax: (604) 734 3982
Jalan Kampung Baru
Sungai Petani
Mezzanine Floor, A10,
11 & 12 Jalan Kampung Baru,
08000 Sungai Petani, Kedah
Tel: (604) 423 2233
Fax: (604) 421 3653
Johor
Bangunan UMNO,
Johor Bahru
Bangunan UMNO, 51,
Jalan Segget, 80000
Johor Bahru, Johor
Tel: (607) 221 7605
Fax: (607) 221 7618

CIMB Preferred
Centres Singapore
CIMB Preferred
At-Your-Service
Tel: (65) 6333 1111
Orchard
270 Orchard Road
#03-02 Knightsbridge
Singapore 238857
Fax: (65) 6645 2000
Raffles Place
50 Raffles Place #01-02
Singapore Land Tower,
Singapore 048623
Fax: (65) 6506 1016

Jalan Kuning Dua
75, Jalan Kuning Dua,
Taman Pelangi, 80400
Johor Bahru
Tel: (607) 332 4593
Fax: (607) 334 3734

CIMB Preferred
Centres Thailand

Batu Pahat
39A, Jalan Rahmat,
83000 Batu Pahat,
Johor
Tel: (607) 4311096
Fax: (607) 431 7324

Bangkok
Bangbon
865 Eakachai Road, Bangbon,
Bangkok 10150
Tel : (66) 2 416 8277-8
Fax: (66) 2 416 8279

Terengganu
Jalan Sultan Ismail,
Kuala Terengganu
Lot 3083, Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu
Tel: (609) 625 1866
Fax: (609) 624 0603

Huamark
2314/15-17 Ramkhamhaeng
Road, Huamark, Bangkapi,
Bangkok 10240
Tel: (66) 2 377 1362-3
Fax: (66) 2 377 1365

Kelantan
Jalan Che Su, Kota Bahru
(Opening Soon)
681-J, Jalan Che Su,15000
Kota Bahru, Kelantan
Tel: (609) 744 8789
Fax: (609) 744 9019
Pahang
Jalan Bank, Kuantan
Level 1, Bangunan BCB,
Lot 32, Jalan Bank, 25000
Kuantan, Pahang
Tel: (609) 516 2685
Fax: (609) 516 1523
Melaka
Jalan Bendahara
110, Jalan Bendahara,
75100 Melaka
Tel: (606) 284 1460/
(606) 284 6297
Fax: (606) 284 1436
Sabah
Bandar Utama, Sandakan
Lot 11, Bandar Utama
Sandakan, Jalan Utama,
6th Miles, 90000
Sandakan, Sabah
Tel: (6089)215 540/
(6089) 218 366
Fax: (6089) 218 366

CIMB Preferred
Line
(66) 2 626 7888

Paradise Park Srinakarin
61 Srinakarin Road,
Nongbon, Prawej,
Bangkok 10250
Tel: (66) 2 746 0330-1
Fax: (66) 2 746 0332
Rajawongse
2 Rajawongse Road,
Samphanthawongse,
Bangkok 10100
Tel: (66) 2 224 8162-3
Fax: (66) 2 222 3190
Rangsit
89,91 RangsitPathumthani Road,
Prachathipat, Thanyaburi,
Pathumthani 12130
Tel: (66) 2 959 1661
Fax: (66) 2 531 3020
Thanon Langsuan
44 Langsuan Road, Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel: (66) 2 685 6640
Fax: (66) 2 657 3124
Thonglor
1031/1 Soi Thonglor,
Sukhumvit 53/1, Khwang
Khlongton Nuea, Khet
Watthana, Bangkok 10110
Tel: (66) 2 391 4788
Fax: (66) 2 391 4790

Chiang Mai
Chiang Mai
64 Changphuek Road,
Sriphoom, Muang Chiang
Mai, Chiang Mai 50200
Tel: (66) 53 418 341
Fax: (66) 53 287 078
Khon Kaen
Lotus Khon Kaen
356/1 Moo 12 Mittraphap
Road, Mueng Kao, Mueng,
Khon Kaen 40000
Tel : (66) 43 324 789
Fax: (66) 43 324 791
Phuket
Patong
3/12, 3/13, Sawatdirak Road,
Patong, Kathu, Phuket 83150
Tel : (66) 76 286 825
Fax: (66) 76 296 821
Samut Sakhon
Om Noi
444 Moo 4 Phetkasem Road,
Om Noi, Krathumbaen,
Samut Sakhon 74130
Tel : (66) 2 810 5212
Fax: (66) 2 810 5213
Songkhla
Hat Yai
129/8 Niphat-Uthit 3 Road,
Hat Yai, Songkhla 90110
Tel: (66) 74 225 608
Fax: (66) 74 225 151

CIMB Preferred
Centres Indonesia
CIMB Preferred
Line
(62-21) 500 800
Jakarta
Bintaro
Gedung Griya CIMB Niaga II,
Jl. Wahid Hasyim Blok B4, No.3,
Bintaro Jaya Sektor VII Pondok
Aren, Tangerang 15225
Tel: (62-21) 2997 2455
Fax: (62-21) 7486 1197
Fatmawati
Jl. Fatmawati No. 20,
Jakarta 12140
Tel: (62-21) 765 6523
ext 1003 /
(62-21) 765 7590 (D)
Fax: (62-21) 7590 8522
Kemang
Jl. Kemang Raya Kav. 1,
Jakarta Selatan 12730
Tel: (62-21) 7199 372,
(62-21) 7199 373 (D)
Fax: (62-21) 719 9279
Kebon Jeruk
Taman Aries Blok H-I, No.
15-16, Jl. Meruya Utara
Kebon Jeruk, Jakarta
Barat 11620
Tel: (62-21) 586 9011,
(62-21) 586 5122
ext. 107-108
Fax: (62-21) 586 5127
Mahakam
Hotel Grand Mahakam,
Jl. Mahakam I No. 14,
Jakarta Selatan
Tel: (62-21) 725 1465
(62-21) 725 1451
Fax: (62-21) 725 1446
(62-21) 725 1451
Metro Pondok Indah
Jl. Metro Duta Niaga,
Blok 2 UA, No. 67-69,
Jakarta 12310
Tel: (62-21) 765 1050
(62-21) 750 3451
ext. 201, 202,
(62-21) 766 6379 (D)
Fax: (62-21) 765 1082

Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No.1,
Jakarta 10120 (Hotel Melati)
Mangga Dua
Ruko Textile Blok C6 No. 3,
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta Utara 14430
Tebet
Jl. Prof. DR. Soepomo,
SH. No. 15A, Jakarta 12810
Tel: (62-21) 829 5579
ext. 130
Fax: (62-21) 837 03691
Cikini
Jl. Cikini Raya No. 71,
Jakarta 10330
Tel: (62-21) 3190 5444
(62-21) 391 5551
ext.201-208
Fax: (62-21) 3190 9178
Gajah Mada
Jl. Gajah Mada No. 18
Jakarta 10130
Tel: (62-21) 6385 7570 (D)
(62-21) 634 4657
(62-21) 6385 7670
ext 1600,1601,1602
Fax: (62-21) 634 4621
Gatot Subroto
Gedung Citra Graha
Lantai I, Jl. Jend. Gatot
Subroto, Kav. 35-36,
Jakarta Selatan 12950
Tel: (62-21) 520 5670,
(62-21) 520 5690
ext. 21084, 21083,
20024, 21046
Fax: (62-21) 252 1468,
(62-21) 252 2526
Kalimalang
Jl. Tarum Barat Blok Q
No. 2, Kalimalang,
Jakarta 13450
Tel: (62-21) 864 9125
Fax: (62-21) 864 9126
Kelapa Gading
Jl. Bulevar Raya Blok LB 3
No. 34-36, Jakarta 14240
Tel: (62-21) 450 0195
(62-21) 458 3914
ext. 207, 208
Fax: (62-21) 4584 3914
(62-21) 4585 4663
Kebon Sirih
Jl. Kebon Sirih Raya No. 33,
Jakarta Pusat 10340
Tel: (62-21) 230 1179
Fax: (62-21) 230 0918
Pluit Sakti Raya
Jl. Pluit Sakti Raya
No.113-115,
Jakarta Utara 14450
Rasuna Said
Graha Surya Internusa Lt.
Dasar, Perkantoran & Grand
Melia Hotel, Jl. HR. Rasuna
Said Kav. X-O, Jakarta 12910
Tel: (62-21) 527 2801
ext. 29 & 15
Fax: (62-21) 527 2801
ext. 29 & 15
Satrio
Menara Standard Chartered
Lt. Dasar, Jl. Prof. Satrio 164,
Jakarta 12930
Tel: (62-21) 2553 2055
Fax: (62-21) 2553 2065

Sudirman
Gedung The Energy Lt.
Dasar, SCBD Lot 11 A,
Jl. Jendral Sudirman Kav
52-53, Jakarta 12190
Tel: (62-21) 5140 1506
Fax: (62-21) 5140 1108
Central Java
Kudus
Jl. A. Yani No. 31,
Kudus 59317
Tel: (62-291) 432 323
(62-291) 432 325
Fax: (62-291)432 326

Yogyakarta
Jl. Kaliurang Sekip
Blok L– 4 Bulaksumur,
Yogyakarta DIY 55281
Tel: (62-274) 550 171
ext. 121-126 /
(62-274) 550 172
Fax: (62-274) 550 152
(62-274) 584 440

Purwokerto
Jl. Jend Sudirman No. 417,
Purwokerto 53116
Tel: (62-281) 642 660
Fax: (62-281) 642 651

Semarang
Jl. Sultan Agung No.121,
Semarang 50232
Tel: (62-24) 850 7366
Fax: (62-24) 850 7368

Magelang
Jl. Tidar No. 16,
Magelang 56126
Tel: (62-293) 362 204
Fax: (62-293) 364 121

West Java
Bogor
Jl. Pajajaran (Gunung Gede)
No. 33, Bogor 16143
Tel: (62-251) 313 456
Fax: (62-251) 320 845

Solo
Jl. Adi Sucipto No. 21,
Manahan, Solo 57139
Tel: (62-271) 712 555
(62-271) 735 679
Fax: (62-271) 711 565

Bandung
Jl. Lembong No. 7,
Bandung 40111
Tel: (62-22) 423 5586
Fax: (62-22) 421 9716

Solo
Jl. Slamet Riyadi No. 8,
Solo 57111
Tel: (62-271) 647 955
(62-271) 661 803
Fax: (62-271) 647 391
(62-271) 661 803

Bandung
Jl. Ir. H. Juanda No. 46,
Bandung 40115
Tel: (62-22) 423 1134
(62-22) 424 1511
Fax: (62-22) 423 1137
(62-22) 420 9743

Bandung
Jl. Sukajadi No. 186,
Bandung 40161
Tel: (62-22) 203 8061,
(62-22) 203 4412
Fax: (62-22) 203 8061,
(62-22) 203 4412
Cirebon
Jl. Siliwangi No. 110,
Cirebon 45123
Tel: (62-231) 239 105
Fax: (62-231) 201 834
East Java

Denpasar
Jl. Melati No. 29,
Denpasar 80233
Tel: (62-361) 232 212
(62-361) 232 929
ext. 181-183
Fax: (62-361) 263 510

Malang
Jl. Basuki Rachmat
No. 26-28,
Malang 65111
Tel: (62-341) 363 100
(62-341) 342 626 (D)
Fax: (62-341) 329 920

Surabaya
Jl. Jemur Andayani 53A,
Surabaya 60237
Tel: (62-31) 843 4191 (D)
(62-31) 843 2125
ext. 630
Fax: (62-31) 843 4669

Sumatra

Surabaya
Jl. Raya Darmo No. 28,
Surabaya 60264
Tel: (62-31) 566 7223
(62-31) 568 3257 (D)
(62-31) 56803030
ext. 5013
Fax: (62-31) 566 7224

East Indonesia

Medan
Medan Bukit Barisan
d/a Jl. Pos No. 7,
Medan 20111
Tel: (62-61) 4155 445
Fax: (62-61) 457 6029

Surabaya
Jl. Dharmahusada No. 142,
Surabaya 60132
Tel: (62-31) 596 416 (D)
(62-31) 594 9449
ext. 124
Fax: (62-31) 594 9480

Balikpapan
Komp. Ruko Bandar
Balikpapan, Blok C No.
12A - 14, Klandasan,
Jl. Jend. Sudirman,
Balikpapan
Tel: (62-542) 739 200
Fax: (62-542) 739 201
Makassar
Jl. A. Yani No. 33,
Makassar 90174
Tel: (62-411) 330 850
(62-411) 318 718
Fax: (62-411) 334 333
(62-411) 317 049

Medan
Jl. Gajah Mada No. 11,
Medan 20153
Tel: (62-61) 415 1100
(62-61) 414 4866
Fax: (62-61) 452 4664

Pekanbaru
Jl. Jend. Sudirman
No. 255 C-D,
Pekanbaru 28111
Tel: (62-761) 29565
Fax: (62-761) 29838

Other Regional Listings
CIMB-ICE BUREAU
DE CHANGE
Wilayah Persekutuan
KL Sentral
Lot 23, Departure Hall
Level 1, Kuala Lumpur City
Air Terminal, KL Sentral,
50470 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2273 1950
KLCC
Lot G35, Ground
Floor, Petronas Twin
Tower, Kuala Lumpur
City Centre, Jalan
Ampang, 50088
Kuala Lumpur
Tel: (603) 21611594
Mid Valley, Megamall
Lot LG 221, Lower Grd
Floor, THE GARDENS,
Mid Valley city, Lingkaran
Syed Putra, 59200
Kuala Lumpur
Tel: (603) 2287 4073
Bukit Bintang
Lot G-007, Federal
Arcade, No 7, Jalan
Bintang, Off Jalan Bintang,
55100 Kuala Lumpur
(603) 2141 5199
Giant, Batu Caves
Lot 10243, Jalan Batu
Caves, Bandar Selayang,
68100 Batu Caves
(Rental Lot PP02)
Tel: (603) 6184 1059

Swiss-Inn, Petaling Street
Swiss-Inn Kuala Lumpur,
62 Jalan Sultan, 50000
Kuala Lumpur
Tel: (603) 2072 3625
Menara Bumiputra
Commerce
Lower Ground Floor,
Menara Bumiputra
Commerce,11 Jalan Raja
Laut, 50350 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2619 3732/
(603) 2619 2165
Endah Parade
Lot KG-20, Ground
Floor, Endah Parade,
No.1 Jalan 1/149E, Bandar
Baru Sri Petaling, 57000
Kuala Lumpur
Tel: (603) 9056 5231
Kota Raya
Lot Y2, Ground Floor,
Kota Raya Complex,
Jalan Tun Tan Cheng Lock,
50000 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2072 4429

KLIA 2 - Arrival
Arrival Hall, Main Terminal
Building 1, KLIA, 43900
Sepang, Selangor
Tel: (603) 8776 3887/
(603) 8787 4557
KLIA 3 - Immigration
Lot MTBAI NA 1,
International Arrival,
Main Terminal Building,
KLIA, 64000 KLIA
Sepang, Selangor
Tel: (603) 8787 4045
KLIA 4 - Departure
Lot MTBD 14(B),
Departure Level, Main
Terminal Building, Kuala
Lumpur International
Airport, 64000 KLIA
Sepang, Selangor
Tel: (603) 8787 1759

Central Market
Lot 1.03, Central Market
Annex, Jalan Hang Kasturi,
50050 Kuala Lumpur
Tel: (603) 2026 3039

LCCT - International
Departure
Lot No. LCID 04(b),
International Departure
Hall, Low Cost Carrier
Terminal, 64000 KLIA
Sepang, Selangor
Tel: (603) 8787 2320

Selangor
KLIA 1- Satellite
Lot 21, (SATP D03),
Passenger Level, North
Zone Satellite Building,
43900, KLIA Sepang,
Selangor
Tel: (603) 8787 3991

LCCT - Public Concourse
Lot LCPC 05(a), Public
Concourse, Low Cost
Carrier Terminal,
64000 KLIA Sepang,
Selangor
Tel: (603) 8787 1062

The Curve
Lot G62, Ground Floor,
The Curve, No 6, Jalan
PJU 7/3, Mutiara
Damansara, 47800
Petaling Jaya
Tel: (603) 7725 5334

The Mines
Lot L1-46A, 1st Floor,
The Mines Shopping Fair,
Jalan Dulang, 43300 Seri
Kembangan
Tel: (603) 8941 3852

Negeri Sembilan
Taman Semarak Nilai
5717, Jalan TS2/1D,
Taman Semarak, 71800
Nilai, Negeri Sembilan
Tel: (606) 794 0116

Pulau Pinang
Penang International
Airport Arrival Hall
Lot 116, Arrival Hall,
Pulau Pinang International
Airport, 11900 Bayan
Lepas, Pulau Pinang
Tel: (604) 645 7296
Penang International
Airport Departure Hall
Lot PC 07, Public
Concourse, Departure
Level, Pulau Pinang
International Airport,
11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang
Tel: (604) 644 7890

Penang International
Airport - Concourse
Lot CM 19, International
Arrival Level, Pulau
Pinang International
Airport, 11900 Bayan
Lepas, Pulau Pinang
Tel: (604) 646 7395

Pahang
Genting Highlands KIOSK
Genting Highlands
Branch, Lot G/G3.00,
Genting Hotel, 69000
Genting Highlands, Pahang
Tel: (603) 6101 1264

Kedah
Langkawi International
Airport
Lapangan Terbang
Antarabangsa Langkawi,
Lot 47, Public Concourse,
07100 Padang Mat Sirat

Genting Highlands Starworld
Starworld Casino,
First World Hotel,
Genting Highlands
Resort, 59000 Genting
Highlands, Pahang
Tel: (603) 6101 1316

Melaka
Jalan Hang Tuah, Melaka
Graha UMNO, Jalan
Hang Tuah, 75300
Melaka
Tel: (606) 283 6659
Johor Bahru
Holiday Plaza,
Johor Bahru
G86, Holiday Plaza,
Jalan Dato’ Sulaiman,
80250 Johor Bahru,
Johor
Tel: (607) 3313072
Pasir Gudang,
Johor Bahru
13A, Pusat Perdagangan,
Jalan Bandar, 81700
Pasir Gudang, Johor
Tel: (607) 252 7892

Genting Highlands International Room
International Room
Casino, 1st Floor,
Highlands Hotel, Genting
Highlands Resorts, 59000
Genting Highlands, Pahang
Tel: (603) 6101 1323
Sabah
Kota Kinabalu
International Airport
Lot L1, L01 (C6),
Public Concourse,
Arrival Level, Terminal 1,
Kota Kinabalu
International Airport,
88740 Kota Kinabalu,
Sabah
Tel: (6088) 413 845

Lahad Datu
Lot 8 & 9 Metrol
Commercial Centre,
91100 Lahad Datu, Sabah
Tel: (6089) 880 539
One Borneo,
Kota Kinabalu
Unit No. G-811, Ground
Floor, 1 Borneo Hypermall,
Kota Kinabalu, Sabah
Tel: (6088) 485 156
Sarawak
Imperial Mall
Unit 1.35 & 1.36, Level 1,
The Imperial Mall, Jalan
Merpati, 98000 Miri,
Sarawak
Tel: (6085) 421 239

CURRENCY
EXCHANGE
Singapore
Resorts World
Sentosa
6 Sentosa Gateway
Unit K57 (Forum) and
Unit K54 (Inside Casino)
Singapore 098138
Wilkie Edge
8 Wilkie Road
#01-09/10
Singapore 228095

Executive Airport Lounges
MALAYSIA
Kuala Lumpur
Plaza Premium Lounge
Kuala Lumpur
International Airport
North Wing C11-17,
Mezzanine Level,
Satellite Building
INDONESIA
Bali,
Premier, International
Cempaka, Domestic
Balikpapan,
Blue Sky, Domestic

Banjarmasin,
Blue Sky, Domestic
Batam (Ferry Access),
Bintan, Domestic
JW Lounge,
Domestic-Ferry
Gorontalo,
Matoduwolo, Domestic
Jakarta,
Mutiara, Soekarno Hatta
(Terminal 2E)
Eljhon, Soekarno Hatta
(Terminal 1B)

Jakarta,
Premier, Soekarno Hatta
(Terminal 2D)
Indosat, Soekarno Hatta
(Terminal 2F)

Kendari,
CIP Lounge, Domestic

Jakarta,
JW Lounge, Soekarno
Hatta (Terminal 1A)
De Green, Soekarno
Hatta (Terminal 3)
Havana, Soekarno Hatta
(Terminal 1A)
Sunda Kelapa, Soekarno
Hatta (Terminal 2F)
JW Sky Lounge, Soekarno
Hatta (Terminal 2E)

Mataram-Lombok,
Eljhon, Domestic

Makasar,
Blue Sky, Domestic

Medan,
Toba, International
JW Lounge, Domestic
Crown Premier,
Domestic
Menado,
Bunaken, Domestic

Padang,
Anugrah Lounge,
Domestic
Palangkaraya - Kal Teng,
Isen Mulang, Domestic
Pangkal Pinang - Bangka,
Eljhon, Domestic
Palembang,
Eljhon, Domestic
Pekanbaru,
Lembayung, Domestic
Pontianak,
Eljhon, Domestic

Semarang,
Arjuna, Domestic
Surabaya,
Blue Sky, Domestic
Singosari, Domestic
Trowulan, International

Singapore
Singapore
The Green Market
Changi Airport
Departure/ Transit
Lounge Level 3,
Terminal 2

Surakarta,
Sriwedari, Domestic

Thailand
Bangkok
Suvarnabhumi Airport

Tanjung PandanBelitung,
Eljhon, Domestic

Royal Orchid Lounge,
Level 3, Concourse C & E

Yogyakarta,
Borobudur, Domestic
Blue Sky, International

Louis’ Tavern CIP Lounge,
Level 3, Concourse C & F
Block 2, Level 3,
Concourse A
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// Q & A //

MY
PREFERENCES

Beberapa pribadi terpilih yang berkecimpung di industri arloji dan fashion
berikut meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari

Q:

Arloji seperti apa yang paling berharga diantara koleksi
arloji yang Anda miliki saat ini?
Dr Melvyn
Teillol-Foo,

Guido Terreni,
Managing Director, Bulgari
Watch Business Unit, Bulgari
SpA, Italia.

CEO, PuristSPro.com, Singapura.

“

Merupakan suatu hal yang
baik bila saya dan pasangan saya
bisa saling bertukar arloji favorit
kami. Hal ini membuat koleksi
arloji saya terasa lebih banyak.
Dari sekian banyak arloji yang saya
miliki, biasanya arloji yang saya
anggap paling berharga adalah
arloji yang terakhir kali saya beli,
dan itu merupakan pemberian
istimewa dari istri saya. Jam
tersebut dibelinya pada akhir
tahun lalu, saat-saat terakhir
menjelang toko tutup. Arloji
tersebut adalah Montblanc
Nicolas Rieussec
Chronograph.

“

Semua tergantung pada
mood dan acara yang akan
saya hadiri. Saya jatuh cinta
dengan arloji Automatic dan
Octo keluaran Bulgari.
Keduanya merupakan jam
tangan yang sangat luar biasa.
Untuk menghadiri acara-acara
formal, saya menjatuhkan
pilihan pada arloji Sotirio.
Semuanya merupakan hasil
karya terbaik dari Bulgari.

”

deras dan membuat saya seolah
sedang mengeksplorasi dunia
baru yang penuh misteri. Dari
sekian banyak hasil karya yang
telah berhasil saya ciptakan,
mungkin Horological Machine
No. 1 yang merupakan buah
karya pertama saya yang dapat
menjelaskan perasaan seperti
yang tadi saya sebutkan.

”

Jeremy Tan,
Fashion stylist, Singapura.

“

Memiliki arloji Rolex GMT
merupakan suatu kebanggaan
tersendiri. Jam yang memiliki
desain elegan dengan warna
oyster gold yang dibuat dengan
bahan stainless steel ini
merupakan jam tangan yang
paling berharga yang saat ini saya
miliki. Saya sangat menyukai
kombinasi antara emas dan baja
yang membuat jam ini terlihat
sangat klasik dan berkesan
tradisional. Arloji tersebut juga
memiliki elemen fleksibilitas,
sehingga dapat dipadankan
dengan apa pun yang ada di
dalam lemari saya.

”
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Maximilian
Büsser,
Founder, MB&F Watches,
Jenewa, Swiss.

“

Arloji yang saat ini sedang
saya kerjakan merupakan hasil
karya yang sangat mengesankan
dan mampu membuat jantung
saya berdegup lebih kencang.
Saat saya berkutat dengan setiap
detil dan komponen-komponen
yang ada di dalamnya, saya
merasa kreatifitas saya mengalir

Proses penciptaan jam tangan ini
tak ubahnya bagai seorang
penulis yang pertama kali
menulis novelnya. Rasanya ia tak
akan pernah puas, hingga penulis
tersebut menulis ulang setiap
babnya sampai tengah malam
dan memulainya lagi keesokan
harinya. Ratusan jam yang telah
saya habiskan untuk mewujudkan
ide kreatif itulah yang kini
memberi inspirasi di setiap hasil
karya saya selanjutnya. Kenangan
ini akan terus saya ingat
sepanjang masa.

”

