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EDISI SEPTEMBER 2012
(Rubrik NOTEBOOK-Tech)
Choose Your Style, Ladies!
Jika Anda ingin tampil sporty namun tetap bercahaya, truck pickup All-New Ford Ranger
adalah pilihan kami. Pada 2 Agustus lalu, Ford Motor Indonesia (FMI) meluncurkan truck
pickup yang sangat dinanti-nantikan, All-New Ford Ranger ke pasar Indonesia –
menggabungkan ketangguhan dan kemampuan truk pickup dengan teknologi pintar,
keamanan yang luar biasa, penghematan bahan bakar yang superior serta standar
kualitas dan kenyamanan yang tinggi, All-New Ford Ranger dirancang untuk
mendefinisikan ulang segmen truk pickup di Indonesia. Ranger yang ramping namun
kekar menampilkan overhang pendek dengan kisi-kisi tiga palang di bagian depan, ciri
khas rancangan truk global Ford, sehingga disebut para desainer sebagai gaya abad 21.
All-New Ranger akan tersedia dalam berbagai jenis warna - Cool White, Black Mica,
Highlight Silver, True Red, Metropolitan Gray, Copper Red, Sparkling Gold, Gunmetal
Blue, Chilli Orange dan Aurora Blue. Pilih satu warna yang mencerminkan
kepribadianmu, ladies!
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik BEAUTYBOOK-Inilah Wajah)
INILAH WAJAH USIA 42

Emilia E. Achmadi adalah seorang pakar nutrisi dan konsultan kesehatan. Yang
percaya bahwa kecantikan berawal dari tubuh yang sehat.
Cantik itu Sederhana
Untuk menjadi cantik yang terpenting adalah apa yang masuk ke dalam tubuh. Tak
perlu suntik kolagen sebenarnya kita hanya perlu mengonsumsi susu dan telur,
it’s that simple. Tak kalah penting juga konsumsi buah serta sayur. Sebagian
orang akan menyisihkan pendapatannya untuk membeli pakaian, tas, dan
sepatu. Sedangkan saya merasa tak masalah menggunakan tas yang sama
selama 20 tahun terakhir. Saya akan lebih memilih untuk menginvestasikan
pendapatan saya pada makanan, misalnya buah-buahan, meskipun itu impor
sekalipun.
Suka Raw Food
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Untuk sehat, semuanya harus dimakan, tapi kita harus tahu frekuensinya, porsinya,
dan pengolahannya seperti apa. Pengaturan ini namanya diet, bukan sekedar
untk menurunkan berat badan. Saya memakan semua jenis makanan, tanpa ada
pantangan, karena saya pecinta kuliner. Tapi saya sangat ketat soal itu. Setiap
hari saya harus makan sayuran hijau, dan saya tidak akan berhemat soal buah.
Dan, semakin mentah suatu makanan, saya semakin suka, baik itu sayur, daging,
atau seafood. Saya ingin mengubah pola pikir masyarakat Indonesia yang
berpikiran bahwa makanan sehat itu membosankan. Makanan sehat itu
sebenarnya bisa apa saja, tak melulu sayur dan buah. Bisa saja daging merah,
sea food, lagi-lagi tergantung cara pengolahannya dan frekuensinya.
Rambut yang Sehat Alami
Saya jarang sekali perawatan rambut ke salon. Ke salon biasanya juga karena ikutikutan kedua anak perempuan saya yang lebih rutin ke salon dari pada saya.
Semuanya terlihat begini, saya rasa juga dari makanan. Perawatan sehari-hari di
rumah hanya keramas rutin dengan menggunakan shampo dan conditioner, saya
cocoknya menggunakan Dove. Anak-anak saya lebih menyukai saya yang berrambut panjang karena lebih terlihat seperti “ibu”. Saya juga hampir tidak
pernah mem-blow atau meng-hairspray rambut. Saya sangat picky mengenai
produk untuk rambut. Kalau memang harus untuk di-hairspray atau gel, saya
biasa menggunakan produknya Amway.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Fashion)
Autumn Winter 2012 Ready-to-Wear Runway Show
Musim gugur dan dingin sebentar lagi tiba. Saatnya untuk menambah koleksi dari
peluncuran FENDI terbaru di Ready-to-Wear runway show. Kali ini banyak
tekstur yang bergabung dalam jenis pakaian FENDI. Seperti yang dikatakan Silvia
Venturini Fendi dan Karl Lagerfeld dalam pagelaran FENDI’s fashion show 2012.
Koleksi musim dingin ini terbuat dari elemen-elemen yang merupakan khas dari
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brand FENDI, yakni perpaduan dari sedikit beludru, stoking ular, wol kasmir, dan
‘sifon’ kulit buaya yang telah melebur dalam jajaran berbagai merek mewah kini.
Tak hanya itu, femininitas juga mengambil alih posisi penting dalam transitional
collection ini. Sedangkan untuk koleksi kaum pria, lebih menekankan kesan
boyish dan bold. Hingga akhirnya koleksi ini memadu-padankan siluet yang
mengungkapkan maskulinitas kaum perempuan Fendi, sementara warna dan
polanya mengesankan sifat petualang dan tak terkendali. Untuk winter 2012 ini,
FENDI khususnya meluncurkan 2Jours Bags yang diambil dari bahasa Perancis
“Toujours” yang artinya “selamanya”. Juga Giano dan Leather Pequin Bags-nya.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Fashion)
EKSOBATIKA Warnai Bulan Ramadan di Grand Indonesia
EKSOBATIKA adalah sebuah tema acara dan promo menarik yang diadakan Grand
Indonesia Shopping Town bekerja sama dengan Kartu Kredit BCA. Pengunjung
dapat menikmati Eksibisi & Peragaan Karya Indonesia, Ramadan Kids Activity,
Hikmah Puasa Berbagi, Tarian dan Musik Nusantara, Belanja Ramadan dan
lainnya mulai dari tanggal 20 Juli – 26 Agustus 2012. EKSOBATIKA merupakan
singkatan dari Eksotika, Batik dan karya Indonesia.
Salah satu daya tarik dari Eksobatika adalah Eksibisi & Peragaan karya Indonesia
akan menghadirkan perancang busana Indonesia seperti Alleira, Iwan Tirta,
Plataran, Dennie Akmal, Malik Mustaram, Nuniek Mawardi, Lia Afif, Jeny
Tjahyawati, Hannie Hananto, Up2Date, Henki Kawilarang, Lenny Agustin, Monika
Jufry, Najua Yanti, Figtree oleh Dina Mediani, Lasalle Collage, Guruh Soekarno
Putra dan lainnya mulai dari 31 Juli sampai 05 Agustus 2012. Grand Indonesia
juga turut berpartisipasi dalam program Hikmah Puasa Berbagi, yakni sebuah
program yang diadakan oleh PT. Djarum dengan tujuan berbagi Buku untuk
masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Turut memeriahkan para penulis
ternama, diantaranya Raditya Dika, Lola Amaria, Happy Salma, Fira Basuki dan
Indra Herlambang, selain itu terdapat juga pertunjukan musik dari Nidji, Alexa,
Endah N Rhesa, Drew, Ari Pramundito dan Mike’s Apartment. Grand Indonesia
juga menyediakan program Belanja Ramadan yang dimulai dari tanggal 13
sampai 17 Agustus 2012, dimana setiap para pengunjung yang berbelanja
dengan menggunakan kartu kredit BCA minimal Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
dapat memenangkan hadiah langsung, diantaranya liburan ke destinasi khas
Indonesia seperti Pulau Komodo, Borobudur, dan Bali, juga berbagai voucher
dan bingkisan menarik lainnya. Ayo meriahkan Ramadanmu di Grand Indonesia
Shopping Town.
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<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Fashion)
ALL THAT GLITTERS
Glitters sepertinya akan menjadi tema besar bagi para perempuan yang menyenangi
fashion musim ini. Selain memancarkan kemewahan, glitters juga dapat menjadi
teman bagi Anda, perempuan sibuk yang ingin tetap menjaga penampilan dan
mencuri perhatian. Musim ini, Charles & Keith menawarkan kemewahan
sederhana yang bisa Anda dapatkan dengan sepatu dan tas yang bertaburkan
glitters. Peluncuran koleksi ini dijabarkan telah mendefinisikan ulang
kemewahan modern, yang berhiaskan berlian dengan kristal berkilauan dan
glitter warna-warni. Charles & Keith dan All That Glitters Collection terinspirasi
oleh tren terbaru dan didedikasikan untuk konsumen yang menyadari akan
pentingnya mode. Charles & Keith footwear latest collection seperti Splendid
Finish, Glitter Sophistication, Classic Elegance, Style Up, Cocktail-Ready, Fashion
Lady, Understated Choice, dan Embellished Glamour tentunya akan membuat
bulan Ramadan Anda semakin meriah.
<<Felicia Amanda>>
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EDISI OKTOBER 2012
(Rubrik NOTEBOOK-Seen & Heard)
1. {Hot Concert}
Maroon 5; Second Euforia
Ini bukan kali pertama band asal Amerika Serikat, Maroon 5, akan menggelar
konsernya di Jakarta. Sebelumnya mereka juga pernah menghentak Jakarta
dengan karisma memukau dan aksi panggung yang luar biasa dari Adam Levine
cs ini April 2012 lalu. Namun karena jumlah permintaan yang banyak, akhirnya
promotor Adrie Subono mengadakan kembali konser Maroon 5 yang memiliki
penggemar dari segala rentang usia tersebut. 5 Oktober adalah hari yang
ditunggu-tunggu bagi mereka yang menyenangi band yang berkomposisi Adam
Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine, dan Matt Flynn.
Awalnya Adrie Subono hanya menyiapkan 1 hari saja untuk konser mereka,
namun karena animo masyarakat yang menggila, akhirnya konser Maroon 5
yang kedua di Jakarta ini diadakan selama 2 hari yaitu 4 dan 5 Oktober 2012.

2. {Singing Unplugged}
Siapa yang tak mengenal si badan besar namun bersuara malaikat, Mike Mohode,
yang merupakan jebolan Indonesian Idol 2005. Ia akan tampil pada tanggal 12
Oktober 2012 mulai pukul 20.00, di The Lounge, Le Grandeur Mangga Dua yang
memang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya.
Mike akan menghibur para penggemarnya dengan penampilan unplugged yang
sebelumnya belum pernah dibawakan oleh vokalis yang berasal dari Sulawesi
Utara ini. Dengan tampil unplugged, kualitas vokal sweet pop yang dimilikinya
akan semakin menonjol dan dapat lebih dinikmati oleh para penggemar. Untuk
menyaksikan Mike Mohede secara live dan unplugged, Anda bisa langsung
memesan tempat di The Lounge – Le Grandeur Mangga Dua, Jalan Mangga Dua
Raya, tel. (021) 6128811. First Drink Charge Rp. 150,000++ per orang. Malam itu,
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sebagai band pembuka, Romantic Four juga akan menghibur pengunjung. Dan
beberapa door prize akan di undi untuk memeriahkan suasana.

{don’t-miss-movies}
3. LAST RESORT
THRILLER LOVERS, tak akan kecewa dengan suguhan terbaru dari AXN yaitu film
LAST RESORT. Film yang juga bergenre action ini mengisahkan tentang tentara
angkatan laut nuklir dalam kapal selam U.S.S Colorado yang menjadi buron oleh
negaranya sendiri karena menolak menerima perintah untuk meluncurkan nuklir
ke Pakistan akibat adanya konspirasi tingkat tinggi. Film yang diantaranya
menampilkan Daisy Betts dan Autumn Reeser sebagai deretan pemain ini akan
ditayangkan mulai 2 Oktober mendatang, tiap Selasa, Pkl. 21:00 WIB. Lucunya,
para aktris yang baru saja menjadi ibu muda tersebut sampai bersusah payah
memboyong keluarga mereka ke Hawaii selama syuting dan bayangkan
kerepotan mereka menjadi ibu.

4. TAKEN 2
Liam Neeson kembali beraksi dalam Taken 2 yang film pertamanya telah dirilis pada
tahun 2008 silam. Neeson yang memerankan Bryan Mills, seorang pensiunan
agen intelijen kali ini harus membebaskan diri juga menyelamatkan mantan
isterinya yang diculik oleh Gangster Albania (Rade Šerbedžija) ketika berlibur di
Istanbul. Penculikan ini bermotif balas dendam akan apa yang dilakukan oleh
Mills di Paris sebelumnya. Aksi pembebasan diri mereka pun akhirnya diwarnai
dengan adegan penuh kekerasan dan emosi yang juga dibantu oleh Kim Mills
(Maggie Grace), puteri mereka. Film besutan Olivier Megaton yang berbudget
80 juta US$ ini rencananya dirilis di Amerika Serikat dan negara lainnya pada 5
Oktober 2012. Can’t wait the action!

5. The Ubud Writers & Readers Festival 2012 program revealed
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Pulau dewata, Bali, kembali mengadakan The 9th Ubud Writers & Readers Festival
Program pada tanggal 3-7 Oktober mendatang. Acara ini tentu saja membawa
penulis, pembaca, pemikir, dan seniman Indonesia maupun internasional
terlibat bersama-sama dalam pertukaran ide dan percakapan. Tema 2012 ini
adalah untuk memberikan penghormatan kepada salah satu penulis terbesar di
Indonesia yakni Pramoedya Ananta Toer, penulis kontemporer yang salah satu
karya epik novelnya adalah Bumi Manusia atau This Earth of Mankind.
Membangun warisan Pramoedya, tim program festival telah mengunjungi 25
kota di seluruh Indonesia untuk berhubungan dengan penulis mapan dan
mengungkap pemikiran brilian pemuda untuk bergabung ke dalam program ini.
“Tahun ini kami menyajikan penulis dari seluruh kepulauan Indonesia untuk
berbagi cerita dengan Anda,” kata Kadek Purnami - Komunitas Development
Manager. Turut hadir dalam acara ini, Riri Riza, Happy Salma, Mira Lesmana,
Todung Mulya Lubis, Rio Helmi, Ketut Yuliarsa, Butet Manutung dan Iswadi
Pratama. Juga tak ketinggalan penulis internasional dan pemenang Pulitzer
Jeffrey Eugenides, John Pilger, Funder Anna, Krys Lee, Kjersti Skomsvold, Kader
Abdolah, Alice Pung dan banyak legenda sastra lainnya dari seluruh dunia.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik NOTEBOOK-Tech)
New “Think” for Those Who Do
Banyak brand yang menawarkan berbagai inovasi dan kesegaran pada produk PCnya untuk Anda para user setia. Namun, akan ketinggalan jika Anda tidak
mencoba produk yang baru saja diluncurkan Lenovo pada 2 Agustus 2012 ini.
Kali ini Lenovo memperkenalkan kontribusi terbarunya untuk era PC+ dengan
meluncurkan delapan PC Think terbaru yang didukung oleh prosesor-prosesor
3rd Generation Intel® Core™ dan Lenovo Enchanced Experience 3 for Windows 7
(EE3). Dan untuk Anda yang mobile, Anda dapat memilih notebook ThinkPad
T430, ThinkPad X230 dan ThinkPad Edge E430, dan ThinkPad Edge E130. Pada
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seri untuk notebook, kini dilengkapi fasilitas rollcage, semacam pelindung untuk
komponen motherboard di dalamnya. Jadi ketika bepergian dan notebook Anda
tertimpa benda berat tak akan mempengaruhi motherboard sehingga tetap
aman. Keep your PC safe!
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik NOTEBOOK-Book)
1. Resensi.
Judul Buku : Ayahmu Bulan, Engkau Matahari (Kumpulan Cerpen)
Penulis
Penerbit

: Lily Yulianti Farid
: PT. Gramedia Pustaka Utama

Tebal

: 253 halaman

Tahun terbit

: 2012

“Ayahmu Bulan, engkau matahari. Dua bola langit yang tak pernah bertemu, tapi
saling mencari, saling merindu, saling menjaga...” Adalah sebait kalimat dalam
cerpen pertama dalam buku ini yang berjudul Ayahmu Bulan, Engkau Matahari.
Lily Yulianti Farid, sang penulis, telah meramu 17 kisah dalam buku ini dengan
untaian kata sastra yang memikat dan menenggelamkan siapa pun yang
membacanya, karena sang penulis telah menampilkan suara-suara perempuan
paling jernih yang meneriakan kegelisahan dan perlawanan terhadap
ketidakadilan yang terjadi. Buku ini membawa cerita mengenai urusan tepung
sampai misi kemanusiaan di Ramallah. Hampir semua tokoh adalah perempuan
dalam berbagai usia, ras, budaya, dan agama yang bergelut dengan pencarian
jati diri, ketimpangan gender, cinta segitiga yang kerap menjadikan perempuan
sebagai objek. Sungguh memikat.

2. Resensi.
Judul Buku : Dubai Stopover (Panduan Wisata Transit di Dubai)
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Penulis
Penerbit

: Hairun Fahrudin
: PT. Elex Media Komputindo

Tebal

: 221 halaman

Tahun terbit

: 2011

Dubai merupakan negara yang hadir bagai bintang di tengah kericuhan
berkepanjangan

di

negara

di

Timur

Tengah.

Dengan

proyek-proyek

prestisiusnya, gurun pasir yang dulunya tidak punya apa-apa itu berhasil
mencuri perhatian dunia. Hairun Fahrudin dalam buku panduannya mengenai
Dubai mengajak Anda untuk mengenal negeri dongeng yang menjadi nyata ini,
juga persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan sebelum terbang ke Dubai,
mempelajari transportasi Dubai, pusat belanja Dubai, dan sejarah yang
menaungi negeri Dubai. Cocok dibaca untuk persiapan Anda sebelum ke Dubai.

3. Resensi.
Judul Buku : A Good and Happy Child (Rahasia Bocah dari Masa Lalu)
Penulis

: Justin Evans

Penerbit

: PT. Gramedia Pustaka Utama

Tebal

: 427 halaman

Tahun terbit

: 2007

Tahun terbit terjemahan: 2012

Justin Evans, dalam novel pertamanya yang diterbitkan, menceritakan tentang
seorang laki-laki berusia 30 tahun bernama George Davies yang tak pernah bisa
menyentuh puteranya sendiri. Novel ini bertemakan misteri yang mengungkap
bagaimana kerja psikologi seseorang dalam menggali tabir kenangan masa
kecilnya yang tak bisa untuk diingat. Ketika ia berusaha untuk mengingat,
berbagai peristiwa aneh muncul kembali ke permukaan, memaksanya
mengingat bahwa ada bocah lusuh muncul di kamarnya pada malam hari dan
menceritakan rahasia yang tak seorang pun tahu. Dan orang-orang di sekitarnya
tak ada yang bisa melihat bocah itu. A Good and Happy Child adalah sebuah
thriller psikologis yang dipersembahkan untuk Anda yang menyenangi misteri.
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Cerita cerdas yang menegangkan dan membuat Anda mempertanyakan hal-hal
yang Anda ingat dan takut akan hal-hal yang Anda lupa. Enjoy!

4. Resensi.
Judul Buku : Chemistry Cinta di Wakatobi
Penulis
Penerbit

: Dedi Oedji
: Elex Media Komputindo

Tebal

: 323 halaman

Tahun terbit

: 2012

Keindahan alam, konservasi, dan kearifan lokal suku Bajo menjadi tema yang
memikat dalam novel berlatarkan eksotisme salah satu pulau di Indonesia ini.
Tak banyak novel romansa yang menceritakan sisi lain mengenai keindahan
selain kisah cinta itu sendiri. Namun Chemistry Cinta di Wakatobi menyuguhkan
sebentuk hal berbeda namun tetap menampilkan chemistry cinta sebagai
fokusnya.
“Chemistry Cinta di Wakatobi” merupakan novel yang pertama kali lahir dari buah
pemikiran sang penulis, Dedi Oedji. Kehidupan masyarakat Bajo di Wakatobi
menjadi latar dalam novel yang diluncurkan 14 Agustus lalu ini. Dedi
mengungkapkan setiap kata dengan mentransferkan nyawa dan ingatannya
akan Wakatobi dengan jelas, karena ia sendiri pernah bertugas selama dua
tahun di kawasan Taman Nasional Wakatobi sebagai staff dari WWF Indonesia.
“Wakatobi adalah sepotong nirwana yang tidak hanya menyimpan keindahan
surga bawah laut tapi dimensi humanisnya yang unik juga menarik disajikan
sebagai cerita untuk menyelami Wakatobi secara utuh,” ungkap Dedi.
Diawali dengan wasiat sang Ayah sebelum meninggal, tokoh utama dalam novel ini
yang bernama Bagas dituntut untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi dan
mengenakan toga pada hari wisudanya. Namun hal itu tersendat karena ia tak
kunjung menemukan apa tema skripsi yang akan ia ambil. Sampai ia bertemu
kembali dengan Anisa, sahabat lamanya yang bisa juga disebut sebagai soulmate
semasa kuliah. Anisa yang adalah gadis metropolis asal Wakatobi, yang juga
seorang aktvis gender di Jakarta memberikan ide cemerlang kepada Bagas, yaitu
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mengeksplor keindahan alam di kampung halamannya, Wakatobi, juga
mengangkat isu para nelayan suku Bajo sebagai tema skripsi.
Di sela-sela pencarian jati diri atas perasaan lainnya terhadap Anisa, Bagas
dipertemukan dengan Wa Dambe, seorang gadis asli Bajo Wakatobi, yang di era
SMS, jejaring sosial bahkan BBM ini tak bisa menuliskan namanya sendiri. Bagas
tergugah untuk melepaskan perempuan malang itu dari pasungan buta aksara.
Dan hubungan mereka pun semakin dekat.
Bagas semakin terjebak dalam romantisme dua perempuan Wakatobi. Namun
hanya chemistry yang bisa merekatkan jiwanya pada kedua perempuan itu.
Buku Chemistry Cinta di Wakatobi bisa didapatkan di jaringan Toko Buku Gramedia.
Sebagian royalty dari penjualan buku ini akan disumbangkan untuk komunitas
Bajo dan kegiatan konservasi di Wakatobi.

5. Resensi.
Judul Buku : A Place Called Here (Ada di Sini)
Penulis

: Cecelia Ahern

Penerbit

: PT. Gramedia Pustaka Utama

Tebal

: 516 halaman

Tahun terbit

: 2006

Tahun terbit terjemahan: 2012

Sandy Shortt, tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan berusia 34
tahun yang berprofesi sebagai anggota Gardai, satuan kepolisian Irlandia. Ia
terjebak dalam tempat antara. Tempat dimana dia tidak ada dimana pun.
Seperti lorong yang tidak kemana-mana, tim olahraga yang terdiri atas orangorang yang tak pernah terpilih, ibu tanpa anaknya, tubuh tanpa jantungnya.
Penuh dengan benda pribadi, tapi kosong, karena pemiliknya tidak ada untuk
menyayangi mereka. Begitulah deskripsi yang dijabarkan oleh Cecilia Ahern,
sang penulis, mengenai tempat imajinasinya dalam A Place Called Here.
Novel terjemahan terbitan Gramedia Pustaka Utama ini mengajak kita untuk
berpikir mengenai hal-hal yang kadang tak pernah terpikirkan sebelumnya.
Mengenai tempat yang mungkin saja ada, namun manusia terlalu rasional untuk
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berpikir mengenai itu. Cerita ini bermula sejak teman Sandy Shortt menghilang
dua puluh tahun lalu. Sejak itu Sandy terobsesi dengan apa pun yang hilang.
Tujuan hidupnya adalah menemukan – kaus kaki sebelah yang lenyap di mesin
cuci, kunci mobil yang salah letak, maupun hal yang lebih serius, seperti orang
yang hilang. Sandy mengabdikan hidupnya untuk menemukan mereka, juga
memberikan sepercik harapan kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun ketika
Sandy sendiri hilang, dia menemukan suatu tempat – berisi orang-orang dan
benda-benda yang telah dicarinya seumur hidup. Suatu dunia terpencil, jauh
dari orang-orang yang mengasihinya. Sandy pun mencari- tapi kali ini dia
mencari jalan pulang.
Penulis Best Seller dari novel PS I LOVE You ini lagi-lagi menyuguhkan kota Dublin
sebagai latar belakang tempat tinggal si tokoh utama karena faktor Dublin juga
merupakan tempat tinggalnya. Sekilas, Cecilia Ahern seperti memerangkap kita
dalam misteri dan kisah detektif yang membuat pembacanya penasaran.
Jawaban dalam misteri ini hanya dapat ditemukan jika Anda membacanya
sampai akhir. Jabaran kalimat per kalimat yang dituturkan Cecilia Ahern berhasil
menuntun pembacanya hingga ke halaman-halaman selanjutnya tanpa rasa
jenuh karena otot tubuh akan menegang ketika kita membaca deskripsi
misterinya.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik BEAUTYBOOK-Inilah Wajah)
INILAH WAJAH USIA 48

Tia Augtiana, seorang designer pakaian juga owner dari Boutique “House of Tia”
yang menganggap bahwa semua perempuan dilahirkan cantik.
Rahasia Hidup Bahagianya
Sudah sepuluh tahun saya menjalani apa yang saya lakukan sekarang. Dan itu
menyenangkan. Salah satu rahasia hidup bahagia adalah kita harus hidup

Proses dan alur..., Felicia Amanda, FIKOM UMN, 2012

bersyukur dan biarkan semuanya mengalir, tidak usah dipaksakan. Manusia
memang tak pernah puas, tapi apa salahnya kita mensyukuri apa yang ada.
Tidak pilih-pilih makan dan olahraga
Saya tidak pernah menjalani diet, malahan saya sangat ingin punya tubuh yang lebih
gemuk. Saya pecinta kuliner yang tidak pernah pilih-pilih makanan. Tapi itu
semua juga saya padu padankan dengan olahraga rutin seminggu dua kali.
Biasanya saya mengikuti kelas yoga dan fitnes di Celebrity Fitness. Saya paling
menyenangi Body Balance yang biasanya melakukan stretching tubuh pada
prakteknya. Setelah itu badan akan terasa segar dan pegal-pegal akan hilang.
Tampil Natural
Saya tipe orang yang suka tampil natural. Bahkan hampir tidak pernah pakai bedak
kalau keluar rumah, hanya krim tabir surya yang diberikan oleh dokter kulit saya
yang melindungi dari matahari dan membuat kulit kering saya jadi lembab. Tapi
senjata ampuh yang tidak boleh ketinggalan dipakai kalau keluar rumah adalah
lipstik dan maskara agar tidak terlihat pucat. Sebagai tambahan, saya juga suka
mengecat rambut saya 4 bulan sekali untuk menutupi uban yang sudah muncul
di usia saya yang sudah 48 tahun ini. Saya menyukai warna yang tidak terlalu
terang seperti coklat agar kelihatan lebih segar.
Mengenal Bentuk Wajah Sendiri
Perempuan harus mengenal bentuk wajah dan tubuhnya sendiri agar ia mengerti
apa yang pantas dipakai juga make-up jenis apa yang cocok dipakai di kulit dan
bentuk wajahnya. Hal itu juga memengaruhi tatanan rambut apa yang harus
dilakukannya agar terlihat fresh.

<<Felicia Amanda>>

(Rubrik FEATURE-Artikel Spesial)
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1. CRAVING FOR CULTURE: BATAK
Silsilah Keluarga
Anda tahu, salah satu kebanggan bagi suku Batak adalah silsilah mereka yang sangat
jelas turun temurunnya seperti bangsa Yahudi? Bagi orang Batak, silsilah dan
marga adalah hal-hal yang sangat penting, krusial dan menjadi rusuk kehidupan
budaya masyarakat Batak. Contohnya saja marga yang sama tidak boleh
menikah, bahkan terkadang marga yang berbeda pun tidak boleh menikah, jika
ditelusuri silsilahnya pasangan tersebut masih merupakan saudara yang sangat
jauh. Menurut Dr. Emrus Sihombing, M.Si, dosen FISIP Universitas Pelita
Harapan yang juga mengamati kebudayaan Batak, suku Batak memiliki tingkat
kohesi sosial yang sangat tinggi. Keakraban yang terjalin antara sesama suku
sangat erat. Misalnya saja bila ada kerabat suku Batak yang sudah tak bertemu
belasan tahun dan tinggal di luar negeri, namun jika lingkup kerabat mereka
mengadakan acara, kerabat yang tinggal di luar negeri itu akan pulang ke
kampung halaman demi menjalin kekentalan persaudaraan.
Kaum Inang yang Luar Biasa
Namun disamping kebangaan suku Batak mengenai silsilah dan marga, Dr. Emrus
Sihombing, M.Si juga memberikan sedikit kritik mengenai hal yang pada
umumnya menimpa kaum perempuan masyarakat Batak. “Perempuan dalam
suku Batak lebih terikat peraturan tentang pernikahan. Kebanyakan dari mereka
dituntut untuk menikah dengan sesama suku Batak, meskipun tidak semua.
Namun kaum laki-lakinya lebih memiliki kebebasan dalam memilih.”. Ya, hal
tersebut tak ada kaitannya dengan masyarakat tradisional maupun modern,
karena masyarakat Batak adalah suku yang sangat menjunjung tinggi adat
istiadat dan norma-norma budayanya hingga sekarang. “Perempuan yang
menikah dengan laki-laki Batak akan meneruskan marga, sedangkan laki-lakinya
boleh menikah dengan perempuan diluar suku Batak.”
Namun dibalik kisah sosok perempuan yang sedikit termarjinalkan mengenai hal
pernikahan maupun tentang warisan dari nenek moyang, sosok inang (ibu) pada
perempuan batak memiliki karakter yang sangat kuat tertanam dalam
pandangan masyarakat Batak lainnya. “Inang adalah status yang diagungkan
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oleh anak-anaknya bahkan melebihi Ayah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa
sosok Ayah tidak berperan penting. Hanya saja kaum inang memang merupakan
sosok yang luar biasa di tengah-tengah kami.”
Para wanita yang menjadi janda di masyarakat Batak juga merupakan sosok inang
yang luar biasa. Pasalnya, jarang di antara mereka yang menikah kembali setelah
berpisah dengan suaminya, entah itu karena perceraian atau kematian. Konon,
Dr. Emrus Sihombing, M.Si menjelaskan bahwa dalam suku Batak yang
menerapkan azas patriarki, jika sang janda yang telah memiliki anak menikah
lagi dengan laki-laki lain yang berbeda marga, ketika anaknya menikah nanti,
sang inang tak boleh mengantar ke pelaminan karena dianggap sudah bukan
saudara lantaran berbeda marga. Jadi, banyak di antara kaum inang janda di
Batak yang memilih untuk tak menikah lagi karena memegang teguh “Anakku
adalah kekayaan bagiku.”
Simbol Ikan Mas
Di Batak makanan yang cukup terkenal dan dimakan hampir oleh seluruh
masyarakat Batak adalah daun singkong tumbuk, beras ketan yang dimasukkan
ke dalam bambu lalu dibakar yang disebut lemang, dan ikan mas mentah yang
dicampur dengan sejenis cuka asam dan jeruk spesial yang disinyalir hanya
tumbuh di tanah Sumatera atau makanan yang lebih terkenal dengan sebutan
naniura di Batak. Dr. Emrus Sihombing, M.Si juga mengatakan bahwa ikan mas
merupakan hidangan yang hampir selalu ada dalam setiap acara adat di Batak,
terutama upacara adat pernikahan Batak. Biasanya selain dimakan mentah, ikan
mas juga diarsik atau direbus dengan bumbu khusus yang kemudian
dikeringkan. “Ikan mas memiliki makna tersendiri dalam upacara-upacara adat
di Batak seperti pernikahan atau yang lainnya. Biasanya ikan mas disiapkan oleh
pihak Hulahula,” tutur Dr. Emrus Sihombing, M.Si. Hulahula adalah saudara lakilaki dari pihak perempuan. Hulahula sangat dihormati bagai raja dan dijadikan
sebagai teladan. Makna dari hidangan ikan mas adalah supaya perempuan dapat
berhati dingin dan dapat selalu bersama seperti sepasang ikan mas yang seiya
sekata.
<<Felicia Amanda>>
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2. CRAVING FOR CULTURE: SUNDA
Ladies, ingatkah bahwa ketika kecil, orang tua selalu mengajarkan untuk tidak
membuang-buang nasi? Ya. Karena nasi berkaitan erat dengan legenda Dewi Sri
yang berasal dari Jawa Barat yang konon merupakan seorang dewi yang
memberikan kemakmuran melalui padi. Padi adalah jelmaan Dewi Sri itu sendiri.
Apakah itu benar? Sedeli Suryadinangun atau yang biasa dikenal dengan
panggilan Abah Dede Panjalu akan menemani kita mengeksplorasi seputar kisah
dan kepercayaan suku Sunda. Check it out!
Bangsa yang Ramah
Sunda dikenal sebagai suku yang masyarakatnya sopan dan ramah, namun itu tak
membuat suku Sunda menjadi figur yang kaku. Dalam film Si Kabayan dan tokoh
perwayangan si Cepot, orang Sunda dideskripsikan sebagai sosok yang jujur,
pemberani, dan suka bercanda, karena kedua tokoh tersebut memiliki sikap
yang blak-blakan baik ketika berbicara maupun bersikap.
The Myth
Kebudayaan pada masyarakat Sunda selalu menekankan tentang kedekatan
manusia dengan Tuhan. Seperti yang dituturkan Abah Dede, “Ngagugah ka
Gusti, niru Rasulullah.” Dan jika kita mengkaji falsafah budaya suku Sunda,
menurut hasil penelitian Sundanologi, sebuah proyek yang dipimpin oleh Prof.
Dr. Edi Ekadjati pada paruh kedua tahun 1980-an, orang Sunda memiliki
pandangan secara pribadi mengenai satu figur yang sangat dihormati mereka di
tengah masyarakat, yaitu guru. Sebabnya, menurut penelitian tersebut, untuk
mempunyai tujuan hidup yang baik, kita harus punya guru yang akan menuntun
kita ke jalan yang benar. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Abah Dede yang
mengatakan bahwa peran guru di dunia adalah sebagai sosok yang memegang
aturan dan menurunkan ajaran dari atas (Tuhan) ke bawah. Itulah yang menjadi
salah satu panutan bagi Karahayuan Pangawitan, komunitas Abah Dede di
Panjalu. Selain itu kita juga tak boleh menganggap remeh mengenai legenda
Dewi Sri yang dipercayai oleh masyarakat Sunda sebagai dewi padi. Abah Dede
juga menjabarkan bahwa Dewi Sri memang memiliki peran yang penting bagi
pertanian masyarakat Sunda, bahkan seluruh Indonesia, karena menurutnya hal
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tersebut bisa memacu masyarakat untuk berpikir untuk lebih menghargai alam.
Alam yang diperlihara dengan baik akan meningkatkan produktivitas pertanian
kita. Abah Dede mempercayai itu, seperti halnya masyarakat Sunda juga
mempercayai bahwa ular merupakan salah satu kawan dari Dewi Sri atau padi.
Oleh karena itu menurutnya, manusia tidak boleh membunuh ular jika ular
tersebut tidak mengganggu kita. Pada kenyataannya kepercayaan tersebut juga
hidup di realitas modern dengan keyakinan “tanpa eksistensi ular, tanaman padi
akan banyak diserang oleh hama.”
Perempuan Sunda
“Pada dasarnya perempuan teh nteu bisa dipisahkan dari laki-laki ya.” Ujar Abah
Dede. Dengan itu, ia menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki
tingkat sosial yang sama di masyarakat. Tak boleh membedakan yang satu
dengan yang lainnya. Seperti menurut Abah Dede, pada suku Sunda jika akan
membangun rumah baru biasanya akan ada simbol warna merah dan putih atau
biasa disebut ngadegeun di Sunda. “Merah simbol untuk perempuan karena
kalau perempuan datang bulan kan warnanya merah ya. Kalau laki-laki kan
warnanya putih.” Paparnya. Seperti halnya juga ibu dan ayah memiliki peran
yang sama di masyarakat. “Indung nu ngandung, bapak nu ngayuga.” Dengan
makna kira-kira “ibu yang mengandung sedangkan ayah-lah yang mengayomi.”
Peran laki-laki dan perempuan sama di masyarakat memiliki arti bahwa
perempuan tidak bisa diremehkan meskipun pada kodratnya, mereka harus
menurut pada suami. “Seperti lambang kain yang dipakai perempuan pada saatsaat upacara adat ya. Mereka memakai kain dengan motif kapal kandas.” Kapal
kandas memiliki filosofi bahwa laki-laki tidak boleh meremehkan perempuan
karena perempuan adalah sosok yang powerful yang bahkan bisa mengandaskan
kapal yang besar sekalipun.”
Suku Sunda paling menjunjung tinggi kesejahteraan dan keselamatan, seperti nama
komunitas Abah Dede, Karahayuan Pangawitan. Rahayu memiliki arti
keselamatan. Oleh karena itu pada bayi-bayi yang baru lahir di Sunda, orang tua
mereka mendoakan rahayu bagi anak-anaknya.

<<Felicia Amanda>>
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(Rubrik FEATURE-Artikel Spesial)
MORE BERTANYA PADA 50 PEREMPUAN DI INDONESIA: HAL TER-SELFLESS APA
YANG PERNAH DILAKUKAN?
1. Indrawati Haryyanto (Agency Manager Prudential – 44 tahun)
“Selfless untuk wanita adalah kebahagiaan bagi anak-anaknya. Dia akan rela
berkorban apapun asal itu bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.
Seorang ibu contohnya saja, rela menukar kesenangannya seperti hobi
berbelanja dan lain-lain demi kepentingan anaknya hidup, sekolah, makanan,
dan yang terbaik untuk anak-anaknya. Wanita itu adalah manusia yang hebat.
Dan saya bahagia telah menjadi seorang ibu.”
2. Kristy Nelwan (Penulis, Dosen Creative Writing, Penyiar Radio)
“Mungkin hal ini tidak heroik sama sekali untuk sebagian orang, namun bagi
saya hal ter-selfless yang pernah saya lakukan adalah menemani kedua orang
tua saya kemanapun dalam kehidupan sosial mereka selagi saya masih bisa dan
tanpa mengeluh. I hate gatherings to be honest, can’t stand the small talk.
People could be really nosy kan? Tapi saya selalu mengusahakan untuk hadir ke
pertemuan-pertemuan keluarga atau kolega orang tua saya, no matter what.
Meskipun rasa enggan dan malas kadang ada. Tapi saya tahu kehadiran saya
sangat berarti bagi mereka. Setelah begitu banyak hal selfless yang mereka
lakukan untuk saya, to go with them is really easy. I’m happy when they’re
happy.”
3. Laurike Valentine (Dokter – 42 tahun)
“Pada 1997 saat saya selesai ujian negara kedokteran, saya divonis terkena
Hepatitis C yang berarti harus diopname di rumah sakit. Secara keilmuan
diperkirakan usia saya tinggal 5 tahun lagi. Saat saya dirawat di rumah sakit
selama 10 hari, saya berada satu kamar dengan seorang nenek yang tak pernah
dijenguk keluarganya. Masa yang seharusnya saya bedrest total saat itu malah
saya gunakan untuk melayani nenek itu. Saya tidak lantas berputus asa dengan
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pikiran mengenai hidup saya. Saya berusaha membuat waktu saya yang tersisa
untuk membahagiakan orang lain.”
4.

Aryanti Rosihan Yacub (Pendiri “Ikatan Sindroma Down Indonesia” <ISDI> - 58
tahun)
“Buat saya hal ter-selfless yang pernah saya lakukan adalah mendirikan ISDI dan
berbakti untuk anak-anak down syndrome agar mereka diterima apa adanya
oleh masyarakat seperti apa yang terjadi pada anak saya juga. Ketika pertama
kali mendirikannya, saya merasa sendirian dan takut apakah pengajaranpengajaran dan pelatihan yang kami berikan untuk anak-anak down syndrome
itu sudah tepat. Saya merasa tanggung jawab ini begitu besar. Tapi saya bahagia
jika hal yang saya lakukan ini dapat mengubah nasib seorang anak.”

5. Vinna Santoso (Ibu Rumah Tangga – 46 tahun)
“Waktu saya jadi pemimpin rohani di gereja di mana ada orang-orang dibawah
kepemimpinan saya, saya merasa itu adalah selfless thing yang saya lakukan.
Kami di sana adalah perjuangan orang-orang yang butuh bantuan, perjuangan
untuk kesejahteraan mereka yang membutuhkan, perjuangan program-program
untuk umum yang biasanya tidak diperhatikan dan berjuang dalam rapat-rapat
organisasi di gereja dengan resiko tidak disukai orang. Namun ketika buah dari
hasil perjuangan itu dapat membantu umat yang membutuhkan, saya puas.”
6. Wita Suciana (Guru Bahasa Indonesia – 30 tahun)
“Melepaskan kerudung adalah hal paling berat, sulit, dan menyedihkan yang
pernah saya lakukan demi berkorban. Namun demi keluarga dan terutama putra
sulung saya yang saat itu sedang sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit,
saya tidak bisa menolak pekerjaan yang ada saat itu, yaitu menjadi guru di
sebuah sekolah swasta yang berkultur non-muslim. Institusi pendidikan tersebut
meminta saya untuk melepaskan kerudung yang telah menjadi prinsip seumur
hidup saya. Hari pertama melepas kerudung, rasanya bagaikan langit sedang
tumpah di atas kepala saya. Hal itu berlangsung selama 5 tahun, dan selama itu
juga saya berbohong pada keluarga saya soal kerudung ini. Rasanya sangat
teramat tidak menyenangkan.”
7. Rosalina Lazuardi (Senior Vice President Global Subsidiaries Group - Citi Bank)
“Bagi saya, hal ter-selfless yang pernah saya lakukan adalah hamil dan
melahirkan kedua anak saya secara normal dengan kondisi saya yang hipertensi.
Lahir dengan normal adalah pilihan yang terbaik bagi mereka. Tapi rasanya saat
itu seperti saya sedang berpegangan erat pada tangan Tuhan. Namun ketika
kedua bayi saya keluar, rasanya saya dapat mencium wangi surga.”
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8. Ayi Putri Tjakrawedana (Penulis Buku Fiksi dan Biografi, Aktivis Sosial dan
Politik
–
45
tahun)
“Saya melakukan selfless thing untuk kakak perempuan saya satu-satunya (saya
bungsu 6 bersaudara, 4 kakak laki2 dan 1 kakak perempuan persis diatas saya).
Yaitu menolong all out pada saat dia menghadapi perceraian dengan mantan
suaminya, dengan membantu memberikan lawyer perceraian, dan saya dipecat
dari pekerjaan saya karena saat itu saya bekerja di kantor ex suaminya tersebut.
Itu yang menurut saya hal yang pantas saya lakukan walau resikonya besar.”
9. Lusi Soeheri (Pekerja Pertamina – 33 tahun)
“Saya berlangganan jasa servis AC di rumah pada seorang teknisi sejak cukup
lama. Lalu 13 Agustus kemarin tiba-tiba sang teknisi mengirim sms ke saya minta
bantuan uang Rp 1 juta untuk pengobatan karena sudah berbulan-bulan tidak
bisa bangun dari tempat tidur. Tanpa pikir panjang saya menyanggupi
membantu dia meskipun saya pribadi tidak mengetahui sama sekali alamat
orang tersebut dan saya juga tidak tahu persis apa memang benar uang tersebut
untuk pengobatan. Yang ada dalam pikiran saya saat itu: ada orang yang
membutuhkan bantuan saya dan bisa jadi akan terjadi hal-hal terburuk bila saya
tidak segera membantu yang bersangkutan. Masalah saya tertipu atau tidak,
saya serahkan dan pasrahkan kepada Allah saja.”
10. Eny Martuti (Ibu Rumah Tangga – 51 tahun)
“Dulu saat kakak saya meninggal, saya dari Jogja langsung mencari tiket pesawat
agar dapat mengantar jenazah beliau di jakarta. Saya beruntung bisa
mendapatkan tiket, karena sedang musim liburan. Saat itu anak dari kakak saya
yang juga tinggal di jogja kehabisan tiket. Maka saya relakan tiket saya untuk
keponakan saya itu. Seingin-inginnya saya mengantar jenazah kakak saya
tercinta, pastilah anaknya lebih membutuhkan tiket itu. Alhasil saya menyusul
keesokan harinya, walaupun tidak bisa melihat wajah kakak untuk yang terakhir
kalinya.”
11. Rosalyn Lo (Assistant Relationship Manager)
“Saya menginginkan bekerja di International Bank, dan saya mendapatkan
tawaran di Bank Chinatrust, tapi pada saat bersamaan salah satu temen dekat
saya sedang mencari pekerjaan, karena pekerjaan teman saya tidak menjanjikan
masa depan, jadi tawaran yang saya dapatkan, saya berikan kepada teman saya
yang jauh lebih membutuhkan pada saat itu. Itu merupakan selfless thing
menurut saya.”
12. Clara Ng (Penulis – 39 tahun)
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"Sebagai seorang ibu, aku sering sekali berhadapan dengan keadaan di mana
aku harus mengorbankan diriku untuk kepentingan anak-anakku, yaitu
keamanannya, kenyamanannya, dan kesehatannya. Misalnya, kalau anakku
ingin lapar, maka aku memberikan makananku kepadanya (kalau makanan itu
tinggal satu). Misalnya lagi, aku bukan orang yang bisa bangun subuh/pagi, tapi
karena harus mengantar anak-anak sekolah, aku terpaksa harus bangun pagi
walaupun malam sebelumnya aku tidur sangat larut. Hal itu aku lakukan dengan
kesadaran penuh, karena aku mencintai anak-anakku."
13. Susan Darma (nama disamarkan) (Brand and Management Coach – 46 tahun)
“Saat suami saya berhenti bekerja, saya mengusulkannya untuk mengambil
studi S-2 saja daripada menunggu untuk bekerja lagi. Jadi saya saja yang bekerja.
Ini demi kebaikan suami dan keluarga serta masa depan. Kehidupan rumah
tangga harus tetap jalan dengan 1 income; sambil tetap memberikan dukungan
supaya suami semangat dan tetap menjadi kepala keluarga yang dihormati dan
dihargai; serta kehidupan keluarga dan anak-anak tetap berjalan seperti
sediakala. Itu adalah selfless thing buat saya.”
14. Kresentia Wiwik Indriani (Pegawai Swasta – 39 tahun)
“Sewaktu kuliah, saya pernah kasih contekan ke teman waktu ujian kimia. Saya
suka pelajaran kimia, lain halnya dengan teman saya yang satu ini, dia sama
sekali tidak suka dan kasihan kalau sampai tidak lulus, dia harus mengulang 1
semester. Alhasil saya berikan jawaban ujian dengan memiringkan jawaban
saya, dosen pengawas melihat dan minta saya keluar karena memberikan
peluang nyontek ke rekan lain. Hasilnya saya mendapatkan nilai kimia yang tidak
saya harapkan 'C'. Saya merasa diri saya amat selfless saat itu.”
15. drg. Ratu Mirah Afifah GCClinDent., MDSc (Professional Relationship Manager
Oral Care)
“Selfless thing yang saya ingat terjadi ketika saya duduk di bangku SMA. Saat itu
saya membantu sepupu yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah dengan
uang tabungan saya sendiri. Melihat sepupu yang tadinya menangis jadi
tersenyum dan bisa bermimpi lagi, benar-benar nikmat yang tidak pernah bisa
dibeli buat saya.”
16. Peybel Syerly (Hair Accessories Designer)
“Dulu saat aku mau persiapan married kebetulan aku masih ngajar di bimbel di
dekat daerah tempat pembuangan sampah di Sewan setiap hari Sabtu. Dan saat
itu aku harus terlibat di acara 17 Agustus-an anak-anak pemulung di situ,
tempatnya luar biasa bau. Dan ternyata acaranya seharian dan perawatan muka
untuk persiapan pernikahan berakhir dengan muka yang infeksi merah karena
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sinar matahari. Akhirnya harus perawatan ulang dan meninggalkan flek di muka.
Tapi dengan menemani mereka aku bahagia. Itu selfless thing buat aku.”
17. Ritha Juliana Nainggolan (Konsultan Manajemen)
“Saya salah seorang volunteer sebuah yayasan yang membantu anak-anak panti
asuhan. Salah satu panti asuhan dikelola oleh sepasang suami istri dan mereka
tinggal di rumah kontrakan dengan tanah yang cukup luas di daerah cileduk.
Beberapa tahun yang lalu kontrakan mereka habis dan harus diperpanjang
dengan biaya yang cukup besar, karena pemilik rumah meminta minimum
perpanjangan sewa selama 3 tahun yang harus dibayar dimuka sekaligus. Kami
sungguh bingung memikirkan bagaimana mendapatkan uang untuk itu. Pada
saat yang bersamaan saya memperoleh tawaran pekerjaan di perusahaan lain
dengan kompensasi yang lebih baik, dan saya memutuskan untuk menerimanya.
Pada saya mengatakan pada boss saya (seorang expatriate) bahwa saya akan
keluar, beliau berkata, “Tell me what I can do to make you stay.” Tiba-tiba saya
mendapat ide dan mengatakan pada beliau bahwa saya tidak akan pindah kerja
kalau beliau bersedia mendonasikan sejumlah uang kepada yayasan kami untuk
membantu kebutuhan di panti asuhan, termasuk perpanjangan sewa rumah.
Hanya selang beberapa jam kemudian, beliau menyatakan persetujuannya. Saya
sangat bersyukur karena Tuhan memberikan jalan sehingga anak-anak panti
asuhan tersebut tetap bisa tinggal dan tercukupi kebutuhannya. Demi anak-anak
tersebut saya telah merelakan tawaran pekerjaan yang lebih baik itu.”
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik STYLEBOOK-Fashion Profile)
FASHION PROFILE IRA WIBOWO

Being a Mother
Peran ibu yang kerap kali dilakoninya di berbagai film layar lebar membuat Ira
Wibowo dikenal kental dengan karisma keibuannya. Contohnya saja di dua film
tebarunya; Brandal-Brandal Ciliwung dan Perahu Kertas yang rilis Agustus 2012
ini, Ira kembali berperan sebagai ibu dari tokoh utama. Tak hanya di film saja
sosok keibuannya diakui masyarakat, bagi anak-anaknya pun Ira merupakan
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sosok Super Mom yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka di tengah
kesibukannya sebagai publik figur.
Mengenai peran sebagai seorang ibu dalam layar lebar, Ira bertutur bahwa di
Indonesia ini peran yang ditawarkan pada perempuan seusianya tidak terlalu
variatif. “Saya main film dari umur 17, dulu giliran saya jadi anak SMA sekarang
giliran saya jadi ibu. Karena memang umurnya di situ. Kalau di luar negeri, siapa
yang seumuran saya? Nicole Kidman. Perannya macam-macam, bukan hanya
sebagai ibu saja.” Menurutnya juga penonton film lokal di Indonesia mostly
adalah anak remaja, jadi film pun akan di-create sesuai dengan usia mereka.
Bersepeda
Akting memang merupakan pilihan hidup bagi perempuan yang Desember nanti
akan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 ini. Namun di samping itu, Ira juga
aktif di dunia sepeda yang membuatnya tetap dekat dengan anak-anaknya
terutama yang paling kecil, yang menurut Ira sedang semangat-semangatnya
bermain sepeda bersama sang ibu. “Kalau sebagai commuter sih belum ya,
hanya aktif sebagai hobi aja.” Paparnya ketika ditanya soal kegiatannya
bersepeda. Ira mengaku ia akan meluangkan waktunya kurang lebih dua kali
seminggu untuk bersepeda, dan pada hari Sabtu, ia akan melakukan off road ke
gunung-gunung. Sejauh ini Bali dan Maninjau masih menjadi spot favoritnya di
alam bebas untuk bersepeda, karena pemandangan alamnya yang luar biasa.
“Tapi kalau mau mudah ya seputar Jakarta aja tuh atau keluar Jakarta sedikit
seperti BSD atau arah Cibubur. Pemandangannya sudah nggak kayak Jakarta
lagi.” Namun Ira mengaku ia sangat menginginkan Jogja dan Merapi sebagai
spot bersepeda selanjutnya. “Saya sudah dua kali gagal pergi ke sana. Padahal
sudah pesan tiket dan janjian sama teman akan bersepeda bareng, tapi akhirnya
selalu ada saja penghalangnya.”
Duta Kampanye Kanker Serviks
Tak hanya akting dan bersepeda, selain itu Ira Wibowo juga aktif dalam kegiatan
sosial. Baru-baru ini pengagum Meryl Streep dan film bergenre drama ini baru
saja dinobatkan menjadi Duta Kampanye ‘Bantu Cegah Kanker Serviks’. “Aku
pikir pengen aktif di dunia yang memang dekat dengan aku, jadi kalau nggak
pendidikan, dunia anak, atau kesehatan. Terus kebetulan, seperti gayung
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bersambut, aku diajak ngobrol sama yang mau bikin kampanye ini. Setelah aku
pelajari, ternyata aku memang tertarik sekali. Motivasinya bukan karena ada
yang sakit di keluargaku atau aku sendiri, nggak. Sama sekali bukan itu. Pengen
aja memanfaatkan, mumpung aku dikasih sama Tuhan kesempatan untuk
membantu orang banyak.” Tuturnya.
Beauty and Healthy
Karena dikenal dengan karisma keibuannya, Ira Wibowo memang lebih senang
tampil sebagai seorang perempuan yang apa adanya. Ia hanya akan tampil
glamour jika menghadiri acara-acara besar seperti Festival Film Indonesia atau
malam anugerah lainnya. Namun di luar semua itu, kesederhanaan tetap
merekat pada pesonanya. “Saya memang sederhana, tapi bukan dalam artian
cuek ya. Hanya lebih menyukai hal-hal yang simpel.” Ira mengaku atribut yang
tak boleh ketinggalan ketika bepergian adalah anting. Ia menyukai anting-anting
yang besar, namun tetap harus menyesuaikan dengan apa yang dipakainya.
“Kalau soal make-up, senjata ampuhku Cuma maskara dan lipstik aja sih. Itu pun
aku akan make-up di dalam mobil.” Alasannya adalah agar tidak wasting time.
“Kalau di rumah kan masih ada anak-anak. Jadi daripada aku menghabiskan
waktu dengan make-up lebih baik aku menghabiskan waktu dengan anakanakku.”
Ketika ditanya soal usia yang sudah kepala empat, Ira hanya tertawa. “Saya sangat
santai memandang umur, sama sekali nggak ada ketakutan memasuki usia 40.
Santai aja yang penting aging gracefully. Jangan jadi stress dan membuat diri
kita semakin terlihat tua.”

<<FELICIA AMANDA>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Fashion)
Thomas Sabo
Musim ini Thomas Sabo meluncurkan dua koleksi terbarunya yang diberi nama
Thomas Sabo Sweet Diamonds Collection dan Autumn / Winter Glam & Soul
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Dance Collection. Sweet Diamonds Collection mempersembahkan perhiasan
yang dibuat secara eksklusif oleh sterling silver dan dihiasi dengan berlian
mungil. Untuk pertama kalinya juga Thomas Sabo mempersembahkan produk
yang bertahtakan emas dengan warna kekuningan. Sedangkan untuk Autumn /
Winter Glam & Soul Dance Collection yang terbuat dari Sterling Silver ini, akan
memuaskan penggemar perhiasan dengan rancangan yang mewah sekaligus
memikat. Produk-produk baru tersebut dirilis pada 13 September di Thomas
Sabo, Pacific Place dengan dihadiri oleh Eddy Chan, Business Development
Director dari PT. FINESSE (Thomas Sabo Franchise partner for Indonesia) dan
Franz Lanthaler Director dari Thomas Sabo sekaligus Sales & Operations Asia.
Selain pagelaran Fashion Show kedua koleksi terbaru itu, tak ketinggalan juga
koleksi Special Addition yang dihiasi kombinasi tak terbatas, the Rebel at heart,
Seasonal series, dan The Classic line yang elegan.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Fashion)
MARKS & SPENCER

30 Agustus lalu, Marks & Spencer meluncurkan koleksi terbarunya yang bekerja
sama dengan Rosie Huntington-Whiteley untuk pertama kalinya yaitu lingerie
untuk “Rosie for Autograph” di Oxford Street, London. Koleksi Rosie untuk
Autographnya terdiri dari beberapa set lingerie, cami dan French knicker, teddy
dan jubah kimono yang terbuat dari kemewahan sutera berkualitas yang
memperindah bentuk tubuh. Beberapa koleksi terbuat dari motif yang
terinspirasi dari bunga mawar yang cantik dengan warna-warni natural yang
menggambarkan kemewahan feminin. “Saya menggunakan pengalaman saya
sebagai model untuk menciptakan lingerie yang jatuh dengan sempura pada
tubuh yang juga sangat nyaman dan terlihat cantik pada saat dikenakan.” Tukas
Rosie Huntington-Whiteley. Kelebihan dari M&S ini juga karena semua lingerie
berbahan sutera mewah agar dapat dicuci dengan mesin dan menggunakan
rangkaian microfiber terbaik.
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<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Lifestyle)
GLENN FREDLY – KONSER CINTA BETA

17 tahun sudah Glenn Fredly mengibarkan sayapnya di belantika musik Indonesia.
Kali ini, ia menandainya dengan mengadakan konser tunggal yang bertajuk
“Cinta Beta”di Istora Senayan pada hari Minggu, 2 September 2012. Seperti
tajuk konsernya, Glenn tak hanya membawakan lagu-lagu cinta andalannya,
tetapi juga mengobarkan semangat nasionalisme dengan lagu-lagu yang
membuat kita teringat pada pasir putih dan keindahan alam lainnya di bagian
Timur Indonesia. Konser 17 tahun Glenn Fredly tersebut dibuka oleh Panji
Pragiwaksono yang mengajak penonton menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Setelah itu, baru muncullah sosok Glenn yang menyanyikan lagu
pertamanya pada konser tersebut sekaligus lagu terbaru yang diciptakannya
untuk Indonesia dengan judul ‘Merdeka’. Dan dimulailah rangkaian konser
berdurasi 4 jam yang memenuhi euforia kegilaan fans Glen Fredly di Istora
Senayan, Jakarta, yang berteriak, menagih cinta yang dinyanyikannya dari
penyanyi berusia 37 tahun itu. 34 buah lagu yang dibawakannya membuat
penonton yang memenuhi kelas festival, tribune, dan VIP berteriak histeris dan
bernyanyi bersama lagu-lagu yang bernuansa cinta seperti Pantai Cinta, Sedih
Tak Berujung, Hurt So Bad, Terserah, Sekali Ini Saja, Terpesona, dan lain-lain. Tak
ketinggalan jajaran penyanyi papan atas yang ikut memeriahkan konser Glenn,
seperti Sandy Sandoro, Endah n Reza, Pasto, Indra Lesmana, Fariz RM, juga
Tompi. Lalu Glenn pun kembali menunjukan identitas Malukunya dengan
menyanyikan lagu Rame-Rame People feat Ivan Saba, Beta Maluku feat Ivan
Saba dan Rebana Choir, Suara Kemiskinan, Di Timur Matahari, dan Timur.

Proses dan alur..., Felicia Amanda, FIKOM UMN, 2012

Dengan dipenuhi banyak kejutan, konser tunggal 17 tahun Glenn Fedly pun
terbilang sukses.

<<FELICIA AMANDA>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Lifestyle)
GROUPON DISDUS

10 Agustus lalu merupakan hari ulang tahun yang kedua Groupon Indonesia, salah
satu daily deals terbesar di Indonesia. “Tapi karena rangkaian acara ini sudah
direncanakan untuk satu bulan, dan bulan Agustus bentrok dengan Idul Fitri,
maka kami memutuskan untuk diundur jadi bulan September saja, biar
semuanya bisa ikut menikmati.” Ujar Ferry Tenka, CEO Groupon Indonesia.
Acara yang diadakan secara online selama sebulan penuh mulai dari pukul 00.00
tanggal 1 September sampai pukul 23.59 tanggal 30 September 2012 ini
memiliki tiga buah rangkaian acara utama dengan tujuan memberikan apresiasi
kepada loyal customer dan merchant mereka. Acara-acara tersebut adalah 99
Event yang merupakan tema dari acara keseluruhan, Birthday Wishes, dan juga
Photo Contest dengan tema serupa, yaitu “99”.

<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Lifestyle)
TAYANGAN DRAMA TERBARU KOMPAS TV
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Kompas TV kini hadir dengan persembahan dua buah drama terbaru yang
berkualitas tinggi dan berkarya untuk Indonesia. Dengan judul DUET dan
ANTOLOGI KRIMINAL, drama-drama ini digarap oleh sineas ternama Indonesia,
peraih piala Citra di Film Sang Penari dan menjadi motor divisi Film & Drama di
KG Production, Salman Aristo, bersama Gina S. Noer dan Wahana Penulis. Duet
tayang perdana pada Sabtu, 8 September pukul 8 malam. Sedangkan Antologi
Kriminal tayang pada pukul 10 malam setelahnya. Tanpa stripping, kedua
tayangan ini berharap dapat memberikan yang terbaik bagi penontonnya.
Sutradara-sutradara handal yang beraksi dibalik aksi laga Antologi Kriminal yang
bercerita tentang dunia kriminal yang memiliki ambang-ambang moralitas yang
kadang tikungan pilihannya begitu pelik sekaligus amat sangat personal, antara
lain Ifa Isfansyah, Awi Suryadi, Monti Tiwa, Salman Aristo, dan lain-lain, dengan
dibintangi oleh Donnny Damara, Joe Taslim, Yama Carlos, Tora Sudiro, Oka
Antara, Ardina Rasti, Jajang C. Noer, Surya Saputra dan puluhan aktor serta
aktris terbaik lainnya. Di tangan mereka, lahirlah 13 kisah kriminal pertama pada
drama tersebut. Sedangkan Duet yang dimainkan antara lain Adinia Wirasti,
Jajang C. Noer, Luna Sabrina, Tora Sudiro, Fairuz, Verdi Soelaiman dan yang
lainnya

menceritakan

tentang

kisah

perempuan

yang

berusaha

mempertahankan mimpinya ingin menjadi penyanyi dengan idealisme yang
gagah dan menembus industri musik Indonesia. Managing Director Kompas TV,
Bimo Setiawan, berharap DUET dan ANTOLOGI KRIMINAL dapat mewarnai
drama pertelevisian Indonesia dan melengkapi ragam program Kompas TV yang
sudah ada.

<<FELICIA AMANDA>>
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(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Lifestyle)
Addictive Driving by Smart Way

Tiba saatnya manusia bergelut dalam dunia modernisasi. Tak hanya komputer yang
boleh memiliki mesin yang canggih dan “smart”. Kini saat berkendara pun, Anda
dapat menikmati smart car yang didambakan oleh sebagian besar warga yang
tinggal di kota besar. Ford All-New Focus, dengan kenyamanan maksimal,
memperkenalkan teknologi baru dengan voice command sebagai cara smart
berkendara masa kini. Perempuan yang lelah bekerja seharian dapat enjoy saat
berkendara ketika fasilitas dari teknologi baru ini memadai kenyamanan dan
keamanan. Seperti Active City Stop yang mengaplikasikan pengereman saat
mengetahui akan tejadi benturan, Active Park Assist dengan hanya menekan
tombol dapat memarkirkan All-new Focus Anda secara otomatis, Blind Spot
Information System yang menggunakan sensor radar pada setiap sisi All-New
Focus untuk melihat adanya kendaraan tersembunyi di blind spot Anda, Smart
Keyless Entry yang membuat Anda dapat mengunci atau membuka kendaraan
Anda tanpa harus mengeluarkan kunci dari saku, Ford Power Start yang
memungkinkan Anda menyalakan mesin tanpa memasukan kunci, sampai Drive
Connected atau aplikasi Ford Sync yang membuat Anda dapat selalu terhubung
dengan apapun jenis telepon selular Anda, baik mengendalikan musik atau
menerima panggilan hanya dengan perintah suara. Keep focus driving!

<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGHLIGHT-Lifestyle)
Bulan Kesehatan Gigi Nasional
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Gigi adalah salah satu bagian dari tubuh kita yang memiliki ukuran kecil, namun
penyakit gigi dan mulut bukanlah penyakit yang dapat diremehkan begitu saja.
Disebutkan bahwa data global menunjukkan penyakit gigi dan mulut telah
menjadi masalah dunia yang dapat mempengaruhi kesehatan secara umum dan
kualitas hidup. Oleh karena itu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan
Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) bekerja sama dengan
Pepsodent dan Unilever kembali ingin melayani masyarakat dengan
menyelenggarakan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) yang ke-3, yang
diadakan mulai 12 September sampai 7 November 2012. Kegiatan ini diadakan
di 11 kota dengan 15 FKG-RSGM dan dilanjutkan di 10 kota PDGI Cabang. Drg.
Ratu Mirah Afifah GCClident., MDSc, Professional Relationship Manager Oral
Care, PT Unilever Indonesia, Tbk, pada Press Conference yang diadakan pada
awal September lalu, mengatakan bahwa ini adalah ajang bagi anak-anak Anda
untuk memeriksakan giginya secara fun dan tidak menakutkan. Turut hadir juga
dalam Press Conference yaitu Dr. drg. Zaura Rini Anggraeni, MDS, Ketua Umum
PB PDGI, dan Prof. Dr. H. Eky S. Soeria Soemantri, drg. Sp.Ort(K), ketua
AFDOKGI. Pemeriksaan gigi gratis BKGN diawali di Universitas Mahasaraswati
pada 12-15 September 2012 dan diakhiri di Universitas Sumatera Utara pada 5-7
Oktober 2012. So, untuk Anda yang berada di luar kota jangan takut akan
ketinggalan, ladies 

<<FELICIA AMANDA>>

(Rubrik Road to Reinvention Convention)

ROAD TO REINVENTION CONVENTION; Ligwina Hananto
WHO:
Ligwina Hananto
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Adalah seorang Chief Executive Officer di QM Financial, sebuah perusahaan
independen yang bergerak di bidang keuangan. Ia juga mengisi acara di sebuah
program radio yang tetap berfokus pada bidangnya mengenai financial yaitu
Financial Survival di Cosmopolitan FM dan mengasuh Financial Clinic di Hard
Rock FM. Ligwina menyelesaikan S1 jurusan Finance & Marketing dari Curtin
University of Technology di Perth, Australia kemudian melanjutkan S2 di IPMI
Business School di Jakarta.
WHAT SHE DOES:
Ligwina Hananto dalam profesinya memang bertugas untuk memberikan edukasi
kepada masyarakat agar dapat mengelola uang dengan baik, bukan saja
bagaimana cara mendapatkannya. Hal itu dilakukannya dengan banyak cara,
seperti misalnya menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang bertajukkan
finansial, lalu menulis buku juga artikel. Hal itu sesuai dengan hobi membaca
juga menulisnya. Karyanya yang pernah diterbitkan adalah “Untuk Indonesia
yang Kuat (100 Langkah Untuk Tidak Miskin)”. Selain itu ia juga mengasuh
“FinClic”, sebuah hashtag di twitter yang membahas mengenai tanya jawab
soal keuangan lewat akun twitter pribadinya @mrshananto.
PASSION:
Dibalik segala kegiatannya yang mengkampanyekan bahwa setiap orang harus
dapat mengontrol keuangannya sendiri, Ligwina Hananto juga masih
disibukkan dengan kegiatan menyusui anaknya yang ketiga yang baru berusia
10 bulan. Perempuan yang akrab disapa Wina ini mengaku, sebelum ia
menyelesaikan pendidikannya di bidang Finance dan Marketing, ia sudah
bercita-cita menjadi seorang bussiness woman di bidang keuangan sejak ia
duduk di bangku sekolah. Bahkan sebelum ia menyadari ada pekerjaan seperti
yang dijalaninya sekarang yaitu financial planner. Karena dengan menjalani
profesinya sekarang, ia dapat bercerita ke banyak orang bahwa golongan
menengah di Indonesia bisa lebih diperkuat lagi. Merupakan passion-nyalah,
bahwa ia ingin membasmi kemiskinan yang tersebar di Indonesia. “Kita harus
menjadikan golongan menengah jadi kuat. Golongan menengah yang kuat
adalah golongan yang tak hanya mudah mendapatkan banyak uang, namun
juga bisa mengelolanya, agar ketika suatu hari mereka berada di posisi
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misalnya bangkrut, mereka tetap bisa menjadi sosok yang kuat dalam
keuangan.”
WOMEN LIMITATIONS:
Kebanyakan perempuan dianggap sebagai manajer keuangan rumah tangga,
namun pada kenyataannya, predikat tersebut tidaklah diaplikasikan dengan
tepat. Mereka hanya kemudian diminta untuk mengatur keuangan yakni uang
yang diperoleh suami untuk dibelanjakan kepada tukang sayur. “Perempuan
harus juga mengerti mengenai keuangan di rumah tangganya, agar dapat ikut
serta dalam mengambil keputusan, bukan saja bagian dari keputusan itu.”
Caranya dapat dengan membasmi pikiran rendah diri yang ada pada diri
sendiri, dan tidak menggantungkan diri pada suami, seperti contohnya berpikir
‘Ah, saya kan suaminya si ini..’ atau ‘Ah, penghasilan suami saya kan besar.’
“Perempuan harus punya identitas. Sungguh menyenangkan apabila seorang
istri dapat diajak diskusi oleh suaminya dan mengerti soal keuangan,
bukannya hanya nurut saja.”

<<Felicia Amanda>>
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EDISI NOVEMBER 2012

(Rubrik NOTEBOOK-Wonder Women)
WONDER WOMAN; OUR SUPERHERO
PRITA MULYASARI
Jika ditanya sosok perempuan super yang terus mencari keadilan tanpa kenal lelah,
Prita Mulyasari adalah pahlawan kami. Ia bagai telah merobohkan tembok besar
yang

mengkotak-kotakkan

lapisan

ekonomi

masyarakat

yang

berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Berkaca dari kejadian lampau, tak
hanya satu dua rakyat kecil yang dianak-tirikan ketika mengakses pelayanan
kesehatan. Entah hak-hak mereka yang dikesampingkan atau informasi yang
buruk yang diberikan oleh pihak layanan kesehatan. Saat dirinya divonis sebagai
tahanan dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni
Internasional, gelisah, sedih, dan kecewa tak terkira adalah perasaan campur
aduk yang dirasakan oleh Prita Mulyasari. Lima tahun lamanya ia mencari sesuap
keadilan, namun tak kunjung mendapatkannya. Proses yang membuat status
Prita yang awalnya menjadi korban hingga kemudian menjadi tahanan diawali
pada tahun 2008 sampai 2012. Awalnya, pada tahun 2009, Prita divonis tidak
bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas dasar saksi-saksi yang kuat.
Namun janggalnya, selang beberapa bulan kemudian, Mahkamah Agung
memenangkan Gugatan Perdata RS Omni terhadap Prita. Ketika itu Prita terbukti
melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Prita divonis membayar
kerugian materil dan imateril juga ditahan di lapas wanita Tangerang. Dan
setelah melalui proses naik banding juga proses panjang lainnya yang rasanya
tak kunjung usai, Prita sempat bebas, namun harus merasakan sel penjara itu
sekali lagi. Lalu tibalah saatnya, 18 September 2012, yang merupakan hari
bersejarah bagi Prita Mulyasari, karena hari itu lah keringat dan darah yang
dikeluarkannya demi memperjuangkan keadilan selama lima tahun, terbayar
sudah. Kini Prita berencana menuliskan goresan hati dan ceritanya selama
berperkara dengan salah satu lembaga kesehatan di Indonesia tersebut. Dari
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kegigihannya mendapatkan keadilan, ratapannya dibalik jeruji, hingga buah dari
perjuangannya kini. “Kelak agar anak-anakku besar nanti, mereka bisa membaca
kisah ibunya, bukan dari sudut pandang orang lain, melainkan langsung dari
saya.” Good job, Prita!
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik NOTEBOOK-Seen & Heard)
STING CONCERT
Bagi Anda penggemar komposer lagu, penyanyi, dan aktor STING yang tadinya
bergabung dalam group The Police bersama Stewart Copeland dan Andy
Summers yang tenar di era 1980-an, Anda harus bersiap-siap. Kali ini STING akan
kembali tampil dan menyapa penggemarnya dalam “Back to Bass Tour 2012” di
Mata Elang International Stadium di Ancol, Jakarta, 15 Desember 2012. Konser
STING di Jakarta ini dikelola oleh promotor lokal Third Eye Management Asia
(TEM Asia). “STING adalah legenda, dan memiliki penggemar yang besar dan
loyal di Indonesia. Kunjungan terakhirnya ke sini adalah 20 tahun yang lalu. Jadi
kami sangat mengharapkan a very high demand pada konsernya kali ini.” Ujar
pihak TEM Asia. Konser “Back to Bass Tour 2012” diawali di Strasbourg, Perancis,
pada 7 November 2012 dan diakhiri di Jakarta, Indonesia, pada 15 Desember
2012 setelah melalui 17 kota lainnya. Untuk informasi tour dan tiket, Anda dapat
mengakses www.sting.com.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik BEAUTYBOOK-Inilah Wajah)
INILAH WAJAH USIA 36
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Silfia Bety adalah seorang Dokter Estetika sekaligus Director dari Klinik kecantikan
Miracle. Passion-nya untuk terus mempelajari soal kecantikan, membuatnya
mengerti bahwa kecantikan itu dinilai secara holistik dari bentuk wajah, pakaian
dan rambut.
Rahasia Kulit Cantiknya
Saya menyukai sesuatu yang cantik secara natural. Kalau saya bepergian, saya hanya
menggunakan cover make-up. Untuk mata sipit seperti saya, yang perlu
ditekankan adalah di bagian mata. Dan yang paling penting adalah pemakaian
make-up pada kulit harus disesuaikan dengan warna dan jenis kulit, seperti jenis
dan warna foundation. Setiap pagi, ritual saya adalah membersihkan wajah saya
dengan sabun muka, dilanjutkan dengan cleansing toner, dan moisturiser non
creamy untuk proses hydrating atau melembabkan agar kulit tetap sehat.
My Passion about Beauty
Hobi saya adalah membaca dan mempelajari segala hal di bidang estetik, karena hal
ini memang passion saya. Ketika ada teknologi terbaru di bidang kecantikan,
saya sangat interest. Yang paling menarik bagi saya sebagai seorang dokter
estetika adalah face transformation non surgery, yang membuat bentuk wajah
seseorang terlihat lebih menarik tanpa harus operasi. Favorit saya adalah MDSR
laser yang akan membuat kulit lebih halus dan cerah.
Cantik itu Trend
Face transformation non surgery membuat perempuan yang ingin cantik bisa
mengubah sedikit bentuk wajah yang diinginkan secara tidak permanen. Cantik
itu trend, jadi yang temporary akan lebih menarik, karena belum tentu tahun
depan trend-nya masih sama.
Make-up Makes Perfect
Menurut saya, kulit yang sehat tidak berarti tak boleh memakai make-up. Asal
pembersihan wajah dilakukan secara rutin dan kita harus mengenal jenis kulit
kita sendiri. Kalau kulit berjerawat memang sebaiknya tak menggunakan makeup sebelum jerawat itu ditanggulangi. Kulit saya sendiri normal cenderung
kering, jadi saya lebih banyak menggunakan moisturiser, dan boleh
menggunakan make-up. Alat make-up yang tak boleh ketinggalan dipakai oleh
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saya adalah pensil alis, karena alis saya sangat tipis, jadi harus di-cover agar
terlihat lebih bagus.
Cantik itu Karakter
Menurut saya, kecantikan itu bisa dilihat melalui karakternya, bahkan kecantikan
bisa menentukan karakter seseorang. Orang cantik menurut saya adalah orang
yang jika dilihat akan memberikan pengalaman menyenangkan ketika orang lain
melihatnya. Bisa dari karakternya, caraya berbicara, dan lain-lain. Apalagi orang
yang meski sudah berumur namun tetap bisa terlihat sehat dan muda. Itulah
cantik.

<<Felicia Amanda>>

(Rubrik HEALTHBOOK-Healthy Eating)

HEALTHY EATING – WASPADAI PERIMENOPAUSE
Jika Anda merasa pernah atau sering mengalami ciri-ciri berikut; haid tidak lancar
selama beberapa bulan terakhir, mudah tersinggung, nyeri punggung, tidak
nyenyak tidur, sakit kepala atau menurunnya libido. Mungkin saja Anda sedang
berada dalam masa perimenopause. Apa itu perimenopause? Perimenopause
adalah masa transisi menuju menopause yang disebabkan secara alamiah.
Namun, menopause bukanlah satu hal yang perlu ditakuti, itu adalah hal yang
amat wajar bagi perempuan yang akan menginjakkan usianya pada akhir kepala
4. Menurut seorang dokter ahli gizi, dr. Saptawati Bardosono, menopause
adalah hilangnya fungsi utama dari kandung telur secara permanen sehigga
tidak dapat lagi mematangkan dan mengeluarkan sel telur dan hormon2 yang
akan membentuk lapisan pada dinding rahim yang menyebabkan terjadinya
haid. Kata "menopause" sendiri secara harfiah berarti “akhir siklus bulanan” dari
bahasa Yunani “pausis” (penghentian) dari “mensis” (bulan). “Meskipun
perimenopause dapat diperlambat prosesnya, namun ia tidak dapat dihindari
karena itu merupakan suatu siklus biologis yang pasti menghampiri setiap
perempuan sekitar usia akhir 40 tahun dan 50 tahun awal,” Paparnya. Bahkan
menurutnya, tak hanya perempuan saja yang dapat mengalami menopause,
laki-laki juga bisa, hanya saja namanya andropause.
Memperlambat Menopause
Sesungguhnya tak ada yang perlu ditakuti dari menopause. Hanya saja, ada hal-hal
yang perlu diperhatikan saat perempuan akan memasuki usia perimenopause.
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Biasanya Anda akan merasa mudah tersinggung, berkurangnya tenaga, adanya
gangguan emosi, nyeri punggung, tidak nyenyak tidur, sakit kepala, pusing, rasa
panas pada wajah, sering berkeringat, atau menurunnya libido. Untuk
meminimalisir dampak negatif dari perimenopause/menopause tersebut, ada
beberapa cara yang dapat memperlambat dimulainya masa menopause, atau
membuat Anda tetap merasa fit saat memasuki usia menopause, antara lain
adalah tidak/kurangi merokok, minuman keras dan kopi, makan makanan
dengan gizi lengkap, melakukan latihan fisik secara teratur, minum suplemen
alamiah, menerima terapi pengganti hormon, dan yang terpenting kita harus
siap menerima datangnya menopause secara ikhlas. Karena itu akan membantu
dan membuat proses masa menopause menjadi lebih normal dan wajar, bahkan
membuat tubuh tetap terasa segar.
Hindah Muaris, seorang praktisi makanan sehat juga memiliki jawaban yang sehat
bagi Anda yang sedang mengalami permenopause atau ingin
memperlambatnya. Caranya mudah.










Konsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya serat
Perbanyak makanan yang mengandung kalsium tinggi
Membatasi makanan instan atau makanan cepat saji
Tidak merokok atau terlalu sering mengkonsumsi alkohol
Biasakan olahraga rutin dan teratur
Jauhi stress dengan melakukan hobi atau berwisata
Lakukan relaksasi seperti massage atau yoga untuk menenangkan pikiran dan
batin
Gunakan alat kontrasepsi hormonal, alat ini dipercaya dapat memperlambat
proses menopause
Istirahat yang cukup

Makanan Sehat untuk Perimenopause
Berikut ini adalah makanan-makanan yang wajib Anda konsumsi saat sedang
memasuki usia perimenopause;
Sayuran berdaun hijau tua
Sayuran adalah makanan yang kaya serat dan kaya akan vitamin E. Hijau daun
sangat bagus untuk sumber zat besi, yang memproduksi sel darah merah dengan
demikian akan memperlancar peredaran oksigen dalam darah. Sehingga akan
terjadi keseimbangan metabolisme tubuh dengan baik. Juga banyak
mengandung vitamin C yang sudah populer sebagai zat memperkuat daya tahan
tubuh.
Susu
Susu dapat dikonsumsi sebagai pelengkap zat gizi yang diperlukan untuk
keseimabangan fitalitas, dianjurkan untuk mengonsumsi susu segar atau susu
setelah difermentasi seperti yoghurt. Susu banyak mengandung kalsium dan
vitamin D. Tak ketinggalan untuk mendapat banyak vitamin D, Anda juga harus
terkena paparan sinar matahari pagi yang membuat hidup Anda akan terasa
lebih hidup.
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Kacang-kacangan
Magnesium dalam masa perimenopause bisa didapatkan melalui kacang-kacangan.
Kacang-kacangan seperti halnya kacang hijau mengandung nutrisi isoflavon.
Nutrisi ini membantu pengaturan aktivitas hormonal. Isoflavon adalah kelompok
phytoestrogen, membuat kacang hijau bersifat estrogenik secara alamiah.
Kacang hijau mengandung kira-kira 495,1 mikro gram kandungan fitoestrogen
membuat kacang hijau sumber fitoestrogen yang baik.
Dalam uji coba selama 12 minggu, fitoestrogen menunjukkan dapat meredakan
panas yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Mengkonsumsi 90 mg per
hari fitoestrogen dapat membantu perempuan pasca-menopause dalam
mencegah dampak buruk dari osteoporosis dengan merangsang pembentukan
tulang.
Kedelai
Produk kedelai seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya juga dapat mengurangi
dampak negatif dari perimenopause karena kedelai mengandung zat
fitoestrogen seperti halnya kacang hijau.
Ikan
Untuk mendapatkan kalsium murni juga sebaiknya Anda mengonsumsi ikan-ikanan
seperti ikan kecil atau ikan dari laut dalam.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGLIGHT-Fashion)

IPMI TREND SHOW 2013
Setiap tahunnya, Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) selalu menghadirkan
Trend Show untuk menjadi acuan gaya bagi seluruh pecinta mode Indonesia.
Dan tahun 2013 juga menjadi tahun yang dinanti-nantikan karena pada tahun
tersebut, IPMI yang tidak pernah berhenti memberikan energi yang utuh
terhadap eksplorasi, inovasi dan kreasi sebuah karya, menghadirkan IPMI Trend
Show 2013 yang bertemakan ENERGIE dan memperlihatkan sisi sebuah totalitas
yang seimbang dalam sebuah segitiga sakral fashion. Dalam segitiga tersebut,
pada satu sisi digambarkan dalam sub-tema Adrenaline Rush, di sisi yang lain
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menggambarkan Silence Zen, dan ketika kedua titik bertemu, maka satu
keseimbangan pun lahir dalam satu titik Equilibrium. Kali ini, sisi-sisi tersebut
akan ditampilkan pada IPMI Trend Show 2013 melalui karya-karya Adrianto
Halim, Ari Seputra, Barli Asmara, Carmanita, Era Soekamto, dan lain-lain. IPMI
Trend Show 2013: ENERGIE akan dilaksakan pada tanggal 9 Oktober 2012,
bertempat di Energy Building, Jakarta, bersama para mitra The Energy Building,
Amuz Gourmet Restaurant, The Energy Café, PT Summarecon Agung Tbk, Metro
Department Store, PAC Martha Tilaar, Celebrity Fitness. Can’t wait.
<<Felicia Amanda>>

(Rubrik EVENTS HIGLIGHT-Fashion)
THE GOODS DEPT

Industri fashion dan retail semakin bertumbuh dengan matang di Indonesia. Hal itu
ditandai dengan label-label clothing lokal di dalam negeri yang telah menjamur
juga telah mendapatkan apresiasi positif dari konsumen dalam dan luar negeri
sekalipun. Perkembangan tersebut tak lepas dari peran THE GOODS DEPT.,
sebuah curated department store yang berkembang sangat pesat sejak dibuka
pada Desember 2010 di Plaza Indonesia, Jakarta. Dan kini THE GOODS DEPT.
telah resmi membuka gerai baru di Pacific Place, Jakarta, setelah trial opening
sejak Juli 2012. THE GOODS DEPT. menyuguhkan ruang alternatif dari produk
fashion dan lifestyle dari label independen Indonesia dan internasional, mulai
dari ready-to-wear clothing, aksesori, unique homeware, kamera, dan aneka
produk lifestyle lain. Selain itu, THE GOODS DEPT. juga akan mewadahi berbagai
event kreatif mulai dari pameran seni, fashion show, hingga menjadi destinasi
peringgahan festival film pendek dari London, Future Shorts One. Tak hanya itu,
para konsumen yang berbelanja juga dapat nongkrong dan menjalin relasi bagi
para kreator THE GOODS DEPT. dengan para apresiatornya. Sungguh
pengalaman berbelanja yang menyenangkan.

<<Felicia Amanda>>
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