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Publisher’s Letter

Setelah sempat terhenti karena hampir di seluruh belahan dunia tidak ada yang boleh 
mengadakan perhelatan internasional dan perhelatan besar lain yang mengumpulkan 
banyak orang, dan kita semua dibatasi untuk bepergian (thanks to Covid-19), tahun ini kita 
semua boleh lega dengan dihapuskannya larangan bepergian di hampir semua negara. 
Apakah Anda sudah siap untuk beraksi kembali dan berpartisipasi di ajang internasional yang 
bergengsi seperti Watches and Wonders? Inilah waktu yang tepat untuk mulai bepergian lagi 
dan mengunjungi berbagai perhelatan kelas dunia. 

Namun bagi mereka yang tidak dapat hadir, kami sudah menyiapkan kumpulan berita 
menarik di edisi khusus perhelatan terbesar di dunia jam tangan dan perhiasan mewah, 
Watches and Wonders 2022. Tidak hanya melulu tentang jam terbaru dan tercanggih serta 
perhiasan mewah dan menakjubkan, kami juga mengulas beragam berita menarik mengenai 
sejarah pembuatan jam, mulai dari ulasan tentang koleksi museum Patek Philippe hingga 
kunjungan ke manufaktur Jaeger-LeCoultre. Kenapa fokus kami di Swiss? Tahukah Anda 
bahwa jam tangan Swiss diproduksi sebanyak 20.7 juta setiap tahunnya? Dan mungkin angka 
itu yang tercatat resmi saja, jadi tak heran jika negara ini memiliki banyak tempat bersejarah, 
mulai dari museum hingga manufaktur mesin jam tertua di dunia. Untuk itulah kami gemar 
mengulas keunggulan berbagai merek jam tangan mewah asal Swiss, seperti di halaman34, 
kami tampilkan Omega dengan Seamaster dan Speedmaster terbarunya, dan daya tarik 
Rolex yang tak habis-habisnya diperbincangkan oleh para penggemar jam tangan (halaman 
62).  Dan bagi mereka yang menggemari seni pembuatan jam dari Jepang, jangan lewatkan 
merek jam Grand Seiko yang menggemparkan industri pembuatan jam tangan setelah 
mereka hadir dengan Grand Seiko Kodo di ajang Wacthes and Wonders (halaman 74). 

Apalagi yang seru di edisi ini? Jangan lewatkan ulasan menarik kami tentang megahnya 
perayaan ulang tahun Breitling Navitimer ke-70 di udara (halaman 96), dan kehadiran kami 
di konser Hans Zimmer yang diadakan secara eksklusif oleh IWC Schaffhausen (halaman 110). 
Publik figur dari Indonesia juga turut meramaikan edisi ini, dengan gaya mereka masing-
masing, seperti Raline Shah dan perhiasan mewah Chopard (halaman 126), gaya berpakaian 
pria maskulin ala Darius Sinathrya dan Hamish Daud (halaman 128), dan bintang tim nasional 
basket Indonesia, Brandon Jawato (halaman 50).

Di kolom Time Travel kali ini kami mengajak Anda berlibur ke Bali, mengunjungi Alila Villas 
Uluwatu Bali yang memililki standar baru akomodasi eco-luxe (halaman 130), atau ke Adiwana 
Jelita Sejuba Natuna di Pulau Natuna jika Anda petualang sejati dan menyukai destinasi 
eksotik (halaman 134). Namun jika Anda penggemar kopi seperti saya, apalagi jika Anda 
menggemari tempat wisata yang memiliki nilai sejarah,  Kawisari Coffee Plantation di Blitar 
Jawa Timur adalah destinasi baru yang bisa Anda agendakan, simak ulasannya di halaman 
138. Bagi para eksekutif yang gemar bepergian dengan mobil sendiri, pernahkah Anda 
mencoba Mazda CX-8 terbaru? Simak ulasannya di halaman 136. Sebagai penutup, kami 
ingin mengajak Anda berdiskusi tentang pembuat jam tangan independen, simak tulisan 
kolumnis kita, Charles Sutanto di halaman 54, dan kirimkan pendapat Anda melalui surel ke: 
info@zamrud-media.com, dan pendapat terbaik akan mendapatkan suvenir menarik dari 
majalah Collector’s Guide-WATCHES, Indonesia, dan akan kami tayangkan di kanal media 
sosial kami. Happy Reading!

Publisher & Chief Editor
Lulu Fuad Pasha

It’s Showtime!

DARI ATAS 
Bersama CEO Bulgari, Jean-Christophe Babin; Bersama 

President Patek Philippe, Thierry Stern; Bersama Co-
President Chopard, Karl-Friedrich Scheufele; Bersama 

Hamish Daud; Bersama Andy Susanto dan Charles 
Sutanto di Ambrosia; Bersama Laurent Lecamp dan 

Anouar Guerraoui dari Montblanc
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OPERA BY JACOB & CO. - THE GODFATHER WATCH PRODUCED UNDER LICENSE FROM PARAMOUNT LICENSING.  TM & © 2022 PARAMOUNT PICTURES.  ALL RIGHTS RESERVED.

The musical theme of The Godfather is etched in our collective cultural consciousness, and now the new Jacob & Co. Opera 
Godfather masterpiece integrates this iconic music, the logo of the film and even a miniature Godfather figure, into a timepiece. This 
combination of high watchmaking (gravitational triple axis tourbillon, 658 movement components) with a traditional Swiss music box 

(two cylinders turn against two combs, playing the 120 notes of The Godfather theme) is a world first in Swiss watchmaking.

N e w  Yo r k   48 East 57 Street ,  New York,  New York +1.212.719.5887
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In Brief

It’s A Crypto
Time      
Sebagai penghargaan simbolis dan horologis untuk dunia Sebagai penghargaan simbolis dan horologis untuk dunia 
cryptocurrency, Jacob&Co menciptakan Astronomia Solar Bitcoin, cryptocurrency, Jacob&Co menciptakan Astronomia Solar Bitcoin, 
lengkap dengan simbol bitcoin ekstra besar yang berputar. Bertempat lengkap dengan simbol bitcoin ekstra besar yang berputar. Bertempat 
dalam dalam casingcasing titanium DLC hitam 44 mm, jam tangan ini memiliki pelat  titanium DLC hitam 44 mm, jam tangan ini memiliki pelat 
dasar berbentuk seperti dasar berbentuk seperti microchipmicrochip, karena ibu dan ayah Bitcoin adalah , karena ibu dan ayah Bitcoin adalah 
komputer, dan pergerakannya dikelilingi oleh tulisan komputer, dan pergerakannya dikelilingi oleh tulisan peer to peer, peer to peer, 
blockchainblockchain dan “mata uang digital terdesentralisasi”. Edisi terbatas 25  dan “mata uang digital terdesentralisasi”. Edisi terbatas 25 
buah, jam ini dijual dalam mata uang kripto senilai USD 348,000 (sekitar buah, jam ini dijual dalam mata uang kripto senilai USD 348,000 (sekitar 
IDR 5,1 milyar). IDR 5,1 milyar). www.jacobandco.comwww.jacobandco.com

House of Hermès menciptakan Hermes Arceau Les 
folies du ciel yang menggabungkan lukisan, ukiran, 
dan animasi untuk menciptakan komposisi yang unik, 
terinspirasi oleh motif syal sutra Les folies du ciel karya 
Loïc Dubigeon yang dirancang pada tahun 1984 untuk 
menghormati aerostatik. Diproduksi terbatas 24 buah, 
jam yang berdiameter 38mm ini mengusung mesin kaliber 
H1837 berpemutar otomatis dan cadangan daya 50 
jam. Dekorasi balon bernuansa pastel merah muda, biru, 
hijau, dan kuning dalam keranjang emas putih berbentuk 
burung merpati yang didorong oleh dua kapal udara 
pada dial terbuat dari neoralite, resin, dan balon animasi 
pada pukul 12 dirancang sebagai keseimbangan, 
yang berputar pada porosnya sejalan dengan gerakan 
pergelangan tangan. www.hermes.com  

Untuk merayakan ke-20 tahun koleksi LV Tambour pada 4 
September nanti, Louis Vuitton meluncurkan 1/10th second 20th 
anniversary Tambour Chronograph. Tambour Twenty ini memiliki 
case 41,5mm dengan tulisan ‘Louis Vuitton’ di sekeliling caseband 
dan dial berwarna coklat, kontras dengan warna kuning yang 
menghiasi jarum detik kronograf di tengah, penghitung 30 menit 
dan 12 jam. Kedap air hingga 100m, jam ini menggunakan 
kronograf manufaktur LV277 high-beat yang dimodifikasi dari mesin 
ikonik Zenith El Primero, kronograf otomatis pertama dalam sejarah, 
dengan rotor emas pink 22K monogram dan cadangan daya 50 
jam. Jam disertai kotak miniatur kanvas Monogram Louis Vuitton. 
Edisi terbatas 200 buah, harga GBP 12.700 (sekitar IDR 219 juta). 
www.louisvuitton.com
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In Brief

It’s A Crypto
Time      
Sebagai penghargaan simbolis dan horologis untuk dunia Sebagai penghargaan simbolis dan horologis untuk dunia 
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dasar berbentuk seperti dasar berbentuk seperti microchipmicrochip, karena ibu dan ayah Bitcoin adalah , karena ibu dan ayah Bitcoin adalah 
komputer, dan pergerakannya dikelilingi oleh tulisan komputer, dan pergerakannya dikelilingi oleh tulisan peer to peer, peer to peer, 
blockchainblockchain dan “mata uang digital terdesentralisasi”. Edisi terbatas 25  dan “mata uang digital terdesentralisasi”. Edisi terbatas 25 
buah, jam ini dijual dalam mata uang kripto senilai USD 348,000 (sekitar buah, jam ini dijual dalam mata uang kripto senilai USD 348,000 (sekitar 
IDR 5,1 milyar). IDR 5,1 milyar). www.jacobandco.comwww.jacobandco.com
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folies du ciel yang menggabungkan lukisan, ukiran, 
dan animasi untuk menciptakan komposisi yang unik, 
terinspirasi oleh motif syal sutra Les folies du ciel karya 
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dengan rotor emas pink 22K monogram dan cadangan daya 50 
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Edisi terbatas 200 buah, harga GBP 12.700 (sekitar IDR 219 juta). 
www.louisvuitton.com
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In Brief

Gentleman’s Style       
Tahun ini, Corum menjawab panggilan navigator Tahun ini, Corum menjawab panggilan navigator 
kontemporer dan pecinta laut dengan enam versi kontemporer dan pecinta laut dengan enam versi 
terbaru Admiral 42 Automatic “Grenadier Fendu”, dalam terbaru Admiral 42 Automatic “Grenadier Fendu”, dalam 
motif Grenadier Fendu tiga dimensi yang dirancang motif Grenadier Fendu tiga dimensi yang dirancang 
di La Chaux-de-Fonds oleh tim Corum, hadir dengan di La Chaux-de-Fonds oleh tim Corum, hadir dengan 
pilihan warna pilihan warna dialdial, biru laut Mediterania dan hitam yang , biru laut Mediterania dan hitam yang 
elegan. Jam tangan ini ditenagai oleh kaliber CO 395 elegan. Jam tangan ini ditenagai oleh kaliber CO 395 
otomatis yang berdetak pada 4 Hz dan menawarkan otomatis yang berdetak pada 4 Hz dan menawarkan 
cadangan daya 42 jam dan tahan air hingga 100 cadangan daya 42 jam dan tahan air hingga 100 
meter. Harga mulai dari CHF 4.200 (IDR 65 juta) versi tali meter. Harga mulai dari CHF 4.200 (IDR 65 juta) versi tali 
kulit buaya, hingga CHF 7.200 (sekitar IDR 111,3 juta) kulit buaya, hingga CHF 7.200 (sekitar IDR 111,3 juta) 
versi gelang baja dan emas. versi gelang baja dan emas. www.corum-watches.com www.corum-watches.com 
/ www.ebiwatch.com / www.ebiwatch.com 

Di ajang pameran Watches and Wonders, Hublot dan Takashi Murakami 
menghadirkan dua karya digital NFT yang terinspirasi dari Hublot Classic 
Fusion Takashi Murakami. “Melanjutkan kolaborasi artistik saya dengan 
Hublot dengan menggunakan bentuk ekspresi artistik baru seperti NFT 
tampaknya menjadi cara alami untuk mengembangkan hubungan 
kita. Dengan melihat ke depan,” ungkap Takashi. Dua karya digital NFT 
mereka yaitu All Black, dan Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire 
Rainbow diproduksi terbatas dan langsung terjual habis hanya dalam 
beberapa hari. Karya digital NFT ini ditujukan untuk pemilik jam tangan 
edisi terbatas ini, kepada siapa jam tangan itu akan ditawarkan. 
Pemegang jam tangan saat ini dapat dengan mudah dilacak melalui 
perlindungan e-warranty dan sistem garansi Hublot. Jika mereka 
menginginkannya, pemilik jam tangan dapat menerima NFT gratis di 
eWallet mereka. www.hublot.com  

Pada 20 Juni lalu, Grand Seiko memenangkan penghargaan desain 
terbaik “Best of the Best” untuk Desain Produk, di kompetisi  Red Dot 
Design Award 2022, yang diputuskan oleh 48 juri ahli desain dari 23 
negara. “Best of the Best” adalah penghargaan tertinggi yang diberikan 
kepada produk terbaik dengan desain inovatif di setiap kategori. 
Dengan dua dimensi dan permainan sensual cahaya dan bayangan, 
jam tangan ini berhasil mencerminkan filosofi Grand Seiko dengan 
sempurna. Fitur khususnya adalah dial terstruktur yang mengingatkan 
pada pohon birch dan mengacu pada lokasi pembuatannya, sukses 
mewujudkan desain khas Jepang yang berbeda dari pola visual Eropa. 
www.grand-seiko.com / www.ebiwatch.com 
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CGW Magazine

True Colors 

Winning Time 



Trim: 240mmW x 300mmH, Bleed: +3mm

24

In Brief

Going Vintage       
Reservoir Sonomaster Chronograph Reservoir Sonomaster Chronograph 
adalah lini terbaru dari merek jam adalah lini terbaru dari merek jam 
independen asal Prancis, Reservoir yang independen asal Prancis, Reservoir yang 
desainnya terinspirasi oleh desainnya terinspirasi oleh audio vintageaudio vintage  
dari VU (Volume Unit) meter analog dari VU (Volume Unit) meter analog 
pada amplifier antik. Fitur pada pada amplifier antik. Fitur pada dialdial jam  jam 
yang berdiameter 43mm ini sangat unik, yang berdiameter 43mm ini sangat unik, 
berwarna hitam dengan sektor ganda berwarna hitam dengan sektor ganda 
120° diatur secara vertikal, dan warna 120° diatur secara vertikal, dan warna 
krem pada krem pada sub-dialsub-dial mengingatkan pada  mengingatkan pada 
VU meter, penguat daya Luxman M10 VU meter, penguat daya Luxman M10 
Mk II. Mk II. CasingCasing jam  jam stainless steelstainless steel bundar  bundar 
klasik dengan klasik dengan bezelbezel diukir dengan skala  diukir dengan skala 
tachymetertachymeter, dilengkapi dengan tombol , dilengkapi dengan tombol 
untuk kronograf. Harga CHF 5.750 untuk kronograf. Harga CHF 5.750 
(sekitar IDR 88,8 juta belum termasuk (sekitar IDR 88,8 juta belum termasuk 
pajak). pajak). www.RESERVOIR-watch.com / www.RESERVOIR-watch.com / 
www.ebiwatch.com www.ebiwatch.com 

Maison Charriol meluncurkan gelang Charriol’s Apple watch yang 
didesain khusus untuk pecinta Apple watch, tanpa menghilangkan 
DNA Charriol, yaitu kabel baja ulir. Gelang jam tangan untuk Apple 
watch ini hadir dalam 2 pilihan, ST Tropez untuk wanita dengan 
2 pilihan rantai steel dan emas kuning, dan celtic baja untuk 
pria, tersedia untuk Apple Watch seri 5/6/7 berukuran 40/41mm 
atau 44/45mm, dengan harga CHF 499 (sekitar IDR 7,7 juta).  
www.charriol.com / www.in2luxury.com 

Koleksi Origin Unitas Lunar terbaru dari Auguste Reymond ini 
memamerkan dekorasi menawan pada mesin jamnya, dengan tekstur 
bulan yang terlihat di bagian depan dan belakang jam tangan. Di 
malam hari, arloji ini memamerkan dekorasi luminescent hijau pada 
bingkai karbonnya yang menyatu dengan SuperLuminova. Terinspirasi 
dari proporsi geometri, casing arloji dari baja tahan karatnya memiliki 
aspek yang seimbang secara harmonis. Dengan diameter 44 mm, 
desainnya terdiri dari empat elemen yang berbeda, yaitu dial berisi 
mesin jam, dilindungi oleh case jam kerangka dengan horn dan bagian 
tengah kerawang, bezel karbon dan casing belakang yang disekrup. 
Harga CHF 4.995 (sekitar IDR 77,3 juta). https://augustereymond.ch/ 
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P
ernahkah Anda membayangkan, jika ada dua 

belas figur ksatria yang tengah bertempur melawan 

gravitasi dan terlihat dari jam tangan yang Anda 

kenakan? Roger Dubuis mengumpulkan para ksatria 

perkasa itu di sebuah meja bundar yang terbuat dari 

kristal safir dengan blok kaca Murano dalam mahakarya terbarunya, 

Knights of the Round Table Monotourbillon yang diperkenalkan di 

ajang Watches and Wonders di Jenewa. Itulah dunia Roger Dubuis, 

yang berani mendobrak batas-batas baku dalam pembuatan 

jam dan selalu mengambil risiko. Setiap edisi Knights Of The Round 

Table menafsirkan kembali legenda melalui prisma Hyper Horology, 

yang menjadikannya salah satu koleksi Roger Dubuis yang paling 

terkenal, berani, dan luar biasa. Hanya otak paling gila yang berani 

memadukan keahlian estetika, keahlian horologis, dan desain modern 

dengan cara ini. 

Dan kisah koleksi Knights Of The Round Table memang tidak bisa 

diceritakan kepada sembarang orang. Memamerkan penguasaan 

artistik yang langka, ini adalah arloji untuk suku rahasia, apakah Anda 

cukup berani untuk menemukan sang legenda? Untuk pertama 

kalinya, ksatria pemberani dari legenda Raja Arthur dilengkapi 

dengan perangkat rahasia, yaitu Monotourbillon. Dalam dunia 

mitologi Raja Arthur, meja bundar penyeimbang sangat penting, dan 

Monotourbillon muncul dari tengah jam dalam demonstrasi spektakuler 

mekanika canggih, menampilkan kecakapan teknis yang hebat. Para 

prajurit sebagai penanda jam yang dibalut dalam Pink Gold 750/1000 

dan dibentuk secara unik melalui pahatan mikro, pekerjaan yang 

sulit dalam mempertahankan penguasaan horologis dari ancaman 

gravitasi. Setiap ksatria tingginya hampir 6mm, dibangun dengan 

kepribadiannya sendiri dan dilengkapi dengan baju besi, cukup kecil 

untuk muat dalam jam tetapi cukup kuat untuk mengekspresikan 

komitmen, semangat, dan keberanian yang diakui Roger Dubuis. 

Arloji berdiameter 45mm yang luar biasa ini membutuhkan jarum 

jam yang sama luar biasa yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam 

bentuk melingkar. Itulah mengapa dua penanda emas dengan 

cakram berputar yang terpusat sempurna dipilih untuk menunjukkan 

lokasi menit dan jam. Performa didorong secara maksimal untuk kaliber 

RD 720SQ baru dengan pengembangan teknis yang dirancang untuk 

meningkatkan cadangan daya hingga 72 jam. Sementara itu, mikro-

rotor dioptimalkan untuk meminimalkan getarannya, dan dibuat dari 

Pink Gold 750/1000 dan Tungsten dengan ukiran monogram Roger 

Dubuis untuk memodernisasi desainnya. Knights of the Round Table 

Monotourbillon ini hanya diproduksi sejumlah 8 buah dan akan dijual 

dengan harga premium sekitar USD620,000 (sekitar IDR 9,1 milyar). 

www.rogerdubuis.com 

Dalam dunia mitologi Raja Arthur, dua belas 
figur ksatria bertempur melawan gravitasi 
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Watches and Wonders kembali tahun ini dengan 38 merek jam 
tangan terkemuka yang memamerkan produk baru mereka 
kepada lebih dari 22.000 pengunjung. Di luar Palexpo, merek jam 
independen mewah turut meramaikan Jenewa, dan memukau 
penggemar dan kolektor jam dengan desain terbaru jam mereka 
yang canggih, mewah dan mengagumkan. 

Di ajang Watches and Wonders 2022, Jaeger-LeCoultre meluncurkan koleksi Master Grande Tradition Calibre 948 Worldtimer 
Tourbillon terbarunya dalam edisi terbatas 20 buah, dihiasi dengan kemahiran luar biasa dari  para pengrajin dari Métiers Rares. 
Ini adalah pertama kalinya komplikasi waktu dunia disatukan dengan flying tourbillon, dan Universal Tourbillon membuat putaran 
lengkap setiap 24 jam. Dengan casing emas putih 18K berdiameter 43 mm, dial jam terbuat dari beberapa bagian, di tengahnya 
tersemat peta dunia yang terlihat dari Kutub Utara, mengapung di atas dial pada kerangka kubah yang dibentuk oleh garis bujur 
dan garis lintang di belahan bumi utara. Harga USD 227,000 (sekitar IDR 3,4 milyar). www.jaeger-lecoultre.com

JAEGER-LE COULTRE 
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Untuk menyambut ulang tahun Maison yang ke-200, Bovet 1822 
meluncurkan Orbis Mundi yang memamerkan fungsi waktu dunia dalam 24 
zona waktu. Cara mengatur waktu lokal dengan memutar tombol pemutar 
jam berlawanan arah jarum jam, dan tombol 24 zona waktu dunia diputar 
searah jarum jam. Setelah kota dipilih, pengatur waktu dunia menampilkan 
waktu secara bersamaan di 23 kota lainnya dalam skala 24 jam. Berdiameter 
42mm, casing belakang kristal safir memperlihatkan sentuhan akhir 
Haute Horlogerie yang menghiasi mesin jam berpemutar manual, kaliber 
15BM01HU. Hadir dengan tali buaya biru dan gesper dari logam yang sama, 
emas merah 18K, diproduksi terbatas 60 buah, dengan harga CHF 46.000 
(sekitar IDR 711 juta). www.bovet.com

BOVET 1822
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Di ajang Watches and Wonders, A. Lange & Söhne meluncurkan 
Grand Lange 1, koleksi penting mereka sejak tahun 2003 yang 
menyempurnakan edisi sebelumnya. Berdiameter 41mm, dial jam 
abu-abu dengan tekstur granular ini memiliki tinggi casing 8.2mm, 
dan mesin jam kaliber berpemutar manual L095.1 yang dilengkapi 
hanya dengan satu barel pegas utama, menghasilkan cadangan daya 
maksimum 72 jam, terlihat melalui caseback transparan dari kristal 
safir. Grand Lange 1 tersedia dalam pilihan case emas pink dengan 
tali kulit merah-coklat, atau emas putih dengan tali kulit hitam. Kedua 
edisi baru ini dirilis dengan harga EUR 45.900 (sekitar IDR 691 juta). 
www.alange-soehne.com

A. LANGE & SOHNE
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Dipersembahkan di Watches and Wonders 2022, L.U.C. Full Strike Tourbillon 
baru ini memperkaya koleksi Haute Horlogerie L.U.C. dari Maison Chopard.  
Edisi terbatas 20 buah dalam rose gold 18 karat dari tambang emas etis, 
jam mewah yang berdiameter 42,5 mm ini dilengkapi kaliber L.U.C 08.02-
L bersertifikat kronometer oleh COSC. Tidak seperti minute repeater lain di 
pasaran, gong L.U.C Full Strike terbuat dari kristal safir transparan, gong dan 
kaca pelindung atas terbuat dari satu blok kristal safir tanpa pengelasan, 
sekrup, atau lem. Disetel ke nada C# dan F, gong ini menghasilkan nada 
yang lebih jernih, lebih murni dan lebih kristal daripada logam, didukung oleh 
dua bersaudara Renaud dan Gautier Capuçon, yang kekayaan akustiknya 
mencapai tingkat kualitas yang luar biasa. Harga EUR 368,000 (sekitar IDR 
5,5 milyar). www.chopard.com

CHOPARD
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Terinspirasi oleh Tank Chinoise Cartier pertama di tahun 1922, Cartier 
meluncurkan koleksi Cartier Privé Tank Chinoise terbarunya di ajang 
Watches and Wonders, dalam beberapa model berukuran 39.49x29.2mm, 
mengusung mesin kaliber 430 MC (untuk model dengan dial tertutup) dan 
kaliber Cartier 9627 MC untuk versi dial terbuka (kerangka). Dial terbuka 
terinspirasi oleh savoir-faire China dengan lacquer hitam dan merah, 
mirip jendela tradisional Tiongkok. Jam tangan spektakuler ini dilengkapi 
dengan versi jam-menit besar, dengan bilah tepi miring horizontal. Tersedia 
dalam tiga model, emas kuning, emas mawar dan platinum, edisi terbatas 
masing-masing 100 buah, dan model platinum bertatahkan 161 berlian 
edisi terbatas 20 buah. Harga mulai dari USD 28,300 (sekitar IDR 419 juta), 
hingga model platinum bertatahkan berlian di USD 90.000 (sekitar IDR 1,3 
Milyar). www.cartier.com

CARTIER



CGW Magazine 33

Wanita boleh berbangga karena Patek Philippe meluncurkan koleksi World Time 
Ref.7130R-014 terbarunya yang menginterpretasikan ulang model Reference 7130 
di tahun 2011. Model klasik ini hadir dalam warna hijau zaitun yang modern dan 
elegan, dan memberi penghormatan kepada keterampilan Rare Craftsmanship 
dengan motif keranjang anyaman tangan yang halus pada dial, yang terlihat 
pada cakram kota tempat nama-nama yang dicetak putih menonjol dan sangat 
mudah dibaca. Mengusung mesin kaliber 240 HU ultra-tipis berpemutar otomatis, 
cakram 24 jamnya dibagi menjadi zona siang/malam yang dibedakan berdasarkan 
warna dan simbol matahari/bulan. Cakram kota dan kaliber ini secara bersamaan 
dan permanen menampilkan waktu di semua 24 zona waktu. Case jam rose gold 
berdiameter 36mm, bezel bertatahkan 62 berlian dan gesper bertatahkan 27 
berlian. Harga SGD 76,400 (sekitar IDR 810 juta). www.patek.com

PATEK PHILIPPE 
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OMEGA MEMPERSEMBAHKAN KOLEKSI ARLOJI BARU 
YANG MEMUKAU PADA OMEGA DAYS 2022, TERMASUK 

SEAMASTER DAN SPEEDMASTER YANG POPULER

OMEGA
UNIVERSE
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M 
erek jam tangan mewah asal Swiss, Omega memikat 
para pencintanya dengan sederet koleksi arloji baru 
di Omega Days 2022. Perhelatan yang digelar pada 
Mei lalu ini mempersembahkan versi terbaru dari 
arloji-arloji Omega yang banyak digemari seperti 

Seamaster dan Speedmaster, yang hadir dengan bahan dan nuansa 
warna yang memukau, masing-masing punya kisah tersendiri untuk 
dituturkan. “Seperti biasa, Omega berhasil menemukan keseimbangan 
antara kebaruan dan apa yang telah teruji sejak dahulu. Pendekatan 
yang membuat Omega terkenal di seluruh dunia,” tutur presiden dan 
CEO Omega Raynald Aeschlimann. Dari berbagai jam tangan baru, 
Collector’s Guide – WATCHES Indonesia memilih dua arloji Seamaster, yaitu 
Seamaster 300M Diver dan Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, serta dua 
jam tangan Speedmaster, Speedmaster ’57 Calibre 9906 dan Speedmaster 
Moonwatch - Moonshine Gold. Keempat jam tangan tesebut dipilih karena 
keberhasilannya menggabungkan antara daya tarik yang diwariskan sejak 
dahulu kala dengan inovasi canggih.

Seamaster 300M Diver 
Omega menghadirkan arloji Seamaster 300M Diver yang sangat 

populer dengan tampilan baru dan atraktif, memamerkan dial motif 
ombak warna hijau dan bezel putar searah serta bingkai cincin keramik 
hijau poles, dilengkapi skala penyelaman enamel putih Grand-Feu. Arloji 
berbahan baja tahan karat ini hadir dengan case 42 mm, menjadikannya 
nyaman dikenakan untuk berbagai ukuran lingkar pergelangan tangan, 

Arloji ini mengusung mesin Co-Axial Master 
Chronometer 8800 dengan finishing mewah khusus 

seperti mesin berlapis rodium dan sekrup hitam

HALAMAN SAMPING  
Seamaster 300M Diver dengan dial 
bermotif ombak dalam nuansa warna hijau 
yang menarik perhatian

HALAMAN INI DARI ATAS  
Seamaster Planet Ocean Ultra Deep; Dial 
bermotif ombak pada Omega Seamaster 
300M Diver
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HALAMAN SAMPING  
Enam model dalam koleksi Ultra Deep dibuat dari bahan 
O-MEGASTEEL

HALAMAN INI  
Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, dengan penanda jam 
indeks emas putih 18K, diisi dengan Super-LumiNova putih 
(emisi cahaya biru), dan bagian belakang case dari bahan 
O-MEGASTEEL poles-sikat dan teknik sandblast
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Berdiameter 45,5 
mm, Seamaster 

Planet Ocean Ultra 
Deep tahan air hingga 
kedalaman 6.000 m 
dan bertanda “For 
Saturation Diving”

dan ketebalan yang hanya 13,56 mm. Case Seamaster 300M Diver memiliki 
finishing poles-sikat dan tombol pemutar jam screw-in dengan logo 
emboss. Bagian atas case merupakan kristal safir tahan gores berbentuk 
kubah dengan treatment antireflektif pada kedua sisinya, sedangkan 
bagian belakang menampilkan desain bertepi ombak screw-in yang diberi 
finishing poles, bergrafir “DIVER 300M” dan kristal safir datar yang tahan air. 
Jam tangan ini dilengkapi gelang baja tahan karat poles-sikat 20 mm yang 
memiliki model integrasi baru ke case untuk tampilan lebih bergaya. Bagi 
mereka yang menyukai tampilan lebih kasual, jam tangan ini juga dapat 
dipasangkan dengan tali karet hijau yang apik. Arloji ini mengusung mesin 
Co-Axial Master Chronometer 8800 dengan finishing mewah khusus seperti 
motor berlapis rodium dan sekrup hitam. Sistem penggeraknya memiliki 35 
permata dan detak 25.200 A/h serta cadangan daya mencapai 55 jam. 
Seamaster 300M Diver juga memiliki beberapa keunggulan teknis seperti 
resistansi magnetis hingga 15.000 Gauss, pegas keseimbangan silikon, dan 
Co-Axial Escapement. 

Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 
Omega membawa Ultra Deep Collection ke level baru tahun ini, dengan 

merilis tujuh Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, masing-masing memiliki 
warna yang khas. Sesuai dengan namanya, arloji berdiameter 45,5 mm ini 
tahan air hingga kedalaman 6.000 m dan bertanda “For Saturation Diving”. 
Jam tangan ini merupakan jam pertama di industrinya yang memenuhi 
standar ISO 6425 untuk arloji penyelaman saturasi yang mendapat sertifikasi 
dari badan pengujian independen Swiss METAS. Inovasi lain adalah 
penggunaan titanium grade 5 tempa dan diproses sandblast pada case 
arloji, finishing eksklusif ini dilapiskan pada bahan O-Megasteel baru yang 
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HALAMAN SAMPING  
Model-model baru Speedmaster ’57 Calibre 9906, semua 
berpenggerak Co-Axial Master Chronometer Calibre 
9906 OMEGA

HALAMAN INI DARI ATAS  
Speedmaster ’57 Calibre 9906 dalam bahan baja; 
Speedmaster ’57 Calibre 9906 dengan case baja, dial 
burgundi vernis baru, dan tali kulit burgundi

Arloji baru ini ketebalannya 
hanya 12,99 mm yang 
menjadikannya jauh 

lebih ramping dibanding 
Speedmaster Moonwatch 3861
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merupakan logam campuran baja tahan karat berperforma tinggi. Case arloji 
dilengkapi bezel keramik sikat dengan skala penyelaman Liquidmetal, berikut 
“Manta Lugs” yang khas dan case asimetris ramping yang menyerupai model 
orisinal Ultra Deep. Di bawah kristal safir berbentuk kubahnya, arloji ini memiliki 
dial dari titanium keramik hitam dengan numeral berwarna cyan dan gradien 
biru pada jarum detik tengahnya. Jam tangan ini memiliki berbagai model 
yang dipadukan dengan gelang baja, tali karet, atau NATO Strap berwarna 
cyan dan hitam yang ramah lingkungan, karena terbuat dari jala ikan yang 
didaur ulang, dan mengusung mesin Co-Axial Master Chronometer Calibre 
8912 yang memiliki 39 permata dan cadangan daya hingga 60 jam. 

Speedmaster ’57 Calibre 9906 
Speedmaster ’57 ikonis Omega kembali dengan tampilan yang diperbarui 

melalui kontur yang lebih ramping dan upgrade Master Chronometer. Koleksi 
barunya memiliki delapan variasi baja tahan karat, dengan mesin Co-Axial 
Master Chronometer Calibre 9906 Omega yang memiliki mekanisme pemutaran 
manual dan cadangan daya 60 jam. Sistem penggeraknya memiliki beberapa 
fitur eksklusif seperti roda kolom dengan mekanisme chronograph, fungsi 
zona waktu, dan dua barrel yang terpasang berurutan. Penggunaan sistem 
pemutar manualnya memungkinkan untuk membuat arloji lebih tipis, sehingga 
menghasilkan tampilan yang lebih ramping, dengan ketebalan hanya 12,99 mm 
yang menjadikannya jauh lebih ramping dibanding Speedmaster Moonwatch 
3861 yang tebalnya 13,58 mm. Omega juga mendesain berbagai tampilan 
untuk koleksi baru ini, dari edisi dial hitam “sandwich“ dengan penanda jam 
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berceruk yang diisi dengan Super-LumiNova vintage – dan tiga jam tangan 
dengan dial PVD vernis baru berwarna biru, hijau, dan burgundi. Sesuai 
seperti apa yang diwariskan, jam tangan baru ini juga terilhami dari sejarah 
eksplorasi luar angkasa, karena gelang baja tahan karatnya didasarkan pada 
penghormatan terhadap Apollo 11 yang diluncurkan pada 2019. 

Speedmaster Moonwatch - Moonshine Gold 
Omega memanjakan para penggemarnya dengan berbagai pilihan untuk 

bahan jam tangan, termasuk penggunaan Moonshine Gold untuk koleksi 
Speedmaster Moonwatch. Bahan yang digunakan adalah campuran emas 
kuning 18K yang memiliki nuansa warna lebih pucat yang khas, terinspirasi 
oleh cahaya bulan yang bersinar di langit biru gelap. Bahannya yang memiliki 
resistensi tinggi terbuat dari emas yang dicampur dengan perak, tembaga, 
dan paladium. Koleksi baru itu memiliki dua jam tangan yang hadir dengan 
dial Moonshine Gold, bingkai cincin bezel keramik hitam, serta sub-dial dan 
indeks hitam, sementara arloji satunya memiliki tampilan lebih sporty dengan 
dial berlapis PVD hijau dan bingkai cincin bezel keramik hijau. Kedua jam 
tangan ditenagai OMEGA Co-Axial Master Chronometer Calibre 3861, sistem 
penggerak berpemutar manual dengan 26 permata dan detak 21.600 
A/h, serta cadangan daya hingga 50 jam. Mesin jamnya memiliki fitur-fitur 
khusus seperti resistansi magnetik hingga 15.000 Gauss, 
penyeimbang free-sprung, dan Co-Axial Escapement 
dengan tiga level. Pemilik arloji ini dapat memadukannya 
dengan gelang Moonshine Gold 18K poles-sikat atau 
memasangkannya dengan tali dari karet hitam yang 
halus dengan tekstur permukan Bulan pada bagian 
belakang dan klep lipat Moonshine Gold 18K.  

HALAMAN SAMPING  
Speedmaster Moonwatch - Moonshine™ Gold dengan tali karet; Dial 
Moonshine™ Gold 18K poles berlian dengan PVD hitam dan penanda 
jam yang diwarnai Super-LumiNova (emisi sinar hijau); Dial terbuat dari 
Moonshine™ Gold 

HALAMAN INI DARI KIRI  
Speedmaster Moonwatch - Moonshine™ Gold dengan dial berlapis PVD 
hijau dan bingkai cincin bezel hijau; Dial Moonshine™ Gold dengan bingkai 
cincin bezel keramik hitam serta sub-dial dan indeks hitam

Bahan yang digunakan 
adalah campuran 

emas kuning 18K yang 
memiliki nuansa warna 
lebih pucat yang khas, 

terinspirasi oleh cahaya 
Bulan yang bersinar di 

langit biru gelap 
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Breitling memanjakan kolektor jam tangan dengan peluncuran Breitling 
Navitimer di udara, dan berbagai kejutan menyenangkan lainnya

T anggal 29 Maret lalu, tepat sehari sebelum ajang 

Watches and Wonders resmi dibuka, Breitling berhasil 

mencuri perhatian para pelaku di industri jam tangan 

mewah dengan cara mengumumkan peluncuran 

koleksi Breitling Navitimer 70th Anniversary yang 

spektakuler di angkasa, yaitu di dalam pesawat Swiss International Air 

Lines dengan rute penerbangan dari Zurich, ibukota di mana merek 

asal Swiss ini dilahirkan, menuju lokasi acara di Jenewa* (simak tulisan 

kami di kolom Special Report, halaman 96-101). Kami beruntung dapat 

mewawancarai figur di balik ide brilian ini, yaitu CEO Breitling, Georges 

A. Kern, yang didampingi kolektor dan pakar jam tangan antik Fred 

Mandelbaum, dengan topik seputar perayaan ulang tahun Navitimer 

ke-70, pengembangan merek dalam beberapa tahun terakhir hingga 

pandangannya terhadap pasar Asia dan Indonesia. 

Georges A. Kern
CEO of Breitling
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HALAMAN SAMPING DARI ATAS
Georges Kern; Navitimer B01 Chronograph 43 berdiameter 43mm

HALAMAN INI
Navitimer B01 Chronograph 46; Navitimer B01 Chronograph 46 dari 
rose gold 18K; Dua tampilan back case memamerkan mesin Breitling 
Manufacture Caliber 01

Georges Kern dikenal sangat aktif mendorong Breitling dalam 

berbagai lini, mulai dari peluncuran produk hingga pembukaan butik 

dengan konsep unik, dan inovasi seperti hadirnya paspor digital hingga 

program Breitling Select (yang memungkinkan Anda menikmati Breitling 

dengan cara baru, yaitu mengenakan hingga 3 jam tangan Breitling 

pilihan Anda secara bergilir). Namun saat ditanya mengenai tren 

belanja produk jam secara online, ia menegaskan bahwa batasannya 

tetap jelas, dia yakin bahwa distribusi online hanya akan menjadi 

bagian minoritas dari penjualan, dan dia tidak ingin terlibat langsung 

dalam pasar jam tangan sekunder. Saat ditanya mengenai inspirasi 

di balik lini Breitling terbaru untuk tahun ini, dengan bersemangat 

ia menjelaskan bahwa Breitling Navitimer adalah salah satu lini jam 

tangan yang paling dikenal sepanjang sejarah merek asal Swiss ini, 

dan digunakan untuk memetakan penerbangan dan membantu 

navigasi pilot. Untuk menandai ulang tahun ke-70 dari Navitimer yang 

legendaris, Breitling meluncurkan koleksi baru yang didesain ulang. 

“Navitimer dimulai sebagai alat navigasi pilot. Jarang ada jam tangan 

yang mempertahankan popularitasnya selama 70 tahun dan masih 

kembali dengan daya tarik yang lebih luas,” ungkapnya sembari 

mengingatkan kembali akan sejarah Navitimer, yang menggambarkan 

asal-usulnya sebagai jam tangan pilot dan yang sejak itu menjadi ikon 

gaya bagi banyak orang. Breitling Navitimer BO1 Chronograph 41, BO1 

Chronograph 43, dan BO1 Chronograph 46 terbaru ini hadir dalam tiga 

ukuran casing yang berbeda, yaitu 41mm, 43mm, dan 46mm, dengan 

pilihan bahan dari baja tahan karat dan rose gold 18 karat. 

Lebih lanjut, ia dan Fred sepakat bahwa mereka sangat menghormati 

akar sejarah dari tiap koleksi ikonik Breitling, sehingga koleksi yang 

didesain akan tetap menghargai nilai-nilai tradisional, tetapi pada saat 

yang sama memiliki tampilan baru, segar dan modern, menjadi jam 

tangan yang indah. “Dan koleksi ini bukanlah edisi ulang, melainkan 

mengambil elemen-elemen yang dimiliki Navitimer selama sejarahnya 

yang panjang, dan membawanya kembali dalam interpretasi baru 

yang sangat bersih dan sangat elegan,” ungkapnya. Di penghujung 

perbincangan kami yang menyenangkan dengan dua figur yang 

sangat menghargai sejarah jam ini, Georges menyampaikan bahwa 

pasar Asia, termasuk Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi 

Breitling, dan bahwa selain pembukaan butik baru di berbagai negara 

tahun ini, ia berjanji akan memberikan banyak kejutan berikutnya.  

Navitimer dimulai sebagai alat navigasi pilot. 
Jarang ada jam tangan yang mempertahankan 

popularitasnya selama 70 tahun
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Jam tangan NFT dari Bulgari? Sekaligus menjadi yang tertipis 
di dunia? Kenapa tidak

T ahukah Anda bahwa Bulgari kembali berhasil 

melampaui rekor jam tangan tertipis di dunia dan 

memecahkan rekor dunia baru dengan Octo Finissimo 

Ultra yang memiliki ketebalan hanya 1,80mm, lebih 

tipis dari koin 20 sen? Namun ini bukan hanya semata 

tentang semua komplikasi rumit yang dimiliki dan betapa tipisnya jam 

tangan terbarunya itu. Jika Anda melihat lebih dekat dan teliti, di laras 

pegas utama jam ini telah dilengkapi dengan kode QR, dan ketika 

Anda memindainya, kode itu mengarah ke video tentang arloji dengan 

sebuah NFT yang terlampir di dalamnya, yang membuatnya khusus 

untuk jam tangan itu, serta aset-aset menarik lainnya dari Bulgari. 

Berikut rangkuman wawancara eksklusif kami dengan figur di 

balik merek tersebut, yaitu CEO Bvlgari, Jean-Christophe Babin, yang 

hanya dalam lima tahun, telah melipatgandakan pendapatan di 

Bvlgari hingga tiga kali lipat, dan bersama dengan tim pembuat 

jam jeniusnya, termasuk Direktur Eksekutif Pembuatan Produk Bulgari, 

Fabrizio Buonamassa Stigliani, telah menciptakan sederet arloji 

menakjubkan untuk kita kagumi. Tahun 2022 ini menandai satu dekade 

sejak peluncuran kembali Octo, semua tidak sabar menantikan 

bagaimana Bulgari akan menandai perayaan satu dekade ini, dan 

jam tangan mekanik tertipis yang pernah ada, Octo Finissimo Ultra 
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HALAMAN SAMPING
Octo Finissimo Ultra yang memiliki ketebalan hanya 1,80mm; Jam ini 
telah dilengkapi dengan kode QR

HALAMAN INI DARI ATAS
CEO Bvlgari, Jean-Christophe Babin; Proses perakitan jam tangan 
Bulgari Octo Finissimo Ultra

adalah jawabannya. Menggunakan casing bagian belakang arloji 

sebagai pelat utama, Octo Finissimo Ultra yang hanya setebal 1,8 mm 

ini tercipta. “Model jam tangan ini telah mengubah pembuatan jam 

menjadi horizontal, dan uniknya adalah, jam ini tidak memiliki roda dan 

pinion yang tumpang tindih di dalam, semuanya berada di bidang 

yang sama, termasuk tombol pemutar jam, yang sebenarnya adalah 

roda. Jarum jam dan menit ditampilkan pada sub-dial terpisah. Bukan 

hanya karena mereka terlihat bagus secara grafis, tetapi karena kami 

tidak dapat memiliki dua jarum jam di atas satu sama lain, itu akan 

menjadikannya terlalu tebal,” jelas Babin. 

Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika jam tangan ini adalah cara 

merek mengekspresikan keanggunan pria kontemporer, dengan jam 

tangan bergaris tipis, jam tangan ultra-tipis, dan menciptakan kembali 

jam tangan mekanis tradisional yang cocok dengan perkembangan 

zaman. “Tahun ini kami merayakan 10 tahun lini jam tangan Octo melalui 

rekor dunia baru, rekor dunia kedelapan. Yang ini sangat berbeda 

dari rekor pertama, bukan hanya karena tiga kali lebih tipis, tetapi 

karena konstruksinya benar-benar baru. Dan untuk mencapai hal itu, 

kami harus melupakan pembuatan jam tangan 3D dan beralih ke dua 

dimensi. Ini pada dasarnya adalah jam tangan 2D,” ungkapnya. Jam 

tangan canggih ini memiliki token unik yang tidak dapat dipertukarkan 

(NFT) yang mewakili seni digital. Diproduksi dalam Edisi terbatas hanya 

10 buah, dan ditawarkan senilai €400,000 (sekitar IDR 6,3 milyar). 

Menggunakan casing bagian 
belakang arloji sebagai pelat utama, 
Octo Finissimo Ultra yang hanya 

setebal 1,8 mm ini tercipta
Jean-Christophe Babin

CEO Bvlgari
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Brand Talk

Karl-Friedrich Scheufele merayakan 25 tahun koleksi L.U.C Chopard 
dengan trio jam tangan barunya yang terinspirasi oleh musik

B egitu banyak berita menarik yang ingin kami 
bagikan dari hasil wawancara eksklusif kami 
dengan Co-President Chopard, Karl-Friedrich 
Scheufele di ajang Watches and Wonders 
beberapa bulan lalu, termasuk keberaniannya 
dalam membuat keputusan untuk berinvestasi 

dalam Chopard Manufacture untuk pembuatan mesin jam di awal 
tahun 1990. Meski sangat mahal dan berisiko, ia merasa bahwa dalam 
jangka panjang akan menguntungkan perusahaan jika memiliki 
kemampuan untuk menciptakan mesin jam mereka sendiri. Karl-
Friedrich Scheufele memang seorang pria dengan banyak bakat 
dan memiliki prestasi di berbagai bidang, terutama pembuatan jam. 
Pemilik dan Co-President Chopard ini sangat menyenangkan jika 
diwawancara, ia selalu tampil rapi, sangat ramah, sopan dan selalu 
terlihat bersemangat saat menceritakan semua hal yang klasik, mulai 
dari jam tangan revolusioner buatan Maison, hasratnya terhadap 
mobil vintage, hingga visinya dalam menciptakan mesin jam yang 
melahirkan Chopard Manufacture di Fleurier di 1996. 

Saat ditanya apakah ia puas dengan apa yang telah dicapainya 
dengan Chopard Manufacture yang tahun lalu merayakan ulang 
tahun ke-25 itu, Karl berujar, “Tentu saya merasa senang, perasaan yang 
menyenangkan karena kami memiliki rekam jejak yang bagus tentang 
mesin-mesin jam dan komplikasi yang menarik. Tapi jelas kami masih 
punya banyak rencana. Dan fakta bahwa kami memproduksi mesin 
jam tangan kami sendiri tentunya secara langsung memperkenalkan 
berbagai keterampilan dan keahlian Chopard, dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan produksi mesin jam tangan. Selain itu juga 
membawa pendekatan yang lebih disiplin ke bidang yang terkait 
dengan logistik dan manajemen kualitas.” 

Tahun ini, Maison asal Swiss ini merayakan dengan tidak hanya satu, 
melainkan tiga arloji luar biasa dari lini Chopard L.U.C yang menonjolkan 
kemampuan internal manufaktur, yaitu L.U.C Strike One, L.U.C Full 
Strike Sapphire dan L.U.C Full Strike Tourbillon. Sebagai figur penting 
dibalik penciptaan jam tangan Chopard, Karl-Friedrich Scheufele 
tentunya terlibat langsung mulai dari inspirasi hingga ekskusi. Dan 
seperti layaknya orang-orang kreatif, pembuat jam jarang tahu kapan 
atau di mana inspirasi akan muncul, ia mengaku bahwa untuk ketiga 

SOUND OF 
ETERNITY

Karl-Friedrich Scheufele
Co-President Chopard
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Sebagai figur penting 
dibalik penciptaan jam 
tangan Chopard, Karl-

Friedrich Scheufele tentunya 
terlibat langsung mulai dari 

inspirasi hingga ekskusi

koleksi ini, inspirasi itu datang pada tahun 2018, saat dia sedang duduk di 
sebuah gereja di Saanen, tidak jauh dari resor ski Swiss di Gstaad. Saat itu 
ia tengah menghadiri pertunjukan pemain biola virtuoso Renaud Capuçon, 
dan ia menyadari bahwa jam tangan dengan fitur minute repeater harus 
dirancang sebagai alat musik, seperti halnya penunjuk waktu dan itu 
harus memberikan lebih dari sekadar indikasi waktu yang dapat didengar, 
jam tersebut harus memberikan emosi. Di antara jam tangan terpenting 
yang diluncurkan tahun ini, ketiga koleksi terbaru Chopard ini adalah 
hasil kolaborasi apik dengan dua musisi ternama, yaitu pemain cello dan 
pemain biola virtuoso Gautier dan Renaud Capuçon. Kedua bersaudara 
ini adalah musisi brilian yang telah menanamkan kepekaan, nuansa, dan 
emosi mereka ke dalam fine-tuning akustik pada ketiga model jam tangan 
ini, yang tentunya telah menjalani proses penyesuaian dan analisis di bawah 
pengawasan Karl-Friedrich Scheufele.

Dan saat ditanya bagaimana koleksi L.U.C dan proyek lain miliknya, 
yaitu Ferdinand Berthoud saling memengaruhi? Ia mengaku, “Gaya 
L.U.C dan Ferdinand Berthoud sangat berbeda, namun demikian yang 
satu membantu yang lain dan sebaliknya. Secara alami, tidak ada yang 
mungkin bagi Berthoud tanpa infrastruktur yang telah kami bangun untuk 
Chopard, kami memiliki kemungkinan untuk memulai proyek semacam 
itu secara internal, berkat infrastruktur L.U.C. Tapi Ferdinand Berthoud juga 
bermanfaat bagi Chopard, seperti dalam hal dekorasi mesin jam. Dengan 
Ferdinand Berthoud, kami membuktikan bahwa kami bisa mendorong 
dekorasi mesin jam ke level yang lebih tinggi. Juga, fakta bahwa Berthoud 
berpikir di luar kotak sering kali menjadi contoh yang baik bagi tim L.U.C.” 
Sebelum menutup sesi wawancara, kami ingin tahu kesan dan pesan 
khususnya bagi para kolektor dan penggemar jam tangan di Indonesia, 
dan dengan ramah ia menjawab, “Saya sangat senang karena saya 
dapat menunjukkan beberapa dari koleksi terbaru kami hari ini, dan tentu 
saja saya senang mengetahui bahwa ada para pecinta jam tangan yang 
tertarik dan bersemangat di Indonesia, dan saya berharap dapat secara 
pribadi mengenal dan terhubung dengan Anda semua saat saya datang 
ke Indonesia, untuk berbagi hasrat yang sama dalam hal pembuatan jam 
tangan, dan sementara itu saya harap Anda dapat menemukan banyak 
hal yang mengagumkan, termasuk di dunia pembuatan jam tangan.”  

HALAMAN SAMPING 
Karl-Friedrich Scheufele 
mengenakan L.U.C 1860 

HALAMAN INI  
L.U.C Full Strike Tourbillon, L.U.C 
Full Strike Sapphire dan  L.U.C Strike 
One; Karl-Friedrich Scheufele di 
manufaktur pertama Chopard
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Brand Talk

Jam tangan hybrid HYT yang menggabungkan gerakan mekanis dengan 
teknologi fluid hadir dalam koleksi terbarunya yang mengagumkan

Ia menunjukkan beberapa koleksi terkini dari HYT, termasuk koleksi 
Hastroid perdana yang menggunakan tampilan jam yang digerakkan 
di bawah dan cair, dan koleksi Moon Runner yang menjadi jam tangan 
pertama dengan komplikasi tambahan yang menyertai penunjuk 
jam. Mengambil estetika dari Supernova Blue Moon Runner yang 
dihadirkan beberapa bulan lalu, HYT kini berubah menjadi biru dengan 
Hastroid Supernova Blue. “Dapatkah jam tangan menjadi indah dalam 
gelap? Moon Runner White Neon baru ini dirancang untuk memenuhi 
tantangan besar, yaitu menawarkan jam tangan yang semenarik 
mungkin, di dalam keadaan gelap maupun saat terang. Dan untuk 
mencapai ini, jam tangan kami menggabungkan kekuatan sumber 
cahaya hiper dari luar angkasa ke dalam desainnya,” ungkap Davide. 
Jam tangan terbaru ini terinspirasi dari benda langit yang memesona, 
lubang hitam diprediksi dalam teori relativitas umum Albert Einstein, 
dan para ilmuwan dan ahli astrofisika mendefinisikan lubang hitam 
sebagai area di ruang angkasa di mana cahaya tidak dapat lepas 
karena gaya gravitasi luar biasa kuat. Selain sifat luminescent jamnya 
yang mengagumkan, casing Hydro Carbon dan Tec Light® 48mm 
dengan kubah kristal safir dan dial kontras langsung terlihat. Salah satu 

LIQUID TIME 

S ejak diluncurkan di tahun 2012, HYT dikenal sebagai merek 
jam tangan pertama di dunia yang menggunakan cairan 
untuk menunjukkan waktu. Mereka berhasil menciptakan 
kehebohan dalam industri pembuatan jam tangan 
dengan teknologi hybrid mechanical-fluidic yang canggih 

dan memungkinkan waktu untuk ditampilkan menggunakan cairan. 
Modul unik ini digerakkan oleh gerakan mekanis yang diproduksi. HYT 
dengan demikian menggabungkan keahlian mekanik dan teknologi 
avant-garde. Dan sejak kembalinya HYT di bawah bimbingan Davide 
Cerrato, (CEO dan Direktur Kreatif), merek jam tangan mewah ini hadir 
dengan koleksi Hastroid Green Nebula terbarunya pada awal tahun 
2022, dengan konsep pembuatan jam meca-fluidic yang sangat 
orisinal yang diluncurkan di semua silinder. Davide  yang dikenal di 
kalangan elit pembuat jam sebagai “ahli pembuatan jam tangan 
neo-vintage” telah menghasilkan banyak kreasi luar biasa untuk 
perusahaan pembuat jam kelas atas. Dengan peran gandanya 
sebagai CEO dan direktur kreatif di perusahaan yang kini diakuisisi oleh 
KTS (Kairos Technology Switzerland SA) ini, Davide sangat bersemangat 
untuk mengekspresikan inspirasi kreatifnya secara bebas. 
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Salah satu elemen yang paling luar biasa 
dari dial jamnya adalah cairan hitam 

yang terkandung dalam pipa kapiler yang 
memungkinkan indikasi mundur dari jam

HALAMAN INI DARI ATAS 
HYT Hastroid Green Nebula; Davide 
Cerrato; HYT Moon Runner Red Magma; 
HYT Moon Runner White Neon

HYT, hanya tersedia di situs penjualan online untuk waktu terbatas, dengan 
harga jual CHF 130.000 (sekitar IDR 1,9 Milyar).

Sementara HYT Moon Runner Red Magma terbaru hadir dengan misi 
“Mengungkap misteri bulan merah.” Jam tangan ini adalah pembawa 
filosofi yang menggabungkan ambisi pemahaman ilmiah, akurasi 
sempurna dari fase bulan, dan impian pemahaman baru tentang 
bagaimana siklus bulan dirasakan. “Bentuk dan wujudnya yang unik 
sama pentingnya dengan fungsinya,” jelas Davide. Representasi bulan 
benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya karena posisi sentralnya di 
jantung sistem pengukuran teknis yang disajikan oleh arloji. Di sekelilingnya 
ada dua disk indikator titanium yang menunjukkan hari dan bulan, selain 
pengaturan waktu yang akurat dengan jarum yang berjalan pada 
kelulusan yang disesuaikan, dengan pengatur waktu 5 menit, dan jam 
mundur yang ditunjukkan oleh sistem fluidic. Di jantung casing berdiameter 
48mm, panjang 52,3mm dan tebal 21,8mm, terbuat dari hidrokarbon dan 
titanium, sebagian terbungkus warna merah, di atasnya dengan kubah 
kaca kristal safir pelapis anti-reflektif, pelat jam hitam dan merah, dengan 
indeks terapan 3D dan angka luminescent putih, jelas mengungkapkan 
niatnya dan memberikan tempat sentral yang besar untuk representasi 
tubuh bulan. Hanya akan diproduksi sebanyak 27 buah, HYT Moon Runner 
dalam warna “Magma Merah” yang unik dan eksklusif ini ditawarkan 
senilai CHF 120.000 (sekitar IDR 1,8 milyar).   

elemen yang paling luar biasa dari dial jamnya adalah cairan hitam 
yang terkandung dalam pipa kapiler yang memungkinkan indikasi 
mundur dari jam. Fungsi ini digerakkan oleh kaliber 601-MO, mesin 
mekanis berpemutar manual dengan cadangan daya 72 jam, seperti 
menit yang ditunjukkan oleh jarum pusat, dan tanggal dan bulan oleh 
sistem disk khusus. Fase Bulan ditunjukkan oleh representasi 3D eksklusif 
dari satelit alami Bumi khusus untuk model HYT Moon Runner. “Bentuk 
bulan di tengah dengan ukuran sangat besar adalah benar-benar 
baru. Bulan raksasa yang tampak melayang di jantung instrumen, 
dengan jembatan gantung yang memungkinkan tampilan melingkar 
di mana jarum menit satelit berjalan,” jelas Davide. Langka dan ultra-
eksklusif, Moon Runner White Neon diproduksi dalam edisi terbatas 10 
buah, untuk merayakan 10 tahun pertama eksplorasi dan penaklukan 

Davide Cerrato
CEO dan Direktur Kreatif HYT

HALAMAN SAMPING 
HYT Supernova Blue Moon Runner
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Brand Talk

Patek Philippe berhasil menciptakan chronograph terumit yang mampu 
mengukur waktu hingga 1:10 detik dan memiliki tujuh paten eksklusif

Philippe kali ini memberi kejutan dengan meluncurkan sebuah 
chronograph yang sangat rumit dan mampu mengukur waktu 
sampai 1:10 detik, yaitu Patek Philippe Ref. 5470P-001 1/10th Second 
Monopusher Chronograph. 

Untuk mengetahui lebih dalam, kami berhasil melakukan 
wawancara eksklusif dengan Philip Barat, Director of R&D, Patek 
Philippe dalam sebuah sesi wawancara virtual terbatas. “Model ini 

Endless Invention

M erek jam mewah asal Swiss, Patek Philippe 
merupakan salah satu yang terdepan 
dalam hal inovasi pembuatan jam 
tangan mekanikal. Patek Philippe selalu 
mencengangkan para penggemar jam 
lewat inovasi terbaru setiap tahunnya, dan 

tahun ini pun bukan pengecualian. Setelah meluncurkan inovasi lewat 
loudspeaker mekanikal untuk minute repeater pada tahun lalu, Patek 
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Bintang utama adalah mesinnya, 
CH 29-535 PS 1/10 yang karena 
tingkat kerumitannya berhasil 
menghasilkan tujuh paten baru 

untuk Patek Philippe

Philip Barat
Director of R&D, Patek Philippe

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS 
Ref. 5470P-001 awalnya didesain sebagai jam dari 
koleksi advanced research; Philip Barat, Director of 
R&D, Patek Philippe; Dial jam menampilkan warna biru 
dengan aksen merah, dibuat dengan teknik lacquer dan 
angka Breguet yang terbuat dari emas putih 18 karat

HALAMAN SAMPING 
Patek Philippe Ref. 5470P-001 1/10th Second 
Monopusher Chronograph
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“Dua yang paling sulit untuk 
dibuat adalah mengatur 

pendulum dan peredam kejut 
untuk jarum jam 10 detik.” 

merupakan jam tangan dengan waktu pengembangan terlama untuk 
Patek, karena mulai dikembangkan dari tahun 2011,” ujar Philip Barat, 
kepala pengembangan jam Patek Philippe.

Ref. 5470P-001 pada awalnya didesain sebagai jam dari koleksi 
advanced research dari Patek Philippe, namun kemudian dibuat 
sebagai jam edisi terbatas di koleksi tahun ini karena tingkat 
kerumitannya yang sangat tinggi. Untuk menghasilkan sebuah jam 
chronograph yang bisa mencatat 1:10 detik dengan hanya satu 
tombol pengontrol merupakan sebuah tantangan tersendiri.

Tampilan jam tangan ini sangat elegan dan tidak mencolok, namun 
menyimpan banyak detail yang harus dihasilkan lewat inovasi dan 
keahlian tingkat tinggi. Jam berukuran 41mm ini memiliki case yang 
terbuat dari platinum, metal berharga yang sulit untuk dibentuk. 
Permukaan jam menampilkan warna biru dengan aksen merah yang 
sangat sporty, dibuat dengan teknik lacquer dan menampilkan angka 
Breguet applied yang terbuat dari emas putih 18 karat. Untuk menjamin 
pembacaan waktu terukur yang sederhana dan cepat, pembuat 
mesin jam merancang sistem detik konsentris yang dipatenkan dan 
fraksi indikasi kedua. 

Jika biasanya jam chronograph pada umumnya memiliki beberapa 
pusher, maka jam ini hanya memilki satu, atau sering disebut mono 
pusher. Detail desain ini membuat jamnya menjadi lebih elegan 
namun tidak mencolok. Detail lain yang membuatnya lebih tidak 
mencolok lagi adalah tali jam yang terbuat dari kulit berwarna biru 
yang simpel. Jam tangan ini dilengkapi dengan dua jarum di tengah, 
masing-masing digerakkan oleh salah satu mekanisme. Satu jarum 

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS 
Tampilan jam sangat elegan, dan menyimpan banyak 
detail yang dihasilkan lewat inovasi dan keahlian 
tingkat tinggi; Jam berukuran 41mm ini memiliki case 
yang terbuat dari platinum, dan bagian belakang case 
jam transparan

HALAMAN SAMPING 
Mesin jam CH 29-535 PS 1/10 karena tingkat 
kerumitannya berhasil menghasilkan tujuh paten 
baru untuk Patek Philippe, total jam tangan ini 
menggunakan 31 paten dari Patek Philippe; Philip 
Barat, kepala pengembangan jam Patek Philippe
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terakumulasi. Hasilnya adalah semua komponen tetap pada posisi 
yang diinginkan, menghilangkan dampak apa pun pada fungsi jam 
tangan yang benar. “Dua yang paling sulit untuk dibuat adalah 
mengatur pendulum dan peredam kejut untuk jarum jam 10 detik,” 
ungkap Philip.

Paten lain yang unik adalah penggunaan bahan Silinvar (silikon 
dengan lapisan silikon oksida)  untuk jarum jam yang digunakan pada 
dial. Penggunaan bahan yang tidak biasa ini memiliki keuntungannya 
sendiri menimbang movement yang rumit memerlukan tenaga yang 
lebih besar. “Penggunaan jarum jam yang terbuat dari silikon hanya 
memerlukan setengah energi dibandingkan bahan metal,” kata Philip.

Kedepannya movement yang sangat rumit ini masih bisa 
dikembangkan secara fungsi dan berpotensi melahirkan inovasi terbaru 
lainnya dari Patek Philippe di masa datang. “Kita bisa menambahkan 
sebuah inline perpetual calendar di jam yang satu ini, akan sangat 
bagus jika kita bisa melakukannya,” ujar Philip.  

jam (dengan rotasi satu menit) memungkinkan detik menjadi membaca 
dengan cara tradisional; sementara sisi lain berputar di sekitar dial dalam 
12 detik, mencakup 12 sektor, masing-masing dibagi menjadi sepuluh 
bagian yang sesuai dengan sepersepuluh detik.

Tentu bintang utama dari jam ini adalah mesinnya, yaitu CH 29-535 PS 
1/10 yang karena tingkat kerumitannya berhasil menghasilkan tujuh paten 
baru untuk Patek Philippe. Secara total jam tangan ini menggunakan 
31 paten dari Patek Philippe. Beberapa paten terbaru tersebut adalah 
peredam kejut pendulum dan juga kait peredam kejut untuk fungsi 
chronograph. 

Kait peredam kejut berfungsi mengamankan rocker kopling selama 
seluruh proses pengukuran waktu singkat. Sementara peredam kejut 
untuk fungsi chronograph menggunakan “ketidakseimbangan” (pusat 
gravitasi, jangan bingung dengan pusat rotasi) komponen mekanisme 
chronograph sepersepuluh detik. Ketika terjadi getaran, nilai akselerasi 
dari komponen yang terkena getaran bisa dikompensasi alih-alih 
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Point of View

To Be Truly 
INDEPENDENT

Di edisi ini, kolumnis kita yang juga kolektor jam tangan dan salah satu 
anggota Deployant, Charles Sutanto berbagi sudut pandangnya tentang 

pembuat jam tangan independen
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I 
ndependensi – sebuah kata sederhana yang sering 
disalahartikan, khususnya dalam dunia pembuatan 
jam tangan dan industri jam tangan pada umumnya. 
Banyak orang akan melihat kata pembuatan jam tangan 
independen secara berbeda karena tidak ada parameter 
tertentu untuk mendefinisikannya. Pada intinya, istilah 
“mandiri” berarti memiliki kendali tanpa dipengaruhi oleh 

orang lain baik itu orang, peristiwa, atau benda. Namun, dalam konteks 
industri jam tangan, menjadi mandiri tidak hanya berarti tidak dipengaruhi 
secara moneter tetapi juga dalam hal visi, eksekusi, teknologi atau bahkan 
status pembuat jam itu sendiri. Untuk mulai mendefinisikan dari jarak jauh 
apa arti pembuatan jam tangan independen, kita harus memikirkan istilah 
tersebut dari berbagai aspek berbeda, yang kemudian dapat memberikan 
perspektif umum tertentu. Meskipun mungkin tidak 100% menyenangkan, 
hal ini tentu dapat membantu menjembatani pemahaman di antara para 
kolektor.

Dari Mana Kita Mulai?
Mari kita mulai dengan apa yang umumnya dipahami. Bagi banyak 

penggemar dan kolektor industri, istilah merek pembuat jam tangan 
independen berarti merek di luar konglomerat jam tangan besar seperti 
Richemont, LVMH, Swatch Group, dan yang sebelumnya merupakan 
divisi jam tangan Kerring. Jika demikian halnya, lalu bagaimana seseorang 

Dalam konteks industri jam tangan, 
menjadi mandiri tidak berarti tidak 

dipengaruhi secara moneter tetapi juga 
dalam hal visi, eksekusi, teknologi

HALAMAN INI 
Franck Muller X BWD Crazy Hours 
Snoopy; Charles mengenakan jam 
A. Lange Söhne koleksi pribadi; 
Salah satu koleksinya, Hermes 
Arceau L’Heure de la Lune

HALAMAN SAMPING 
Charles Sutanto di Ambrosia 
Private Club, Jakarta
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Bagaimana dengan Seiko yang 
juga memiliki merek seperti Grand 

Seiko, Credor, Orient, dan lain-
lain selain namanya? 

memposisikan perusahaan seperti Arnold & Son dan Angelus yang 
tergabung dalam kelompok Citizen? Dan ya, Citizen dari Jepang. Dan 
bagaimana dengan Seiko yang juga memiliki merek seperti Grand Seiko, 
Credor, Orient, dan lain-lain selain namanya? Apakah kita kemudian 
mendefinisikan mereka sebagai independen? Atau bagaimana dengan 
Rolex? Tentu saja mereka dapat didefinisikan sebagai perusahaan jam 
tangan independen, karena pemilik mayoritasnya adalah sebuah 
yayasan – Hans Wilsdorf Foundation.

Tetapi seperti yang dapat dibayangkan, ukuran perusahaan seperti 
Rolex dan Seiko, mereka akan memiliki target keuangan yang harus 
dipenuhi, pemegang saham yang harus dipuaskan, dan peritel di seluruh 
dunia untuk menjual produk mereka. Logikanya kemudian, ini berarti 
mereka memiliki batasan tertentu untuk melampaui “norma” merek 
untuk proses kreatifnya, oleh karena itu mengapa Rolex adalah Rolex, 
karena mereka tahu formulanya berfungsi. Kita dapat dengan aman 
menyimpulkan bahwa definisi tersebut tidak merangkum arti merek 
independen dengan cukup jelas meskipun mungkin dimiliki secara 
independen, perusahaan-perusahaan ini begitu besar dan kompleks 
dengan banyak pemangku kepentingan yang harus dipenuhi.

Apakah Ukuran Itu Penting?
Pada titik mana gravitasi keuangan akan terlalu besar untuk diabaikan 

atau terlalu sulit untuk dihindari? Inilah yang saya maksud dengan 

pernyataan itu. Pada satu sisi yang ekstrem, orang dapat menemukan 
definisi pembuat jam tangan artisan seperti George Daniels. Bekerja 
sendiri, dia tidak hanya berhasil menciptakan mekanisme escapement 
baru – Co-Axial – tetapi juga membuat dokumentasi tentang cara 
membuat jam tangan dari awal menggunakan metode tradisional 
yang telah membantu menghidupkan kembali pembuatan jam tangan 
tradisional yang berlaku dalam 10 -15 tahun terakhir. Daniels adalah 
lambang pembuat jam independen.

Di sisi lain, kita semua tahu kebangkitan Franck Muller. Seorang pembuat 
jam flamboyan yang memulai sebagai pembuat jam independen. 
Keberaniannya mengambil risiko telah berhasil menempatkan kreasinya 
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menjadi sorotan dan sekarang memproduksi hampir 40.000 buah per 
tahun - di bawah panji Watchland - Muller tidak lagi terlibat dalam 
pengambilan keputusan kreatif untuk mereknya sendiri seperti dirinya 
sekarang menjalankan organisasi kompleks yang mencakup pemodal, 
peritel, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, apakah kolektor bisa 
mengategorikan Franck Muller sebagai merek independen?

Dan ada beberapa yang berhasil menjaga keseimbangan antara 
kreativitas melawan tujuan finansial untuk menciptakan merek yang 
lebih berkelanjutan. Hanya sedikit yang terlintas dalam pikiran seperti 
François Paul Journe. Dengan investasi dari grup Chanel, sejauh ini 
merek jam tangan FP Journe semakin kuat meski masih membatasi 
produksinya untuk menjaga eksklusivitas. Hal ini memungkinkan Journe 
untuk tetap memamerkan kreativitasnya seperti yang ditunjukkan dalam 
produk yang dia kirimkan untuk Only Watch 2021 – karya kolaborasi 
dengan Francis Ford Coppola. Jadi di mana kita menarik garis dari 
apa kemerdekaan itu? Apakah kemerdekaan berarti hanya seseorang 
atau bisa menjadi merek? Bagikan pendapat Anda tentang masalah 
ini karena kami akan mengeksplorasi lebih lanjut di artikel berikutnya. 
Silakan kirim pendapat Anda melalui surel ke: info@zamrud-media.com, 
dan pendapat terbaik akan mendapatkan suvenir menarik dari majalah 
Collector’s Guide-WATCHES, Indonesia, dan akan kami tayangkan di 
kanal media sosial kami.  

HALAMAN INI 
Jam kolaborasi FP Journe X Francis Ford 
Coppola; Charles mengenakan Hermes 
Arceau L’Heure de la Lune; Jam A. Lange 
Söhne koleksinya

HALAMAN SAMPING 
Grand Seiko SLGT003 “Kodo” Constant 
Force Tourbillon; Charles Sutanto
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Kolaborasi Tissot dengan bintang tim nasional 
basket Indonesia, Brandon Jawato
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M
enjelang perhelatan FIBA Asia Cup di Jakarta pada 

bulan Juli lalu, atlet dan bintang tim nasional Basket 

Indonesia dan pengukir sejarah kemenangan 

Indonesia di SEA Games 2021, Brandon Jawato 

didaulat menjadi Friend of The Brand Tissot untuk 

Indonesia. Tissot memang merupakan salah satu sponsor global (Global 

Partner) di ajang pertandingan bola basket antar negara Asia, FIBA Asia 

Cup 2022, dan sekaligus juga menjadi Official Timekeeper (Pencatat 

Waktu Resmi) FIBA sejak tahun 2008. Setelah menyaksikan pertandingan 

semi-final FIBA Asia Cup atas undangan Time International, sebagai 

peritel resmi Tissot di Indonesia, kami berkesempatan mewawancarai 

pemain naturalisasi kelahiran Amerika yang memiliki darah keturunan 

Bali ini saat liburan singkatnya di Bali, sebelum terbang menuju Jepang 

untuk bermain memperkuat tim Jepang.

Apa kesan Anda saat didaulat menjadi Sahabat merek Tissot di 
Indonesia?

Saya sangat senang dan bersemangat mewakili Tissot, karena kami 

memiliki persamaan DNA dalam hal kekuatan mental, hasrat dan 

penampilan. Tissot Supersport Chrono ini adalah jam tangan yang 

cocok untuk melengkapi penampilan saya di luar lapangan Basket. It’s 

time to push the limits and achieve the impossible with Tissot Supersport 

Chrono!

Jam tangan mana yang paling sering Anda kenakan? 
Tissot Supersport Chrono yang saya kenakan ini sebetulnya adalah 

salah satu jam tangan favorit saya dari merek Tissot, karena saya suka 

tampilan dial dan bezel jamnya yang besar (berdiameter 45,5 mm), 

dan warnanya yang menunjukkan simplicity dalam warna coklat yang 

bagus dan hitam. Dan saya juga menyukai jam tangan Rolex saya.

Jika diberi kesempatan untuk mendesain sebuah jam tangan, fitur 
khusus atau bahan dan bentuk desain seperti apa yang ingin Anda 
miliki pada jam itu? 

Jam tangan impian saya? Hmm, ini akan menjadi sangat menarik! 

Jam tangan yang saya impikan adalah yang seluruhnya terbuat dari 

emas, dengan bezel dan dial jam yang dipenuhi berlian, jadi di bagian 

depannya seluruhnya bertatahkan berlian, dan di bagian tengahnya 

saya ingin warna hijau yang spesifik, yang merupakan warna favorit 

saya. Dan saya ingin menuliskan quote di bagian belakang case jam, 

dan juga inisial nama saya.   

Apa hal terberat sebagai seorang atlit profesional? 
Tidak ada hal yang berat tentang menjadi seorang pemain basket 

profesional. Maksud saya, kita seharusnya selalu bersyukur bisa bangun 

setiap hari, berlatih, bertanding, jadi itu adalah sebuah anugerah. Apa 

lagi untuk sesuatu yang sangat kita sukai dan jika kita memiliki passion 

terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, tidak ada yang berat tentang 

hal itu, we just love what we do, sesederhana itu.

 

Apa rencana Anda ke depan? 

Rencana saya ke depan untuk olahraga Basket, adalah terus 

bertanding di negara-negara lain, di seluruh Asia, memperluas 

jaringan saya, dan dapat berbagi pengetahuan dan membawa 

pulang pengalaman saya nanti ke Indonesia, menjadi pelatih basket 

di sini, sehingga saya dapat mengajar para pemuda dan anak-

anak di desa-desa, memberi mereka kesempatan seperti saya yang 

beruntung dapat bermain basket di sepanjang karir saya. Jadi saya 

merasa bahwa saya harus bermanfaat di sini, di Indonesia, dan untuk 

meneruskan karir profesional saya, dan dengan uang yang saya 

peroleh, saya investasikan untuk negara tercinta saya, Indonesia, dan 

berinvestasi untuk diri saya sendiri. Itulah yang akan terus saya lakukan.  

Tiga kata yang Anda fikirkan hari ini?
Basketball, I love you! 

Saya dapat mengajar para pemuda dan 
anak-anak di desa-desa, memberi mereka 
kesempatan seperti saya yang beruntung 

dapat bermain basket di sepanjang karir saya
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Ia hadir kembali dengan gaya yang unik, koleksi jam yang beragam, 
dan pengetahuan akan jam tangan dan jejaring sosialnya yang luas

T
ahun ini di ajang Watches and Wonders, kami 

berjumpa lagi dengan sang kolektor jam asal Indonesia 

yang bermukim di Jerman, Danar Widanarto alias Mr. 

Watches alias Chronondo yang selalu tampil eksentrik 

dan menghibur. Kehadirannya mudah dikenali, berkat 

jas uniknya yang dihiasi hampir seluruh koleksi jam tangannya yang 

disusun sedemikian rupa sehingga menarik perhatian siapa pun yang 

berada di dekatnya, termasuk para CEO dan para pelaku di industri 

jam tangan yang ditemuinya di sana. Pria kelahiran Klaten, 7 Mei 1982 

yang tengah terobsesi dengan TikTok ini selalu memiliki ide-ide brilian 

dan lucu untuk konten video-videonya di media sosial. Meski tampak 

hanya untuk lucu-lucuan, namun ia serius menggarap setiap konten 

videonya, terlihat isinya yang berbobot, dan fokus pada topik-topik 

yang tengah trending, dan sebagian besar berhubungan dengan jam 

tangan.

Sungguh sebuah cara unik untuk mengedukasi para pengikut 

setianya di sosial media, atau sekedar berbagi info terbaru tentang 

jam tangan, yang dikemas dalam video singkat, penuh sarkasme 

namun menarik dan penuh warna. Ya, Danar selalu tampil stylish dan 

penuh warna, seperti koleksi jam tangannya. Saat mudik ke tanah air 

baru-baru ini, ia sempat mampir di beberapa tempat di Jakarta, dan 

mengenakan jam tangan Tudor BlackBay 58 untuk travelling. Ia juga 

memiliki koleksi jam dari merek jam buatan Indonesia, Lima Watch, 

termasuk lini terbaru yaitu Meca Revolt, Diver Style dengan bezel yang 

dapat ditukar pasang. Jika Anda seorang penggemar atau kolektor 

jam dan suatu saat berjumpa dengannya, siap-siap untuk diajak “drop 

challenge” dengan gayanya yang kocak!  www.chronondo.de   

HALAMAN INI
Bersama Edouard Meylan, 
CEO H. Moser & Cie; Bersama 
Laurent Lecamp, Managing 
Director Montblanc, Watch 
Division; Danar saat berada 
di Jakarta; Mengenakan jam 
Lima Meca Revolt, Diver Style 
dengan bezel yang dapat 
ditukar pasang

Sungguh sebuah cara unik untuk 
mengedukasi para pengikut setianya di 
sosial media, atau sekedar berbagi info 

terbaru tentang jam tangan
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Permainan kombinasi warna, perubahan hingga detil terkecil, hingga wajah 
baru dari seri jam tangan yang memberi penghormatan kepada pelopor 

penerbangan, inilah daya tarik dari koleksi terbaru Rolex periode 2022
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Dari ajang bergengsi Watches & Wonders yang telah 

dilangsungkan di Jenewa beberapa waktu lalu, 

hanya beberapa merek jam tangan yang diantisipasi 

kemunculan seri terbarunya, salah satunya dari 

merek yang dikenal lekat berkat logo mahkotanya 

ini. Dalam pencariannya yang tiada henti untuk keunggulan, Rolex 

terus-menerus meningkatkan estetika dan teknologi jam tangan 

simbolisnya. Mereka adalah undangan untuk mendorong batas, untuk 

mencapai yang lebih tinggi lagi. Dengan, seperti selalu, janji yang sama 

untuk kualitas luar biasa berkat penguasaan keahlian pembuatan jam 

tangan in-house perusahaan yang lengkap.

A Tribute To Aviation
Salah satu sorotan utama dari hal baru tahun ini adalah                                           

Oyster Perpetual Air-King. Jam tangan ini memiliki casing yang didesain 

ulang sepenuhnya dengan pelindung mahkota dan sisi lurus seperti 

kebanyakan model di kategori Profesional. Proporsi tali jam Oyster juga 

telah ditinjau kembali, dan terutama tautan tengahnya telah diperluas. 

Yang pertama untuk model ini, dilengkapi dengan gesper pengaman 

Oysterlock. Tampilan jam tangan juga telah disegarkan dan seimbang 

sempurna berkat penambahan ‘0’ sebelum ‘5’ pada skala menit. Setiap 

interval lima menit, oleh karena itu, sekarang ditandai dengan dua 

digit. 

Selain itu, Air-King generasi baru mendapat manfaat dari tampilan 

Chromalight yang dioptimalkan, menjamin keterbacaan maksimum 

dalam kondisi gelap. Tiap-tiap indikator nomornya terisi oleh 

bahan Chromalight yang bercahaya. Penggerak utamanya juga 

diperbaharui, yaitu kaliber 3230 yang dikembangkan secara mandiri 

dan pertama kali diperkenalkan kepada publik di tahun 2020 lalu. 

Berkat arsitektur barel dan efisiensi escapement yang sangat unggul, 

cadangan daya kaliber 3230 bertahan hingga kira-kira 70 jam.

Dengan kreasi terbarunya, Rolex 
memancarkan cahaya optimisme dan 

inovasi di dunia pembuatan jam

HALAMAN INI
Oyster Perpetual Air-King; Gesper pengaman
Oysterlock; Tampilan jam tangan telah disegarkan dan 
seimbang sempurna berkat penambahan ‘0’ sebelum ‘5’ 
pada skala menit

HALAMAN SAMPING
Tampilan Oyster Perpetual Air-King terbaru
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Green with Envy
Terbuat dari Oystersteel dan dilengkapi dengan tali jam Oyster, jam 

tangan ini memiliki sisipan bezel Cerachrom monoblok dua warna 

dalam keramik hijau dan hitam – pasangan warna yang belum 

pernah terlihat pada model ini. Arloji asli ini menyoroti kesiapan                             

Oyster Perpetual GMT-Master II untuk penemuan dan interpretasi ulang. 

Selain itu, aperture tanggal dan lensa Cyclops juga telah bergerak 

dan muncul pada jam 9. Ini memerlukan perubahan proses pengujian 

presisi untuk beberapa kontrol akhir yang dilakukan sebagai bagian 

dari sertifikasi Kronometer Superlatif.

Versi baru GMT-Master II dilengkapi dengan kaliber 3285, 

sebuah gerakan terdepan dalam teknologi pembuatan jam, 

memungkinkannya menampilkan jam, menit, detik dan tanggal, serta 

Versi yang tidak terduga, 
Oyster Perpetual GMT-Master II 

yang baru memiliki fitur tombol dan 
pelindung tombol jam di sisi kiri case jam

zona waktu tambahan dalam format 24 jam. Casing Oyster 40 mm dari 

GMT-Master II baru dijamin kedap air hingga kedalaman 100 meter dan 

ketahanannya juga dibuktikan oleh sertifikasi Superlative Chronometer 

atau COSC, yang membuat jam tangan ini tahan terhadap tekanan 

medan magnet. Masih dari segi yang sama, tampilan jam pun dilindungi 

oleh kaca safir tahan gores. Tali jam tangannya menggunakan clasp 

pengaman Oysterlock, yang memiliki kenyamanan Easylink untuk 

mengatur panjang-pendek tali jam.
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Bold and Blue
Oyster Perpetual Day-Date 40 yang baru diluncurkan tahun ini telah 

memikat hati banyak penggemar jam tangan. Ada hal yang tidak dapat 

dijelaskan betapa serasinya ice blue terang ketika dipadupadankan 

dengan case dan tali jam tangan berbahan platinum. Platinum selain 

menjadi bahan metal berkualitas paling tinggi, juga tergolong bahan 

yang paling sulit untuk ditangani dalam menghasilkan bentuk yang 

sempurna. Rolex membuktikan kelihaiannya dalam menciptakan 

teknik pembuatan jam tangan, terutama ketika mengejar bentuk 

bezel beralur hingga sempurna menggunakan bahan metal platinum 

tersebut. Karena prosesnya bisa menghabiskan waktu tahunan, hanya 

untuk melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan bentuk 

tersebut, tidak salah jika seri jam tangan ini diberi julukan sebuah 

simbol dari kesan prestise. Day-Date menampilkan fitur kalender yang 

ditunjukkan lewat nama hari yang dieja penuh di bagian indikator 

angka 12, melengkapi fitur penunjuk tanggal di angka tiga, dan 

penomoran dengan angka Romawi klasik. Jam tangan ini ditenagai 

oleh kaliber 3255 dengan Chronergy escapement dan daya tahan 

hingga 70 jam, dan kedap air hingga 100 meter. Terdapat pilihan 

ukuran 36 mm, cocok bagi yang memiliki pergelangan lebih kecil, 

dengan gelang jam President, karena banyak tokoh-tokoh terkemuka 

yang mengenakannya, memastikan Day-Date dikenal sebagai jam 

tangan ‘President’.

HALAMAN INI
Tampilan Oyster Perpetual Day-Date 40 
dalam 950 platinum dan pelat jam ice 
blue

HALAMAN SAMPING
Koleksi Oyster Perpetual GMT-Master II, 
dalam diameter 40 mm dan kedap air 
hingga kedalaman 100 meter
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A Bouquet of Floral Dials
Rolex melafazkan romantisnya estetika kelopak bunga pada tiga seri 

Oyster Perpetual Datejust berukuran 31 mm. Bak tiga buket indah 

dengan taburan bunga dalam warna berbeda, pada pilihan pertama, 

dial dengan floral berwarna silver dibungkus oleh case jam dari 

Oystersteel dan gelang jam tangan bergaya Jubilee berwarna senada, 

dalam warna Rolesor Everose yang dikelilingi oleh bezel bertabur berlian. 

Pilihan kedua hadir dengan warna dial biru i.e azzurro, dengan case jam  

Oystersteel, bezel beralur emas putih 18 karat, berpadu dengan gelang 

jam. Pilihan ketiga, hadir dalam dial berwarna hijau Olive, dengan 

case emas kuning 18 karat yang mewah, dengan gelang jam Oyster, 

dan semakin sempurna berkat kilauan bagian bezel bertabur berlian. 

Sebelum terpukau oleh kelopak bunga dari tiap-tiap jam tangan 

ini, perhatikan bagian putik di mana sebutir berlian terpahat manis 

diatasnya. Jika dihitung secara teliti, masing-masing jam tangan 

memiliki 24 bunga berputik berlian, yang jika ditelisik lebih jauh. Jika 

pada momen spesial biasanya pasangan akan memberikan buket 

bunga sebagai pemanis hadiah utama, jam tangan ini seolah dapat 

menjadi wujud hibrid dari dua hal tersebut.
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Mengusung kaliber 2236, kreasi jam tangan berbunga ini 

membawa estetika khas Datejust, dengan kemampuan daya 

simpan energi 55 jam. Dial motif bunga yang dihias dalam koleksi                                                                          

Oyster Perpetual Datejust 31 yang baru merupakan bukti keahlian 

pembuatan jam tangan yang unik dari merek tersebut.

Mengusung kaliber 2236, kreasi jam 
tangan berbunga ini membawa estetika 

khas Datejust, dengan kemampuan daya 
simpan energi 55 jam

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS 
Oyster Perpetual Datejust 31 dalam versi dial 
silver, dalam  Oystersteel dan emas Everose 
dan gelang jam Jubilee; Tampilan close-up 
Oyster Perpetual Datejust 31  dengan detil 
mengagumkan; Versi hijau Olive, dalam emas 
kuning 18 karat dan gelang jam President
 
HALAMAN SAMPING 
Tampilan Oyster Perpetual Datejust 31 dalam 
versi dial biru i.e azzurro, dalam  Oystersteel 
dan emas putih, dan gelang jam Oyster; Kaliber 
2236, dengan cadangan kira-kira 55 jam
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Sail Away with Me
Permata baru bersinar di permukaan laut: untuk pertama kalinya, Yacht-

Master 42 tersedia dalam warna emas kuning – penyempurnaan yang 

terinspirasi dan orisinal dari jam tangan berlayar lambang yang sama 

sekali tidak mengubah arahnya. Dapat langsung dikenali, terutama 

dari bagian bezel berbahan keramik, dengan bagian indikator angka 

yang dipoles dan dibuat sedikit timbul, dalam latar belakang bahan 

matte. Menjadikannya begitu kontras, meskipun masih dalam warna 

senada dengan bagian dial yang berwarna hitam, namun dilengkapi 

oleh indikator dan penulisan dengan font berwarna putih. Emas kuning 

yang dipilih oleh Rolex tahun ini menghasilkan proporsi kontras warna 

yang mewah karena dipadukan dengan warna hitam penuh dari 

bagian bezel, dial dan tali jam tangan bergaya Oysterflex, yang terbuat 

dari bahan karet yang nyaman. Sebagai penyokong daya, kaliber 

3235 dengan daya simpan hingga 70 jam tertanam di dalamnya, dan 

jam tangan ini juga kedap air hingga 100 meter dan tahan terhadap 

guncangan dan medan magnet.
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Oyster Perpetual Yacht-Master juga hadir dalam versi yang sedikit 

lebih mungil, tetapi dengan paras dan konstruksi yang luar biasa 

atraktif. Yacht-Master 40 adalah jam tangan yang merupakan hasil 

formulasi dan ideasi di mana kemasyhuran wujud elemen langit dan 

lautan bertemu. Kemudian matahari terbit yang direfleksikan oleh air, 

bersamaan ketika udara bereaksi dan menghasilkan warna berpendar. 

Momen ini ditangkap dan diabadikan untuk dapat disaksikan 

keindahannya langsung ketika melihat keindahan jam tangan ini 

melalui pergelangan tangan. Bagian bezel yang bertatahkan berlian, 

batu safir warna biru, perak, dan merah muda, mewakili nuansa 

warna dari fenomena Aurora Borealis. Keunikan desain ini kemudian 

dibungkus oleh case berbahan emas putih. Masih ditenagai oleh 

kaliber yang sama, kedua jam tangan ini akan menyempurnakan 

momen berlayar dengan performanya yang tidak perlu diragukan 

lagi. Diluncurkan sejak tahun 1992, seri Yacht-Master dirancang secara 

khusus bagi para navigator dan nakhoda. Seri ini kehadirannya terus 

dirawat, menjadikannya sebuah warisan dan nilai merek yang kaya 

dan lekat bagi perjalanan merek Rolex di dunia pelayaran dan 

kelautan sejak tahun 1950-an. Jam tangan ini masuk ke dalam kategori 

profesional, dan mampu memberikan perpaduan sempurna antara 

fungsi dan gaya kelautan, yang andal tak hanya ketika digunakan 

sehari-hari di darat dan di perairan. Seperti seluruh jam tangan Rolex, 

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 dilindungi oleh sertifikasi Kronometer 

Superlatif yang dilambangkan dengan segel hijau yang disertakan 

dengan setiap jam tangan Rolex dan digabungkan dengan jaminan 

internasional lima tahun. 

Bagian bezel yang bertatahkan berlian, 
batu safir warna biru, perak, dan merah 

muda, mewakili nuansa warna dari 
fenomena Aurora Borealis

HALAMAN INI 
Oyster Perpetual Yacht-Master 40, dengan paras dan konstruksi 
yang luar biasa atraktif 

HALAMAN SAMPING 
Detil pada koleksi Oyster Perpetual Yacht-Master 42 yang menawan, 
dalam versi emas kuning, dial dalam warna hitam yang kontras, 
dan tali jam bergaya Oysterflex; Kaliber 3235 dengan cadangan 
daya kira-kira 70 jam
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Cartier memadukan sejarah mereka dengan kompleksitas inovasi dan 
sentuhan hal modern untuk koleksinya tahun ini
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M aison Cartier adalah salah satu merek yang 

paling ditunggu-tunggu penggemar jam tangan 

dan perhiasan setelah merilis serangkaian kreasi 

baru yang mengagumkan tahun ini. Dimulai 

dengan Pasha de Cartier yang memadukan 

antara warisan dan sisi modern, Santos-Dumont klasik yang diberi 

sentuhan lacquer, dan Masse Mysteriuse yang disulap menampilkan 

kesan terbang melayang.

Pasha de Cartier memiliki sejarah yang kaya, dengan keunggulan 

pada desain “persegi-dalam-lingkaran,” hingga crown yang 

menggunakan rantai dan empat indeks angka yang tebal pada 

jam 12, 3, 6 dan 9. Tahun ini, Maison Cartier memperkuat status Pasha 

dengan tambahan kecil namun memiliki pesona yang megah melalui 

versi liontin kecil dengan motif C ganda, motif hati atau juga motif mata 

yang dapat dijepitkan pada bagian crown. Selain itu, Pasha de Cartier 

hadir dengan komplikasi Moonphase, Skeleton, dan Flying Tourbillon, 

yang masing-masing ditenagai oleh mekanisme mesin jam yang ikonik, 

dan varian chronograph ditawarkan dengan anthracite dial. Terdapat 

pula Pasha de Cartier Grille, yang secara silsilah melampaui desain 

“persegi-dalam-lingkaran”, karena jam tangan ini mengambil sejarah 

dari kisah Pasha yang terdapat dalam arsip Maison Cartier, yaitu desain 

jam kedap air yang berasal dari tahun 1943 yang menampilkan kisi 

pelindung yang ditempatkan di atas dial dan case. Desain kisi-kisi ini 

kembali hadir pada Pasha de Cartier Grille tahun 2022, dan sesuai 

dengan namanya, desainnya memiliki grill yang membungkus bagian 

dial yang dapat dilepas. Meskipun konsepnya terdengar sederhana, 

efek visualnya sangat menarik, karena kisi-kisinya memperkuat ciri grafis 

jam tangan yang kuat. Dan jika membutuhkan tampilan jam tangan 

yang lebih bersih, kisi-kisi tersebut dapat dilepas dan dipasang kembali 

dengan mudah, berkat sistem baru yang didukung oleh empat jepitan 

kecil dengan pegas. Versi yellow gold berdiameter 41mm memberikan 

sentuhan klasik yang kuat, sementara dua versi dengan perhiasan 

dalam diameter 30mm dan 35mm dengan berlian di bezel dan kisi-

kisinya menjadikan tampilannya memukau.

Koleksi lain adalah Santos de Cartier yang ikonik dan pertama diproduksi 

tahun 1904,  Jam tangan ini dibuat khusus untuk penerbang terkenal asal 

Brasil, Alberto Santos-Dumont, dan Louis Cartier mendesainnya dalam 

bentuk persegi disaat jam saku secara tradisional masih berbentuk bulat. 

Elemen kunci Santos de Cartier langsung dapat dikenali, dari bentuknya 

yang persegi atau lurus, sudutnya yang membulat, dengan sekrup—

yang biasanya tersembunyi dalam pembuatan jam—dibuat terlihat 

di bagian depan dan menjadi kode estetika koleksi tersebut. Di ajang 

Watches and Wonders Geneva 2022, Cartier memperbarui jam tangan 

legendaris ini. Sebagai penghormatan kepada model historis mereka, 

koleksi Santos-Dumont menambahkan tiga jam tangan lacquer ke dalam 

repertoar mereka. Edisi terbatas pertama hadir dengan 150 buah jam 

tangan bernomor individual dengan sentuhan warna burgundy pada 

bezel maupun tali jam kulit buaya, dengan bagian crown bertatahkan 

ruby cabochon. Edisi terbatas kedua dari 250 buah jam tangan yang 

juga bernomor individual hadir dalam kombinasi warna krem   pada bezel 

dan rose gold pada case, dilengkapi dengan tali kulit buaya berwarna 

hijau tua, dengan crown bertatahkan sapphire cabochon. Pilihan 

lain adalah versi steel berwarna hitam yang disempurnakan dengan 

synthetic spinel cabochon berwarna biru pada crown dan dilengkapi tali 

kulit buaya hitam. Ketiga variasi warna baru ini dilapisi dengan lacquer 

tipis, kemudian dihaluskan dan dipoles dengan tangan. Selain itu, jam 

tangan Santos-Dumont yang baru ini dilengkapi dengan mesin jam 430 

MC dengan cadangan daya 38 jam. Uniknya, mesin jam ini berada di 

belakang case-back tertutup yang bertuliskan “Santos Dumont” dengan 

tulisan tangan dalam gaya Cartier yang klasik.

Sebagai penutup, legenda mystery clock dari Cartier berlanjut tahun 

ini dengan Masse Mysterieuse. Menariknya, pada kesan pertama, jam 

tangan ini menyatukan dua ciri khas pembuatan jam tangan dari 

Cartier, yaitu mysterious movement, tradisi besar savoir-faire Cartier yang 

membuat jarum jam terlihat seperti melayang di kehampaan sejak tahun 

1912, dan skeleton yang mengungkap mekanisme mesinnya. Dalam 

jam tangan Masse Mystérieuse kali ini, jarum jam melayang di sekeliling 

case, tanpa terhubung ke roda gigi apa pun. Selain itu, mekanisme 

MC 9801 kaliber baru juga tampak ringan, berkat keajaiban mesinnya 

yang diringkas menjadi setengah lingkaran, dan diubah seakan menjadi 

skeletonized oscillating weight di bagian belakang. Jam tangan ini 

menampilkan perpaduan antara kecakapan estetika dan kinerja teknis, 

dan kompleksitas inovasi dari Cartier dengan menampilkan waktu 

secara halus. 

Legenda mystery clock 
berlanjut tahun ini dengan 

Masse Mysterieuse

HALAMAN SAMPING
Flying Tourbillon 9552 MC calibre pada koleksi terbaru Pasha de Cartier

HALAMAN INI DARI KIRI
Cartier Santos-Dumont dari emas pink; Cartier Masse mysterieuse



Piaget menggabungkan elemen horologis yang 
spektakuler dengan karya seni perhiasan tinggi 

dalam jam tangan barunya
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F ilosofi dari merek mewah Piaget adalah berani 

mendorong batasan-batasan yang ada, selalu 

menantang apa yang sudah ada, seperti yang 

selalu dikatakan Valentin Piaget, “Untuk melakukan 

apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya.” Ini 

dibuktikan Piaget di ajang Watches and Wonders Geneva tahun ini, 

dengan memamerkan keterampilan dan keahlian pembuatan jamnya 

yang tinggi melalui kreasi inovatif yang unik, serta kemahiran mengatur 

permata dalam beragam ciptaan mereka yang baru.

Seperti pendahulunya Altiplano Ultimate Concept, dengan dial 

berwarna hijau yang mengacu pada La Côte-aux-Fées, tempat di 

mana semuanya dimulai, tahun ini Piaget merilis Altiplano Ultimate 

Concept unik yang tetap setipis dua milimeter! Koleksi Altiplano ini 

menghadirkan beberapa detail gaya yang mengingatkan perjalanan 

luar biasa dari kreasi ciptaan Piaget yang memenangkan hadiah 

bergengsi “Aiguille d’Or” dari ajang Grand Prix d’Horlogerie de Genève. 

Sebagai contoh: Logo Piaget di bagian atas pelat jam menggunakan 

font bersejarah yang merupakan jenis huruf yang sama dengan yang 

digunakan pada logo di atas pabrik di La Côte-aux-Fées, desa tempat 

Piaget lahir dan juga masih ada hingga sekarang. Selain itu, di pelat 

utama terdapat ukiran halus ulang tahun AUC, 7 Februari 2017, di 

jendela kecil, sementara tulisan “La Côte-aux-Fées” terukir bersama 

dengan koordinat GPS dari pabriknya, yang disertai dua lingkaran 

yang diperbesar yang menandai waktu 7:47 di bagian ring penunjuk 

menit—yang menunjukkan jam Altiplano Ultimate Concept pertama 

kali hidup dan mengambil “detak” pertamanya—untuk melengkapi 

tanda penghormatan. Namun, yang benar-benar luar biasa dari jam 

tangan ini adalah perpaduan konstruksi pembuatan jam yang indah. 

Perlu diingat, sebagian besar jam tangan terdiri dari empat lapisan, 

yaitu bagian bezel dan kristal, dial dan jarum jam, mesin jam, dan juga 

casing belakang. Hebatnya, Piaget menghapus konstruksi empat lapis 

ini untuk menciptakan perpaduan komponen dalam jam tangan setipis 

2 mm, dan dipasangkan dengan tali buaya biru tua yang sangat tipis 

yang tidak melebihi 1,5 mm, sesuai dengan desain jam tangan yang 

sangat tipis. Arloji ini dilengkapi dengan cadangan daya 40 jam dan 

perpaduan spektakuler dari elemen horologis.
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HALAMAN SAMPING
Piaget Altiplano Ultimate Concept setipis 2 mm, dalam dua pilihan tali jam

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Proses pembuatan Piaget Limelight Gala Precious; Piaget Limelight Gala High Jewellery; 
Piaget Limelight Gala Precious; Piaget Limelight Gala Tsavorite menampilkan mesin jam 
dibalik kaca safir transparan

Di workshop “Atelier de l’Extraordinaire” kreasi high jewellery tercipta 

dari para artisan gem-setter yang terus bereksperimen dengan ide-ide 

baru, mengikuti filosofi Piaget. Hasilnya adalah kemampuan savoir-faire 

dalam kreasi Limelight Gala High Jewellery dan Limelight Gala Precious 

terbaru yang indah, hasil dari pengalaman puluhan tahun dalam proses 

goldsmithing dan gem-setter di level tertinggi. Lebih dari 175 jam keahlian 

perhiasan tingkat tinggi diperlukan untuk menyelesaikan satu buah jam 

yang memamerkan lebih dari 250 berlian ini. Dibuat dari emas putih 18 

karat, perpaduan potongan berlian yang dikombinasikan dengan teknik 

pengaturan medley yang memberikan daya tarik modern yang khas. 

Limelight Gala Precious menonjolkan malachite pada bagian dial yang 

dibingkai dengan pengaturan gradien warna yang indah dari tsavorite 

dan berlian pada bezel yang asimetris. Jam tangan ini dipadukan dengan 

gelang Palace Décor berukir khas Piaget yang teksturnya sangat halus 

sehingga terlihat hampir seperti kain dari gaun haute couture. Dikemas 

dalam case emas putih berdiamater 32 mm, jam tangan ini memiliki 174 

Gelang Palace Décor berukir khas 
Piaget teksturnya sangat halus 
sehingga terlihat hampir seperti 
kain dari gaun haute couture

berlian dan 22 buah tsavorite, dan digerakkan oleh mesin otomatis 

Manufacture 501P1 yang terlihat penuh melalui bagian belakang case 

berlapis safir. Seluruh karya terbaru ini membuktikan legitimasi dan daya 

cipta Piaget dalam mendorong batas kreativitas dan penyempurnaan 

di mana desain dan teknologi menjadi satu, serta keunggulan dan 

identitasnya di dunia jam tangan dan perhiasan. 
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Grand Seiko hadir di Jenewa dengan jam tangan 
mekanik paling rumit yang pernah ada

S ebetulnya hal apa yang membuat Grand Seiko menarik 

para kolektor jam tangan dengan cara yang tidak dapat 

dilakukan oleh merek Swiss? Perusahaan ini dianggap 

sebagai salah satu pembuat mesin jam tangan in-

house terbesar di dunia, dengan membuat kronograf, 

dan Spring Drive tentu saja. Namun tidak hanya itu, pendekatan 

uniknya dengan interpretasi kerajinan Jepang membuatnya berbeda 

dan tak terkalahkan, dan mereka berhasil menghadirkan jam-jam 

haute horlogerie kelas dunia yang sesungguhnya, dipermanis dengan 

sentuhan Jepang yang halus.

Tahun ini kita dikejutkan dengan hadirnya komplikasi mekanis pertama 

Grand Seiko yang langsung menjadi hits dan dibicarakan banyak 

orang, yaitu Kodo Constant-Force Tourbillon edisi terbatas Ref. SLGT003, 

yang diluncurkan di ajang pameran jam tangan mewah Watches and 

Wonders, di Jenewa. Kodo (bahasa Jepang yang artinya detak jantung) 

melambangkan evolusi bagi merek jam tangan ternama asal Jepang ini 

dan menjadi pembukaan babak baru dalam sejarahnya.

Kodo Constant-Force Tourbillon berhasil menggabungkan tourbillon 

dan mekanisme gaya-konstan dalam satu unit, dan menjadikannya 
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dengan metode yang mirip dengan yang digunakan untuk membuat 

potongan pelindung kulit untuk samurai. Hasil akhirnya adalah tampilan 

gambar yang sebagian mengkilap dan berkerikil, menambah desain 

yang sangat unik secara keseluruhan. Jam tangan ini adalah produk 

dari tim dan studio desain baru, Atelier Ginza, yang berbasis di jantung 

kota Tokyo, tempat Kintaro Hattori mendirikan Seiko pada tahun 1881. 

Sungguh jam tangan yang unik dan layak dikoleksi. Arloji luar biasa ini 

akan tersedia dalam edisi terbatas sebanyak 20 unit, mulai Oktober 2022 

dengan harga USD 350.000 (sekitar IDR 5,1 milyar). 

arloji pertama yang menggabungkan mekanisme tourbillon dan gaya-

konstan ke dalam satu sumbu untuk stabilitas dan akurasi yang lebih besar. 

Kodo adalah jam kerangka pertama Grand Seiko yang menampilkan 

dial jam sekaligus menjadi mesin jamnya. Cahaya yang menembus 

jam tangan dari berbagai sudut seakan meningkatkan interaksi antara 

terang dan gelap. Dengan diameter 43.8mm dan ketebalan 12.9mm, 

casing jamnya terbuat dari kombinasi 950 platinum dan Brilliant Hard 

Titanium, dan pemolesan Zaratsu khas Grand Seiko yang meningkatkan 

pantulan cahaya pada casing. Terdapat casing bagian dalam dan 

bezel dari bahan platinum 950 dan sisi casing luar dan bezel terbuat dari 

Brilliant Hard Titanium, yaitu bahan yang secemerlang platinum dan dua 

kali lebih keras dari baja tahan karat.

Dan demi mempertahankan inspirasi klasik Jepang dan standar visual 

di seluruh desain, tali jam yang motifnya terlihat seperti kulit ikan pari 

ternyata terbuat dari kulit anak sapi yang dilapisi dengan pernis Urushi 

Jepang yang dibuat dengan getah yang dipanen dari pohon Jepang. 

Grand Seiko menggunakan teknik pernis Urushi tradisional Jepang 

Kodo Constant-Force Tourbillon berhasil 
menggabungkan tourbillon dan mekanisme 

gaya-konstan dalam satu unit
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Telusuri keindahan dan daya tarik dari jam tangan 
dengan penunjuk dua zona waktu dari Hermès

Pe
nu

lis
: B

ill
y S

ap
ut

ra

A nda sedang berjalan, bahu bertemu dengan 

bahu, terasa begitu padat, penat, namun atmosfer 

semangat begitu terasa. Anda tengah berada di 

Omotesando, Tokyo yang begitu bergairah. Di tengah 

keramaian, Langkah kaki Anda terus menapak, 

mengikuti ke mana waktu mengarah. Tanpa terasa, Anda melihat 

sekeliling, keramaian yang penat tadi berangsur hilang hawanya. 

Berganti, dengan perasaan risi akibat luruhan bulir keringat di dahi yang 

memancing untuk segera diseka. Sambil melihat marka jalan dalam 

aksara Sanskrit, Anda berada di tengah kemacetan Kota Bangkok. 

Dalam sekejap, perbedaan zona waktu yang terpaut dua jam telah 

terlampaui. Anda mengangkat pergelangan tangan, melihat waktu, 

untuk kemudian menyadari hal tersebut. Secara ukuran memang kecil, 

namun secara esensi jam tangan menjadi satu hal yang signifikan, bagi 

mereka yang kerap bepergian ke berbagai belahan dunia. Perbedaan 

zona waktu yang awalnya terkesan sepele, pun bisa menjadi krusial 
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Rumah mode Hermès memiliki lini 
jam tangan yang kapasitasnya tak 

kalah atraktif, yaitu Hermès Arceau 
Le Temps Voyageur

HALAMAN INI
Jam“Traveling Time” ini mengusung mesin jam tangan Haute Horlogerie; Indikator jam 
berbentuk cakram; Caliber otomatis H1837; Hermès Arceau Le Temps Voyageur hadir 
dalam dua pilihan ukuran 41mm dan 38mm

HALAMAN SAMPING
Hermès Arceau Le Temps Voyageur

Awal mulanya, Henri d’Origny, direktur artistik dari Hermès, pada 

tahun 1978 mendesain seri jam tangan Arceau untuk mengemas hakikat 

gaya berekspresi dan semangat bepergian khas Hermès. Formulasi 

tersebut terus berkembang, dan berevolusi hingga ke berbagai varian 

lini jam tangan Arceau. Dalam edisi terbarunya, penggunaan bahan 

platinum, titanium dan steel dipilih berkat daya tahannya yang telah 

terbukti, untuk kemudian dibentuk menjadi case berbentuk bundar, 

dengan desain bagian pengait tali jam yang asimetris. Pemilihan desain 

asimetris ini, dilakukan sebagai reinterpretasi dari Hermès, bahwa jam 

“Traveling Time” ini mengusung mesin jam tangan Haute Horlogerie, 

yang secara mekanis membawa indikator penunjuk 24 zona waktu 

melalui wujud cakram di bagian dial jamnya. 

apabila Anda tengah ditunggu oleh aktivitas yang berkelanjutan. 

Sehingga peran jam tangan dengan kemampuan penunjuk dua zona 

waktu bisa menjadi penyelamat ketika dibutuhkan. Di antara berbagai 

jam tangan dengan fitur serupa, rumah mode Hermès memiliki lini jam 

tangan yang kapasitasnya tak kalah atraktif, yaitu Hermès Arceau 

Le Temps Voyageur, yang hadir dalam dua pilihan ukuran 41mm dan 

38mm, dengan daya tarik yang dipancarkan lewat tampilan dari 

masing-masing ukuran.
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Lewat bagian dial, Anda dapat melihat modul penunjuk waktu yang 

menunjukkan waktu jam, dan waktu menit lewat cakram yang dapat 

berpindah-pindah secara sirkuler mengikuti lokasi zona waktu. Cara 

mengaturnya cukup mudah, Anda hanya perlu menekan tombol yang 

berada di samping pukul 9, maka cakram dengan tanda panah merah 

akan berpindah ke lokasi zona waktu yang Anda inginkan. Untuk mengatur 

waktunya, cukup menarik tombol jam seperti biasa dan atur secara 

normal. Lalu tarik tombol ke posisi kedua, untuk mengatur sinkronisasi 

waktu antara waktu lokal dan waktu rumah Anda, yang diindikasikan 

oleh indikator di angka 12 (dalam format waktu 24 jam). Setelahnya, jam 

tangan ini siap untuk diajak bepergian dengan penuh gaya.
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Keindahan jam tangan Arceau Le Temps Voyageur sebenarnya 

terdapat pada peta dunia yang tersebar di bawah modul cakram. 

Peta dunianya adalah hasil imajinasi dari karya seni “Planisphère 

d’un monde équestre” atau planet equestrian karya seniman Jérôme 

Colliard, peta dunia tak biasa ini biasanya sering dituangkan ke dalam 

produk scarf sutra dari Hermès. Fakta kecil menarik juga muncul dari 

indikasi “-S” di samping nama kota yang menyatakan kota berbahasa 

Inggris, “-V” untuk kota berbahasa Spanyol, “-K” untuk kalokairi dari 

kota Athena, dan alih-alih kota Paris, kata “24 FBG” atau singkatan dari 

24 rue du Faubourg, atau nama jalan di mana flagship toko Hermès 

berada digunakan untuk menunjukkan waktu pusat dari Eropa.

Jam tangan Arceau Le Temps Voyageur ditenagai oleh caliber 

otomatis H1837, dengan basis mesin jam yang diperoleh dari Vaucher, 

yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Hermès, dan modul travel time 

diperoleh dari Chronode, yang dikembangkan oleh Jean-François 

Mojon. Pada ukuran 41mm, Hermès melapisi case jamnya dengan 

warna abu arang. Pinggiran case diberi efek sandblasted yang 

bertekstur, tali jam tangannya diberi warna abu gelap matte yang 

terbuat dari kulit buaya. Sedangkan pada ukuran 38mm, Hermès 

memilih warna biru memukau dengan case berbahan steel yang diberi 

efek sapuan halus. Dihiasi oleh tali jam tangan dalam warna biru safir 

dan berbahan kulit buaya. 

Peta dunianya adalah hasil imajinasi 
dari karya seni “Planisphère d’un monde 
équestre” atau planet equestrian karya 

seniman Jérôme Colliard

HALAMAN INI
Peta dunianya adalah hasil imajinasi dari karya seni “Planisphère d’un monde 
équestre”; Pada ukuran 41mm, Hermès melapisi case jamnya dengan warna abu arang; 
Modul travel time diperoleh dari Chronode

HALAMAN SAMPING
Indikator penunjuk 24 zona waktu melalui wujud cakram di bagian dial jam; Detil dial 
jam; Versi ukuran 38mm, Hermès memilih warna biru memukau
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Hublot kembali menggoda penggemarnya dengan model-model 
jam terbaru di perhelatan Watches and Wonders 2022

B erikut adalah beberapa koleksi terbarunya yang 

unik, termasuk Square Bang Unico, Jam berbentuk 

persegi pertama dari Hublot. Terinspirasi dari Big 

Bang yang ikonis, jam ini memiliki enam sekrup pada 

bezel yang membuatnya terlihat sangat maskulin 

dan kekar dalam case berbentuk persegi. Langkah berani diambil 

Hublot dengan dial transparan yang menghasilkan tampilan arsitektur 

menarik. Tantangan lainnya untuk case berbentuk persegi adalah 

ketahanan terhadap air, dan Hublot berhasil membuat jam ini kedap 

air hingga kedalaman 100 meter. Hadir dengan lima pilihan case, tiga 

terbuat dari titanium, keramik hitam, atau King Gold, tersedia juga 

dua model yang menggabungkan titanium atau King Gold dengan 

bezel keramik hitam. Jam terbaru ini dilengkapi dengan tali jam karet 

hitam dengan folding clasp berbahan sama dengan case. Untuk yang 

ingin tampil berbeda, Hublot merilis Square Bang Unico All Black dalam 

warna hitam dan hanya dibuat sebanyak 250 buah.
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HALAMAN SAMPING
Square Bang Unico, jam berbentuk persegi pertama dari Hublot, dari kiri: All Black, King 
Gold dan Titanium; Backcase transparan memamerkan mesin jam

HALAMAN INI DARI ATAS
Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire; Classic Fusion Orlinski Bracelet

Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire terbaru dari Hublot 

menggunakan bahan safir sintetis berwarna ungu transparan pada 

model terbarunya ini. Jangan membandingkannya dengan jam 

transparan yang terbuat dari plastik, jam ini terbuat dari kaca safir 

yang membuatnya mempunyai tampilan yang memukau, dan 

keunggulannya adalah pada bahan yang memiliki ketahanan yang 

kuat. Terdapat enam sekrup di bezel yang mencerminkan ciri khas 

Big Bang yang menghiasi case safir transparan yang dipoles halus. 

Untuk menciptakan warna ungu yang unik, Hublot memerlukan proses 

penelitian yang panjang dengan mencampurkan Al2O3 (aluminium 

oksida) dan krom. 

Dan untuk lini Classic Fusion Orlinski Bracelet terbarunya, Hublot 

kembali berkolaborasi dengan seniman Richard Orlinski lewat empat 

variasi Classic Fusion Orlinski yang kini tersedia dengan paduan gelang 

jam integrated metallic. Model gelang jam baru ini berbahan titanium 

dan terbuat dari 83 bagian, terinspirasi dari patung-patung Richard 

Orlinski, dengan bentuk-bentuk talangnya yang bermain dengan 

pantulan dari segi-segi yang dipoles cermin. Jam terbaru ini berukuran 

40 mm yang membuatnya cocok untuk segala jenis pergelangan 

tangan. Bagi yang ingin terlihat lebih anggun, jam ini juga tersedia 

dengan case, bezel, dan gelang jam yang berhiaskan berlian dengan 

berat total 3.79 karat. 

Model gelang jam baru ini berbahan 
titanium dan terbuat dari 83 bagian, 

terinspirasi dari patung-patung 
Richard Orlinski



CGW Magazine82

H. Moser & Cie. memperkenalkan jam skeleton 
pertamanya yang menampilkan turbillon silinder Moser
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D ikenal sebagai salah satu merek jam tangan 

independen asal Swiss yang berani tampil beda, 

H. Moser & Cie. merilis jam dengan estetis dan 

komplikasi yang menakjubkan di perhelatan 

Watches and Wonders 2022, yaitu Pioneer 

Cylindrical Tourbillon Skeleton. Desain jam tangan model skeleton ini 

memamerkan dial dengan mesin jam efek tiga dimensi yang dapat 

dikagumi lewat kaca cembungnya. Ciri khas H. Moser & Cie. terlihat 

lewat sub-dial Funky Blue fume yang dipasangkan dengan penanda 

jam yang dibuat menggunakan Globolight, yaitu bahan keramik 

yang mengandung Super-Luminova. Jarum jam dan menit juga berisi 

Globolight. Namun, bintang utama dari jam terbaru ini adalah mesin 

calibre HMC 811 buatan in-house berdiameter 34 mm dengan one 

minute flying tourbillon yang penuh pahatan yang ditempatkan pada 

pukul 6, dan cylindrical hairspring yang sulit untuk diproduksi, sehingga 

tim di Precision Engineering AG harus membentuk setiap hairspring 

dengan tangan.

Bintang utamanya adalah calibre HMC 
811 buatan in-house berdiameter 34 mm 
dengan one minute flying tourbillon dan 

cylindrical hairspring

Mesin tourbillon yang dilengkapi dengan hairspring silinder ini 

menyempurnakan desain yang ditemukan pada akhir abad ke-18 

oleh pembuat jam Inggris John Arnold. Hairspring jenis ini mempunyai 

performa isokronik yang lebih tinggi, dengan periode osilasi konstan 

yang dihasilkan dari pusat gravitasi hairspring yang hampir sempurna; 

akibatnya, pegas setipis rambut tersebut harus berdetak secara 

konsentris di setiap posisi, terlepas dari amplitudo, posisi, atau cadangan 

daya yang dimiliki oleh jam tangan. Jam yang kedap air hingga di 

kedalaman 120 meter ini mengusung case dari stainless steel dengan 

diameter 42.8 mm dan memiliki ketebalan 15.3 mm dengan kaca safir 

semi-dome. Di bagian sisi terdapat screw-in crown dengan grafir huruf 

“M” dan memiliki tampilan bagian belakang jam yang memamerkan 

kaliber tiga dimensi HMC 811 yang berliku-liku mengesankan, dengan 

171 komponen, frekuensi 21,600 Vph dan cadangan daya 74 jam. 

Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton ini hadir dengan tali kulit buaya 

warna hitam, namun bisa dipasangkan dengan gelang jam stainless 

steel, atau pilihan tali jam berbahan karet, tekstil, ataupun kulit kudu, 

sehingga jam ini dapat dikenakan di berbagai macam situasi, baik 

pesta resmi maupun menjadi padanan baju kasual. Begitu banyak 

faktor yang membuat jam tangan unik ini diburu oleh para kolektor 

jam yang berpengalaman, tak heran jika jam yang dibanderol dengan 

harga USD 89,600(sekitar IDR 1,3 milyar)  ini sulit didapatkan, meski 

bukan edisi terbatas. 

HALAMAN SAMPING
Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton

HALAMAN INI
Tampilan jam ini mengusung ciri khas H. 
Moser & Cie. yang terlihat lewat sub-dial 
Funky Blue fume yang dipasangkan dengan 
penanda jam yang dibuat menggunakan 
Globolight, yaitu bahan keramik yang 
mengandung Super-Luminova
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The Visionary 
Package

Collector’s Corner

Desain jam tangan inovatif dari Panerai hadir tahun ini 
dalam lini yang lebih lengkap

kabisat adalah salah satu penanda penguasaan horologis sejati, dan 
Panerai meluncurkan Luminor Goldtech Calendario Perpetuo edisi 
terbatas dengan fitur perpetual calendar yang hanya diproduksi 
sangat terbatas, sejumlah 33 buah.

Dengan casing Luminor berdiameter 44mm, yang merupakan 
siluet klasik dalam leksikon desain Panerai, bahan casing terdiri dari 
Panerai Goldtech, emas 750% dengan platina. Permukaannya 
dipoles hingga berkilau tinggi, menciptakan bingkai bercahaya untuk 
setiap fitur yang tersusun secara elegan, kecuali perangkat pelindung 
crown, casing belakang, dan buckle pada tali jam. Bagian dial 
dibalik kristal safir juga memungkinkan pemakai jam tangannya untuk 

P 
anerai menampilkan banyak hal di ajang 
Watches and Wonders di Jenewa yang digelar 
tahun ini, terutama komitmennya dalam 
mengembangkan strategi untuk masa depan 
yang berkelanjutan, termasuk mengurangi limbah 
dan mempromosikan materi daur ulang, hingga 
masa depan dan teknologi baru melalui NFT. 

Khusus untuk yang terakhir, Panerai membawa teknologi masa depan 
ke dalam lini koleksi Luminor mereka. Dalam sejarah pembuatan jam 
tangan, perpetual calendar adalah salah satu komplikasi tinggi yang 
paling menantang. Membuat mesin jam yang dapat menyesuaikan 
hari dan tanggal setiap bulan secara otomatis sambil mengoreksi tahun 
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melihat visibilitas lengkap dari hari dan tanggal, hingga tampilan arsitektur 
interior jam. Menariknya, pembeli yang beruntung akan diundang 
dalam perjalanan ke Florence untuk merasakan warisan Panerai secara 
langsung dan juga akan menerima akses ke Non-Fungible Token (NFT) 
eksklusif yang dibuat oleh seorang seniman untuk acara tersebut. NFT 
ini tidak hanya akan membuka informasi yang disesuaikan dengan 
rencana perjalanan, tetapi juga akan memberikan manfaat yang akan 
bergulir lama setelah pengalaman itu berakhir.

Panerai juga mengeluarkan kreasi jam tangan baru dari lini Submersible 
mereka yang ikonik dengan mengeluarkan debut Panerai Submersible 
QuarantaQuattro. Dengan casing berdiameter 44mm, jam tangan 
ini menjadi landasan dari koleksi ikonik jam tangan diver Submersible, 
bergabung dengan ukuran 47mm dan 42mm yang sudah ada. Selain 
itu, seluruh fitur penting yang merupakan ciri khas lini Submersible juga 
ada di jam tangan ini, termasuk ditingkatkannya kemudahan membaca 
tanggal, yang nantinya akan diterapkan di seluruh koleksi Submersible. 
Menariknya, tiga model dengan interpretasi berbeda dari Submersible 
QuarantaQuattro ini juga hadir dengan warna dan bahan tersendiri. 
Dari Submersible QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso (PAM01232) 
dengan case yang terbuat dari bahan paling ringan yang digunakan 

oleh Panerai, Submersible QuarantaQuattro dengan case dari steel 
dan dial hitam (PAM01229) yang diperkuat oleh Super-LumiNova putih 
kontras yang menyempurnakan jarum, titik, dan indeksnya. Dan terakhir, 
dial putih cemerlang dengan strap hijau khas militer yang membedakan 
Submersible QuarantaQuattro Bianco (PAM01226). 

Selain debut tersebut, Panerai juga meluncurkan Panerai Submersible 
QuarantaQuattro eSteel yang mengakui pentingnya tujuan keberlanjutan 
sembari mempertahankan kode desain dan kemahiran teknis merek 
yang telah ditetapkan sejak awal. Secara khusus, 72g dari Submersible 
QuarantaQuattro eSteel terbuat dari bahan daur ulang, setara dengan 
52% dari total berat jam tangan, yaitu 137g. Satu hal yang perlu diingat, 
eSteel adalah paduan baja berbasis daur ulang yang memenuhi standar 
ketat yang sama seperti yang diminta pada baja biasa dan menunjukkan 
perilaku kimia, struktur fisik, dan ketahanan terhadap korosi yang identik 
sebagai paduan non-daur ulang. Dalam hal desain, dial dan bezel yang 
ditampilkan Submersible QuarantaQuattro eSteel yang berdiameter 
44mm ini juga cocok dalam segi warna, karena biru tua, abu-abu, dan 
hijau melengkapi pilihan palet warna. Sebagai pelengkap, jam tangan 
ini ditenagai oleh mesin otomatis P.900 dengan tebal hanya 4.2mm dan 
mendukung indikasi tanggal serta cadangan daya selama tiga hari.  

Pembeli yang beruntung akan diundang dalam 
perjalanan ke Florence untuk merasakan warisan 
Panerai secara langsung dan juga akan menerima 

akses ke Non-Fungible Token (NFT) eksklusif

HALAMAN SAMPING  
Panerai Luminor Goldtech  Calendario Perpetuo 

(PAM01269) 
 

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS 
Panerai Submersible QuarantaQuattro Carbotech 

Blu Abisso; Bagian belakang Panerai Submersible 
QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso; Panerai 
Submersible Quaranta Quattro e Steel; Panerai 
Submersible QuarantaQuattro eSteel; Panerai 

Submersible QuarantaQuattro Bianco
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Collector’s Corner

Montblanc menghadirkan beberapa koleksi terbaru dengan fitur 
canggih, hingga aksen warna dan detil yang menawan

Breathtaking Hues
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S 
ebagai salah satu merek jam tangan Swiss yang konsisten 
dalam hal keunggulan mesin jam maupun pilihan produk 
yang sangat luas, dari lini high watchmaking hingga 
smartwatch, Montblanc hadir dengan koleksi terbarunya 
di ajang Watches and Wonders 2022, termasuk Star Legacy 

Blue Capsule dan lini 1858 dan 1858 Iced Sea Automatic Date. Koleksi Star 
Legacy memiliki aksen warna biru yang menawan dan terinspirasi dari 
langit biru gelap di puncak gunung Montblanc, dan hadir dalam tiga 
model yaitu automatic, moonphase, dan chronograph. Kami menyorot 
salah satu jam termahal dan menarik bagi para kolektor, yaitu Montblanc 
Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph 43mm LE500. Sedangkan untuk 
koleksi jam diver 1858 terbaru, Montblanc memperkenalkan 1858 Iced Sea 
Automatic Date yang menggoda penggemar jam dengan pilihan tiga 
warna wajib untuk jam diver yaitu hitam, hijau, dan biru.

Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph 43mm LE500
Koleksi terbaru dari jam Star Legacy Blue Capsule merupakan magnet 

yang menarik bagi kolektor karena desain, komplikasi, dan cerita di balik 
koleksinya. Jam Star Legacy terinspirasi dari cerita Jacques Balmat yang 
mendaki gunung Montblanc pada tahun 1786 tanpa menggunakan 
alat bantu, ia sampai di puncak gunung ketika L’Heure Bleue atau jam 
biru terjadi. Fenomena ini terjadi ketika lanskap yang terlihat dari puncak 
gunung terlihat biru tua pekat karena terbenamnya matahari dan bulan 
mulai bersinar. Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph 
43mm LE500 menggabungkan inspirasi ini dengan latar belakang lain 
yang tidak kalah menakjubkan. Jam ini juga merupakan persembahan 
bagi pembuat jam asal Prancis, Nicolas Rieussec yang menciptakan 
inking chronograph pada tahun 1821. Tahun ini Montblanc mencoba 
menggabungkan kedua cerita tersebut dengan sentuhan yang modern, 
terlihat dari detil seperti jarum jam dauphine, baton indices, dan case 
stainless steel berlapis black DLC coating. Tentu ada sentuhan warna biru 
di sekujur jam, warna yang merupakan pilihan favorit Rieussec, dan untuk 
menghormati Paris, dial jam diberi sentuhan finishing Clou de Paris guilloche. 
Bundaran penanda jam yang off-centre dan turning disc chronograph 

yang terbuat dari titanium dibuat sedikit melengkung, membuatnya 
seakan-akan memilki efek tiga dimensi. Diperkuat oleh mesin monopusher 
chronograph ikonis dari Montblanc, calibre MB R200 dengan mekanisme 
column wheel yang mengendalikan monopusher chronograph dan dua 
piringan yang menampilkan penanda 60 dan 30 detik. Uniknya, jam ini 
juga memiliki penanda zona waktu kedua lewat jarum jam skeleton pada 
bagian dial off-center, dan untuk menyempurnakan tampilannya yang 
lebih sporty, jam menggunakan tali berbahan tekstil. 

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date
Bagi para pecinta jam diver, Montblanc menciptakan koleksi 1858 Iced 

Sea Automatic Date terbaru, dengan dial yang menggabungkan sejarah 
Montblanc yang erat dengan pegunungan yang dingin dengan lautan, 
lengkap dengan motif yang terlihat seperti gunung es beku. Jam ini adalah 
instrumen penunjuk waktu menyelam bersertifikat, sesuai dengan norma 
ISO 6425, dan hadir dalam tiga pilihan warna dial dan bezel insert keramik, 
dalam warna-warna favorit bagi para penyuka jam diver yaitu hijau, biru, 
dan hitam. Dengan ukuran case 41 mm dan hanya setebal 12.9 mm, jam 
ini cocok dan nyaman dikenakan untuk berbagai ukuran pergelangan 
tangan. Sesuai dengan desainnya sebagai jam diver, ketahanan air yang 
dimiliki mencapai kedalaman 300 meter, dan jam ini juga melewati durasi 
pengujian 500 jam untuk ketahanan terhadap daya magnet, guncangan, 
panas dan juga dingin. Sorotan utama pada jam terbaru ini tentu pada 
bagian dial yang cukup sulit untuk diciptakan, terdapat pola seakan-akan 
permukaannya membeku, yang dibuat dengan teknik gratté-boisé yang 
memerlukan setidaknya 30 tahapan, hasilnya memang cukup unik dan 
tidak dimiliki oleh jam diver lainnya. Pada bagian belakang case terdapat 
relief tiga dimensi yang menggambarkan gunung es yang mengambang 
di lautan dan seorang penyelam scuba yang menjelajah di perairan di 
bawahnya. Jam ini diperkuat oleh mesin MB 24.17 yang pada dasarnya 
adalah movement Sellita SW200, dengan cadangan daya 41 jam. Jam 
ini juga mudah ditukar pasang talinya dengan pilihan gelang jam stainless 
steel atau tali karet yang sporty.   

Terdapat pola seakan-akan 
permukaannya membeku, 

yang dibuat dengan teknik 
gratté-boisé yang memerlukan 

setidaknya 30 tahapan

HALAMAN INI 
Empat tampilan Montblanc 1858 Iced 
Sea Automatic Date

HALAMAN SAMPING 
Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec 
Chronograph 43mm LE500
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S eiko dikenal sebagai merek jam tangan asal Jepang 

yang paling populer dan terkenal di dunia, dan memiliki 

sejarah panjang yang kaya. Merek yang didirikan oleh 

Kintaro Hattori pada tahun 1881 di Ginza, Tokyo ini terus 

menciptakan inovasi terbaru dengan kualitas lebih 

tinggi dalam lini jam tangan terbarunya, yang disertai eksklusivitas bagi 

para penggemarnya di negara mana pun, termasuk Indonesia. Setelah 

hadir lebih dari dua dekade di Indonesia, Seiko meluncurkan lini Seiko 

Luxe secara eksklusif di Senayan City. Seiko Luxe adalah lini terbaru 

yang mencakup rangkaian koleksi jam tangan high end dari Seiko yaitu 

Presage, Prospex dan King Seiko. “Seiko merupakan produk klasik yang 

Seiko Indonesia meluncurkan lini Seiko Luxe yang terdiri 
dari rangkaian koleksi jam tangan terbaiknya

tak lekang oleh waktu. Meski sudah ada sejak tahun 1881 di Jepang, 

Seiko terus mengembangkan produknya hingga mampu untuk selalu 

menghadirkan rangkaian produk terbaik bagi para penggemar jam 

tangan,” ungkap Manager Seiko Indonesia, Kevin Lie. “Lewat lini Seiko 

Luxe ini, Seiko memantapkan posisinya sebagai brand jam tangan 

global yang terkemuka, dengan rangkaian koleksi jam tangan high 

end dan eksklusif.”

Berbicara mengenai koleksi yang eksklusif, lini Seiko Luxe 

terbaru diantaranya mencakup seri Seiko Presage Sharp Edged 

yang berkolaborasi dengan Zero Halliburton, sebuah merek koper 
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perjalanan berkualitas premium yang terkenal dengan daya tahan, 

keandalan, dan desain mutakhirnya. Terinspirasi oleh “Seri Aluminium 

Pursuit” generasi selanjutnya, jam tangan ini memiliki fungsi GMT yang 

menggabungkan bezel aluminium dengan penanda waktu 24 jam. 

Seri Prospex menghadirkan koleksi Speedtimer tipe SRQ037 dan SRQ035 

yang bergaya sporty dalam rangka merayakan tradisi yang sudah 

berlangsung sejak tahun 1985, di mana Seiko merupakan pencatat 

waktu dalam ajang Kejuaraan Atletik Dunia (World Athletics). Keduanya 

adalah jam tangan dengan fungsi chronograph dan menariknya lagi, 

Seiko Prospex menjadi penunjuk waktu resmi dan tampil di papan 

perimeter Kejuaraan Atletik Dunia pada bulan Juli lalu di Eugene, 

Oregon, Amerika Serikat. Seri terbaru lainnya adalah dari lini King Seiko, 

yang kembali hadir tahun ini dengan tampilan modern yang terinspirasi 

oleh desain King Seiko KSK tahun 1965, dan terdiri dari lima jam tangan 

Seiko Prospex menjadi penunjuk waktu 
resmi dan tampil di papan perimeter 

Kejuaraan Atletik Dunia pada bulan Juli 
lalu di Eugene, Oregon, AS

dengan case yang sama, namun dengan warna dial yang berbeda. 

Seri King Seiko yang diluncurkan kali ini hadir dengan warna abu-abu 

muda, abu-abu charcoal, coklat, merah, dan juga warna silver asli dari 

seri KSK 1965.

Dan pada peluncuran koleksi Seiko Luxe kali ini, Seiko berkolaborasi 

dengan aktor Darius Sinarthya. “Saya sangat antusias menyambut 

koleksi dari Seiko Luxe ini. Sentuhan klasik dari desain jam tangan 

Seiko serta kualitas terbaik yang dihadirkan, sangat sesuai dengan 

kebutuhan saya sebagai seorang aktor sekaligus pecinta jam 

tangan,” tutur Darius saat ditemui di acara peluncuran. Sejalan 

dengan visi dari merek Seiko untuk selalu selangkah lebih di depan, 

Seiko terus menciptakan produk inovatif berkualitas tinggi. Untuk 

mencerminkan visi tersebut, lini terbaru Seiko Luxe adalah jawaban 

dari pabrikan legendaris asal Jepang ini guna memenuhi permintaan 

dari para penggemar dan pelanggan setianya. 

HALAMAN SAMPING
Seri jam Seiko Presage Sharp Edged, dari kiri: SPB311 Seiko Presage Sharp Edged Open 
Heart, Seiko Presage Sharp Edged Power Reserve SPB307, dan Seiko Presage Sharp 
Edged Open Heart SPB309

 HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Seiko Prospex Speedtimer SRQ041; Caliber 8R46; Darius Sinarthya dan Kevin Lie; Dua 
seri terbaru King Seiko, yang terinspirasi oleh desain King Seiko KSK tahun 1965
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Sell HIGH
Kolumnis kita, Dr. Bernard Cheong adalah duta Fondation de la Haute Horlogerie dengan 
lebih dari 3,000 koleksi arloji mewah dan pengetahuan tentang horologi yang tiada duanya. 

Di edisi kali ini ia berbagi pengalamannya dalam hal berinvestasi dengan jam tangan.

Beli murah, dan jual mahal. Semua tahu prinsip itu. Karena otak 
emosional yang telah berkembang maksimal, semua homo sapiens atau 
manusia modern yang normal dan bahkan sangat intelektual adalah 
pengambil keputusan yang emosional. Fakta ini selalu membuat pengiklan 
bisa memanfaatkannya. Artinya, Anda dan saya, sembilan dari 10 orang 
akan membeli sesuatu yang “kata orang” sangat bagus, dan punya harga 
jual kembali yang tak kalah bagus pula. Benar, kan? Hal seperti itu akan 
terjadi. Jadi akhirnya kita mau membeli dengan harga tinggi, dengan 
harapan bisa menjual lebih tinggi lagi. Tapi itu omong kosong belaka. Coba 
Anda perhatikan opini saya sebagai seorang dokter, dan juga anggota 
resmi perusahaan-perusahaan kolektif yang menjual jam tangan. 99 dari 
100 orang akan selalu membeli dengan harga tinggi dari 2010. Benar, saya 
memang menghasilkan untung, sejak 1975 hingga 2011 atau 2013. Saya 
menjual dengan harga dua-tiga kali lipat dari harga beli atau yang saya 
bayarkan sebelum 2010.

Sekarang coba kita perhatikan DUA fakta ini:
(1) Membeli dengan harga yang bagus akan selalu menguntungkan 
Anda. Dengan kondisi mata uang saat ini, satu-satunya hal yang stabil dan 
konsisten untuk dibeli, dinikmati, dan dijual kembali dengan harga lebih 
tinggi adalah jam tangan atau karya seni.
(2) Buat saya, membeli dengan harga rendah adalah SEGALANYA. Itu 
memungkinkan saya melakukan suatu hal yang sudah jelas: menjual dengan 
tawaran harga murah juga pada orang lain nantinya. Alasan orang tidak 
melakukannya sudah jelas. Mereka tidak bodoh. Membeli produk baru dan 
luar biasa seperti jam tangan itu bisa menguras uang Anda hingga 50%. 
Tapi Anda membeli jam tangan baru karena alasan yang sangat logis, yaitu 
untuk hadiah, atau karena ia sangat eksklusif dan langka, Anda mungkin 
takkan punya kesempatan untuk membeli yang bekas.

Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Apakah Anda akan bisa 
mendapatkan salah satunya dengan harga sama seperti ketika pertama 
dijual, atau bahkan setengah dolar lebih murah dari harga jual pertamanya. 
Supaya adil, saya tidak akan mencontohkan arloji yang sudah menjadi 

Buy LOW,

Parmigiani Toric Tourbillon
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meski Anda sudah susah payah mencari. Bekas, tergores, apa pun itu 
kondisinya, model ini tetap banyak dicari karena mirip arloji Richard Mille 
buatan Patek! Nyeni, indah, tangguh. Harganya? US$160.000.
5.  Cabestan Vertical Winch Tourbillon. Ketika pertama dijual oleh 
pemanufaktur Swiss itu pada 2006, seharga US$500.000 lebih, rasanya 
masih terlalu dini untuk harga setinggi itu. CEO baru mereka menurunkan 
harga untuk segelintir unit yang masih tersisa dari 100 arloji itu dengan 
diskon besar, menjadi hanya US$150.000. Jika Anda paham permesinan, 
atau memiliki akses atau teman-teman yang mengerti, ini mesin yang 
kuat, handal, dan mudah diperbaiki. Semua terbuka, posisi komponennya 
berjarak, mudah dilepas satu per satu bila perlu reparasi. Jika saat ini Anda 
punya dana US$150.000, Anda dapat membeli Cabestan baru. Lalu, 
tinggal tunggu tibanya tahun 2020, saat Anda bisa menjualnya kembali 
dan mendapat untung! 

Sejauh ini, saya masih punya rekor yang tidak terpecahkan untuk 
membeli apa yang tidak akan dibeli kebanyakan orang. Dan karenanya 
harganya rendah. Saya menuai hasilnya tiap lima sampai 10 tahun. Saya 
akan menuai dengan lebih cepat dan lebih banyak. Ikutilah jejak saya. 
Saya tahu bagaimana menikmati hidup, dan saya tahu saya hanya 
punya satu kesempatan untuk melakukannya dengan tepat.  

koleksi museum, tapi arloji-arloji yang bisa Anda temukan secara online, 
atau di pelelangan:
1. Jam tangan Greubel Forsey yang terbuat dari platinum. Dulu harganya 
US$500.000. Bekasnya dijual minimal US$800.000, bila kondisinya masih 
sangat bagus.
2.  Modern Parmigiani Toric Tourbillon keluaran 2006, dari platinum. Bisakah 
Anda temukan salah satu dari 10 koleksi terbatas ini? Dulu harganya 
US$58.000. Sekarang bekasnya dalam kondisi sangat bagus masih 
mematok harga US$88.000.
3.  Panerai Steel Tourbillon edisi pertama, dengan muka arloji hitam, tanpa 
kata “tourbillon” terpampang di muka arlojinya. Harga jual barunya 
US$48.000. Ketika dipasarkan, pasar PAM masih terlalu muda, dan kaum 
berduit masih belum dapat menerima konsep tourbillon “rahasia.” 
Sekarang harganya US$120.000. Dari 100 yang dibuat, paling-paling Anda 
hanya akan melihat 12 di antaranya berpindah tangan berulang kali.
4.  TAG Heuer V4 dari polished gold, keluaran 2009 dan hanya dibuat 60 
buah. Harganya dipatok US$100.000, tapi kala itu tidak ada yang mau 
membeli hanya demi status. Kemudian harganya diturunkan menjadi 
US$68.000. Meski begitu, bahkan sekarang pun, ketika tugas pertama 
John C. Biver adalah me-reboot arloji buatan 10 tahun silam itu dengan 
bahan karbon (plastik), model itu habis terjual dengan harga di atas 
harga ritel: US$110.000. Versi emas solidnya bahkan tidak bisa ditemukan, 

Satu-satunya hal yang 
stabil dan konsisten 

untuk dibeli, dinikmati, 
dan dijual kembali 

dengan harga lebih tinggi 
adalah jam tangan atau 

karya seniDr. Bernard Cheong
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Chopard menjamu para kolektor jam dan media internasional sebagai 
bagian dari perayaan 25 tahun koleksi Chopard L.U.C yang ikonik

A Night To Remember

S 
iapa pun akan merasa bangga jika diundang di acara 
makan malam sekaligus konser pribadi dari merek 
ternama seperti Chopard, dan kami bersama beberapa 
media terpilih dari berbagai belahan dunia dan beberapa 
tamu VIP merasa beruntung dapat mengalami sendiri 
kemegahan yang ditawarkan di acara yang sangat 
eksklusif malam itu. Dalam rangka perayaan ulang tahun 

ke-25 koleksi Chopard L.U.C, Co-President Chopard Karl-Friedrich Scheufele 
secara khusus mengadakan acara makan malam eksklusif di hari pertama 
ajang Watches and Wonders, yaitu tanggal 31 Maret lalu, sebagai bagian 
dari diluncurkannya jam tangan trilogi “Sound of Eternity”, dimana Scheufele 
juga memperkenalkan tiga arloji terbarunya yang memamerkan teknologi 
mengagumkan yang telah dipatenkan Maison.

Tempat yang dipilih pun sangat eksklusif, yaitu kastil Château de Coppet 
yang megah dan dikenal sebagai salah satu monumen nasional yang telah 
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dimiliki selama lebih dari dua abad oleh keturunan Jacques Necker, 
Menteri Keuangan Louis XVI dan puterinya, Madame de Stael. Kami 
dijemput dengan bus VIP dari gedung Palexpo, dan menikmati perjalanan 
sore itu melewati padang rumput, gedung-gedung bersejarah dan 
perkebunan anggur yang luas di wilayah Canton of Vaud, Swiss, sembari 
tidak sabar ingin segera tiba di tempat berlangsungnya acara. Begitu 
kami tiba di kastil Château de Coppet yang indah itu, kami disambut 
dengan suguhan minuman anggur, jus dan makanan kecil yang dibuat 
oleh koki Philippe Chevrier dan Michel Roth, sembari mendengarkan 
sambutan dari kakak-beradik Co President Chopard, Karl-Friedrich dan 
Caroline Scheufele. Sebelum menyaksikan konser pribadi oleh pemain 
biola yang juga Duta Chopard, Renaud Capuçon yang malam itu 
berduet dengan pianis Guillaume Bellom, kami juga sempat berbincang 
santai dengan Karl-Friedrich yang ditemani oleh Duta Chopard, pebalap 
legendaris Jacky Ickx dan musisi Renaud Capuçon. Acara konser pribadi 
eksklusif ini membawakan beberapa komposisi musik klasik yang sangat 
indah dan menyentuh, sehingga kami yang hadir malam itu terbawa 
suasana syahdu dan bahkan membuat beberapa dari tamu VIP yang 
hadir menjadi terdiam dengan mata berkaca-kaca.

Co-President Chopard Karl-Friedrich 
Scheufele secara khusus mengadakan 
acara makan malam eksklusif di hari 
pertama ajang Watches and Wonders

HALAMAN SAMPING
Chateau de Coppet yang megah; Duta Chopard, 
Renaud Capuçon berduet malam itu dengan pianis 
Guillaume Bellom

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Renaud Capuçon, Karl-Friedrich Scheufele dan 
Gautier Capuçon, foto ©Alex Teuscher Photography; 
Duta Chopard, Jacky Ickx; Christine, Ekaterina, Karl-
Friedrich dan Caroline Scheufele; Kata sambutan 
dari Co-President Chopard  Karl-Friedrich dan 
Caroline Scheufele
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Di kastil Château de Coppet yang 
indah itu, kami disambut dengan 

suguhan minuman anggur, jus dan 
makanan kecil yang dibuat oleh koki 
Philippe Chevrier dan Michel Roth

HALAMAN SAMPING DARI KIRI ATAS
Renaud Capuçon mengenakan jam 
tangan  L.U.C Strike One; Karl-Friedrich 
Schaufele, Renaud Capuçon dan 
Jacky Ickx; Berpose bersama sahabat 
media dari Thailand dan Singapura; 
Philippe Chevrier, Caroline Scheufele 
dan Michel Roth; Undangan eksklusif 
Chopard L.U.C Dinner

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Chateau de Coppet; Suasana makan 
malam yang mewah di Chateau de Coppet; 
Chopard L.U.C. Full Strike Tourbillon
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Usai menyaksikan konser pribadi yang sangat mengesankan itu, kami diajak turun 
ke sebuah ruang bawah tanah, atau semacam bunker, yang dirubah fungsinya 
menjadi ruangan privat untuk acara makan malam eksklusif Chopard. Sembari duduk 
menikmati beragam sajian makan malam yang khusus dibuat oleh dua koki terkenal 
Philippe Chevrier dan Michel Roth, kami bebas berbincang-bincang dengan tamu-
tamu VIP lainnya yang datang dari berbagai negara, dan Karl-Friedrich dan Caroline 
Scheufele juga menghampiri setiap meja untuk menyapa para  tamu yang hadir 
malam itu. Sungguh sebuah pengalaman yang tak terlupakan, sehingga enggan 
rasanya untuk pulang ke hotel masing-masing, namun karena tugas liputan di pagi 
berikutnya sudah menunggu, mau tidak mau kami harus bergegas pulang. To all 
Chopard team, thank you for the lovely experience!   
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Ulang tahun Breitling Navitimer ke-70 dirayakan di udara, dengan 
beragam acara menarik yang dilakukan di dalam pesawat 

IT’S A 
NAVIGATION TIME!

Special Report 
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S 
alah satu merek jam tangan asal Swiss yang paling 
konsisten dan sangat agresif dalam meluncurkan 
berbagai koleksi barunya adalah Breitling, yang 
selalu berhasil mencuri perhatian para penggemar 
dan kolektor jam tangan. Begitu juga dengan kami 
yang selalu tidak sabar menunggu, koleksi terbaru 
apa lagi yang akan diluncurkan oleh Breitling tahun 

ini. Meski demikian, kami sama sekali tidak menyangka jika ternyata untuk 
mengumumkan peluncuran koleksi Breitling Navitimer 70th Anniversary 
terbaru ini, mereka khusus mengundang tamu-tamu VIP, kolektor jam, 
peritel dan mitra Breitling, hingga awak media dari berbagai negara yang 
terpilih untuk hadir langsung dan mengalami suasana peluncuran lini jam 
tangan mereka yang spektakuler di angkasa! Ya, benar-benar diadakan 
di dalam pesawat Swiss Airlines dengan rute penerbangan dari ibukota di 
mana merek asal Swiss ini dilahirkan, yaitu Zurich, menuju lokasi acara di 
Jenewa, tepat sehari sebelum ajang pameran jam terbesar, Watches and 
Wonders dimulai. 

HALAMAN SAMPING
Breitling B01 Chronograph dengan diameter 46 mm

HALAMAN INI
Presentasi menjelang keberangkatan, hingga suasana di pesawat, 
penumpang diberi kesempatan melihat lebih dekat dan mencoba 
Navitimer terbaru di dalam pesawat, dan George Kern berkeliling 
sambil menjelaskan lebih detil tentang Breitling Navitimer

Perayaan dimulai dengan presentasi menarik 
oleh CEO Breitling, Georges Kern yang 

hadir mengenakan seragam pilot, di ruang 
keberangkatan bandara Zurich

Sungguh menjadi momen paling berkesan bagi kami untuk dapat 
menyaksikan dan mengalami langsung rangkaian kemegahan perayaan 
ulang tahun ke-70 dari lini arloji legendaris Breitling Navitimer, yang 
dimulai dengan peluncuran resmi koleksi terbarunya di dalam pesawat 
udara. Merek jam asal Swiss ini benar-benar mengambil alih sebagian 
ruangan dari bandara Zurich pada tanggal 29 Maret lalu, mulai dari jalur 
check in penumpang, hingga ke ruang tunggu keberangkatan sebelum 
boarding, yang dihias dengan logo dan spanduk Breitling di hampir setiap 
sudut ruangan hingga ke lantai. Tidak itu saja, merek jam tangan Swiss 
yang semakin bersinar namanya sejak dipimpin oleh Georges Kern ini 
khusus menyewa tiga pesawat Swiss Airlines guna membawa para tamu 
undangan menuju Jenewa. Perayaan dimulai dengan presentasi menarik 
oleh CEO Breitling, Georges Kern yang hadir mengenakan seragam pilot, 
di ruang keberangkatan bandara Zurich, sebelum para tamu yang telah 
dibagi dalam grup diundang untuk naik ke  tangga pesawat Swiss Airlines 
masing-masing sesuai dengan boarding pass, yang sudah siap membawa 
kami ke Jenewa. 
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Di dalam pesawat dalam perjalanan di udara menuju Jenewa, pilot 
mengumumkan agar para penumpang membuka dan mengaktifkan 
tablet yang sudah tersedia di setiap tempat duduk penumpang. 
Kami diminta menonton video singkat namun menarik tentang evolusi 
perjalanan Breitling Navitimer selama 70 tahun hingga koleksi terbarunya, 
dan alih-alih membawa kudapan, barisan pramugara dan pramugari 
yang menghampiri kami dengan membawa trolley, mengeluarkan koleksi 
jam tangan terbaru Breitling, untuk dapat kami coba kenakan dan lihat 
lebih dekat. sungguh mengesankan, dan di akhir perjalanan diumumkan 
bahwa 1 boks tablet berikut isinya yang kami dapati di kursi masing-masing 
memang diperuntukkan bagi kami para penumpang pesawat, termasuk 
bantal kecil di kursi pesawat yang dihiasi logo Breitling, dan surat kabar 
berisi berita tentang Breitling Navitimer. 

Kami sempat mewawancarai dua tokoh penting  yang mengetahui 
secara detil tentang sejarah Breitling Navitimer ini, mereka adalah CEO 
Breitling, Georges Kern, (simak ulasan beritanya di halaman 42-43), dan 
pakar jam tangan antik, Fred Mandelbaum. Ia menjelaskan bahwa  

Navitimer B01 Chronograph 
menawarkan pilihan lebar 41, 43, dan 

46mm, dan pilihan warna dial jam yang 
luas juga menjadi daya tarik tersendiri
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yang terpenting dari koleksi Navitimer ini dimulai pada tahun 1940, jauh 
sebelum Navitimer lahir, ketika Willy Breitling menemukan kronograf 
pertama dengan aturan geser melingkar, yang disebut Chronomat. 
Sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1952, sebetulnya Willy Breitling 
mengembangkan kronograf untuk dikenakan di pergelangan tangan 
dengan aturan geser melingkar, sehingga memudahkan pilot melakukan 
semua perhitungan penerbangan yang diperlukan. Namun, dua tahun 
kemudian, klub penerbang terbesar di dunia, Asosiasi Pemilik dan Pilot 
Pesawat (AOPA) mengumumkan desain tersebut sebagai penunjuk 
waktu resminya. Dan logo bersayap asosiasi itu terpampang pada pukul 
12, dan “pengatur waktu navigasi” yang disebut Navitimer punlahir. Jam 
tangan pilot ini  tumbuh bersama industri penerbangan sipil dan dicintai 
oleh kapten maskapai dan penggemar pesawat, bahkan dikenakan 
di luar angkasa di pergelangan tangan astronot Scott Carpenter pada 
tahun 1962 sebagai penunjuk waktu 24 jam untuk membedakan siang 
dan malam. Koleksi ikonik Navitimer yang ada sekarang telah menjadi 
lebih dari sekadar alat yang digunakan oleh pilot untuk menavigasi jalur 

HALAMAN SAMPING DAN HALAMAN INI
Breitling Navitimer  B01 Chronograph menawarkan 
pilihan lebar 41, 43, dan 46mm, dan beragam pilihan 
warna dial yang menarik. Mesin jam kronograf 
otomatis B01 Breitling memberi daya pada masing-
masing jam tangan, yang dapat Anda nikmati 
gerakan mesinnya melalui caseback yang transparan
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HALAMAN SAMPING DARI KIRI ATAS SEARAH JARUM JAM 
Breitling Navitimer  B01 Chronograph dengan diameter 
41mm; Pakar jam tangan antik Fred Mandelbaum dan CEO 
Breitling, Georges Kern; Jeremy Lim (CEO Cortina Watch) dan 
Gary Chow (GM Sincere Fine Watches); Gregory Breitling, 
putera Willy Breitling dan Lulu F, Pasha; Tamu yang telah 
dibagi dalam grup naik ke tangga pesawat Swiss Airlines

HALAMAN INI DARI ATAS
Berbagai pilihan ukuran dan model terbaru Breitling 
Navitimer  B01 Chronograph; Buku Navitimer Story 
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mereka, jam tangan ini telah menjadi simbol bagi mereka yang 
merencanakan perjalanan pribadi mereka.

Breitling Navitimer terbaru yang diluncurkan hari ini adalah 
Navitimer B01 Chronograph, yang hadir dalam tiga ukuran casing 
dengan berbagai pilihan dial yang berbeda. Pada dial, tersemat 
logo “sayap” AOPA Breitling, yang telah digunakan pada beberapa 
model retro yang mereka buat kembali. Georges Kern menjelaskan 
bahwa tidak ada logo yang berfungsi sama di semua jam tangan. 
Beberapa logo tampak lebih pantas pada jam tangan modern 
tetapi tidak pada jam tangan klasik. Beberapa jam tangan hanya 
memiliki “B” Breitling, dan yang lainnya hanya memiliki logo grafis. 
Untuk ukuran case,  Navitimer B01 Chronograph menawarkan pilihan 
lebar 41, 43, dan 46mm, dan pilihan warna dial jam yang luas juga 
menjadi daya tarik tersendiri. Mesin jam kronograf otomatis B01 
Breitling memberi daya pada masing-masing jam tangan, yang 
dapat Anda nikmati gerakan mesinnya melalui caseback yang 
transparan. Di penghujung acara, kami bertemu dengan Gregory 
Breitling, putera dari Willy Breitling, yang dengan ramah melayani 
permintaan foto bersama dan menjawab beberapa pertanyaan 
kami tentang sejarah Breitling. Sungguh sebuah pengalaman yang 
paling berkesan, dan kami yakin akan semakin banyak kejutan 
berikutnya dari Breitling, so, stay tuned!  

“Yang terpenting dari koleksi Navitimer 
ini dimulai pada tahun 1940, ketika 

Willy Breitling menemukan kronograf 
pertama dengan aturan geser melingkar, 

yang disebut Chronomat”
~ Fred Mandelbaum
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Kunjungan ke manufaktur Jaeger-LeCoultre semakin membuktikan 
kecakapan teknis Maison berusia 186 tahun ini
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S elain kesibukan menghadiri peluncuran berbagai lini 

jam terbaru di ajang Watches and Wonders di gedung 

Palexpo, Jenewa, kami menerima banyak undangan 

untuk berkunjung ke manufaktur merek-merek jam 

tangan ternama. Namun sama halnya dengan ulasan 

kami tentang jam tangan yang tidak akan pernah sebaik memiliki jam 

tangan itu dan atau menyentuhnya langsung, maka ulasan berupa foto-

foto pengalaman kami berkunjung ke manufaktur Jaeger-LeCoultre di 

Le Sentier ini tentu tidak cukup untuk menggambarkan kemegahan, 

keindahan dan keseruan yang kami alami di sana. Saran kami hanya 

satu, segera atur jadwal Anda untuk berangkat mengunjungi pabrik ini 

dan mendapatkan pengalaman Anda sendiri. 

HALAMAN SAMPING
Jaeger-LeCoultre Atmos Infinite

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Manufaktur Jaeger-LeCoultre di Le Sentier; Replika mesin jam Reverso di “Atelier 
d’Antoine  Discovery Workshop; Gedung megah ini pertama kali dibangun di tahun 
1833; Jaeger-LeCoultre Stellar Odyssey Sundial (Jam bayangan matahari);  Gedung 
manufaktur pada malam hari

Tanggal 5 April lalu, kami dijemput dari Jenewa untuk menuju Hôtel 

des Horlogers yang terletak di jantung Vallée de Joux yang indah. 

Setelah beristirahat sejenak di hotel, kami berangkat dengan bis VIP 

menuju ke Manufaktur untuk menikmati hidangan makan malam di 

Heritage Gallery, dengan menu dari Chef Philippe Chevrier. Seperti 

halnya jam tangan mereka, setiap detail dari makanan juga dikurasi 

dan disiapkan dengan hati-hati. Saat melangkah memasuki gedung 

manufaktur ini, semangat Jaeger-LeCoultre dapat dirasakan di setiap 

sudut, mulai dari tangga melingkar dan bagian-bagian dinding yang 

dihiasi 500 objek horologis yang luar biasa, foto-foto sejarah pembuatan 

jam, hingga jam dinding Reverso yang menunjukkan waktu di berbagai 

zona waktu dan beberapa kota terpenting di dunia. Terlihat koleksi 

unik yang terpampang di dinding kaca berukuran lebar 5,4 meter dan 

tinggi lebih dari 4,7 meter, skenografi yang memberikan penghormatan 

kepada semangat visioner sang pendiri, dan dinding kaca yang 

melengkung megah berisi koleksi mesin jam tangan paling luar biasa, 

Dinding kaca yang melengkung 
megah itu berisi koleksi mesin jam 

tangan paling luar biasa yang pernah 
ditampilkan, total 300 kaliber antara 

tahun 1833 hingga sekarang
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total 300 kaliber berbeda antara tahun 1833 hingga sekarang. Setelah 

makan malam yang berkesan, kami mengunjungi AstroVal (Association 

d’astronomie de la Vallée de Joux) untuk menikmati aktivitas astronomi 

di malam hari. Lokasinya yang terletak di tengah padang rumput 

Le Solliat seakan membawa kita masuk ke dunia mimpi. Di gedung 

observatorium AstroVal ini kami menyaksikan keindahan dunia 

astronomi melalui peralatan observasi yang canggih. Sekitar jam 11 

malam kami kembali ke hotel untuk beristirahat. 

Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, kami pun memulai tur 

ke gedung Manufaktur yang lokasinya dekat dengan hotel. Gedung 

megah ini pertama kali dibangun di tahun 1833, dan sang penemu, 

Antoine LeCoultre mendirikan bengkel kecil di jantung lembah 

terpencil ini dan mulai membuat arloji luar biasa yang dijiwai 

dengan semangat inovasi yang kuat, dan bengkelnya itu kemudian 

menjadi Jaeger-LeCoultre. Pabrikan ini terdiri dari beberapa 

bangunan yang berasal dari tahun 1866 dan dibangun selama 

era yang berbeda seiring dengan bertambahnya ukuran pabrik, 

dengan luas 25.000 meter persegi. Dinamakan sesuai dengan 

nama pendiri Maison, Antoine LeCoultre, “Atelier d’Antoine” 

menggelar berbagai program pendidikan yang menggabungkan 

instruksi akademik dan kegiatan praktis, dipandu oleh para ahli 

dari dalam Manufaktur, dan terdapat dua jenis program yang 

kami ikuti: “Discovery Workshop” dan “Kunjungan Manufaktur”. 

Dengan bantuan mikroskop, 
mereka menunjukkan proses palet 
yang direkatkan ke tuas dengan 
lak dengan menggunakan jarum 

yang sangat halus
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Discovery Workshop memberi kesempatan untuk menjelajahi dunia 

pembuatan jam tangan terbaik Swiss dengan cara baru, terbatas 

untuk maksimal delapan peserta, lokakarya yang kami ikuti bertema 

“Reverso” dan dipandu oleh instruktur dan ahli teknis. Dengan 

mengenakan jas lab katun putih dengan kancing perak dengan logo 

JLC, kami belajar beberapa keterampilan teknis dan kreatif yang 

dibutuhkan untuk memproduksi jam tangan, selama tiga jam. Di akhir 

lokakarya, kami diberi kesempatan merakit sendiri beberapa bagian 

mesin jam dan mendapatkan sertifikat khusus.

Saat memasuki lounge ‘Maison d’Antoine’ untuk “Kunjungan 

Manufaktur”, kami disuguhi makan siang yang telah disiapkan oleh 

para chef di Table de Zelie. Setelah santap siang yang menyenangkan, 

tur dimulai ke area produksi pertama tempat seluruh komponen dibuat, 

yaitu blanking dan cutting, dimana Jaeger-LeCoultre memproduksi 

sendiri semua komponen yang berbeda termasuk roda, barel, tuas, 

case dan pelat mesin jam, dan menyimpannya dalam stok yang 

besar dan otomatis secara modern. Ini memudahkan mereka untuk 

mereproduksi bagian-bagian ini dari masa lalu. Semua komponen yang 

tidak memenuhi standar kontrol kualitas dibuang dan dihancurkan, dan 

hanya sebagian kecil dari komponen ini yang disimpan dalam tabung, 

untuk diberikan kepada pengunjung sebagai kenang-kenangan atas 

kunjungan mereka ke pabrik, dan tentu saja kami pun bersemangat 

memilih beberapa komponen unik untuk dibawa pulang.

HALAMAN SAMPING 
Beragam kegiatan kami yang sangat menarik dan berkesan saat berkunjung ke 
manufaktur

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Hidangan makan malam di Heritage Gallery, dengan menu dari Chef Philippe 
Chevrier; Pengaturan meja yang tematis dan elegan; Perbandingan komponen mesin 
jam dan jari manusia; Menu dengan tampilan yang indah; Berfoto bersama dengan 
team JLC dan rekan-rekan media; Ruang workshop yang nyaman
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Area berikutnya adalah tempat di mana tuas dan palet untuk 

pelepasan tuas dibuat dan dirakit satu per satu. Jaeger-LeCoultre 

adalah produsen jam tangan pertama dan salah satu yang terakhir 

yang membuat paletnya sendiri (palet adalah komponen yang 

menciptakan suara tik tok pada jam tangan). Salut pada para pekerja 

yang memiliki keterampilan khusus ini dan melakukannya hari demi 

hari, selama bertahun-tahun. Dengan bantuan mikroskop, mereka 

menunjukkan proses palet yang direkatkan ke tuas dengan lak 

dengan menggunakan jarum yang sangat halus. Kami juga diajak ke 

tempat mesin kaliber didekorasi dan dirakit sebagian, di mana grain 

melingkar atau ‘perlage’ dilakukan dengan tangan dengan bantuan 

alat pemintal khusus. Ada juga ruangan Atelier des Métiers Rares, di 

mana para pengrajin dan wanita mengerjakan teknik khusus terutama 

untuk mempercantik jam tangan secara visual, mulai dari ukiran 

nama, pengaturan berlian, ukiran permukaan yang unik, guillochage, 

hingga lukisan mikro. Dan di bagian tengah ruangan, kami disuguhi 

kuliah singkat tentang jam tangan dengan komplikasi tinggi, dan 

dapat mencobanya di pergelangan tangan kami. Bagian terakhir dari 

kunjungan manufaktur kali ini adalah Galeri Warisan Jaeger-LeCoultre, 

yang merupakan kombinasi dari arsip JLC dan museum termasuk 

semua kaliber yang pernah diproduksi di masa lalu, dan ke tempat 

pembuatan jam Atmos di mana kami dapat melihat secara langsung 

beragam jam kaca bening edisi terbatas yang menakjubkan itu. 

Sebagai penutup, inilah beberapa koleksi terbaru mereka dari 

ajang Watches & Wonders Geneva 2022 yang mengusung tema ‘The 

Stellar Odyssey,’ untuk merayakan sejarah panjang merek ini dalam 

menerjemahkan misteri bintang menjadi mahakarya ketepatan waktu, 



CGW Magazine 107

Saran kami hanya satu, segera atur 
jadwal Anda untuk berangkat 

mengunjungi pabrik ini dan 
mendapatkan pengalaman Anda sendiri

dan juga hubungan antara fenomena astronomi dan sejarah horologi. 

Jaeger-LeCoultre menafsirkan ulang salah satu mesin jamnya, Calibre 

945, pengulang menit dengan Cosmotourbillon, dan beberapa 

mesin rumit celestial, yaitu Master Hybris Artistica Calibre 945, Master 

Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia dan Master Hybris Artistica Caliber 

945 Atomium edisi terbatas, yang bahkan menampilkan dial yang 

bergerak dengan bintang-bintang. Saat tur yang mengesankan ini 

berakhir, dan setelah menyimak proses pembuatan jam yang sangat 

rumit, lama dan melelahkan itu, jika ada yang tidak menyukai jam 

tangan dan bertanya mengapa arloji mewah mekanis begitu mahal, 

silakan tunjukkan artikel ini! 

Jaeger‑LeCoultre Manufacture
Rue de la Golisse 8
1347 Le Sentier, Switzerland
E: atelier.antoine@jaeger‑lecoultre.com

HALAMAN SAMPING
Berbagai kegiatan perakitan mesin jam di manufaktur, dan suasana workshop

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Jaeger-LeCoultre Atmos Infinite; Atmos Hybris Mechanica Calibre 590;  Master Hybris 
Artistica Calibre 945; Polaris Perpetual Calendar; Master Hybris Artistica Calibre 945 
Galaxia; Dua model terbaru Rendez-Vous Dazzling Star yang bertatahkan berlian
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Museum Patek Philippe di Jenewa yang tahun 

lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-20 

memiliki koleksi barang-barang antik yang 

mengagumkan. Dan disela-sela ajang Watches 

and Wonders tahun ini, merek jam asal Swiss 

ini memberikan kesempatan kepada para kolektor jam untuk 

menyaksikan langsung atau melalui tur secara digital, pameran 

bertajuk “Rare Handcrafts 2022” yang memamerkan berbagai teknik 

Pameran Rare Handcrafts adalah surga bagi para 
kolektor dan penggemar Patek Philippe

yang digunakan untuk ukiran tangan, lukisan miniatur pada enamel, 

guilloche buatan tangan, micromarquetry kayu, hingga penyusunan 

dan pemasangan berlian dan permata pada jam mereka. 

Para kolektor yang tidak dapat hadir langsung, diberi kesempatan 

untuk menyaksikan secara detil keajaiban pameran sepenuhnya 

secara online. Dan seperti judulnya, pameran ini secara retrospektif 

menampilkan beberapa desain buatan tangan Patek yang paling 
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HALAMAN SAMPING DARI KIRI
Jam tangan Dom Robert Calatrava dengan dial grisaille enamel au blanc de 
Limoges; Jam meja kubah “Dog Rose” dari cloisonné enamel Rosa canina; Jam 
saku “Cheetah” dengan penutup belakang di tatakan kayu dan dial berenamel

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Empat model jam meja kubah yang unik dan mewah; Jam tangan “Chameleons” 
Calatrava dengan dial di cloisonné enamel; Satu set jam saku motif “Angsa” 
dengan penutup belakang dari tatakan kayu dan pelat jam berenamel yang 
diukir dengan tangan

Patek Philippe sangat berkomitmen untuk 
melestarikan keterampilan artisanal yang 

digunakan untuk mendekorasi arloji 
mewah selama hampir lima ratus tahun

didambakan sepanjang masa. Pameran yang diadakan di kantor pusat 

bersejarahnya di Rue du Rhône di Jenewa ini menampilkan hampir 

60 kreasi Rare Handcrafts, yaitu 15 jam meja kubah (Dôme), 9 jam 

meja kubah mini, 10 jam saku, dan 25 jam tangan, yang memberikan 

penghormatan kepada berbagai keterampilan artisanal yang langka 

dan canggih. Penikmat, kolektor, dan pengunjung juga memiliki 

kesempatan untuk mengamati karya master virtuoso yang melakukan 

teknik tradisional ini di lokasi. Patek Philippe sangat berkomitmen 

untuk melestarikan keterampilan artisanal yang digunakan untuk 

mendekorasi arloji mewah selama hampir lima ratus tahun. Setiap 

tahun, pabrikan meluncurkan koleksi baru dari barang-barang unik 

dan edisi terbatas yang menyoroti bakat luar biasa tersebut, dan 

hal ini juga berlaku untuk koleksi 2022 yang menghidupkan teknik 

artisanal yang berbeda seperti grand feu cloisonné enamel, lukisan 

miniatur pada enamel (spesialisasi asli Jenewa), pengukiran manual, 

guilloching manual dan enamel paillonné, keterampilan seperti 

micromarquetry kayu hingga Longwy enamel pada faience yang 

sangat unik dalam seni pembuatan jam.  
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Pengalaman tak terlupakan dari IWC Schaffhausen dengan peluncuran 
seri Top Gun yang ikonik, hingga konser Hans Zimmer yang megah

The Sound Of Color

S 
ungguh menarik apa yang dihadirkan IWC 
Schaffhausen bagi para kolektor dan penggemar 
jam yang hadir di ajang Watches and Wonders di 
Jenewa pada April lalu. Selain mempersembahkan 
koleksi Top Gun barunya dalam visual stan yang 
menampilkan kubus berwarna, membangkitkan 
lanskap ikonik Gurun Mojave, Danau Tahoe, dan 

hutan rimbun yang mengilhami penciptaan warna jam berbahan 
keramik baru IWC, merek ini juga memulai kampanye iklan di seluruh dunia 
dengan duta merek Tom Brady, sang Quarterback Juara Dunia tujuh kali 
yang hadir mengenakan versi berbeda dari Pilot’s Watch Chronograph 
Top Gun. Terdapat dua Chronograph Top Gun baru berbahan keramik 
berwarna dalam keluarga Pilot’s Watch, yaitu Pilot’s Watch Chronograph 
Top Gun Edition “Lake Tahoe” dengan case keramik putih dan pelat jam 
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hitam, dan Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition “Woodland” yang 
menggabungkan casing keramik hijau tua dan dial dengan tombol-
tombol jam, dan casing belakang dalam bahan Ceratanium® hitam 
matte. Kedua versi jam tangan dalam ukuran 44.5mm ini memiliki jarum 
dan indeks bercahaya, tiga register kronograf untuk jam, menit, dan 
detik berjalan, ditenagai oleh kaliber 69380 buatan IWC dengan desain 
roda kolom klasik untuk memastikan presisi dan daya tahan, dan untuk 
warna pada casing, merek ini memanfaatkan teknologi tahan warna 
berteknologi tinggi Pantone® yang akan mencegah pewarna memudar 
atau berubah seiring waktu. 

Sementara penggunaan Ceratanium® membuktikan tekad IWC 
Schaffhausen untuk membawa kembali tradisi panjang merek ini dalam 
mengembangkan dan memproses material casing baru yang inovatif. 
Setelah sukses memelopori bahan titanium dan keramik di tahun 1980-an, 
insinyur material IWC kini mengembangkan material baru yang inovatif 
yang menggabungkan keunggulan unik dari titanium dan keramik, 
termasuk ketahanan korosinya yang ekstrem. Dan fakta bahwa suku 
cadang tambahan, seperti kenop, tombol tekan, dan gesper, dapat 
dibuat dari Ceratanium® memungkinkan untuk memproduksi jam 

Penggunaan Ceratanium® membuktikan 
tekad IWC Schaffhausen untuk membawa 

kembali tradisi panjang merek ini dalam 
mengembangkan dan memproses material 

casing baru yang inovatif

HALAMAN SAMPING
Tom Brady; Tampilan Strap dan 
Backcase IWC Lake Tahoe

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
IWC Lake Tahoe dari ceramic putih; 
Inspirasi warna koleksi Top Gun  Lake 
Tahoe; Lewis Hamilton, CEO IWC 
Schaffhausen, Chris Grainger-Herr, 
dan Hans Zimmer;  IWC Woodland 
dari ceramic hijau; Inspirasi warna 
koleksi Top Gun Woodland
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tangan dalam desain mewah, matte, serba hitam tanpa perlu pelapisan. 
IWC juga berhasil memproduksi gelang jam multi-tautan pertamanya 
yang seluruhnya terbuat dari Ceratanium®, karena titanium 30 persen 
lebih ringan dari baja, gelang ini sangat nyaman dipakai. Ceratanium® 
adalah merek dagang dari IWC Schaffhausen dan terdaftar di banyak 
negara di seluruh dunia. Produksi model baru Pilot’s Watch Chronograph 
Top Gun Edition ini masing-masing akan dibatasi hingga 1.000 buah dan 
dilengkapi dengan tali karet yang serasi dengan warna, dan ditawarkan 
senilai USD9.900 (sekitar IDR 147,5 juta), yang dapat dipesan melalui situs 
IWC Schaffhausen.

Dan puncak dari pengalaman mengesankan ini adalah saat kami 
diundang untuk menghadiri pertunjukan konser pribadi Hans Zimmer di 
Théâtre du Léman, Jenewa pada 1 April lalu. Acara tersebut berlangsung 
megah, eksklusif dan dihadiri ratusan tamu VIP dari berbagai negara, 
sungguh sebuah pengalaman istimewa dan tak terlupakan, dimana 

HALAMAN SAMPING DARI ATAS
Hans Zimmer terlihat enerjik selama 
konser berlangsung; Hans Zimmer 
dan Chris Grainger-Herr; Megahnya 
konser The Sound of Color

HALAMAN INI
IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Top Gun 
Ceratanium®; Pilihan dengan gelang jam 
multi-tautan yang seluruhnya terbuat dari 
Ceratanium®; Inspirasi warna koleksi Top 
Gun Ceratanium
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kami menyaksikan langsung penampilan sepanjang dua jam yang sangat intim dan 
istimewa dari komposer pemenang penghargaan Oscar yang juga adalah Duta dan 
sahabat dari merek IWC ini. Dalam pertunjukan audio dan visual yang inovatif, Zimmer 
yang telah berkali-kali memenangkan Academy Award® dan Grammy ini bersama 
bandnya dan Odessa Opera Orchestra & Friends menampilkan kesuksesan komposer 
di seluruh dunia, dalam konser bertajuk “The Sound of Colour”. Selama dua jam berturut-
turut mereka menampilkan soundtrack terbaik dan sangat dikenal dari film-film seperti 
No Time to Die, Gladiator, The Dark Knight Trilogy, The Lion King, Pirates Of The Caribbean, 
The Dark Knight, The Last Samurai dan Dune, di mana Zimmer baru saja menerima 
Academy Award® keduanya. 

Di usianya yang menginjak 64 tahun, sang komposer masih terlihat enerjik di atas 
panggung dan mempersembahkan penampilan debutnya dengan mengambil 
inspirasi dari lima warna keramik baru pada Pilot’s Watch Chronograph Top Gun. Zimmer 
menyusun lima bagian musik individual, mewakili dimensi emosional dari setiap warna 
monokrom: “Ceratanium”, “Mojave Desert”, “Woodland”, “Lake Tahoe”, dan “Jet 
Black”, dan ia sendiri yang memimpin penampilan perdana tersebut, setelah siangnya 
ia bertemu dengan Juara Dunia Formula Satu™ Tujuh Kali dan Brand Ambassador IWC, 
Lewis Hamilton.  

Zimmer menyusun lima bagian musik individual, 
mewakili dimensi emosional dari setiap warna 
monokrom: “Ceratanium”, “Mojave Desert”, 
“Woodland”, “Lake Tahoe”, dan “Jet Black”



CGW Magazine114

Inilah apresiasi Mido Indonesia terhadap peritel setia dan 
penggemar jam tangan Mido di tanah air

S epanjang tahun 2022 ini, merek jam tangan asal 

Swiss, Mido tengah merayakan 20 tahun ikatan erat 

mereka dengan arsitektur, dan selalu mengedepankan 

kualitas, fungsionalitas dan estetika pembuatan jam 

unik yang diilhaminya, memadukan gaya abadi 

dengan teknologi mutakhir untuk mengukur waktu, untuk waktu yang 

lama. Tahun ini juga menandai peluncuran lima edisi terbatas dari 

koleksi andalannya, yaitu lini All Dial, Multifort, Commander, Ocean Star 

dan Baroncelli, dan setiap model memberi penghormatan kepada 

bangunan ikonik yang terhubung dengannya. Koleksi terbaru ini turut 

ditampilkan di acara pertemuan dan peluncuran koleksi Mido Watches 

terbaru, yang diadakan di hotel Merusaka Nusa Dua, Bali, pada 

tanggal 24 Juni yang lalu. Acara Gala Dinner dan gathering yang 

bertajuk “MIDO Watches Indonesia Retailers Gathering & Incentive Trip 

2022 to Bali”, ini adalah bentuk apresiasi Watch Continent (PT Benua 

Jam Internusa) selaku distributor resmi jam tangan Mido di Indonesia 

terhadap para peritel resmi mereka di seluruh Indonesia. Acara yang 

dimeriahkan oleh gamelan dan tari tradisional Bali ini dibuka dengan 

penayangan rekaman video singkat oleh CEO Mido Watches dari 

Swiss, Franz Linder yang memberikan ucapan selamat sekaligus 

penbghargaan dan terima kasihnya kepada para peritel Mido dari 

seluruh Indonesia. 
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Ajang ini sekaligus menjadi agenda pertemuan untuk 

memperkenalkan seri jam tangan terbaru Mido di tahun 2022, seperti 

yang disampaikan oleh Vice President Mido Indonesia, Steven Cheng, 

“Saya meyakini jika lini produk-produk terbaru Mido akan memikat para 

penggemar jam tangan Mido di Indonesia, dan momentum pertemuan 

ini akan memperkuat kembali merek Mido serta meningkatkan pangsa 

pasar serta penjualan jam tangan merek Swiss ini di tanah air.” Ia 

mengaku jika acara pemberian apresiasi ini sudah lama digagas dan 

akhirnya dapat terlaksana setelah melewati masa pandemi Covid-19. 

“Acara yang dihadiri oleh para peritel yang sudah sejak lama bekerja 

sama dengan Mido ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada 

lebih dari 50 peritel resmi nasional jam tangan Mido dari seluruh wilayah 

Indonesia, sekaligus menjadi ajang peluncuran koleksi terbaru Mido 

2022, yaitu Mido Multifort Skeleton Vertigo, Mido Commander Gradient, 

Mido Baroncelli, dan Mido Ocean Star yang terinspirasi oleh bangunan 

arsitektur ikonik di dunia, yang diluncurkan demi merayakan peringatan 

ke-20 tahun kampanye Mido Watches, dengan slogan Inspired by 

Architecture,” lanjutnya.

Merek jam tangan Swiss yang dikenal dengan desain jamnya 

yang terinspirasi dari arsitektur bangunan ikonik ini telah berevolusi 

dalam hal model hingga fitur jamnya yang semakin trendy, modern 

dan fungsional, agar sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga 

cocok dikenakan oleh anak muda. Tak heran jika Mido memilih aktor 

terkenal asal Korea Selatan, Kim Soo-hyun sebagai Brand Ambassador 

merek ini. Dari beragam koleksi terbaru di tahun ini, yang terinspirasi 

HALAMAN SAMPING
Kim Soo Hyun mengenakan Mido Multifort  Skeleton Vertigo; Multifort Skeleton Vertigo

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Koleksi lengkap 20 tahun Mido All Dial; Mido All Dial 20th Anniversary; Bagian belakang 
case Mido Ocean Star Inspired by Architecture; Vice President Mido Indonesia, Steven 
Cheng bersama para model; Mido Ocean Star Inspired by Architecture; Detil pada bagian 
belakang case Mido All Dial

Sepanjang tahun 2022 ini, merek 
jam tangan asal Swiss, Mido tengah 

merayakan 20 tahun ikatan erat 
mereka dengan arsitektur
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langsung oleh seni arsitektur adalah All Dial 20th Anniversary, yang 

merayakan hari jadinya yang ke-20 tahun, hadir dengan struktur dial 

yang mengingatkan kita pada konstruksi melingkar dari monumen 

terkenal di Roma, yaitu Colosseum, serta lengkungannya yang mudah 

dikenali. Dengan casing baja 42 mm yang terbuka memamerkan dial 

jam yang terlihat sempurna, berkat kristal safir dengan perawatan anti-

reflektif di kedua sisi. Untuk visibilitas malam hari yang mudah, indeks 

dan jarum dilapisi Super-LumiNova® putih. Tombol pemutar jam dan 

bagian belakang yang disekrup memastikan tahan air hingga tekanan 

100 meter. Keunikan lain yang memamerkan warisan arkeologi juga 

muncul pada tali baja berlapis satin terintegrasi dengan elemen yang 

dipoles, mengingatkan kita pada lengkungan amfiteater. Koleksi 

Acara Gala Dinner dan gathering bertajuk 
“MIDO Watches Indonesia Retailers 

Gathering & Incentive Trip 2022 to Bali” 
ini adalah apresiasi terhadap para peritel 

resmi mereka di seluruh Indonesia
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berikutnya adalah Multifort yang terinspirasi dari Sydney Harbour 

Bridge, karya arsitektur kokoh yang dibuat pada tahun 1932. Fitur 

utama Multifort, garis-garis Jenewa pada dial jam berwarna antrasit, 

mengingatkan pada kabel suspensi vertikal jembatan. Di dalam 

eksterior bajanya yang kokoh, terdapat mesin caliber 80 yang tangguh, 

dilengkapi dengan pegas keseimbangan Nivachron™ dan ketahanan 

daya hingga 80 jam, menjanjikan akurasi tertinggi.

Mido Baroncelli hadir merayakan bentuk neoklasik bundar, sebagai 

penghormatan terhadap arsitektur Rennes Opera House. Casing baja 

poles berdiameter 39 mm menampilkan dial jam berwarna gading 

berbutir halus dengan indeks pada jam 12 dan bukaan tanggal yang 

mengingatkan pada fasad monumen tersebut, dan casing belakang 

yang diukir secara khusus. Jam yang mengusung caliber 80 ini dilengkapi 

dengan pegas keseimbangan Nivachron™ untuk memastikan akurasi 

jam, dan diproduksi dalam Edisi Terbatas 1.836 buah, mengacu pada 

tahun dibukanya gedung opera tersebut. Koleksi Mido Ocean Star 

Inspired By Architecture memamerkan kinerja dan keandalannya yang 

tinggi, terkenal karena ketahanan airnya yang unggul seperti monumen 

yang menginspirasinya, Mercusuar Europa Point di Selat Gibraltar, yang 

dibangun untuk memandu para pelaut agar pulang dengan selamat 

dari ekspedisi maritim mereka. Hadir dalam dial biru dengan sentuhan 

warna merah, dilengkapi tali kain dengan jahitan merah dan di ujung 

jarum detik yang dipernis, mengacu pada arsitektur mercusuar, model 

unik dan berkinerja tinggi ini hadir dalam seri terbatas 1.841 arloji, dipilih 

untuk memperingati tahun dibangunnya monumen yang terukir di 

bagian belakang casing jam, dikirimkan dalam kotak presentasi khusus, 

disertai dengan medali. Dan dari lini Commander yang ikonik yang terus 

diproduksi oleh merek tersebut selama enam dekade terakhir, tahun 

ini memberikan penghormatan kepada Menara Eiffel yang ikonik dan 

bersejarah.

Seluruh jam tangan Mido telah dilengkapi dengan garansi selama 

dua tahun yang berlaku di Indonesia maupun internasional di lebih dari 

70 negara di dunia. Selain pilihan koleksi jam yang lengkap, layanan 

purna jual juga disediakan oleh Watch Continent - PT Benua Jam 

Internusa selaku distributor utama jam tangan Mido, termasuk lokasi 

service center yang divalidasi langsung dari principal jam tangan Mido, 

spare part orisinal pabrikan, peralatan lengkap dengan kualitas terbaik 

dari Swiss serta teknisi pengalaman bersertifikasi, yang berlokasi di Galeri 

Niaga Mediterania 1, Jl. Pantai Indah Utara 2 Blok B / 8P, Jakarta Utara, 

Whatsapp: +62-81299881655. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs 

www.watchcontinent.co.id. 

HALAMAN SAMPING
Mido Commander yang ikonik; Mido Commander hadir dengan tampilan 
semakin modern

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Para peritel resmi Mido menikmati beragam aktivitas menarik selama di Bali; 
Detil pada dial Mido Baroncelli; Bagian belakang case Mido Baroncelli
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Collector’s Corner

M   
erek jam tangan independen Isotope Watches 
yang berbasis di Inggris ini meluncurkan jam 
tangan inovatif dalam edisi terbatas GMT 0º 
‘Terra Maris’ Limited Edition. Uniknya, jam tangan 
ini merupakan hasil kolaborasi dengan Miguel 

Seabra, salah satu jurnalis paling berpengalaman dan ikonik di dunia 
jam tangan dan juga olahraga tenis. “Ketika teman saya José Mendes 
Miranda, pendiri Isotope Watches, menantang saya untuk datang 
dengan ide untuk membuat jam GMT 0º dalam edisi terbatas, saya 
langsung membayangkan sebuah tema yang sudah ada di benak 
saya untuk waktu yang lama,” jelas Miguel Seabra, mengenai cerita 
di balik penciptaan konsep ‘Terra Maris.’ Hadir dalam edisi terbatas 
sebanyak 49 buah, jam tangan ini tidak hanya menampilkan fitur GMT 
dan date display yang unik, tetapi juga menghadirkan kombinasi 
warna yang cukup orisinal yang terinspirasi oleh tepi laut.

“Per definisi, sebagai jam tangan yang cocok digunakan saat 
travelling, GMT 0º dari Isotope yang berbasis di negara Inggris memiliki 
zona waktu yang sama dengan saya di Portugal. Saya ingin itu sedikit 
mencerminkan tempat yang indah di mana saya tinggal di tepi laut, 
dan tidak hanya menyampaikan ide liburan tetapi juga kemewahan 
yang sederhana,” ujar Miguel. Lambang kemewahan baginya seperti 
halnya memakai sebuah celana jeans yang dipadukan dengan 
sepatu suede cokelat, kemeja putih dan blazer yang bagus. “Coklat 

Power Duo

dan biru juga mewakili daratan dan laut, dan saya tinggal di resor 
pesisir Cascais, di titik paling barat Eropa, di mana benua berakhir dan 
lautan dimulai. Itulah mengapa namanya ‘Terra Maris,’” lanjutnya.

Perpaduan warna biru dan coklat memperjelas kombinasi fungsi 
GMT dengan tanggal yang ditampilkan melalui titik hitam yang 
bergeser di sekitar 31 lubang pada dial, dan terdapat tulisan ‘Terra 
Maris’ yang terlihat secara samar di bagian tengah pelat GMT. Fitur 
menarik lainnya adalah pendar luminescence, fungsi ketahanan air 
dan juga penanda waktu yang terletak di bagian belakang jam. Untuk 
fungsi tahan air, melalui kaca safir yang setebal 3mm dan penggunaan 
crown yang menggunakan sekrup, jam tangan ini memiliki ketahanan 
air hingga 200 meter. Zona waktu GMT yang tampil adalah kota Lisbon, 
bukan London seperti pada umumnya, dan pendar luminescence 
pada penanda jam terletak di samping jarum jam/menit dan titik GMT. 
Jam mengusung mesin otomatis Landeron asal Swiss yang handal, dan 
dilengkapi dua pilihan tali jam, gelang logam yang bisa disesuaikan 
dan tali kulit retro coklat dengan jahitan berwarna biru.  

Isotope Watches menciptakan kreasi 
yang inovatif melalui kolaborasi dengan 

seorang jurnalis Coklat dan biru juga mewakili daratan 
dan laut, dan saya tinggal di resor pesisir 

Cascais, di titik paling barat Eropa 
~ Miguel Seabra
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CHOPARD 
LOVES CINEMA

Inspirasi tanpa batas dari film-film ternama hadir dalam 
mahakarya Chopard Haute Joaillerie tahun ini

S
elama lebih dari 25 tahun kemitraan yang unik, Chopard 

dan Festival Film Cannes telah bersama-sama menulis 

sejarah di dunia perfilman. Khusus untuk menghormati 

edisi ke-75 dari ajang festival film yang terkenal di dunia 

ini, Chopard merayakan komitmen mereka melalui tema 

‘Chopard Loves Cinema’, yang indah, megah dan mengagumkan. 

Red Carpet Collection tersebut ditunjukkan pertama kali secara daring 

kepada kami, beberapa media terpilih di wilayah Asia yang diberi 

kesempatan untuk mewawancarai Caroline Scheufele, Co-President 

dan Artistic Director Chopard, menjelang perhelatan festival film 

Cannes pada bulan Mei lalu. 

Bak seorang sutradara film, Caroline 
merancang koleksi perhiasan Red Carpet 

yang terinspirasi oleh film-film favoritnya
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Caroline merancang tidak kurang dari 75 kreasi Haute Joaillerie 

yang luar biasa, berupa kisah epik yang terinspirasi oleh petualangan 

besar sinema dari pesona awal di era film hitam dan putih hingga film 

berwarna. Bak seorang sutradara film, Caroline merancang koleksi 

perhiasan Red Carpet yang terinspirasi oleh film-film favoritnya dan 

yang memiliki dampak abadi padanya, baik melalui dunia yang 

mereka gambarkan atau adegan legendaris tertentu yang telah 

membuat film-film tersebut terkenal. Dan demi meningkatkan kilau 

yang mempesona dari Koleksi Karpet Merah ini, studio Chopard telah 

mengumpulkan pilihan batu mulia berkualitas tinggi. Ia menghadirkan 

anting-anting yang dipasangkan dengan dua safir 17,16 dan 15,85 

karat yang tidak dipanaskan, dan untuk mendapatkan satu safir 

dengan ukuran besar dan dengan warna yang kaya secara alami 

adalah kejadian langka, lalu memadukan dua spesimen dengan sifat 

yang sama sangat sulit. Perhiasan lain dalam Koleksi Karpet Merah 

termasuk kalung mutiara mewah yang diselingi oleh spinel berbentuk 

buah pir yang jatuh dengan anggun ke dalam lekukan leher, serta satu 

set cincin dan anting aquamarine dan berlian berbentuk seperti haluan 

gondola dan Venesia, jembatan, serta sepasang anting-anting dalam 

warna terang diselingi oleh berlian kuning, merah muda dan putih. Saat 

ditanya sejauh mana keterlibatannya dalam pemilihan perhiasan yang 

akan dikenakan para publik figur dan selebriti di karpet merah, Caroline 

mengaku, “Tidak ada kewajiban bagi para aktris untuk mengenakan 

perhiasan kami, tetapi setelah 25 tahun bekerja sama dengan festival 

tersebut, Chopard dikenal sebagai perhiasan utama di Karpet Merah 

festival film Cannes.”

Apa pesan yang ingin ia sampaikan kepada para pembaca dan 

penggemar perhiasan dan jam tangan di Indonesia? Ia berujar, “Saya 

sangat bersyukur, bangga, dan rendah hati bahwa ada begitu banyak 

penggemar Chopard di Asia, termasuk Indonesia, dan begitu banyak 

wanita cantik yang sudah memilih untuk mengenakan kreasi kami, dan 

saya akan berusaha untuk sekreatif mungkin agar ini terus berlanjut. 

Dan pasti saya akan datang kembali ke Jakarta untuk berjumpa 

dengan Anda semua.” 

HALAMAN SAMPING DARI ATAS
Tema tahun ini, ‘Chopard Loves Cinema’; Julia Roberts dan Caroline Scheufele di karpet 
merah

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Caroline Scheufele; Kalung mutiara bertatahkan berlian dan spinel; Jam tangan 
perhiasan Chopard yang mewah; Anting-anting dengan dua safir 17,16 dan 15,85 karat; 
Cincin emas putih 18 karat etis bersertifikat Fairmined  bertatahkan safir biru; Cincin 
berbentuk labu terinspirasi dari film Cinderella
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Fashion Forward

It’s Her Time
Ketika Omega dan wanita menuturkan kisah selaras antara waktu dan fashion
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D 
ari tempat kerja, rumah, hingga bermain, iklan Omega 
tampak modern dan netral gender, mencerminkan 
gaya hidup yang bervariasi dari para wanita di mana 
saja. Seperti tertuang dalam sebuah iklan tahun 1951, 
“Di segala segi kehidupan, seorang wanita sama aktif, 

sporty, dan sibuknya dengan pria. Dan seperti juga pria, wanita menuntut 
arloji dengan presisi.”

Karena abad ke-20 merupakan era yang menentukan bagi hak dan 
kesetaraan wanita, masa itu adalah masa ketika wanita tidak hanya 

Di segala segi kehidupan, 
seorang wanita sama aktif, 

sporty, dan sibuknya dengan 
pria. Dan seperti juga pria, 

wanita menuntut arloji 
dengan presisi

HALAMAN SAMPING  
Ilustrasi dari Helleu, 1899

HALAMAN INI  
Potongan dari leaflet “Five O’Clock Tea”, 1914; Poster Relo Omega, 
ca. 1900; Omega DeVille Jeux d’Or, 1972; Arloji perhiasan Omega 
Art Deco, 1940; Omega Lepine Pendant Art Nouveau, 1910; Arloji 
wanita Omega, 1906; Omega Moldavita, 1964
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menemukan tempat mereka, tetapi juga suara kolektif mereka. Dan seiring 
berawalnya abad tersebut, sebuah revolusi lain terjadi di dunia pembuatan 
jam tangan wanita. Arloji pertama Omega untuk wanita mengawali 
debut kemunculannya dalam case perak, terselimuti sepenuhnya dengan 
desain bunga yang indah. Meskipun merek tersebut sebelumnya telah 
menawarkan jam saku yang digrafir cantik, 1902 adalah momen ketika arloji 
wanita mereka menjadi fitur gaya yang khas dan kentara. Seperti diakui 
aktris, direktur, sekaligus model yang multitalenta, Zoë Kravitz, “Bebas untuk 
membuat pilihan bisa menjadi misteri. Namun itu sesuatu yang luar biasa, 
dan saya sangat menyukai sisi diri saya yang itu.” 

Koleksi ‘Her Time’ Omega menunjukkan warisan abadi pembuat arloji 
mewah Swiss itu dan akan membawa kita menelusuri perjalanan bersejarah 
dalam arloji wanita, yang berkisar dari arloji perhiasan art deco hingga 
model-model pertengahan abad dan kontemporer serta poster vintage. 
Koleksi yang luar biasa ini menelusuri warisan abadi pembuatan jam tangan 
mewah Swiss dalam arloji wanita, mulai dari arloji perhiasan art nouveau dan 
art deco yang indah hingga ikon-ikon pertengahan abad dan kontemporer 
seperti 1970 Constellation.

Bebas untuk membuat pilihan bisa menjadi 
misteri. Namun itu sesuatu yang luar 

biasa, dan saya sangat menyukai sisi diri 
saya yang itu ~ Zoë Kravitz

HALAMAN SAMPING  
Zoë Kravitz; Kaia Gerber; Kiko Mizuhara; Mini Trésor 
Moonshine™ Gold 18K; Trésor Malachite 

HALAMAN INI  
So-hee Han; Dongyu Zhou; Omega Constellation 28 mm; 
Omega Constellation Small Seconds; Mini Trésor dengan 
double tour strap Toile de Jouy floral merah
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HALAMAN INI DARI KIRI
Raline Shah mengenakan anting 
berlian Chopard; Raline tampak 
anggun dalam gaun putih 
gading karya desainer Indonesia 
Sapto Djojokartiko; Raline Shah 
mengenakan perhiasan Chopard 
dan gaun hijau karya desainer 
Dubai, Michael Cinco

Perhiasan mewah Chopard 
melengkapi penampilan Raline Shah 

di Karpet Merah yang megah

S
aat aktris asal Indonesia Raline Shah tiba di ajang Red 

Carpet, semua mata tertuju pada aktris cantik ini, 

pertama karena ia mengenakan gaun pesta elegan 

dan glamor bernuansa hijau rancangan desainer 

fashion dari Dubai, Michael Cinco. Gaun hijau ini 

memiliki detail backless dan bertali. Bagian bawah gaunnya melebar 

dengan desain bak ilusi mata. Sang desainer, mengungkapkan motif 

ilusi ini dilukis dengan tangan dan terinpirasi dari pendaran cahaya 

utara atau nothern lights. “Aktris Indonesia yang menakjubkan Raline 

Shah, memikat karpet merah dengan gaun pesta Michael Cinco 

yang dilukis dengan tangan, terinspirasi cahaya utara, saat ia dengan 

percaya diri berjalan di karpet merah di Festival Film Cannes ke-75 

yang bergengsi,” bunyi keterangan akun resmi Instagram merek 

fashion tersebut. Kesan mewah semakin terlihat dari perhiasan yang 

dipakainya dari koleksi Chopard. 

Raline mengenakan anting-anting zamrud dari koleksi Chopard dari 

Haute Joaillerie Collection yang mewah, yang terbuat dari emas putih 

18 karat dengan tambahan zamrud berbentuk buah pir dengan total 

15,77 karat dan bertatahkan berlian. Ia juga mengenakan sebuah 

cincin berbentuk bunga warna hijau, dari For You Collection dalam 

emas putih 18 karat menampilkan zamrud dan berlian, dan cincin 

Precious Lace Collection dalam emas putih 18 karat bertatahkan 

berlian. “Betapa senangnya berada di Cannes untuk festival film tahun 

ini! Apa lagi yang bisa diminta seorang gadis selain terpesona oleh 

Chopard,” tulis Raline dalam keterangan unggahannya di instagram. 

“Terima kasih telah menempatkan saya di karpet merah dengan 

anting zamrud paling indah dan cincin untuk tambahan bling-bling.” 

Dan pada 23 Mei, yaitu di hari kedua ajang megah Festival Film 

Cannes, aktris Indonesia ini hadir untuk pemutaran perdana film Heojil 

Kyolshim oleh Park Chan-Wook di Festival Film Cannes ke-75. Ia kembali 

tampil anggun dan memesona dalam balutan gaun renda dalam 

warna putih tulang karya Sapto Djojokartiko. Dia melengkapinya 

dengan sepasang anting Chopard dari berlian kuning berbentuk buah 

pir, berlian merah jambu bulat dan berlian brilian, dan Nuage cincin 

dan cincin Vague dari Precious Lace Collection bersama dengan 

gelang dari Koleksi Haute Joaillerie dalam emas putih 18 karat yang 

menampilkan berlian 11,78 karat.  

Raline Shah memikat karpet merah dengan 
gaun pesta Michael Cinco yang dilukis 

dengan tangan, terinspirasi cahaya utara
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MASCULINE STYLE
Gaya berpakaian pria maskulin ala Darius dan Hamish 

yang dipertegas dengan jam tangan maskulin

I ngin berpakaian seperti pria maskulin tanpa terlihat formal 

dan kaku seperti yang terlihat pada penampilan Darius 

Sinathrya dan Hamish Daud ini? Fokuslah pada potongan 

sederhana, bentuk yang bersih, dan siluet klasik yang 

dapat bertahan beberapa musim hingga bertahun-tahun, 

dan kenakan aksesoris seperti jam tangan untuk menegaskan kesan 

elegan. Patut diingat, untuk menampilkan gaya kasual dan macho, 

kesederhanaan adalah kunci untuk meningkatkan penampilan dan 

kejantanan Anda. 

Keduanya hadir di acara peluncuran koleksi jam tangan dengan 

mengenakan kemeja putih dan membiarkan kancing atas terbuka, itu 

adalah cara untuk menghilangkan kesan formal pada kemeja yang 

Anda kenakan. Darius Sinathrya hadir di acara Seiko mengenakan jas 

biru gelap dan celana warna senada, dan mengenakan jam tangan 

Seiko Presage terbaru yang elegan dengan tali kulit warna coklat 

gelap, senada dengan warna sepatu kulitnya. Hamish Daud hadir di 

acara Montblanc dengan mengenakan setelan jas warna biru gelap 

dan jeans warna senada. Ia mengenakan jam tangan Montblanc 1858 

Iced Sea Automatic Date dalam warna biru, senada dengan warna jas 

dan jeans yang dikenakannya. 

Fokuslah pada potongan 
sederhana, bentuk yang bersih, 
dan siluet klasik, dan kenakan 

aksesoris seperti jam tangan 
untuk menegaskan kesan elegan
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B ali bisa selalu menjadi ide menarik yang kerap 
dijadikan destinasi untuk berpelesir jangka pendek, 
maupun jangka panjang. Seolah pulau tersebut 
melantunkan mantra, yang mampu menghipnotis 
khalayak untuk selalu ingin kembali. Entah itu lewat 

untuk menjelajah wisata kulinernya yang kaya rasa, menyaksikan 
ragam seni dan budayanya, hingga menikmati pemandangan pesisir 
pantainya yang mengundang decak kagum saat fajar maupun 
senja. Melengkapi ide-ide memikat tersebut, alangkah baiknya juga 
menentukan pilihan akomodasi yang tak kalah menarik dari segi 
pelayanan, lokasi dan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Melirik area 
pesisir selatan Bali, yang berjarak sekitar 30 menit saja dari Bandara 
Ngurah Rai, berdiri dengan megah di tepi tebing, adalah Alila Villas 

Time Travel 
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ECO-LUXE HOLIDAY 
IN BALI

Rangkai pengalaman menginap di Alila Villas Uluwatu Bali dengan 
pemandangan matahari terbenam yang spektakuler

Pe
nu

lis
: B

ill
y S

ap
ut

ra



CGW Magazine 131

Uluwatu. Menawarkan pemandangan ombak yang menyapu tepi pantai, 
tanpa terhalang apa pun, sebuah suguhan pemandangan yang menyentuh 
kata sempurna.

Temukan kembali rasa relaksasi di dalam area properti seluas 14,4 hektar 
ini. Alila Uluwatu memiliki vila-vila yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan 
tamunya, tiap-tiap vilanya secara spesifik telah didesain dan dikonstruksikan 
dengan pendekatan ramah lingkungan, lengkap dengan cabana dan kolam 
renang pribadi yang diposisikan menghadap eloknya Samudera Hindia. Secara 
keseluruhan, terdapat 65 vila yang mengadopsi desain interior kontemporer, 
diperkaya dengan sentuhan alami dan aksentuasi tradisional khas Bali, 
terpancar lewat elemen kayu-kayuan, perairan, bebatuan dan penggunaan 
material rotan. Saat menyusuri vilanya, tamu akan dipandu oleh jalan setapak 
dan jembatan yang menghubungkan paviliun ruang relaksasi, lalu area kolam 
renang, dan ruang tamu yang lapang. Didesain secara terbuka, tamu dapat 
merasakan hembusan angin laut yang lembut dan sirkulasi ruang yang lega 
selama menginap di vila.

Ide brilian di balik susunan arsitektur Alila Villas Uluwatu secara partikular 
didesain oleh firma desain WOHA, yang sebelumnya telah mengantongi 
berbagai penghargaan bergengsi. Kolaborasi desainnya mengusung prinsip 
ramah lingkungan tanpa mengorbankan segi estetik. Sudut pandang ini 
dipegang teguh oleh WOHA, yang percaya bahwa dalam menciptakan 
lingkungan yang beragam, harus bisa memenuhi tak hanya aspek humanis 
dan berdaya tarik semata, tetapi juga mampu merawat lingkungan sekaligus 
memberikan keberlanjutan dari area lingkungan yang dibangun. Upaya ini 
kemudian diwujudkan dengan pemilihan bahan-bahan secara lokal dan 
tradisional, seperti penggunaan bebatuan yang dibentuk menggunakan 
tangan dari lokasi sekitar untuk bagian dinding area taman, pun pemilihan 

Terdapat 65 vila yang mengadopsi desain interior 
kontemporer, diperkaya dengan sentuhan alami 

dan aksentuasi tradisional khas Bali
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material bambu lokal untuk bagian plafon vila. Dari sana, tersirat tujuan 
dari para arsitek, untuk memberikan sebuah pengalaman berbeda 
kepada tamu, merasakan inspirasi berlibur yang holistik sekaligus tak 
terlupakan.

Selain secara arsitektural, Alila Villas Uluwatu pun mengatur 
standar baru sebuah akomodasi eco-luxe melalui kerja sama dengan 
perusahaan pengelolaan sampah lokal, demi mendorong minimalisasi 
limbah. Salah satunya dengan menempatkan tempat sampah daur 
ulang di sekitar resor, demi memfasilitasi proses tersebut. Kemudian, 
ada pula upaya untuk mengurangi polusi udara dan polusi suara 
lewat penggunaan mobil buggy bertenaga listrik. Konservasi energi 
pun dikedepankan, dengan mengalihkan panas yang dihasilkan oleh 
unit pendingin ruangan untuk memanaskan air di resor. Terdapat juga 
sistem daur ulang air, yang mengarahkan air bekas dari mesin cuci 
dan kamar mandi, untuk mengairi perkebunan dalam properti. Selain 
itu, Alila juga memiliki inisiasi untuk mendukung kemajuan ekonomi dan 
sosial lokal, dengan mempekerjakan lebih dari 40% staf yang berasal 
dari masyarakat setempat.

Kenyamanan adalah aspek utama yang juga penting ketika 
memilih akomodasi, hal ini juga menjadi konsentrasi yang diutamakan 
oleh Alila Villas Uluwatu. Sehingga, memunculkan gagasan platform 
online baru yang mengundang tamu untuk dapat menyesuaikan 

Alila Villas Uluwatu pun mengatur 
standar baru sebuah akomodasi eco-luxe 
melalui kerja sama dengan perusahaan 

pengelolaan sampah lokal
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pengalaman menginap mereka. Entah itu dalam kesempatan liburan 
keluarga, liburan romantis, atau momen liburan untuk memulihkan 
kesehatan. Setelah memesan masa inap, tiap tamu dapat merancang 
dan merencanakan daftar keinginan pribadi lewat platform online resor 
di alilavillasuluwatujourney.com. Di sini, para tamu dapat menjelajahi 
berbagai kuliner unik, kesehatan dan pengalaman serta penawaran 
destinasi, semuanya disajikan dengan nyaman di satu tempat. Ini 
termasuk kegiatan setengah hari dan sehari penuh dan tamasya yang 
dibuat berdasarkan konsep pembelajaran budaya, perjalanan kuliner, 
merayakan liburan romantis, gaya hidup sehat dan kegiatan bertualang, 
sementara opsi Journey for Little Champs mencakup serangkaian kegiatan 
menyenangkan untuk anak kecil dan keluarga.  

Alila Villas Uluwatu
Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak
Desa Pecatu, Bali
T : +62 361 848 2166
www.alilahotels.com 



I ndonesia kaya akan destinasi dengan pesona alam dan 
keasrian yang menenangkan kalbu. Dan bila Anda ingin 
bersantai sejenak dari deraan rutinitas dan kesibukan, 
Adiwana Hotels & Resorts adalah destinasi retreat ideal. Alam 
tropis yang unik dan inspiratif di Bali dan Kepulauan Natuna, 

Riau, memungkinkan Adiwana Hotels & Resorts menawarkan akomodasi 
berkonsep intimate, memadukan budaya lokal dan modern yang selaras 
dengan kenyamanan konsep home away from home. Resor butik yang 
berbasis di Bali ini menyuguhkan gaya kontemporer khas yang tak lekang 
waktu dengan unsur elemen alami ramah lingkungan. Setiap resor 
terhubung dalam konsep, tradisi unik, serta keramahan sempurna melalui 
layanan personal. Keistimewaan suasana menjadi salah satu pendukung. 
Berada di keasrian lembah hijau dan persawahan ikonik di Ubud, atau 
panorama laut dengan sunset dan sunrise memukau di Nusa Penida, Bali 
atau Pulau Natuna, Riau, para tamu akan menikmati dunia yang berbeda 
sarat pengalaman berkesan. 

Time Travel 
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Destinasi retreat ideal yang mengusung konsep intimate dari 
Adiwana Hotels & Resorts 

INTIMATE RETREAT 
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Adiwana Hotels 
& Resorts adalah 

serangkaian boutique 
resort bagian dari 

Jeevawasa, perusahaan 
manajemen hotel 
terkemuka di Bali

Adiwana Resort Jembawan, Adiwana Bisma, Adiwana Warnakali, 
dan Adiwana Jelita Sejuba Natuna adalah beberapa di antaranya. 
Setiap resor menghadirkan pengalaman khas dengan aktivitas 
yang ditawarkan. Adiwana Resort Jembawan di jantung area Ubud 
merupakan destinasi wellness terbaik untuk pemulihan jiwa raga. Resor 
dengan 41 kamar dan suite yang luas ini menawarkan konsep totalitas 
kesehatan dan kebugaran tubuh melalui berbagai program wellness. Di 
bawah naungan Tejas Spa, brand spa Adiwana yang terkemuka di Bali, 
Anda bisa mendapatkan sesi awal konsultasi kesehatan khusus sebelum 
mengikuti keseluruhan program kebugaran seperti yoga, pengaturan 
nutrisi tubuh oleh tim kuliner, dan pembersihan diri secara spiritual Bali 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama program. 

Lain lagi yang ditawarkan Adiwana Bisma. Resor elegan di pusat 
Ubud ini adalah tujuan berlibur sempurna bagi Anda dan pasangan. 
Dari rooftop resor, Anda dapat menikmati persawahan yang 
mengelilinginya dengan panorama tebing hijau serta Gunung Batukaru 
yang menjulang. Sempurnakan suasana dengan kuliner nikmat dari 
Restoran Pistachio yang menawarkan sensasi romantisme. Namun, 
retret Anda belum lengkap tanpa berkunjung ke pulau eksotik Nusa 
Penida. Adiwana Warnakali, yang terletak di atas tebing berpanorama 
sunset, menawarkan kenyamanan menginap. Anda dapat mengitari 
pantai pasir putihnya yang termasuk destinasi wisata populer di ranah 
digital, dan menikmati aktivitas petualangan bawah laut dengan 
keragaman hayati spektakuler.

Bila Anda petualang sejati dan menyukai destinasi eksotik, Pulau 
Natuna layak masuk bucket list. Terletak strategis di perairan Laut Cina 
Selatan dan hanya 1,5 jam terbang dari Batam, Natuna merupakan 
destinasi wisata unik dan istimewa. Adiwana Jelita Sejuba Natuna, 
persembahan terbaru Adiwana Hotels & Resorts, terbentang di atas 
lanskap seluas 2,6 hektare Pantai Sejuba, menjadikannya resor tepi 
pantai paling ikonis di Kepulauan Natuna. Akomodasi kontemporer 
tropis ini dilengkapi 33 kamar, suite, dan vila dengan pemandangan 
laut mempesona, kolam renang dengan panorama laut spektakuler, 
restoran, bar, dan ruang pertemuan terapung, juga spa dan beragam 
fasilitas eksklusif. Adiwana Hotels & Resorts adalah serangkaian 
boutique resort bagian dari Jeevawasa, perusahaan manajemen hotel 
terkemuka di Bali. Adiwana Hotels & Resorts mengoperasikan sekitar 
11 resor, di antaranya Adiwana Arya Villas, Adiwana Dara Ayu Villas, 
Adiwana Suweta, Adiwana Monkey Forest, Adiwana Svarga Loka, 
Adiwana Unagi, Adiwana d’Nusa Beach Club and Resort.  

ADIWANA, INARA, AND AMATARA HOTELS & RESORTS 
Jl. Jembawan, Ubud, Gianyar
80571 Bali, Indonesia
Tel: +62 361 9083289
W: https://jeevawasa.com/
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Menjelajah kota metropolitan bersama Mazda CX-8 terbaru yang 
hadir dalam tampilan yang elegan dengan fitur-fitur berkelas

Mazda Indonesia kembali menggoda para eksekutif 

dan keluarga mapan dengan SUV high-end 

terbarunya, Mazda CX-8 yang tampil elegan dan 

semakin berkelas dengan fitur-fitur barunya. SUV 

berukuran besar ini menonjolkan desain Kodo 

khas Mazda dengan desain grill dan pelek 19 inci terbaru.  “Dengan 

diselenggarakannya GIIAS 2022, tentu kita semua berharap event 

ini dapat memicu kembali gairah industri otomotif di Indonesia. 

Kami dari PT EMI selaku agen pemegang merek sekaligus distributor 

tunggal Mazda di Indonesia juga tentu ingin turut berkontribusi bagi 

perkembangan industri otomotif di tanah air. Semoga partisipasi kami 

ini memberi dampak yang positif dan signifikan bagi perkembangan 

industri otomotif Indonesia,” ujar Ricky Thio, Managing Director PT 

Eurokars Motor Indonesia.
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Mobil ini bisa menjadi pilihan para eksekutif atau keluarga yang 

mengutamakan kenyamanan dan fleksibilitas sebuah SUV, fitur-fitur 

yang dimiliki oleh Mazda CX-8 akan memanjakan penggunanya baik 

untuk perjalanan jauh atau road trip bersama keluarga atau pun 

perjalanan sehari-hari ke kantor bagi seorang eksekutif, baik untuk 

dikemudikan sendiri ataupun dengan supir, karena mobil ini memiliki 

kursi captain seat yang mewah dan sangat nyaman di baris kedua. 

Premium SUV dengan 6-seaters ini akan memanjakan pengguna 

baris belakang dengan captain seat yang dilengkapi dengan Center 

Console, fitur pengaturan secara elektrik serta seat ventilation untuk 

kenyamanan maksimal. Pengguna kursi depan juga bisa menikmati 

sunroof yang bisa dibuka secara elektrik, dan mobil sudah dilengkapi 

dengan sistem audio premium BOSE, Mazda Connect Wireless 

Smartphone Integration, hingga wireless charging (Qi). 

Tampilan luarnya sangat menggoda dengan desain garis yang 

elegan, mewah, namun tegas. Grill depannya menyempurnakan 

nuansa mewah di mobilnya, dengan aksen chrome yang elegan. Mobil 

ini juga telah dilengkapi dengan lampu LED yang mampu beradaptasi 

dengan kondisi jalan untuk penerangan dan kenyamanan maksimal 

ketika berkendara pada malam hari. Selain itu pelek berukuran 19 

inci memiliki desain yang sangat mewah dan begitu padu dengan 

mobilnya. Untuk kenyamanan penggunanya, Mazda menyematkan 

fitur hands free power tailgate yang membuat kita bisa membuka bagasi 

hanya dengan menempatkan kaki kita dibawah bumper belakang. 

Mazda CX-8 diperkuat oleh mesin 2.500 cc empat silinder segaris yang 

mampu menghasilkan tenaga puncak sampai 190 PS dan torsi 252 Nm 

yang bisa didapatkan mulai dari 4.000 rpm. Tenaga yang dihasilkan 

mesin ini cukup mumpuni untuk menjalankan Mazda CX-8 dengan 

nyaman dan cukup gesit di perkotaan. Mazda juga menyematkan fitur 

G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) untuk membuat pergerakan mobil 

lebih responsif, membangkitkan percaya diri dan kenyamanan dalam 

berkendara. Fitur GVC Plus akan sementara menurunkan putaran 

mesin ketika mobil akan berbelok dan menambah cengkraman di 

roda depan. Untuk memastikan kenyamanan dalam berkendara, 

Mazda CX-8 dibekali dengan suspensi MacPherson Strut/Multi-Link di 

depan dan belakang. Mobil terbaru ini juga dibekali berbagai fitur 

canggih yang akan membantu para penggunanya, seperti blind 

spot monitoring, rear cross traffic alert, lane departure warning, serta 

Mazda Radar Cruise Control yang secara otomatis menyesuaikan 

dan menjaga jarak aman dari kendaraan di depan saat beroperasi 

dalam rentang kecepatan yang telah ditentukan. Melengkapi fitur-

fitur canggihnya adalah sebuah sistem kamera 360 derajat, sebuah 

fitur vital untuk sebuah kendaraan yang berdimensi cukup besar. 

Sistem ini memiliki empat kamera di depan, samping, dan belakang 

mobil yang mampu menampilkan sekeliling mobil di monitor sehingga 

pengemudi bisa lebih nyaman dalam bermanuver. Selain itu mobil ini 

juga dilengkapi dengan delapan sensor parkir.  

Eurokars Headquarter Building, 5th Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 51, 

Arteri Pondok Indah - Jakarta 12240

Tel +6221 2793 2838 

www.mazda.co.id

HALAMAN SAMPING
Mazda CX-8 Elite  berukuran besar ini menonjolkan desain Kodo khas Mazda

HALAMAN INI DARI KIRI ATAS
Ricky Thio, Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia ; Berbagai detil dan fitur 
pada SUV terbaru dari Mazda CX-8 

Menjadi pilihan para 
eksekutif atau keluarga yang 

mengutamakan kenyamanan dan 
fleksibilitas sebuah SUV



K eindahan alam Indonesia memang tak tertandingi, 

dan bagi para penggemar kopi sejati, pesona Tugu 

Kawisari Coffee Plantation ini memiliki sejarah yang 

sangat menarik. Berawal pada tahun 1900, berdiri 

dua buah perkebunan yang dimiliki oleh salah satu 

perusahaan perintis bernama Rubber Onderneming Senong, yang 

berdiri di bawah pimpinan J.T. Berkmeijer. Perusahaan ini juga hadir 

sebagai pelopor untuk proses pemasangan telepon pertama di daerah 

Wlingi, Blitar, Jawa Timur, yang saat itu dihuni oleh 15 perkebunan besar. 

Berkat jasa perusahaan tersebut, nomor telepon 1 ditetapkan menjadi 

nomor telepon perusahaan tersebut. Kedua perkebunan ini berlokasi 
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Menata kembali kejayaan Societeit de Harmonie te Kawisari 
sebagai lokasi titik temu elegan yang penuh nilai sejarah
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bersebelahan, dan menjadi satu di area seluas sekitar 2.850 hektar 

tanah, menjadi hak guna usaha di perkebunan kopi Kawisari, dan 

perkebunan kopi Sengon. 

Di dalam perkebunan yang tumbuh pesat tersebut, berdirilah sebuah 

klub kecil bernama Societeit de Harmonie te Kawisari. Pembangunan 

klub tersebut terinspirasi oleh klub Societeit de Harmonie te Batavia 

yang berada di Jakarta. Selain memproduksi biji kopi unggulan, klub ini 

pernah menghasilkan varian campuran kopi bermerek Kopi Babah dan 

Kopi Kawisari yang menggunakan biji premium dari perkebunan kopi 

Kawisari. Kopi hasil resep selama puluhan tahun dibeli oleh Societeit de 

Harmonie te Batavia yang dahulu singgah di Jalan Rijswiyk, Pusat Kota 

Jakarta, yang kini dikenal sebagai Harmoni.

Perjalanan penjualan kopi unggulan selama puluhan tahun ini terjalin 

berkat kesungguhan dan kepiawaian J.T. Barkmeijer, hingga perkebunan 

Kawisari dan Sengon berhasil menanam bibit kopi unggulan, dan terus 

menghasilkan produk yang digunakan oleh berbagai klub terbesar di 

Asia Tenggara, yaitu Societeit de Harmonie te Batavia. Hal ini merupakan 

wujud keberhasilan perkebunan tersebut mengembangkan bibit yang 

awalnya di tanam secara perdana di tahun 1845 oleh para Pangeran 

yang berdiam di daerah sekitar Blitar dan Kediri. Perpaduan dua kopi 

tersebut pun berhasil diolah oleh keluarga besar Ong Ting dan Ong 

Liang, yang juga dikenal sering bertukar resep campuran kopi dengan 

para barista dari Harmonie te Batavia.

Klub Societeit de Harmonie te Kawisari pada masa kejayaannya 

memiliki kesan elegan dan setara dengan Kafe Maxim di Paris, tempat 

di mana orang wajib datang untuk “dilihat”, lokasi perputaran gosip 

dan kejadian intrik para figur publik. Salah satu keunikannya adalah 

klub tersebut yang menjadi pilihan dari Madam Margarethe, yang 

gemar menulis surat kepada Agatha Christie, penulis novel yang hingga 

kini masih dikenal secara luas. Tugu, yang kini menjadi pemilik satu-

satunya Perkebunan Kawisari di lereng Gunung Kelud, mengenang 

sejarah lewat sepenggal ucapan Sir Stamford Raffles, “Jika Anda tidak 

bisa membangunnya, maka janganlah Anda menghancurkannya.” 

Ucapan tersebut mengacu pada keinginan Tugu untuk melestarikan 

perkebunan Kawisari, serta memfungsikan kembali klub kecil Societeit 

de Harmonie te Kawisari, sebagai salah satu cara untuk melanggengkan 

wujud artefak sejarah milik bangsa Indonesia yang tidak boleh 

dilupakan, dan klub telah sepenuhnya beroperasi serta resmi dibuka 

sejak bulan Maret 2022 lalu.

 

Resor cantik ini menyediakan lima kamar bagi yang ingin menginap 

sembari menikmati api unggun dan BBQ under the stars. Dan di pagi hari 

setelah sarapan, para tamu dapat menikmati suasana perkebunan, 

dan mengikuti beragam kegiatan menarik, seperti The Kawisari Coffee 

Tour, The Kawisari Clove and Rubber Class, Hiking dan menikmati air 

terjun dan pemandangan gunung yang cantik. 

Kawisari Coffee Plantation
Pabrik Perkebunan Kopi, Cengkeh dan Sengon 

PT. Dewi Sri, Pkb. Sengon, Ngadirenggo, 

Wlingi, Blitar, Jawa Timur 66184

Tel: +62 812-3363-512

https://kawisaricoffee.com/

Keinginan Tugu untuk melestarikan 
perkebunan Kawisari, serta 

memfungsikan kembali klub kecil 
Societeit de Harmonie te Kawisari
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Donna Agnesia
Kenley Lee, Benny Sutedja, dan 

Yuji Ishiguro

Peluncuran lini Seiko Luxe di Senayan City

Seiko Prospex Speedtimer

Darius Sinathrya

One Step Ahead
Seiko yang telah sukses selama lebih dari dua dekade di Indonesia 
meluncurkan lini Seiko Luxe secara eksklusif terbaru mereka di Senayan 
City, Jakarta beberapa waktu lalu. Seiko Luxe ini mencakup rangkaian 
koleksi jam tangan high end dari Seiko yaitu Presage, Prospex dan King 
Seiko, termasuk Seiko Presage Sharp Edged yang berkolaborasi dengan 
Zero Halliburton, Seiko Prospex Speedtimer tipe SRQ037 dan SRQ035 
yang bergaya sporty, dan lini King Seiko yang hadir dalam warna abu-
abu muda, abu-abu charcoal, coklat, merah, dan juga warna silver asli 
dari seri KSK 1965. Dan pada peluncuran koleksi Seiko Luxe kali ini, Seiko 
berkolaborasi dengan aktor Darius Sinarthya, yang didampingi oleh Kevin 
Lie, Manager Seiko Indonesia dan Senior Manager PT. Asia Jaya Indah 
Benny Sutedja.

Manager Seiko Indonesia, Kevin Lie dan Aktor Darius

Manager Seiko Indonesia, Kevin Lie

Seiko Presage Sharp Edged

Yuji Ishiguro, Kenley Lee, Kevin Lie, Harjono Lie, Benny Sutedja dan Darius

Glitz & Glam
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Aqsa Aswar, Aero Aswar dan Rangga Laksmana
Suhendro Wang Kathleen Josephine Miranda Ng

Karin Lohardjo Andi Azlia

Timeless Beauty
Pada 20 Juli lalu, Montblanc menyelenggarakan acara ekslusif 
di butiknya di Plaza Indonesia, Jakarta untuk memperkenalkan 
koleksi “Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date” yang pertama 
kali hadir di Indonesia dan didesain khusus oleh Montblanc untuk 
para penyelam dan pecinta petualangan yang terinspirasi dari 
keindahan Gletser Gunung Montblanc. Benjamin Goh, Marketing 
& Communications Director of Montblanc berujar, “Pada hari ini 
kami sangat senang akhirnya memperkenalkan koleksi Glacier 
secara tatap muka kepada para klien setia dan rekan media 
di Indonesia. Koleksi ini sangat menginspirasi dan juga sebagai 
penghargaan pada gunung Mont Blanc, yang merupakan inspirasi 
bagi Montblanc sejak awal.” Acara peluncuran dihadiri oleh Friends 
of The House, Hamish Daud dan publik figur lainnya, seperti Aimee 
Juliette, pengusaha Rangga Laksmana, Aero Aswar dan Aqsa 
Aswar, juara Jet Ski Indonesia. 

Friends of The House, Hamish Daud

Mezty  Mez Hamish Daud dan Benjamin Goh

Aimee Juliette

Benjamin Goh, Tri Kharisma dan Samantha Tham
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Meynick, Jun Sen, Francisco (Top Mido Watches Retailers) 
dan Steven Cheng Edy Darmanto dan Tjioe Kiem Fenny dan Amin

Best Dress Code Mido Watches Retailers Gathering Bali 2022

Time For Action!
Bertempat di hotel Merusaka Nusa Dua, Bali, PT Benua Jam Internusa 
(Watch Continent) selaku distributor resmi jam tangan Mido di 
Indonesia mengadakan acara Gala Dinner dan gathering yang 
bertajuk “MIDO Watches Indonesia Retailers Gathering & Incentive Trip 
2022 to Bali” pada tanggal 24 Juni lalu. Ajang yang dihadiri oleh lebih 
dari 50 peritel resmi jam tangan Mido dari seluruh wilayah di Indonesia 
ini sekaligus menjadi agenda pertemuan untuk memperkenalkan 
seri jam tangan terbaru Mido di tahun 2022, yang dipandu langsung 
oleh Vice President Mido Indonesia, Steven Cheng. Dimeriahkan oleh 
gamelan dan tari tradisional Bali dan peragaan jam tangan terbaru 
Mido, acara ditutup dengan Gala Dinner dan penyerahan berbagai 
hadiah menarik bagi para tamu yang hadir. 

Para penari Bali memeriahkan acara Gala Dinner

Fuon Chandra, Bambang Chandra, Tjhai Leonardi  dan Amin

Steven Cheng dan Anwar Pasha

Tjhai Leonardi dan Licu Sudjasmin

Lilian dan Marjuki

Sylia, Kenzo dan Steven

Christine dan Francisco
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Regina Dharmawan dan Daphne Foo

Ganindra Bimo dan Chicco Jerikho

I Gusti Ngurah Firnanda Corina Koesliono

Adhidarma Herman dan Ken Rinaldo

Cisca Becker Heera Vasandani

Ainaa Radzi, Anin Muna dan Amadia Aisyah

Rinto Pirngadi, Yasha Chatab dan Dr. Olivia Aldisa

Irwan Mussry

The Star-Studded Party
Pada tanggal 5 Agustus yang baru lalu, merek jam tangan asal Swiss, 
Breitling merayakan pembukaan kembali butik terbarunya di Plaza 
Senayan, Jakarta, yang dimeriahkan oleh hadirnya para bintang 
tanah air, seperti Ganindra Bimo, Kirana Larasati, Chicco Jerikho, dan 
penyanyi berbakat, Andien Aisyah yang terpilih sebagai Friend of the 
Brand. Acara dibuka dengan sambutan dari President & CEO Time 
International, Irwan Mussry dan President Breitling Greater China & 
Southeast Asia, Alvin Soon, yang mengajak pengunjung untuk menikmati 
konsep butik yang bergaya modern-retro, dengan tiga elemen utama, 
yaitu udara, laut dan darat. Koleksi terbaru dan terlengkap jam tangan 
Breitling, termasuk Edisi Terbatas sudah bisa didapatkan di butik ini.

Shannon Hartono, Alvin Soon dan Andien

Kirana Larasati

Andien Aisyah



Alila Villas Uluwatu Sets New Eco-Luxe Standards in Bali
Alila Villas Uluwatu offers a horizon of glorious golden sunsets and 

magnificent star studded night skies. Set in this unique cliff-top setting, the 
elegant luxury resort showcases beautifully designed villas constructed 
to follow environmentally sustainable design principles in tandem with the 
environmental and social sustainability policies of Alila Hotels & Resorts. 
Designed by WOHA, an award winning design firm, Alila Villas Uluwatu’s 
eco-friendly framework has made it the first resort in Bali to meet the rigorous 
Green Globe ‘Building Planning and Design Standard.’ This means that the 
entire development was designed and built to follow an environmentally 
friendly fabric that will continue in Alila Villas Uluwatu’s on-going operations 
to ensure the resort’s environmental footprints are kept to a minimum. 
Having teamed up with a local waste management company to encourage 
waste minimization, Alila Villas Uluwatu has also placed recycling bins 
around the resort to facilitate the process. In an effort to reduce pollution 
and minimize noise, electric powered buggies are used around the property. 
Energy conservation is also encouraged by rerouting heat generated by air-
conditioning units to heat water in the resort. There is also a recyclable grey 
water system that directs used water from washing machines and bathrooms 
to irrigate the property’s gardens. 

Alila Villas Uluwatu
Jl. Belimbing Sari, Banjar Tambiyak

Desa Pecatu, Bali
T : +62 361 848 2166
www.alilahotels.com 

Its eco-friendly framework has made 
it the first resort in Bali to meet the 

rigorous Green Globe ‘Building Planning 
and Design Standard
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Alarm
Alat yang membunyikan sinyal suara pada 
waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. 
 
Altimeter
Alat yang menentukan ketinggian 
berdasarkan respons terhadap perubahan 
tekanan barometrik.
 
Analog Display 
Menggunakan tangan untuk menunjukkan 
waktu, bukan layar LCD. 

Analog Watch (Jam Tangan Analog)
Jam tangan dengan muka arloji, jarum jam, 
dan angka atau penanda yang menunjukkan 
display jangka waktu total 12 jam. Digital 
analog adalah arloji yang dilengkapi display 
digital sekaligus jarum jam seperti pada arloji 
konvensional.

Annual Calendar (Kalendar Tahunan)
Mesin yang menunjukkan minimal 
tanggal, hari, dan bulan. Banyak model 
juga menunjukkan fase bulan. Arloji ini 
menyesuaikan dengan tepat bulan pendek 
maupun panjang; tapi tidak akurat untuk 
tahun kabisat (sekali dalam empat tahun, 
bulan Februari hanya terdiri dari 28 hari).
 
Aperture
Jendela atau bukaan kecil pada muka arloji 
jam tangan yang menunjukkan beberapa 
indikasi, misalnya jam dan tanggal. Beberapa 
muka arloji (dalam bahasa Prancis: montres à 
guichet) memiliki aperture semacam ini.
 
Assembling (Perakitan)
Proses pemasangan komponen-komponen 
sistem penggerak. Dulu proses ini seluruhnya 
dilakukan dengan tangan, tapi kini sebagian 
besar sudah dilakukan secara otomatis 
menggunakan mesin. Meski demikian, 
pekerjaan oleh manusia masih tetap ada, 
terutama untuk inspeksi dan pengujian. 
 
Automatic Movement 
(Sistem Penggerak Otomatis)
Sistem penggerak mekanis yang tidak 
perlu diputar karena rotornya, bagian dari 
mekanisme otomatis, memutar pegas utama 
tiap kali pemakai menggerakkan tangannya. 
Sistem penggerak otomatis pertama 
diciptakan di Swiss oleh Abraham-Louis Perrelet 
pada abad ke-18. Bila sudah terputar penuh 
dan tak dipakai, kebanyakan arloji otomatis 
memiliki cadangan daya hingga 36 jam. 
 

Auto Repeat Countdown Timer
Timer hitung mundur yang langsung 
mengeset ulang begitu waktu yang 
sudah diset sebelumnya terlewatkan, dan 
memulai hitung mundur kembali. Timer ini 
terus mengulangi hitung mundur sampai 
penggunanya menekan tombol stop.
 
Automatic Watch (Arloji Otomatis)
Arloji yang pegas utamanya diputar oleh 
sistem penggerak atau akselerasi lengan 
pemakai. Berdasarkan prinsip daya tarik 
bumi, rotor berputar dan menyalurkan 
energinya ke pegas memakai mekanisme 
yang sesuai. Sistem ini ditemukan oleh 
Abraham-Louis Perrelet pada abad ke-18. 

Automatic Winding/Self-Winding
Istilah ini merujuk pada arloji yang memakai 
sistem penggerak mekanis (kebalikan dari 
sistem penggerak quartz atau elektrik). 
Pemutarannya dilakukan dengan gerakan 
lengan pengguna, bukan memutar sistem 
pemutarnya. Rotor yang berputar karena 
gerakan kemudian memutar pegas utama 
jam tangan. Jika arloji otomatis tidak dipakai 
satu atau dua hari, putarannya akan 
melambat dan perlu diputar secara manual 
agar berjalan kembali.

Balance Spring (Pegas Penyeimbang)
Pegas yang sangat kecil (disebut juga “hair 
spring” atau pegas rambut) dalam arloji 

Glossary of Watch Terms

@PIAGET
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mekanis yang memutar roda penyeimbang 
kembali ke posisi netral.
 
Balance Wheel (Roda Penyeimbang)
Bagian dari sistem penggerak arloji mekanis 
yang berputar, membagi waktu menjadi 
beberapa segmen yang sama.
 
Barrel
Tabung tipis berisi pegas utama arloji. Tepian 
bergerigi barrel mendorong train.  
 
Battery Reserve Indicator
Indikator cadangan baterai
 
Bezel
Cincin yang melingkari muka arloji, biasanya 
terbuat dari emas, lapisan emas atau baja.
 
Bi-directional Rotating Bezel
Bezel yang dapat digerakkan mengikuti arah 
jarum jam atau sebaliknya. Ini dipakai untuk 
kalkulasi matematis atau untuk mengecek 
waktu yang telah lewat. 
 
Bracelet (Gelang)
Jenis tali arloji yang terbuat dari elemen-
elemen berbentuk menyerupai rantai.
 
Bridge
Bagian pelengkap yang terpasang ke pelat 
utama untuk membentuk bingkai sistem 
penggerak arloji. Bagian-bagian lainnya 
dipasang di dalam bingkai.

Cabochon
Batu penghias yang dibentuk bundar.
 
Calendar (Kalender)
Fitur yang menunjukkan tanggal, dan sering 
kali juga hari dan tahunnya. Ada beberapa 
macam arloji kalender.

Caliber/Calibre
Istilah yang sering dipakai oleh perusahaan 
jam tangan Swiss untuk menyebut tipe 
model tertentu, misalnya Caliber 48 berarti 
model 48. Istilah ini juga lebih lazim dipakai 
mengindikasikan bentuk, layout, atau ukuran 
sistem penggerak.
 
Cambered
Sering dipakai merujuk pada bentuk 
muka arloji atau bezel yang berlekuk atau 
melengkung.

Case
Logam yang mewadahi komponen-
komponen jam tangan. Logam yang paling 
lazim dipakai adalah stainless steel, tapi 
titanium, emas, perak, keramik, dan platinum 
juga bisa dipakai. Arloji yang kurang mahal 
biasanya terbuat dari kuningan dan dilapisi 
emas atau perak.

Caseback
Sisi belakang case arloji, bagian yang 
menempel pada kulit. Kadang dibuat 
transparan sehingga dapat melihat 
mesin di dalam arlojinya, atau bisa juga 
solid. Kebanyakan manufaktur mengukir 
bagian punggung arloji ini dengan nama 
(brand) mereka, informasi tahan air dan 
guncangan, unsur logam case-nya, dan 
berbagai detail lainnya.
 
Chime (Denting)
 Suara seperti bel yang timbul ketika hitungan 
jam sampai pada satu jam, setengah jam, 
dan sebagainya. Dua denting yang lazim 
ditemukan pada arloji adalah denting 
Westminster seperti suara lonceng Big Ben 
yang terkenal di London, dan bim bam, 
denting dua nada.
 
Chronograph
Arloji yang termasuk fungsi stop watch built-in – 
yaitu timer yang dapat dimulai dan dihentikan 
untuk menghitung waktu suatu kejadian. 
Ada banyak variasi chronograph. Ada yang 
beroperasi dengan jarum detik di tengah yang 
menentukan waktu pada muka arloji utama. 
Lainnya memakai subdial untuk jam, menit, dan 
detik yang telah lewat. Jangan keliru antara 
istilah “chronograph” dengan “chronometer”. 
Chronometer merujuk pada jam, yang mungkin 
dilengkapi fungsi chronograph atau bisa juga 
tidak, dan yang sudah memenuhi standar 
tinggi akurasi tertentu yang ditentukan oleh 
institusi arloji resmi di Swiss. Jam tangan yang 
di dalamnya dilengkapi fungsi chronograph 
sendiri disebut “chronograph”. 
 
Chronometer
Istilah ini merujuk pada arloji presisi yang 
diuji dalam berbagai temperatur dan posisi, 
dengan demikian memenuhi standar akurasi 
yang ditentukan oeh sebuah institusi resmi 
di Swiss. Kebanyakan perusahaan jam 
tangan menyediakan sertifikat bagi pembeli 
chronometer. 
 

Complication
Arloji yang dilengkapi fungsi-fungsi lain 
selain untuk menunjukkan waktu. Misalnya, 
chronograph adalah salah satu complication 
dalam jam tangan. Kerumitan atau 
complication lainnya antara lain minute 
repeater, tourbillon, kalender abadi, atau 
split second chronograph. 
 
COSC
Badan pengujian chronometer resmi di Swiss 
yang memeriksa setiap arloji chronometer 
dengan prosedur pengujian yang teliti 
selama 15 hari untuk memverifikasi presisi jam 
tangan.
 
Countdown Timer
Fungsi yang memungkinkan pengguna 
memantau berapa lama waktu yang telah 
berlalu sesuai pengesetan sebelumnya. 
Beberapa countdown timer mengeluarkan 
bunyi peringatan beberapa detik sebelum 
waktu habis – ini berguna untuk acara-acara 
seperti balap yacht, di mana pelayar harus 
memanuver kapal ke posisinya sebelum 
kompetisi dimulai.
 
Crown
Juga disebut batang atau pin. Crown adalah 
tombol di bagian luar case yang digunakan 
untuk mengeset waktu dan kalender, dan 
dalam arloji mekanis, crown juga memutar 
pegas utama. Dalam hal ini, crown juga disebut 
“batang pemutar”. Crown yang dapat diputar 
mengunci seperti sekerup juga digunakan 
untuk membuat arloji lebih kedap air.
 
Crystal (Kristal)
Tutup transparan pada permukaan arloji 
yang terbuat dari kristal kaca, safir sintetis 
atau plastik. Arloji-arloji yang lebih baik sering 
kali memakai kristal safir yang sangat resisten 
tahan gores atau hancur.

Day/Date Watch (Arloji Hari/Tanggal)
Jam tangan yang tidak hanya menunjukkan 
tanggal, tapi juga hari. 
 
Day/Night Indicator (Indikator Siang/Malam)
Lingkaran berwarna atau berpenutup 
yang menunjukkan zona waktu mana yang 
sedang dalam waktu siang hari dan mana 
yang dalam malam hari. 
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Deployment/Deployant Buckle
Jenis gesper yang membuka dan menutup 
menggunakan engsel yang diperpanjang 
dan sering kali dapat disesuaikan. Meski lebih 
mahal dibanding penutup seperti gesper 
sabuk, deployment buckle lebih mudah 
dipasang dan dilepas dan lebih nyaman di 
pergelangan tangan.

Depth Alarm (Alarm kedalaman)
Alarm pada arloji penyelam yang bersuara 
ketika pengguna melebihi kedalaman 
yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada 
kebanyakan jam tangan, alarm akan berhenti 
berbunyi ketika penyelam meninggalkan 
batas kedalaman tersebut.
 
Dial (Muka arloji)
Perwajahan jam tangan. Dalam arloji-arloji 
kelas atas, angkanya, indeks, dan desain 
permukaan dipasang sebagai elemen yang 
terpisah-pisah. Dalam arloji yang tidak terlalu 
mahal, muka arlojinya kemungkinan hanya 
dicetakkan pada muka arloji.
 
Digital Watch (Jam Tangan Digital)
Jam tangan yang menunjukkan waktu dengan 
digit, bukan muka arloji dan jarum jam.
 
Direct-drive
Fungsi yang memungkinkan jarum detik untuk 
bergerak maju patah-patah, bukan menyapu 
mulus tanpa henti sehingga meningkatkan 
akurasi penunjuk waktu. Dalam bahasa 
Prancis, istilah untuk jarum detik direct-drive 
adalah trotteuse. 

Dolphin Standard
Jam tangan non-digital yang bertanda 
‘Dolphin Standard’ pada punggung case 
telah di-upgrade untuk menawarkan 
spesifikasi kedap air eksklusif, artinya jam 
tangan dapat dipakai berenang dan 
menyelam seharian. Arloji Dolphin Standard 
dapat dipakai saat berenang, menyelam di 
perairan dangkal, yachting, semua olahraga 
air (kecuali scuba diving) dan saat mandi.

Dual Timer
Arloji yang menunjukkan waktu setempat 
saat itu dan setidaknya satu zona waktu lain. 
Elemen waktu tambahan ini bisa ditunjukkan 
dengan muka arloji dobel, jarum tambahan, 
subdial, atau cara lain.

Elapsed Time Rotating Bezel
Bezel putar yang bisa disesuaikan untuk 
menghitung durasi. Bezel dapat diputar 

sehingga pemakai dapat menyejajarkan 
angka nol pada bezel dengan jarum detik 
arloji. Pemakai dapat membaca waktu 
yang telah berlalu dari bezel. Ini menghemat 
waktu karena tidak perlu menghitung seperti 
bila memakai muka arloji biasa.

Electronic (quartz) watch 
(Arloji (quartz) elektronik)
Jam tangan, biasanya memakai baterai, 
yang menggunakan arus listrik untuk 
membuat osilator quartz bergetar, normalnya 
32.768 Hz per detik, tapi kadang frekuensinya 
jauh lebih tinggi. Getaran ini diproses oleh 
sirkuit terintegrasi yang mengubah arus 
menjadi gerak, kemudian dialurkan ke motor 
yang menggerakkan roda gigi penggerak 
jarum jam. Beberapa arloji quartz dilengkapi 
sel surya yang menyerap cahaya dari 
manapun, alami maupun buatan, dan 
mengubahnya menjadi energi listrik. Bentuk 
lain adalah Seiko Kinetic (Lihat Kinetic).

Engine Turning
Ukiran atau pahatan hiasan, biasanya pada 
perwajahan arloji.

Escapement
Alat dalam sistem penggerak mekanis yang 
mengendalikan perputaran roda sehingga 
menggerakkan jarum jam.

ETA
Salah satu manufaktur arloji terdepan yang 
berpusat di Swiss. Sistem penggerak ETA dipakai 
oleh banyak merek arloji ternama Swiss.

Face(Perwajahan)
Sisi arloji tempat muka arloji. Sebagian besar 
muka arloji memakai angka Romawi atau 
Arab. Namun bila memakai angka Romawi, 
biasanya memakai IIII, bukan IV, untuk 
mengindikasikan posisi pukul 4.

Flyback hand
Jarum detik pada chronograph yang dapat 
dipakai mengukur putaran atau menentukan 
waktu finish untuk peserta dalam balapan.

Function (Fungsi)
Istilah untuk menggambarkan berbagai 
tugas berbeda yang dapat dilakukan 
suatu arloji misalnya chronograph dan 
penghitung countdown. Ini juga biasa 
disebut complication.
 
Gasket: Kebanyakan arloji yang kedap air 
dilengkapi dengan gasket untuk menyegel 

punggung case, kristal, dan crown sehingga 
terlindung dari air dalam pemakaian normal. 
Gasket ini penting dicek dua tahun sekali 
guna menjaga arloji tetap kedap air.
Gear Train: Sistem gigi yang mengalirkan 
daya dari pegas utama ke escapement.  
 
Gold plating (Lapis emas): Lapisan emas yang 
dipasangkan secara elektronik pada logam; 
ketebalannya hanya beberapa mikron.
 
Grande Sonnerie: Tipe repeater yang berbunyi 
tiap jam dan 15 menit ketika penggunanya 
menekan tombol. 
 
Guilloche: Gaya grafir rumit yang populer 
dipakai pada muka arloji, biasanya garis-garis 
sangat tipis yang saling terjalin membentuk 
tekstur permukaan.

Hallmark: Stempel yang dicap pada arloji 
emas atau perak.

Hands (Jarum jam): Jarum jam memiliki 
berbagai gaya:

Sword hands (bentuk pedang)
 

Dauphine hands (bentuk lancip)

Straight flat hands (bentuk batang)

Breguet hands

Hard Metal (Logam keras)
Logam tahan gores yang terbentuk dengan 
menggabungkan beberapa material, 
termasuk titanium dan tungsten carbide, 



CGW Magazine 149

yang kemudian dipres pada logam yang 
sangat keras dan dipoles dengan serbuk 
berlian agar gemerlap.

High-Tech Ceramic
Lazim dipakai sebagai lapisan pelindung 
pesawat luar angkasa ketika memasuki 
atmosfer bumi, high-tech ceramic ini dilapisi 
dengan serbuk berlian untuk menghasilkan 
finishing yang sangat mengilap. Karena keramik 
ini dapat dicetak dari material berbentuk 
cairan, hasilnya dapat dibuat berkontur.

Horology (Horologi): 
Ilmu pengukuran waktu, termasuk seni 
mendesain dan membuat jam. 

Index Hour Marker (Indeks penanda jam)
Indikator jam berbentuk garis/batang 
sederhana pada muka arloji jam analog, 
dipakai sebagai alternatif angka.

Integrated Bracelet  
Gelang jam tangan yang menyatu pada 
desain case.

Jewels
Batu safir atau batu delima sintetis yang 
berfungsi sebagai bantalan untuk gigi pada 
arloji mekanis, untuk mengurangi gesekan. 

Jump Hour Indicator 
Indikator ini menggantikan posisi jarum jam. 
Biasanya menunjukkan waktu (jam) dengan 
angka pada suatu jendela/lubang.

Lap Memory  
Fitur yang terdapat pada beberapa arloji 
sport quartz, untuk menyimpan dalam 
memori arloji berapa putaran balap yang 
telah ditentukan oleh lap timer. Pemakainya 
dapat memunculkan data waktu ini pada 
layar digital dengan menekan tombol.

Lap Timer  
Fungsi chronograph yang memungkinkan 
pemakai mengeset segmen waktu dalam 
balapan. Pada akhir putaran, timer distop, 
lalu kembali ke nol untuk mulai menghitung 
waktu putaran berikutnya.

Lever Escapement
Tuas terbagi menjadi dua palet yang 
mengunci dan membuka gigi roda 
escapement. Diatur oleh penyeimbang yang 
menyambung pada ujung tuas satunya, gigi-
gigi escapement masuk ke bagian palet 

yang bergerigi, menggerakkan tuas sehingga 
mendorong penyeimbang.

Limited Editions (Edisi Terbatas)  
Model arloji yang dimanufaktur dalam 
jumlah tertentu, sering kali diberi nomor, 
dan tersedia dalam jumlah terbatas. Model 
dengan edisi terbatas kebanyakan dibuat 
oleh manufaktur fine watches dan biasanya 
sangat dicari kolektor.

Liquid-Crystal Display
Display arloji digital yang menunjukkan waktu 
secara elektronik tapi melalui selapis cairan di 
antara dua pelat transparan.
 
Lug
Sangkutan logam di kedua sisi case tempat 
tali/gelang arloji dipasangkan.

Luminous Hands/Hour Markers  
(Penanda jam fosforik): 
Fitur standar pada banyak jam tangan. Penanda 
jam dan/atau jarum jam diberi pelapis “glow in 
the dark” yang akan bersinar dalam kegelapan 
sehingga pemakainya dapat melihat waktu 
dalam penerangan minim. Hasilnya beragam, 
tergantung pada mutu dan kuantitas material 
fosforik yang dipakai.

Main Plate (Pelat Utama)
Pelat dasar tempat semua komponen sistem 
penggerak diletakkan.

Mainspring (Pegas Utama): 
Pegas pendorong jam atau arloji, berada 
dalam barrel.

Manual Wind (Pemutar Manual):
Arloji berpemutar manual harus diputar setiap 
hari memakai crown agar berjalan. Meski 
merepotkan, arloji seperti ini masih tetap 
diproduksi oleh perusahaan jam tangan 
besar di Swiss. Sebagian arloji paling indah 
yang dibuat saat ini berpemutar manual. 
Punggung arloji transparan yang makin 
lazim menyajikan pemandangan sistem 
penggerak aktif tanpa terhalang rotor.

Marine Chronometer 
Jam mekanis atau elektronik yang sangat 
akurat terbungkus dalam kotak (karena itulah 
muncul istilah box chronometer), digunakan 
untuk menentukan garis bujur di atas 
kapal. Marine chronometer dengan sistem 
penggerak mekanis dipasangkan pada 
gimbal sehingga tetap beada dalam posisi 
horizontal yang penting untuk presisinya.

Measurement Conversion
Fitur yang memungkinkan pemakai 
mengonversi dari satu ukuran ke ukuran lainnya 
– mil menjadi kilometer, misalnya, atau pon 
menjadi kilogram. Biasanya berupa garis-garis 
pada bezel.

Mechanical Movement 
(Sistem penggerak mekanis) 
Sistem penggerak yang didasarkan pada 
pegas utama yang diputar dengan tangan; 
ketika diputar, perlahan-lahan membuka 
pegas dalam gerakan yang konstan dan 
stabil. Arloji mekanis otomatis tidak perlu 
diputar karena ada rotor yang memutar 
pegas utama setiap kali pemakainya 
menggerakkan pergelangan tangan. 

Micron (Mikron)
Unit ukuran ketebalan pelapisan emas. 
1 mikron = 1/1000mm. 

Military / 24-hour time 
(Standar waktu militeristik/24 jam): 
Ketika waktu diukur dalam segmen 24 jam. 
Untuk mengubah waktu 12 jam menjadi 24 
jam, tinggal menambahkan 12 pada setiap 
jam setelah siantengah hari. Untuk mengubah 
waktu 24 jam menjadi 12 jam, kurangkan 12 
dari setiap angka jam 13 hingga 24. 

Mono (Single) Pusher Chronograph:
Stopwatch yang dioperasikan dengan satu 
tombol. Meski 99% chronograph dioperasikan 
dengan pemakaian dua tombol – satu untuk 
memulai dan menyetop stopwatch, kedua 
untuk mengeset ulang stopwatch; kerumitan 
Mono Pusher memungkinkan 1 tombol untuk 
memulai, menyetop, dan mengeset ulang 
stopwatch. 

@PATEK PHILIPPE
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Moon-phase (Fase bulan)
Jendela pada perwajahan arloji yang 
menunjukkan fase bulan saat itu.

Mother-of-Pearl (Kulit kerang)
Potongan bagian dalam kulit kerang yang 
berwarna seperti susu dan mengilap, 
digunakan sebagai muka arloji. Meski 
kebanyakan berwarna seperti susu, ada 
pula yang warnanya lain, misalnya abu-abu 
keperakan, biru kelabu, pink dan salmon. 

Movement (Sistem penggerak) 
Mekanisme dalam sebuah arloji yang 
menentukan waktu dan menggerakkan 
jarum jam, kalender, dan lain-lain. Sistem 
penggerak ada dua, mekanis atau quartz. 

Mystery Watch
Temuan terpaten pembuat jam tangan 
Vincent Calabrese dan dibuat oleh Jean 
Marcel, manufaktur Swiss. Arloji mekanis 
otomatis Mystery tidak memakai jarum jam 
untuk mengindikasikan jam, menit, atau 
detik. Tapi sebuah jendela jumping hour 
bergerak searah jarum jam mengelilingi 
indikator menit, sementara indikator kedua, 
berbentuk panah, juga berdetik memutar. 
Jika menghembuskan napas ke kristal, akan 
muncul tulisan “mystery.”

Pedometer:Alat yang menghitung jumlah 
langkah pemakai berdasarkan respons gerak 
langkah pemakai.

Perpetual Calendar (Kalender Abadi): 
Kalender yang otomatis menyesuaikan 
dengan perubahan jumlah hari tiap bulannya 
serta tahun kabisat. Kalender abadi dapat 
memakai mesin penggerak quartz ataupun 
mekanis, dan akurasinya diprogram hingga 
tahun 2100. Banyak kolektor menyarankan 
menyimpan versi mekanis dalam kotak 
khusus yang dilengkapi penggerak bila 
tidak dipakai, agar dapat mempertahankan 
hitung mundur kalendernya.

Platinum: 
Salah satu logam mulia terlangka. Juga 
salah satu yang terkuat dan terberat, 
menjadikannya pilihan populer untuk 
perhiasan dan arloji yang bertatahkan batu 
mulia. Kilaunya putih dan pekat, tampilannya 
sederhana. Platinum hipoalergenik dan tahan 
noda. Platinum yang dipakai untuk perhiasan 
dan jam tangan memiliki kadar kemurnian 
minimal 85-95%. Banyak jam tangan platinum 

yang dibuat dalam edisi terbatas karena 
biaya dan kelangkaan logam tersebut.

Power Reserve (Cadangan Daya):
Banyaknya cadangan energi yang disimpan 
agar jam tetap hidup sampai daya habis. Sisa 
daya terkadang diindikasikan oleh meteran 
kecil pada muka arloji.
 
Power Reserve Indicator (Indikator Cadangan 
Daya): 
Fitur arloji mekanik yang menunjukkan berapa 
lama jam masih akan berfungsi sebelum 
harus diputar kembali.

Pulsimeter: Skala pada arloji chronograph 
untuk mengukur detak jantung.

Push-piece: Tombol yang ditekan untuk 
mengaktifkan mekanisme. (Push-piece pada 
chronograph, striking watch, alarm, dan lain-
lain.) 

Quartz Crystal: 
Quartz sintetik kecil yang berputar 32,768 kali 
per detik, membagi waktu menjadi beberapa 
segmen yang sama.

Quartz Movement (Sistem Penggerak Quartz): 
Sistem penggerak yang memungkinkan 
jam tangan tetap berjalan tanpa diputar. 
Teknologi ini memakai getaran kristal mungil 
untuk mempertahankan akurasi waktu. 
Dayanya berasal dari baterai yang harus 
diganti tiap 1,5 tahun. Beberapa tahun 

terakhir, teknologi quartz baru memungkinkan 
jam tangan mengisi ulang sendiri tanpa 
baterai pengganti. Daya ini dihasilkan 
melalui gerak tubuh seperti pada jam tangan 
mekanis otomatis, atau sinar dengan melalui 
sel surya, atau bahkan panas tubuh.

Regulator / Regulateur: 
Display Regulator memisahkan jarum menit 
dan jam pada axial dan sub-dial yang 
terpisah, sehingga jarum jam tidak akan 
tumpang tindih dan waktu dapat terbaca 
lebih jelas.

Repeater: 
Alat yang akan mendentingkan waktu jika 
pemakai menekan tombolnya. 

Rose (atau pink) Gold: 
Emas bernuansa warna lembut yang 
memiliki kandungan logam sama seperti 
emas kuning, tapi dengan konsentrasi 
tembaga lebih tinggi. Rose gold warna 
populer di Eropa. Pada jam tangan kerap 
ditemukan dalam gaya retro atau dalam 
versi-versi emas tiga warna. Beberapa arloji 
emas merah 18K mendapatkan warnanya 
dengan menambahkan tembaga dalam 
campurannya.

Rotating Bezel (Bezel Putar): 
Bezel (cincin yang mengelilingi perwajahan 
arloji) yang dapat diputar. Tipe bezel putar 
yang berbeda memiliki fungsi waktu dan 
matematis yang berbeda pula. 

@CARTIER
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Rotor: 
Bagian dari arloji otomatis yang memutar 
pegas utama sistem penggerak.

Sapphire Crystal (Kristal Safir): 
Kristal (penutup yang melindungi bagian 
muka jam tangan) yang terbuat dari safir 
sintetik, bahan yang tidak mudah hancur 
dan tahan gores.

Screw-Lock Crown: 
Crown yang dapat disekerupkan ke case 
agar jam tangan tidak kemasukan air. 

Second Time-Zone Indicator (Indikator Zona 
Waktu Kedua): 
Muka arloji tambahan yang dapat diset 
sesuai zona waktu lain, sehingga pemakai 
dapat mengetahui waktu setempat 
sekaligus waktu di negara lain.

Shock Absorber (Peredam Guncangan): 
Bantalan elastis yang, dalam arloji, 
dimaksudkan untuk meredam guncangan 
yang dialami tongkat penyeimbang, 
sehingga melindungi porosnya dari 
kerusakan.

Shock Resistance (Tahan Guncangan): 
Seperti didefinisikan dalam peraturan 
pemerintah Amerika, kemampuan jam 
tangan untuk menahan benturan setara 
dengan apabila dijatuhkan ke permukaan 
kayu dari ketinggian 90 cm.

Skeleton Case: 
Case jam tangan dengan bagian depan atau 
belakang transparan sehingga pengguna 
dapat melihat sistem penggerakan jam 
tangan. 

Slide Rule: 
Alat yang terdiri dari pengukur logaritmis atau 
lainnya pada bagian luar perwajahan arloji, 
sehingga dapat dipakai menghitung.

Solar Compass (Kompas Matahari): 
Kompas yang memungkinkan pengguna 
menentukan kutub geografis menggunakan 
bezel putar. Pengguna meletakkan arloji 
dengan jarum jam menghadap ke matahari. 
Perhitungkan hingga separuh jarak antara 
posisi tersebut dan pukul 12, lalu putar bezel 
hingga penanda “south” berada pada jarak 
tengah tersebut.

Solar Powered Batteries (Baterai Bertenaga 
Surya): 
Baterai dalam arloji quartz yang diisi ulang 
melalui panel surya pada perwajahan jam 
tangan.

Split Seconds Chronograph (Rattrapante): 
Chronograph dengan dua jarum detik. 
Jarum tambahannya berputar bersamaan 
dengan jarum chronograph utama, tapi 
dapat dihentikan secara terpisah, lalu 
dijalankan agar mengejar chronograph 
yang sudah berjalan. Karena itu disebut 
‘Split Seconds hand’yang merujuk pada 
dua jarum –jarum flyback (Rattrapante) dan 
jarum chronograph reguler. Kedua jarum 
bergerak bersamaan dengan dilengkapi 
kemampuan untuk putaran waktu atau finish 
bersamaan, pengguna dapat menghentikan 
flyback hand sementara jarum chronograph 
berputar. Ini memecah jarum menjadi dua. 
Dengan demikian split second bisa merekam 
waktu berurutan atau tambahan dari 
beberapa kejadian yang dimulai bersamaan.

Spring bars (or pins)/Batang (atau pin) pegas: 
Batang-batang berisi pegas yang dipasang 
antar lug pada case, digunakan untuk 
memasangkan tali atau gelang logam pada 
case.

Stainless Steel: 
Campuran logam yang sangat kuat (bahan 
utamanya kromium) yang praktis tahan karat, 
perubahan warna dan korosi; dapat diberi 
treatment tinggi hingga seperti logam mulia. 
Karena hal ini dan pentingnya perhiasan 
logam putih, baja telah menjadi bahan 
populer sebagai alas penatahan berlian. 
Karena kekuatannya, stainless steel kerap 
dipakai bahkan pada punggung arloji yang 
terbuat dari logam lain.

Stepping Motor:
Bagian dari sistem penggerak quartz yang 
menggerakkan gear train, yang kemudian 
menggerakkan jarum-jarum jam.  

@HERMES



CGW Magazine152

Umat manusia telah lama terpesona oleh gagasan mesin gerak abadi, perangkat yang bekerja secara mandiri dan selamanya, tanpa sumber 
energi eksternal. Tetapi tidak ada yang pernah berhasil membuatnya, karena alasan sederhana bahwa menurut hukum fisika, itu tidak mungkin. 
Namun, Jaeger-LeCoultre mampu menghasilkan perangkat yang mendekati operasi abadi daripada mekanisme lain yang pernah dibuat: jam 
Atmos. Sejak pertama kali melihat cahaya matahari pada tahun 1928, jam meja Atmos telah menjadi objek daya tarik. Di mulai saat Reutter, seorang 
insinyur radiologi kelahiran Neuchâtel memperkenalkan jam prototipe yang sekarang dikenal sebagai Atmos 0, yang tampaknya bertentangan 
dengan hukum fisika, tanpa perlu baterai, listrik, atau putaran ulang rutin, jam dapat beroperasi selama berabad-abad tanpa aus atau membutuhkan 
intervensi eksternal. 

Prinsip mekanis di balik Atmos sederhana, meskipun sangat sulit untuk dijalankan, yaitu energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan jam disuplai 
oleh fluktuasi suhu udara yang normal setiap hari. Energi panas diubah menjadi energi mekanik, yang mendorong pergerakan keseimbangan. 
Rahasianya terletak pada kapsul berisi gas yang tertutup rapat, yang terhubung ke pegas penggerak jam dengan membran. Variasi suhu sekecil 
apa pun mengubah volume gas, menyebabkan membran mengembang dan berkontraksi, ‘bernapas’ seperti embusan akordeon sehingga pegas 
melilit. Perubahan hanya satu derajat Celcius dapat menyalakan jam selama 48 jam. Karena sistem yang luar biasa ini hanya menghasilkan sedikit 
energi, gerakan harus mengkonsumsi seminimum mungkin, sehingga energi yang digunakan oleh satu bola lampu pijar 15 watt sama dengan 60 
juta jam Atmos. Terpesona akan mode operasi jam Atmos yang unik, Jacques-David LeCoultre membelinya. Dia menyadari bahwa, terlepas dari 
kecemerlangan konsep Reutter, mekanismenya tidak dapat berjalan, dan hanya dapat diselesaikan melalui tingkat keterampilan pembuatan jam 
yang luar biasa. Manufaktur menghubungi Reutter yang langsung tertarik dan mulai bekerja di Le Sentier di bawah manajemen Jacques-David 
LeCoultre pada proyek “Atmos baru”. Sukses datang dengan cepat dan pada tahun 1950, Atmos dipilih sebagai hadiah resmi Konfederasi Swiss. 
Pada tahun 1951, produksi telah mencapai 10.000 unit per tahun dan pada tahun 1979 jam ke-500.000 meninggalkan Manufacture di Le Sentier. Lebih 
dari sekedar prestasi teknis yang luar biasa, Atmos adalah sebuah karya seni. Atmos I asli, dengan kabinet ‘kubah kaca’ adalah ekspresi awal dan 
sangat murni dari gaya Streamline Moderne dan sangat didambakan oleh para kolektor saat ini. www.jaeger-lecoultre.com   
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