Fiesta

19

Edisi Minggu Bisnis Indonesia
27 Februari 2011

Karyawan Gili Bar-Lounge-Karaoke, Puri Denpasar Hotel
Foto-foto: Repro

Melepas
D

i bawah remang-remang cahaya
lampu, alunan musik jazz
terdengar syahdu mengiringi penyanyi
wanita yang didampingi seorang
pematik gitar listrik. Penampilan
mereka mewarnai pembukaan Gili
Bar-Lounge-Karaoke, di Puri Denpasar
Hotel, Kuningan, Jakarta.
Tamu undangan yang kebanyakan
klien korporat dan ekspatriat dari be
berapa kedutaan besar terlihat me
nikmati hiburan musik itu sambil
mencoba anggur yang disediakan
khusus bagi mereka. Manajemen hotel
menawarkan konsep terbaru yang ingin
menampilkan kesan kelas dunia.
Berlokasi di kawasan Segitiga Emas
Kuningan, Jakarta, tempat ini berupaya
memberikan pelayanan yang hangat
dan kekeluargaan. “Feel likes home”
merupakan salah satu kunci sukses di
dalam menjalankan bisnis perhotelan
dan hiburan.
Gili Bar-Lounge-Karaoke cocok bagi
para eksekutif untuk mampir sejenak di
tengah kemacetan lalu lintas di kawasan

stres di 'Bali'
tersebut. Bar ini letaknya bersebelahan
dengan Hotel Puri Denpasar.
Manajemen tampaknya memahami
betul bagaimana agar program hotel
bisa mendukung kegiatan dunia bisnis
perkotaan.
“Para pebisnis di Jakarta sangat
membutuhkan tempat yang lebih
private agar mereka merasa nyaman dan
rileks di dalam menjalani rutinitas dan
aktivitas pekerjaannya,” ujar Presiden
Direktur Puri Denpasar Hotel, Gerry
Johan kepada Bisnis belum lama ini.
Dia bercerita bahwa hotel sengaja
ditata dengan nuansa Bali (interior) agar
pengunjung bisa terbebas dari suasa
na perkotaan yang serba bikin stres.
Pihaknya juga menyediakan ruang
olahraga dan spa sebagai alternatif
untuk penghilang rasa penat dan lelah
setelah bekerja seharian.
Konsep awal yang manajemen ta
warkan untuk Gili Bar-Lounge-Karaoke
yakni tempat untuk berkumpul dan
bersantai. Bar ini menawarkan genre
live music yang berbeda setiap harinya.

Tema oldies, classic rock, accoustic rock,
dan blues, setiap bulan akan berbeda
tergantung daripada pengunjung.
Mereka dapat menikmati musik tempo
dulu, tetapi diramu secara modern.
Gili Karaoke diperuntukkan untuk
mengisi permintaan dari pengunjung
hotel ataupun yang tinggal di sekitar
Puri Denpasar. Tempat bernyanyi
ini dibuat dengan konsep eksklusifminimalis yang terdiri dari tujuh
ruangan dengan tipe yang berbedabeda. Nama ruangan diambil dari nama
beberapa tempat di Bali, seperti Ubud,
Sangeh, Jimbaran, dan Kintamani.
Audio didesain cukup modern de
ngan high performance yang tinggi.
Dengan demikian, para pengunjung
diharapkan puas dengan fasilitas yang
disiapkan manajemen di ruang karaoke
tersebut.
“Ruangan karaoke dilengkapi toilet,
air conditioner, dan juga sistem exhaust
untuk membuat sirkulasi udara tetap
terjaga dengan baik,” ujar Gerry.
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