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Salam Sejahtera
Melangkah di tahun 2015 ini, tentunya  kami sangat berbahagia dan  bersemangat. 

Bagaimana tidak, belum lama ini Summarecon Serpong telah menerima 

penghargaan bergengsi yang menjadi cermin bagaimana kami memberikan yang 

terbaik bagi warga yang tinggal di Summarecon Serpong. 

Yang pertama adalah The Best Innovation in Green Development dalam 

ajang Indocement Developer Award. Penghargaan ini diraih Summarecon Serpong 

karena dinilai unggul dalam  inovasi menjaga kestabilan lingkungan hidup 

(environment improvement), inovasi dalam mengelola sumber daya energi dan air 

(energy and water efficiency), dan inovasi dalam mengelola limbah 

(waste management).

Penghargaan kedua, Best International Public Service Development di ajang 

The International Property Awards 2014. Acara penganugerahan dilaksanakan di 

The Madinat Jumeirah Hotel Dubai, Uni Emirat Arab, pada 4 Desember 2014 lalu.  

Penghargaan tersebut diterima Summarecon Serpong setelah sebelumnya meraih Best Public Development Asia Pacific 

pada Mei 2014 yang membuatnya secara otomatis berhak mewakili region Asia Pasifik di tingkat dunia. Summarecon Serpong 

telah mengalahkan para pesaing yang merupakan perwakilan dari region Arabia, Eropa, Afrika, Kanada, Amerika Tengah dan 

Selatan, Karibia, Amerika Serikat dan United Kingdom. Ya, berkat TK Pahoa yang mengusung konsep sekolah alam di tengah 

kota, karena mencerminkan fungsi sekolah yang ramah terhadap dunia anak-anak sekaligus ramah terhadap lingkungan.

Semangat environment friendly ingin kami tularkan kepada Anda semua lewat tulisan di edisi ini, misalnya bagaimana 

bertanam di lahan sempit atau bagaimana menerapkan prinsip-prinsip “hijau” di kantor maupun di rumah.

Akhir kata selamat membaca dan sukses untuk Anda semua.

 

MaGDalena JulIaTI
ExEcUTIvE DIrEcTor SUMMArEcon SErPong
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S
udah sejak tahun 2011, Summarecon Mal Serpong rutin 
menggelar Festival Kuliner Serpong yang menyajikan aneka 
kuliner Nusantara. Pada tahun 2011 mengambil tema ‘Beauty of 

Bali’, ‘Minang nan Rancak’ pada 2012, dan ‘Jawa sing Ngangeni pada 
tahun 2013. Dan kali ini, penggemar kuliner Manado dan sekitarnya 
bisa memuaskan selera serta hasrat meng-eksplore kuliner istmewa ini, 
dalam tema ‘Sulawesi Nyamanna… Pe Sedap’.  Gelaran  Festival Kuliner 
Serpong 2014 (FKS 2014) berlokasi di area parkir selatan SMS dan 
berlangsung dari tgl 15 Agustus hingga 7 September. 

Berbagai cita rasa dan kelezatan kuliner khas Sulawesi siap 
menggoyang lidah para pecinta warisan kuliner tanah air. Sebut saja 
hidangan khas seperti: Mie Cakalang Rumah Palem, Sop Konro, Coto 
Makasar Cotota, Lumpia Sulawesi, Baji Pamai Pangsit Mie Ujung 
Pandang, Ikan Tude Bakar Rica Oma En, Otak – Otak Baba ‘The 
Makassar’, Kambing Guling dan masih banyak lagi. 

Untuk menjaga rasa yang otentik, beberapa pedagang makanan 
bahkan diboyong langsung dari tempat asalnya. Puluhan pedagang 
kuliner yang telah diseleksi dan dipilih melalui kriteria rasa, penyajian, 
kebersihan dan juga harga ditampilkan untuk memuaskan rasa kangen 
masyarakat Serpong bahkan Jakarta dan sekitarnya akan makanan-
makanan khas Sulawesi. Tahun ini FKS 2014 diikuti oleh 67 stand 
makanan dan 27 gerobak yang berada dalam kawasan yang ditata mirip 
sebuah pedesaan pinggir pantai Bugis.

Santap Kuliner di Pinggir Pinisi
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, FKS selalu dipadati oleh 
ratusan pengunjung. Seringkali tampak para pengunjung rela antri 
untuk menunggu giliran memesan makanan yang diburunya. Suasana 
semakin meriah karena pengunjung yang menginjakkan kaki di area 
festival kuliner itu dibawa ke dalam suasana ragam nuansa budaya 

Sulawesi lewat rumah asli adat Tongkonan dari suku Toraja. Selain itu, 
bentuk bangunan dan dekorasi khas Sulawesi juga mendominasi  area 
festival. Dikemas lengkap dengan pernak-pernik miniatur dari ikon 
arsitektur, seperti kepala kerbau, kain khas Sulawesi, hingga corak etnik 
ukiran khas daerah tersebut. 

Tidak ketinggalan, panggung festival berwujud kapal pinisi, yaitu 
sebuah kapal layar tradisional yang berasal dari suku Bugis dan Makassar 
di Sulawesi Selatan. Kapal berukuran raksasa ini dilengkapi dengan 
miniatur mercusuar dan alunan musik serta tarian khas daerah Sulawesi.

Ada yang berbeda dalam festival kali ini. Jika sebelumnya alat   
bayar menggunakan kupon berupa pecahan uang dengan nilai nominal 
Rp 1.000 sampai Rp 50 ribu, sekarang yang dipakai kartu yang harus 
diisi dengan nominal uang di loket-loket yang tersedia di area festival. 
Kartu merupakan alat pembayaran yang bisa diisi ulang dan berlaku 
selama festival berlangsung 15 Agustus sampai 7 September 2014.

Program Peduli Lingkungan
Selain kemeriahan dalam rangkaian acara FKS 2014, ada pula program 
CSR yang bertemakan Bring Used Bottles. Program ini diselenggarakan 
untuk mengajak para pengunjung agar peduli terhadap lingkungan dan 
global warming yang belakangan ini sudah sangat mengkhawatirkan 
kondisinya. 

Hanya dengan membawa 5 (lima) botol plastik kosong bekas pakai, 
pengunjung dapat menukarkannya dengan 1 (satu) kupon undian, 
dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah berupa Blackberry 
Z3, Voucher belanja SMS Rp 500 ribu + Voucher SDC Rp 500 ribu dan 
Voucher belanja SMS Rp 250 ribu + Voucher SDC Rp 250 ribu. Pengundian 
dilakukan pada hari Minggu, 7 September 2014 pukul 19.00 WIB. 
Selain itu, khusus setiap 20 pengunjung pertama setiap harinya akan 
mendapatkan recycle bag secara gratis.

Surga Kuliner

di Summarecon Mal Serpongdi Summarecon Mal Serpong

Nikmati 

sensasi kuliner 

khas Sulawesi 

asli dari tempat 

asalnya.

Sulawesi

6-7 highlight festival kuliner.indd   26-7 highlight festival kuliner.indd   2 3/5/2015   4:55:37 PM3/5/2015   4:55:37 PM
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S
ebuah penghargaan bergengsi tingkat dunia berhasil diraih 
oleh Summarecon Serpong melalui proyeknya, TK Pahoa. 
Taman kanak-kanak ini mendapatkan penghargaan sebagai 

Best International Public Service Development di ajang International 
Property Awards 2014. Acara penganugerahan dilaksanakan di The 
Madinat Jumeirah Hotel Dubai, Uni Emirat Arab, pada 4 Desember 2014 
lalu dalam sebuah acara gala dinner. 

International Property Awards adalah sebuah ajang penghargaan 
yang diperuntukkan bagi usaha real estate dan properti komersial dari 
seluruh dunia. Penghargaan tersebut diterima Summarecon Serpong 
setelah sebelumnya memenangi Best Public Development Asia Pacifi c 
pada Mei 2014 yang membuatnya secara otomatis berhak mewakili 
region Asia Pasifi k di tingkat dunia. 

Panel juri yang terdiri dari 70 profesional akhirnya memberikan 
penghargaan Best International Public Service Development kepada 
Summarecon Serpong, mengalahkan para pesaing yang merupakan 
perwakilan dari region Arabia, Eropa, Afrika, Kanada, Amerika Tengah 
dan Selatan, Karibia, Amerika Serikat dan United Kingdom.

Ramah anak, ramah alam
TK Pahoa dibangun dan dikerjakan oleh tim Summarecon Serpong 
bersama arsitek Adi Purnomo. Ini merupakan sekolah pelopor yang 
mengusung konsep sekolah alam di tengah kota karena mencerminkan 
fungsi sekolah yang ramah terhadap dunia anak-anak sekaligus ramah 
terhadap lingkungan. 

Penghargaan yang diraih Summarecon Serpong ini diharapkan 
dapat menjadi sebuah acuan akan keseriusan Summarecon Serpong 
untuk berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dalam setiap 
aspek pembangunan kawasan. Misinya adalah untuk mewujudkan 
pembangunan yang berkualitas, lengkap, nyaman, aman dan asri.

TK Pahoa Summarecon Serpong berdiri di atas tanah seluas             
1,3 hektar. Rancangan gedungnya berorientasi pada kemudahan siswa 
untuk belajar dengan didukung oleh lingkungan yang terkontrol dan 
arsitektur ramah lingkungan. 

SUMMARECON SERPONG DIAKUI DUNIA

Seluruh kelas berada di lantai dasar demi keamanan dan 
kenyamanan siswa. Konfi gurasi ruang-ruang kelas memungkinkan 
ruang terbuka sebagai area bermain dan bersosialisasi serta 
memberikan pemandangan alami bagi siswa dari tiap-tiap kelas. 
Sementara areal atap dimanfaatkan sebagai taman penghasil 
oksigen dan mini farm untuk sarana siswa mempelajari secara nyata 
berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. 

Ukuran dan bentuk tangga dirancang secara khusus bagi 
siswa dengan memperhitungkan faktor keselamatan serta dapat 
dimultifungsikan sebagai tempat duduk teater terbuka.

highlight

8-9 highlight awards.indd   28-9 highlight awards.indd   2 3/5/2015   9:55:34 AM3/5/2015   9:55:34 AM



Summarecon Serpong    9

S
atu lagi penghargaan membanggakan diraih oleh 
Summarecon Serpong, yaitu Best Innovation in Green 
Development dalam ajang Indocement Developer Award. 

Penyerahan penghargaan dilakukan di Hotel Mulia, Jakarta, 
11 November 2014 lalu dan diterima oleh Executive Director 
Summarecon Serpong, Magdalena Juliati. Dalam acara tersebut 
sekaligus dideklarasikan Hari Bangunan Indonesia yang disahkan 
secara resmi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Basuki Hadimuljono. 

Dewan juri yang beranggotakan pakar dan ahli di bidangnya 
memberikan nilai tertinggi kepada Summarecon Serpong dan 
menyisihkan puluhan pengembang nasional lainnya dari seluruh 
Indonesia. 

Penghargaan ini diraih Summarecon Serpong karena dinilai 
unggul dalam hal inovasi dalam menjaga kestabilan lingkungan 
hidup (environment improvement), inovasi dalam mengelola sumber 
daya energi dan air (energy and water effi  ciency), dan inovasi dalam 
mengelola limbah (waste management).

Inilah berbagai program hijau yang sudah dilakukan 
Summarecon Serpong hingga saat ini:
1. Penanaman dan pemeliharaan pohon pengikat CO2 
 (Trembesi, Kiara Payung,Tanjung) dengan hasil daya serap CO2 
 di kawasan Summarecon Serpong. 
2. Membuat sumur resapan dan lubang biopori di setiap rumah.
3.  Melakukan studi neraca air dengan peneliti dari Indonesia Water  
 Institute, Universitas Indonesia.
4.  Pembuatan pusat pengolahan limbah domestik atau STP 
 (Sewage Treatment Plant). 
5.  Pembuatan Retention Pond. 
6.  Program pengolahan sampah rumah tangga dan sampah puing.
7.  Pemakaian material untuk mengurangi penggunaan kayu.
8.  Penggunaan lampu LED dan solar cells. 
9.  Pemanfaatan gas buang dari genset sebagai energi 
 absorption chiller.
10. Penggunaan transportasi ramah lingkungan.
11. Menjalankan berbagai CSR ramah lingkungan. 
12. Pembangunan Green Building.

Inovasi di sektor konstruksi
Diselenggarakan setiap dua tahun sekali, Indocement Developer 
Award diprakarsai oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
(Indocement), salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. 
Indocement mulai memberikan penghargaan ini pada tahun 
2008 setelah melihat banyak sekali potensi inovasi dan terobosan 
anak bangsa dalam sektor konstruksi yang patut diapresiasi dan 
didorong untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi.

TERBAIK DI GREEN DEVELOPMENT

Penghargaan Lain yang Diraih Summarecon Serpong
2012
• SWA Award
 Indonesia Green Company Achievement 2012 - Majalah SWA
• Fiabci BNI Prix D’Excellence
 Runner Up Sustainable Development - Majalah Fiabci
• Indocement Award
 The Best Innovation In Green Development - Indocement
• Green Property Awards 2012
 Peringkat Emas Katagori Perumahan Skala Kota - 
 Majalah Housing Estate
•  Sindo Awards
 Kontribusi Dalam Kegiatan Sosial - Koran SINDO
•  Indocement Award
 The Best Innovation In Customer Satisfaction - Indocement
• Best Seller Award 2012
 Best Seller in Residential Tangerang Area - Majalah Housing Estate
2013
• Indonesia Green Award 2013
 Kategori Pemimpin Pelestari Bumi - Latofi 
• Indonesia Green Company Award 2013
 Indonesia Green Company Achievement 2013 - Majalah SWA
2014
• Asia Pacifi c Property Award 2014
 Highly Commended Residential Development Indonesia 
 (proyek Scientia Garden)
 Five Stars Best Public Services Development Indonesia 
 (proyek TK PAHOA)
 Best International Public Services Development ASIA PACIFIC 
 (proyek TK PAHOA).
• FIABCI World Prix d’Excellence Award 2014
 World Gold Winner “Purpose Built Category”
 World Silver Winner “Sustainable Development Category”
 oleh Federasi Real Estate International

Summarecon Serpong

8-9 highlight awards.indd   38-9 highlight awards.indd   3 3/5/2015   4:45:23 PM3/5/2015   4:45:23 PM



10    Summarecon Serpong                                  

fo
to

: d
o

k
. s

u
m

m
a

r
e

c
o

n
 s

e
r

p
o

n
g

S
enin (30/6/2014) sekitar pukul 11.00, 
Summarecon Digital center (SDc) 
Serpong resmi dibuka oleh PT. 

Summarecon Agung Tbk. SDc merupakan 
mal yang menyediakan segala produk 
berbasis teknologi digital dan informatika, 
mulai dari gadget seperti smartphone, kamera 
digital, dan camcorder, maupun laptop 
dan perangkat mobile lain, juga komputer, 
beserta aneka pernak-pernik pendukungnya, 
termasuk software.

Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki 
Iskandar, yang turut meresmikan pembukaan 
SDc menuturkan, “Kehadiran Summarecon 
Digital center di wilayah gading Serpong 
merupakan salah satu bukti kepercayaan dari 
para penggerak dunia usaha untuk berinvestasi 
di wilayah Kabupaten Tangerang.” 

“Tentunya juga akan menjawab 
kebutuhan masyarakat akan teknologi 
informasi dan komunikasi yang berkembang 
sangat cepat dan pesat. SDc diharapkan 
menjadi sebuah destinasi baru untuk 
berbelanja segala kebutuhan teknologi 
informatika, gadget, dan teknologi mobile 
lainnya guna memenuhi gaya hidup modern 
masyarakat gading Serpong dan sekitarnya,” 
tambah Zaki sapaan akrabnya.

berita
utama

Summarecon Digital Center, 
Pusat IT dan Gadget Pertama 
di Gading Serpong 

Belanja nyaman 
sekaligus mudah
Berada di area seluas 32.395,21 m2, SDc 
terdiri dari 3 lantai dan 1 basement yang 
mampu menampung 101 toko dan 240 
counter. Beberapa tenant yang telah 
bergabung antara lain iBox, Hewlett 
Packard, Epson, Lg concept Store, 
Samsung, oppo, Asus, Lenovo Smartphone, 
The Market, Body Pack, garmin, capdase, 
serta ratusan counter lain.

Tata letak tenant diatur secara rapi, 
modern, simpel, dan bersih demi memberi 
kemudahan dan kenyamanan bagi para 
konsumen saat mencari dan berbelanja 
segala kebutuhan akan produk teknologi 
digital terkini. SDc juga bakal dilengkapi 
dengan supermarket, lapangan futsal indoor, 
juga foodcourt. 

Sedangkan di bagian luarnya akan 
menghadirkan fasilitas yang bisa 
dimanfaatkan sebagai area hangout dan 
meeting point, yakni F&B garden Walk, 
garden Balcony, garden view, dan garden 
Pads. Kenyamanan pegunjung makin 
bertambah dengan tersedianya lahan parkir 
berkapasitas 749 mobil dan 941 motor.

Asyiknya lagi, SDc menyediakan 
fasilitas berupa shuttle bus secara gratis 
untuk para pengunjung yang ingin 
berkunjung ke SMS (Summarecon 
Mal Serpong) maupun area sekitar 
Summarecon Serpong.

Meningkatkan 
nilai bisnis
Summarecon Digital center menempati 
lokasi yang sangat strategis di tengah 
kawasan Summarecon Serpong, tepatnya di 
area Scientia garden, yakni sebuah kawasan 
terpadu “Smart and green Environment” 
yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, 
di antaranya Universitas Multimedia 
nusantara, Surya research and Education 
center, Surya University, Apartemen Scientia 
residences, serta fasilitas di Scientia Square 
seperti Scientia Square Park.

Direktur Summarecon, Soegianto 
nagaria, mengungkapkan, “Pembangunan 
SDc juga menjadi perwujudan visi dan misi 
Summarecon dalam mengembangkan 
kawasan Summarecon Serpong agar 
menjadi bernilai, sekaligus meningkatkan 
perputaran bisnis di wilayah ini.”

Resmi Dibuka

Summarecon Serpong    11

berita
utama

H
unian dengan harga terjangkau 
di kawasan premium, sungguh 
sebuah penawaran yang menarik, 

apalagi didukung dengan desain arsitektur 
yang menawan dan lingkungan yang asri. 
Inilah yang ditawarkan oleh Summarecon 
Serpong dengan meluncurkan cluster hunian 
ketujuh di kawasan The Springs, yaitu 
Flamingo.  

Tak heran jika 100 unit yang ditawarkan di 
tahap pertama langsung habis terjual hanya 
dalam beberapa jam di event peluncurannya, 
21 Juni 2014 lalu di Plaza Summarecon, 
Serpong, Tangerang. 

 gustav, 44, seorang pembeli dari Kedoya, 
Jakarta Barat menyatakan kemantapannya 
membeli satu unit rumah di Flamingo. 
Pengusaha yang bergerak di bidang software 
komputer ini tertarik karena lokasinya yang 
nyaman, aman, dan reputasi pengembangnya 
terpercaya. “Di Jakarta udaranya sudah 
sangat polutif dan kawasannya sudah padat. 
Beda banget dengan di sini, lingkungannya 
lebih asri dan utility-nya juga bagus dan rapi,” 
papar gustav yang juga membeli ruko di 
kawasan Summarecon Serpong ini.  

cluster Flamingo adalah solusi akan kebutuhan hunian dengan lingkungan 
nyaman bagi anda dan keluarga.

FlaminGo
Desain Long Lasting Klasik yang Memikat

Hampir sama dengan gustav, Enny, 37, juga 
mengungkapkan perasaan nyamannya tinggal 
di Summarecon Serpong. Menurut pengusaha 
kain dan baju batik ini, selain udaranya 
yang segar, fasilitas juga sudah lengkap di 
Summarecon Serpong. “Dari pasar, mal, 
sekolah, universitas, hingga rumah sakit ada. 
Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta,” katanya. 

The Harmony of 
Healthy Living
Cluster Flamingo merupakan cluster hunian 
ketujuh dari 12 cluster yang direncanakan 
dibangun di kawasan The Springs, 
Summarecon Serpong. Ada dua tipe rumah 
yang dipasarkan, yaitu type 8 x 16 m dan   
type 9 x 16 m dengan desain arsitektur klasik 
yang menawan. 

Menurut Marketing Manager KSo 
Summarecon Serpong, Baryadi B. Wijaya, 
cluster yang mengusung konsep The Harmony 
of Healthy Living ini berdiri di atas area seluas 
10 hektar dan diapit oleh dua lapangan golf 
dan area terbuka hijau. “Konsumen akan 
puas membeli unit hunian di sini karena ini 

merupakan kawasan yang sedang dan akan 
terus tumbuh. The Springs club dipastikan 
akan menjadi booster bagi cluster-cluster lain di 
kawasan ini,” papar Baryadi. The Springs club 
adalah sports club & family club terbesar dan 
terlengkap di Jabodetabek yang dibuka 
pada 31 Mei 2014 lalu.

Terletak berdampingan dengan cluster 
Pelican, cluster Flamingo dibangun untuk 
memenuhi kebutuhan akan hunian yang asri 
dengan desain pintu gerbang yang mewah 
dan private memberikan kebanggaan dan nilai 
prestius bagi para penghuninya. Didukung 
dengan estate management yang akan 
menjaga keasrian, kenyamanan, dan keamanan 
di dalam cluster untuk menciptakan hunian 
dengan lingkungan berstandar Summarecon. 

Tak cuma itu, cluster Flamingo 
juga dilengkapi dengan fasilitas club 
house, swimming pool dan children play ground 
untuk menemani waktu bersantai Anda dan 
keluarga. 

Jika Anda dan keluarga memimpikan 
hunian dengan desain long lasting klasik dan 
lingkungan yang aman dan nyaman, tak salah 
jika pilihan Anda jatuh pada Flamingo.
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“K
reatif adalah meniru tanpa 
ketahuan sumbernya.” Ucapan 
ilmuwan kondang Albert Einstein 

tersebut dikutip oleh fotografer Arbain 
rambey, saat tampil sebagai pembicara dalam 
“Workshop Fotografi bersama Arbain Rambey 
dan Jerry Aurum”, 11 oktober 2014 lalu di 
Summarecon Mal Serpong.

Menurut Arbain, kita tidak perlu malu 
mencontek agar lebih kreatif. Maksudnya, 
banyak-banyaklah melihat dan meniru 
berbagai ide foto, karena dengan begitu lama-
kelamaan kita akan punya banyak stok ide 
untuk digabungkan sehingga lahirlah ide baru. 
“orang yang jago mencipta lagu pasti dari 
dulu hobi mendengarkan lagu. Tidak mungkin 
langsung mahir,” ia memberikan analogi.

Sementara itu, Jerry Aurum membagikan 
ilmunya tentang kreativitas memanfaatkan 

Membuat foto yang kreatif bisa dilakukan dengan cara apa saja, termasuk meniru.

kAtEgori: DEtAiL & CLosE UP

Juara 1: ruyadi

Juara 2: Wisnu Yudo Wibowo

Harapan: Siauw  Wibawa Sampurna, 

Ariesto Ishak, 

John Hantoro Pudjoko

kaTeGorI: arSITekTur 

Juara 1: Sugiarto

Juara 2: Anggit Priyandani r.

Harapan: Beni Arisandi, 

Farid Yuwono, Taufik Indra Yoga

kaTeGorI: lanDScaPe

Juara 1: Amri Arfianto

Juara 2: Anggit Priyandani r.

Harapan: Sandhi Wastu Pramuka, 

Kammil AB, Aulia Asrul

kaTeGorI: lIFeSTyle

Juara 1: Sapto nugroho

Juara 2: Irwan gunadi

Harapan: Surjadi Martana, 

FY reza Travilla, 

Adrinoviar Budiman

Untuk tiap kategori di atas, 

Juara 1 memperoleh uang tunai 

rp 10 juta + kamera canon EoS 6D, 

Juara 2 memperoleh uang tunai 

rp 8 juta, Harapan 1 sampai 3 

memperoleh uang tunai rp 2 juta. 

Sementara, 93 pemenang Pilihan 

Developer memperoleh masing-

masing rp 500 ribu.

sUgiArto, JUArA 1 kAtEgori ArsitEktUr
“Ide kreatif untuk foto biasanya berangkat dari lokasi, kemudian 
dipikirkan ingin seperti apa. Lokasi di Summarecon ini oke banget, 
jadinya cukup memudahkan, tinggal bagaimana kita meng-explore 
agar karya kita bisa menampilkan sesuatu yang beda.”

kamera. “Have fun with camera, bukan dengan 
software editing foto. Boleh sih, tapi jauh lebih 
seru dengan kamera,” kata suami Denada ini. 

Menurut Jerry, fotografi itu mengasyikkan, 
apalagi ketika mengikuti lomba. “Yang paling asyik 
dari lomba foto itu adalah proses meng ikutinya. 
Kalau saya kalah, saya nggak peduli. Santai saja. 
Apalagi kalau ikut lombanya rame  -rame, hunting 
foto bareng-bareng, menyenang kan banget. 
That’s the real pleasure of photography. Jadi, sering-
sering saja ikut lomba,” urainya.

The Harmony of 
Healthy Living 
Tahun ini adalah kali kedua workshop fotografi 
digelar Summarecon Serpong, sekaligus 
mengiringi pengumuman pemenang lomba 
foto yang berlangsung pada akhir September 

lalu. Tema lomba yang diangkat kali ini adalah  
“The Harmony of Healthy Living”. 

Selain mewadahi kegiatan fotografi bagi 
para pehobi dan komunitas fotografi, acara ini 
juga dilakukan untuk memperkenalkan area 
Summarecon Serpong. Magdalena Juliati, 
Executive Director Summarecon Serpong, 
yang membuka acara tersebut berharap, “Dari 
kacamata para pelaku fotografi, yang tentunya 
berbeda dengan kacamata orang awam, bisa 
lahir gambar-gambar artistik dan indah yang 
berasal dari kawasan Summarecon Serpong.”

Jumlah peserta lomba kali ini melampaui 
tahun sebelumnya. Lebih dari 4.000 foto 
membanjiri meja dewan juri yang digawangi 
oleh Arbain rambey dan fotografer terkemuka 
lain, Firman Ichsan, bersama tim Summarecon 
Serpong. Mereka memperebutkan hadiah 
dengan nilai total rp 210 juta.

LuPaKan TeKniK, 
PIKIrKAn KrEATIf

berita
utama

WorKSHoP & LoMbA foToGrAfI SUMMArEcon SErPonG

Juara Lomba Foto
THE HARMONY OF HEALTHY LIVING

irwAn gUnADi, JUArA 2 kAtEgori LifEstyLE
“Workshop seperti ini selalu menambah ilmu, terutama dari 
begitu banyaknya pengalaman di lapangan yang dibagikan oleh 
pembicara yang hadir di sini. Itu berharga sekali dan saya rasa tidak 
akan didapat dari tempat-tempat kursus fotografi, misalnya.”

Pemenang 
i & ii

kategori 

landscape

Pemenang
I

 kategori 

arsitektur

Pemenang 
i & ii

kategori 

lifestyle

Pemenang 
II

 kategori 

arsitektur

Pemenang
i & ii 

kategori 

Detail & 

close up
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K
eriuhan mewarnai cluster 
Aquamarine, opal, Sapphire, 
dan grisea di Summarecon 

Serpong. Sepanjang hari pada tanggal 
17 Agustus 2014 warga cluster-cluster 
tersebut kompak menggelar berbagai 
acara perlombaan dalam merayakan 
Hari Kemerdekaan republik Indonesia 
yang ke-69 di mini club cluster-nya 
masing-masing.

Mulai dari lomba-lomba tradisional 
seperti makan kerupuk, balap karung, 
dan tarik tambang, hingga lomba yang 
terbilang kontemporer macam lomba 
memasak nasi goreng dan gebuk bantal di 
atas kolam renang, tidak henti-hentinya 
menyulut kegembiraan di antara para 
peserta lomba serta suporter yang terus 
memberi semangat. Ini dia keseruannya!

JAGA KEKoMPAKAn 
di Perayaan Hari Jadi Ri

aLbeRT aRiF
ketua Panitia cluster Sapphire
“Selain merayakan kemerdekaan 
negara kita, juga sebagai 
kesempatan kumpul-kumpul warga, 
mengingat di hari-hari biasa jarang 
terjadi. dan karena masih dalam 

suasana lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin buat 
warga semua, termasuk para petugas keamanan dan 
kebersihan yang telah membantu warga selama ini.”

Lo nina
Warga cluster Sapphire
“berkat inisiatif dan kekompakan 
warga di sini, kita bersama-sama 
merayakan kemerdekaan dengan 
menggelar acara yang seru dan 
lucu, menyenangkan!”

HeRMawan
Warga cluster aquamarine
“Warga sangat kompak bekerja 
sama untuk mewujudkan 
perayaan 17 agustus ini supaya 
berjalan dengan baik. kita bersuka 
cita bersama di acara yang fun ini.”

fotografer: peter f. momor

berita
utama
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S
ummarecon Mal Serpong (SMS) kembali menggelar pesta 
tahunan rakyat khas Jerman, oktoberfest, 10-19 oktober 2014 
lalu. oktoberfest adalah salah satu festival yang paling dinanti di 

dunia yang digelar setiap tahun di Munich, Jerman. 
Di SMS, oktoberfest menarik perhatian masyarakat tak hanya dari 

Tangerang, tapi juga warga Jakarta dan warga asing untuk datang. Dan di 
tahun kedelapan ini, oktoberfest digelar berbeda dari tahun sebelumnya. 
Di tahun ini ada Beer & nuts Expo di area semi outdoor dengan konsep 
alfresco dining, Downtown Walk, tepatnya di panggung Broadway.

nuansa kental Bavarian
Area panggung Broadway disulap dengan nuansa Bavarian lengkap 
dengan panji-panji kebesaran khas negara Jerman. Tak hanya itu, para 
penyelenggara juga mengenakan balutan pakaian khas tradisional 
Bavaria dan dekorasi khas festival yang semarak dengan dominasi 
warna putih dan biru. Serasa di kota Munich!

Hiburan langsung dari Jerman
grup band asli Jerman, Die Emsperlen, didatangkan langsung dari 
Jerman, mengiringi pengunjung yang ingin menikmati tarian khas 
Bavarian bersama traditional dancer. Juga ditawarkan berbagai games 
seru seperti: bull riding raksasa dengan diameter 5 meter, boxing games, 
dunk tank, serta king hammer berukuran 2 meter. Ada juga kompetisi 
seru yang dapat diikuti oleh pengunjung festival ini, seperti: beer 
drinking competition, beer pong competition, hingga dressing hotdog 
competition dengan hadiah menarik.

Kemeriahan oktoberfest
Seru! Menghadirkan Jerman di Summarecon Mal Serpong lewat pesta oktoberfest.

Kuliner khas Jerman
Dengan konsep all you can eat, pengunjung diajak merasakan hidangan 
tradisional khas Jerman yang belum pernah Anda cicipi sebelumnya, 
seperti Goulashsuppe, Sauerkrau, Pork Thueringer, Chicken Thueringer, 
Beef Nuernberger, Bratwurtst German, Bratwurtst Nuernberger, Spanish 
Chorizo Pork, Weisswurst, Leberkaese, Spaetzle, Pretzel, Pork Knuckle, 
hingga Cold Cut (Chicken Mushroom Lyoner, Beef Ham Pate, dan Turkey 
Paprika Lyoner).

Pesta bir
Para penggemar bir terpuaskan di Beer & nuts Expo sepanjang 
oktoberfest mulai pukul 16.00 WIB. Dalam expo kali ini, pengunjung 
bisa mengenal lebih dekat brand bir tersebut mulai dari proses 
pembuatan dan pengepakan. Beer & nuts Expo ini tidak hanya diikuti 
oleh merek bir lokal tetapi juga dari luar seperti: Erdinger, Carlsberg, 
San Miguel serta brand dari negara georgia dan ceko. Selain itu, 
produsen dari produk snack yang biasanya dinikmati bersama dengan 
bir juga terdapat di expo ini.

Atraksi Freestyle
Keseruan oktoberfest semakin meriah dengan kehadiran El rhino Jack 
x-Trial Freestyle yang digagas oleh El rhino global, gasgas Indonesia 
dan ossa Motor. Acara ini menampilkan atraksi memukau sepeda 
motor off road dan games menarik mulai tanggal 12 - 17 oktober 
dan acara puncak oleh Jack Fields sebagai professional bike trial dari 
Australia pada 19 oktober 2014 pukul 19.00 di area parkir SMS.

berita
utama
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G
aya hidup kini yang serba 
praktis turut memengaruhi 
masyarakat dalam memilih 

tempat tinggal. Kepraktisan berkat 
kelengkapan fasilitas, membuat 
hunian berupa apartemen semakin 
diminati. Baik oleh para profesional 
muda, keluarga baru maupun 
keluarga mapan, hingga kalangan 
mahasiswa.

Lokasi yang strategis mendorong masyarakat berlomba memilikinya.

berita
utama

Sukses Penjualan Perdana 
Serpong Midtown

Peminat 
membludak
Tingginya minat masyarakat akan 
apartemen terbukti saat penjualan 
perdana Serpong Midtown, 
yang digelar pada hari Sabtu, 
22 November 2014. Berbeda 
dari biasanya, jika produk-
produk properti Summarecon 
Serpong kerap diluncurkan di 
Plaza Summarecon Serpong, 
kali ini lokasinya mesti digeser 
ke Summarecon Mal Serpong 
yang lebih luas mengingat 
membludaknya peminat.

Seremoni penjualan dimulai 
pada pukul 9.00 , para peminat 
yang tak ingin ketinggalan memiliki 
apartemen di Serpong Midtown 
ini telah memenuhi pelataran 
Summarecon Mal Serpong lebih 
dini dari waktu yang dijadwalkan. 
Santoso, warga Jakarta Barat 
yang hadir bersama istri, mengaku 
tertarik dengan Serpong Midtown 
karena kawasannya. F
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Kebutuhan ini dijawab oleh 
Summarecon Serpong. Setelah 
sebelumnya berdiri Scientia 
Residence, berikut hadir Serpong 
Midtown, apartemen modern yang 
nyaman dan berdiri di posisi yang 
sangat strategis, sesuai namanya 
‘midtown’ yang maknanya 
adalah di tengah-tengah ‘kota’ 
Summarecon Serpong.

“Di Serpong ini tidak sepadat 
Jakarta dan fasilitasnya cukup 
lengkap. Kebetulan saya punya 
anak yang sebentar lagi mulai 
kuliah. Serpong Midtown dekat 
dengan fasilitas pendidikan, dan 
tentunya tinggal di apartemen 
lebih nyaman dan praktis 
ketimbang nge-kos.”

Hujan deras yang sempat 
mengguyur kawasan Gading 
Serpong pada siangnya pun tidak 
menyurutkan para peminat buat 
mendatangi acara launching. 
Dengan antusiasme yang begitu 
tinggi, hasilnya sejumlah 2.700-an 
unit apartemen Serpong Midtown 
yang dipasarkan hari itu langsung 
terjual habis.

Daya tarik 
strategis
Magnet utama dari Serpong 
Midtown adalah areanya 
yang dikelilingi oleh tempat-
tempat pusat aktivitas warga 

16-17 berita utama launching midtownnnnnnn.indd   2 3/5/2015   5:42:59 PM
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Summarecon Serpong. Bahkan 
asyiknya, apartemen ini 
dibangun tepat di seberang pusat  
perbelanjaan Summarecon Mal 
Serpong di jalan utama kawasan 
Gading Serpong. Sebuah sky 
bridge akan menjadi koridor 
yang menghubungkan penghuni 
dengan mal terbesar Summarecon 
Serpong tersebut.

“Kalau di mal kan, apa saja ada. 
Salon, butik, dan segala macam 
yang berhubungan dengan 
lifestyle. Dan lokasi Serpong 
Midtown tepat di depannya, 
sehingga sangat strategis,” tutur 
Ibu Magdalena Juliati, Executive 
Director Summarecon Serpong.

Fasilitas pendukung lainnya, 
yang juga hanya terpaut jarak 
begitu dekat, di antaranya:
• Gading Raya Golf Course
• Retail arcade
• Pasar Modern Sinpasa
• Rumah Sakit St. Carolus
• Sekolah (Sekolah Pahoa, BPK 
Penabur, Tunas Bangsa, 

Ditambah kilau air kolam renang 
yang jernih, menjadi oase bagi 
pikiran dan relaksasi dari kepenatan 
karena kesibukan sehari-hari.

Arsitektur modern yang 
diterapkan pada Serpong 
Midtown tidak lepas dari 
dimensi hijau dengan banyak 
memaksimalkan penerangan 
alami. Dan kenyamanan yang 
diperoleh dari hal tersebut tetap 
memperlihatkan sentuhan 
kemewahan sebagai kesatuan 

Universitas Multimedia Nusantara, 
Surya Research & Education 
Center, Surya University)
• Hotel
• Perbankan
• Showroom otomotif
• Commercial district
• Scientia Business Park
• Beragam gerai kuliner, dan lain-lain

Di samping itu, berkat posisinya 
yang terletak di jantung area hunian, 
sangat potensial bagi Serpong 
Midtown menjadi ikon kawasan 
perumahan Summarecon Serpong.

Dimensi alam 
Suburban
Serpong Midtown didesain dengan 
konsep suburban area, yang 
berbeda dengan apartemen di 
daerah urban (perkotaan). Gaya 
ini memberi suasana yang lebih 
nyaman dibanding apartemen di 
daerah perkotaan. Atmosfer hijau 
terasa oleh kehadiran pepohonan. 

blok hunian. Plus dilengkapi pusat 
kebugaran untuk olahraga dan 
relaksasi serta retail arcade.

Serpong Midtown terdiri 
dari tiga bagian, yakni Midtown 
Residence, Midtown Signature dan 
Commercial District, yang saling 
bersinergi dalam menjalankan 
perannya masing-masing sebagai 
apartemen, perkantoran, dan 
‘divisi’ komersial untuk mendukung 
kebutuhan penghuni. Lengkaplah 
sarana  yang tersedia!

16-17 berita utama launching midtownnnnnnn.indd   3 3/5/2015   5:43:00 PM
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urban 
gardening
Gaya baru berkebun!

Setiap rumah memiliki kesempatan untuk membuat 
“green spot”, bahkan di lahan yang sempit sekalipun.

B
ayangkan sebuah rumah mungil dengan halaman yang luas, 
ditumbuhi oleh bunga, pohon buah dan pojok kebun sayur! 
Layaknya sebuah villa yang berada di kawasan resort. Semua 

orang pasti setuju jika dikatakan sebagai rumah idaman. namun, gaya 
rumah seperti ini memang sulit ditemukan di kota-kota besar. Kini gaya 
rumah urban dengan lahan terbatas atau juga kondominium bukan 
semata-mata realitas yang dihadapi, tapi menjadi tren gaya hidup 
perkotaan. Ya,  termasuk tren berkebun sayuran di lahan sempit yang 
sering dikenal dengan sebutan Urban Gardening.

Manfaat berkebun
Saat ini kita jarang sekali melihat orang tekun berkebun. Selain 
kondisi lingkungan dengan lahan terbatas, biasanya juga hanya untuk 
merapikan rumput dan menanam bunga pun menggunakan jasa tukang 
kebun. Padahal berkebun membawa banyak manfaat lho, di antaranya;

• BerkeBun MenyehaTkan TuBuh. Selain aktivitas fisik yang 
dilakukan, berkebun di pagi hari memberikan kesempatan untuk 
berjemur di bawah sinar matahari pagi, sehingga vitamin D banyak 
terserap tubuh dan membantu untuk penyerapan kalsium agar tulang 
lebih sehat dan kuat.

• BerkeBun MenceGah STreS. Saat Anda memetakan bunga, 
Anda akan turut melihat keindahannya dan membuat tubuh lebih rileks. 
Berkebun membuat Anda berdekatan dengan tumbuhan penghasil 
oksigen sehingga membuat tubuh lebih segar, dan mood menjadi lebih 
baik. Kegiatan ini bagaikan terapi terutama bagi mereka yang sibuk 
karena kegiatan padat layaknya ritme kehidupan perkotaan. 

Tip berkebun di lahan sempit
• PIlIh TanaMan
Tentunya tidak semua jenis tanaman bisa ditanam di lahan 
yang sempit. Tidak perlu memaksakan diri menaman 
pepohonan buah yang besar, Anda bisa mensiasatinya dengan 
membeli pot besar dan menanam pohon buah kerdil yang 
biasanya hasil budi daya stek. Selain itu, pilih tanaman yang 
cepat tumbuh, seperti selada. Selain cepat hijau hasilnya 
pun bisa langsung dipanen dan dikonsumsi. Agar kebun lebih 
bervariasi, Anda juga bisa menaman tanaman yang tumbuhnya 
lebih lama seperti tomat atau pare atau lobak. Dengan begitu 
Anda bisa menikmati panen di waktu yang berbeda-beda. 
Jika Anda ingin menanam bunga, maka pilihlah pohon bunga 
yang kecil seperti bunga mawar,melati, iris, morning groly dan 
bunga-bunga kecil lainnya. 
 
• PIlIh WaDah
Kontainer menjadi hal yang penting dalan urban gardening. 
Umumnya pot menjadi pilihan paling ideal untuk berkebun di 
lahan yang sempit. namun dengan idealisme semangat go green, 
wadah menanam pun muncul dengan kreatifitas yang beragam. 
Ada yang menggunakan botol bekas, paralon, ban mobil 
bekas, ember bekas cat dan lain sebagainya. Wadah hendaknya 
disesuaikan dengan tanaman. Dan peletakan tanaman juga 
sebaiknya dipikirkan, misalnya gunakan tempat serupa tangga 
bertingkat atau pot gantung untuk memungkinkan Anda 
memiliki variasi tanaman di lahan yang terbatas.

Yuk, Coba yang ini!
ada cara unik lainnya yang juga tengah menjadi 
tren dan dapat diterapkan untuk mewujudkan 
urban gardening di rumah mungil anda. 

• Hydroponic
ini adalah teknik menanam dengan menggunakan 
media air. perlengkapan menanam berbeda dengan 
berkebun pada media tanah, namun cara menaman 
cukup praktis. anda tidak perlu sering, menyiram 
tanaman cukup memberikan nutrisi pada media 
air 1-2 minggu sekali tergantung kebutuhan. Cocok 
untuk urban gardening karena tidak membutuhkan 
lahan tanah dan tidak kotor.

• Vertical garden
ini merupakan konsep taman tegak, sebuah cara 
baru menyulap dinding garasi atau dinding pagar 
sebagai lahan berkebun. media tanam yang biasanya 
digunakan adalah karpet, rockwall, Tali ijuk dan 
vertical Garden module (vGm) yang ditempatkan 
sedemikian rupa ditempelkan pada dinding. 
Hampir mirip dengan hidroponik, nutrisi diperoleh 
dari tanaman pada proses penyiraman yang 
menggunakan air bernutrisi. Jika berhasil, vertical 
garden ini akan membuat rumah anda nampak asri 
dan hijau.

”
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K
ampanye go green ke setiap lini 
masyarakat masih terus di-genjot 
hingga kini. Berbagai upaya dilakukan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mulai 
dari pemerintah, LSM, dan organisasi pecinta 
lingkungan agar kesadaran individu dalam 
menjaga kelestarian alam terus meningkat. Kini 
sudah bukan lagi sekadar menanam pohon, tapi 
lebih kepada penerapan gaya hidup sehari-hari 
alias eco-lifestyle.

Hadang multikrisis
Sudah setahun belakangan ini Irwan Haryono 
(33) terbiasa menumpang bus ke kantornya 
atau berangkat bareng bersama teman 
menggunakan satu mobil. Dan setiap hari 
Jumat, Irwan meng-gowes sepeda menuju 
kantornya. Sementara sang istri, Hanny (30), 
memiliki kebiasaan yang sedikit berubah 
dibanding sebelumnya. Jika dulu gemar 
‘mengoleksi’ kantong plastik setiap kali 
berbelanja, kini ia lebih senang membawa 
kantong belanja sendiri dari rumah. 

Di rumah, Irwan dan Hanny concern 
dengan penghematan energi listrik dan air. 
Beruntung desain rumah keluarga yang sudah 
dikaruniai dua anak ini memiliki ventilasi dan 
pencahayaan alami yang memadai. Dengan 
demikian, Irwan tidak perlu ‘foya-foya’ dalam 
menggunakan lampu dan pendingin ruangan. 

Beberapa contoh gaya hidup ramah 
lingkungan yang ditunjukkan Irwan dan 
Hanny tentu sudah banyak juga diterapkan 
oleh keluarga lain. gencarnya kampanye 
eco-lifestyle di berbagai kesempatan cukup 

efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. 
Belum lagi pemberitaan fakta-fakta terkait 
dampak negatif dari gaya hidup yang tidak 
memedulikan keseimbangan alam.

Seperti kita ketahui, populasi dunia kian 
hari kian bertambah jumlahnya, tak terkecuali 
Indonesia. Pertambahan penduduk ini tentu 
berbanding lurus dengan meningkatnya 
kebutuhan energi dan air. Di Indonesia, 
menurut data Kementerian ESDM (2012), 
pertumbuhan konsumsi energi mencapai 
7% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan 
konsumsi dunia yang hanya 2,5%. Konsumsi 
energi terbagi untuk sektor industri (50%), 
transportasi (34%), rumah tangga (12%), dan 
komersial (4%).

Konsumsi energi yang berbasis bahan 
bakar minyak (BBM) mengambil porsi 
hingga 50%. Sayangnya, Indonesia hanya 
memiliki cadangan minyak sebesar 0,3% dari 
total cadangan dunia. Jika angka konsumsi 
masyarakat tidak berubah, maka diperkirakan 
pada tahun 2030 Indonesia mengalami krisis 
cadangan minyak sehingga mau tidak mau 
akan sepenuhnya impor dari negara lain.

Setali tiga uang dengan BBM, pertumbuhan 
penduduk yang tidak sebanding dengan 
ketersediaan air, akibat perilaku individu 
yang boros air juga menimbulkan masalah 
di kemudian hari. Dengan perkiraan jumlah 
penduduk yang mencapai 321 juta jiwa, 
Indonesia diprediksi akan mengalami 
kelangkaan air bersih pada tahun 2025. 

Data dari Indonesia Water Institute merilis 
bahwa pada tahun 2013, pemakaian air per hari 

rata-rata rumah tangga di perkotaan untuk 
golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 
169,11 liter/orang, sedangkan untuk golongan 
ekonomi menengah ke atas adalah 247,36 liter/
orang. Pemakaian air meliputi kegiatan sehari-
hari, seperti mencuci tangan, mandi, mencuci 
baju, mencuci piring, memasak, menyiram 
tanaman, dan mencuci kendaraan.

Krisis yang muncul bukan hanya pada 
energi dan air. Borosnya penggunaan BBM 
berpotensi menimbulkan pencemaran (polusi) 
udara, baik dari asap knalpot kendaraan, 
industri, maupun aktivitas rumah tangga. 
Alhasil, hak masyarakat untuk menghirup 
udara segar berkurang sehingga berefek buruk 
bagi kesehatan. Membiasakan pola hidup yang 
environment friendly, semisal menghemat 
energi, air, memperbanyak pohon, merupakan 
langkah terbaik untuk menghadang multikrisis.  

 

Berawal dari rumah
Home sweet home…! Slogan ini begitu melekat 
di benak kita. Di rumah, kita bisa menikmati 
segala kenyamanan, mulai dari melepas penat 
akibat rutinitas kantor, bercengkerama dengan 
keluarga, hingga menekuni hobi. Apapun 
aktivitas yang ingin dilakukan, yang jelas kita 
bisa memulai perilaku eco-lifestyle dari tempat 
tinggal kita.

Beragam cara bisa kita lakukan demi 
mendukung gerakan melestarikan lingkungan. 
Efeknya pun bukan hanya kita yang 
merasakan, melainkan generasi anak-cucu kita 
di masa mendatang.

Saatnya menghadirkan gaya hidup yang ramah lingkungan baik di rumah maupun 
di tempat kerja,  demi kelangsungan hidup generasi mendatang yang lebih baik.

Pilihan bijak
Eco-lifestyle
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• Maksimalkan jendela dan 
ventilasi udara
Desain rumah yang ideal akan mendukung 
gerakan go green, antara lain ditandai 
banyaknya jendela dan ventilasi udara. 
Keduanya adalah ‘penyalur’ sinar matahari dan 
udara dari luar. Dengan begitu, penggunaan 
lampu di siang hari bisa diminimalkan. 
Sementara untuk ruangan tertentu yang dirasa 
cukup sejuk berkat udara dari luar, sebaiknya 
tidak perlu menggunakan pendingan AC.
• Save energy
Matikan TV, komputer, dan peralatan elektronik 
lainnya ketika sudah tidak lagi digunakan. 
Matikan dengan mencabut kabel dari stop 
kontak. Meski peralatan elektronik sudah dalam 
kondisi off , kabel yang masih terhubung pada 
stop kontak tetap menyerap energi listrik. Juga 
gunakan bola lampu hemat energi. Jangan 
sampai tertidur di depan layar TV, lho !
• Hemat air
Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam 
mengonsumsi air; tidak boros, membuat 
sumur resapan, dan mendaur ulang. 

 Tutuplah kran air ketika sedang menyikat 
gigi atau mencuci peralatan dapur untuk 
menghemat air bersih. Jika kita membiarkan 
kran terbuka 3 menit saja, berapa liter air bersih 
terbuang percuma? Begitu pun saat mencuci 
pakaian. Pakai deterjen dan pelembut pakaian 

yang dapat menghemat air saat membilas.
 Manfaatkan air (daur ulang) bekas mencuci 

sayuran/buah untuk menyiram tanaman. Bila 
memungkinkan, kita pun bisa memanfaatkan 
air bekas dari mencuci tangan dan peralatan 
dapur untuk membersihkan halaman.

 Buatlah sumur resapan di beberapa titik 
halaman rumah yang terbuka sehingga 
mampu menyerap air hujan. 
• Produk berlogo “eco”
Sebisa mungkin menggunakan produk 
rumah tangga yang ramah lingkungan. Kini 
sudah banyak produsen yang mengeluarkan 
produk dengan logo “eco” yang artinya ramah 
lingkungan. Mulai dari perlengkapan elektronik 
hingga produk kecantikan, semua berlomba-
lomba untuk menjaga lingkungan tetap hijau.
• Katakan “tidak” pada plastik
Tak dipungkiri, produk berbahan plastik 
memang masih menjamur. Hal yang bisa kita 
lakukan adalah membawa tas belanja sendiri 
meski saat ini ada kantong plastik yang mudah 
terurai. Membawa tas sendiri jauh lebih baik, 
bahkan terlihat trendi. 
• Menanam dan merawat 
tanaman
Manfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami 
bermacam tanaman. Taman yang asri dan 
terawat tidak hanya sedap dipandang mata, 
juga bermanfaat sebagai ‘penyimpan’ air hujan. 

Kantor: rumah kedua
Setidaknya 8 jam kita berada di lingkungan 
kantor. Artinya, kantor telah menjadi rumah 
kedua buat kita. Budaya eco-lifestyle yang 
telah kita bangun di rumah, diharapkan turut 
menular ke tempat kerja. 

Seiring waktu, penerapan sistem 
manajemen lingkungan mulai ramai berlaku 
di perkantoran. Sebagai ‘penghuni’ kantor, 
kita memiliki peran sentral dalam menjaga 
keberlangsungan program eco offi  ce tersebut. 
Apa saja yang bisa kita lakukan? 
• Matikan komputer (dalam posisi 
shut down) saat sedang tidak memakainya 
dalam rentang waktu lebih dari 2 jam. 
Komputer yang masih dalam posisi standby 
tetap akan menyerap energi listrik.
• Matikan lampu setiap kali keluar 
dari toilet. Begitu juga dengan ruangan yang 
tidak memerlukan listrik secara terus menerus, 
seperti gudang.
• Gunakan kertas seminimal 
mungkin,  dengan cara : 
n Dalam membuat laporan bulanan, sebaiknya 
tidak perlu berbentuk print out. Anda bisa 
memanfaatkan webmail atau folder bersama 
yang terhubung melalui internal server.
n Untuk mencetak dokumen yang tidak resmi 
atau menyusun draft, sebaiknya dicetak dengan 
menggunakan kertas secara bolak-balik.
n Jika ingin membuat kliping berita koran, 
Anda bisa memanfaatkan kertas bekas yang 
masih layak pakai.
• Gunakan alat tulis yang bisa 
diisi ulang jika mungkin, termasuk  tinta 
printer, pilih kemasan yang bisa diisi ulang.
• Patuhi aturan untuk merokok 
di tempat khusus, jika Anda perokok. Lebih 
baik lagi mulai saat ini Anda niatkan untuk 
berhenti merokok. Tidak perlu sekaligus, 
lakukan secara bertahap hingga Anda benar-
benar mampu stop merokok sama sekali. 
• Jangan biarkan taman di 
kantor  terlihat ‘sepi’ dari 
tanaman. Jika setiap karyawan menanam 
atau membawa satu pohon saja (bisa dalam 
pot), maka lingkungan kantor akan terasa asri. 
Dan jangan lupa untuk merawatnya juga, lho!
• Pastikan komputer dan 
peralatan elektronik lainnya 
yang berada di ruangan/meja 
Anda sudah dimatikan, saat 
Anda akan pulang.  Tak ada salahnya 
juga untuk ikut membantu cek peralatan 
elektronik yang terjangkau oleh pandangan Anda. F
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Jalan Sehat Sambil beramal

green
living

Green WalkGreen Walk 1 & 2. Green Walk pun dimulai.
3. Ribuan orang antre mendaftar Green Walk. 
4. Setiap pos dilengkapi dengan celengan di 
mana para peserta bisa memasukkan sumbangan 
mereka yang berupa kain dan pakaian.
5. Para peserta diajak bersama-sama belajar 
bahasa isyarat.
6 & 7. Para pemenang doorprize senang dengan 
hadiah mereka.
8. Tak hanya berpartisipasi mengikuti Green 
Walk, para peserta juga bisa mengikuti kontes 
lomba foto selfie melalui Instagram.
9. Peserta Green Walk meletakkan harapan 
mereka di Wishing Tree di pos 2.U

ntuk mengajak masyarakat membiasakan hidup sehat             
sekaligus beramal, tanggal 11 oktober 2014 lalu Summarecon 
Serpong mengadakan acara green Walk, berlokasi di  

Summarecon Mal Serpong. 

Jalan kaki 6,5 km 
Kegiatan jalan sehat Green Walk ini bertema “Your First Step for 1 
Million Love” untuk menunjukkan bahwa di dalamnya juga dilakukan 
penggalangan dana yang dikumpulkan dalam bentuk uang koin. 
      Dimulai pada pukul 6 pagi, para peserta Green Walk yang berjumlah 
kurang lebih 3.700 orang telah berkumpul di Summarecon Mal Serpong 
(SMS). Tampak wajah para peserta ceria dan tentunya tubuh yang bugar. 
Jarak yang akan ditempuh sejauh 6,5 km. 

Rute berawal di SMS menuju Pondok Hijau Glof melewati Parkland 
(POS 1), dimana peserta diajak untuk beramal untuk sosial, kemudian ke  
arah Mitra-10 melewati cluster Amethyst (POS 2), tempat para peserta 
bisa menyisihkan untuk korban bencana, lalu menuju ke arah Scientia 
Garden. Dari sini para peserta masuk ke kampus UMN (Pos 3) di mana 
mereka bisa membantu melestarikan lingkungan juga memasukkan 
potongan kupon doorprize  dan selanjutnya mereka kembali  menuju arah  
SMS  melalui Broadway (pos 4) sebagai tujuan akhir untuk pengumpulan 
dana kecil.

Bagi para peserta Green Walk dan yang menyumbang, besarnya uang 
yang telah disumbangkan mungkin tak seberapa. Namun saat akhirnya 
uang terkumpul dalam jumlah banyak, nilainya akan sangat berarti bagi 
mereka yang membutuhkan. Uang logam ini dikumpulkan di dalam 
celengan bambu untuk nantinya akan diserahkan pada mereka yang 
memerlukan. 

Untuk mengikuti acara Green Walk ini, para peserta hanya perlu 
membayar uang pendaftaran sebesar Rp35.000, dan mendapatkan 
T shirt , celengan bambu yang harus dibawa saat Hari H, tas punggung 
dan susu kedelai (Vsoy), serta voucher makan senilai Rp20.000 dan kupon 
undian doorprize. Para peserta juga bisa mengikuti kuis Instagram saat 
lomba berlangsung untuk memenangkan hadiah hiburan yang menarik.

Dari ribuan peserta jalan santai ini, hanya puluhan orang yang beruntung 
mendapatkan hadiah doorprize yang disediakan oleh panitia. Hadiah-hadiah 
menarik itu antara lain Macbook Pro, kamera DSLR Canon EOS 700D, 
Samsung Tab 4, Sepeda Polygon, voucher menginap gratis di Hotel Ibis, 
handphone, voucher belanja, dan voucher medical check-up. 
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7. Salmon 
Tingginya kandungan omega 3 
pada ikan laut yang hidup di 
perairan paling dalam ini, mampu 
menjaga kesehatan jantung Anda.  
omega 3 membantu menurunkan 
tekanan darah dan kolesterol, 
juga mencegah 
penggumpalan darah. 
Salmon juga kaya 
protein dan 
antioksidan co-
enzime Q-10 
untuk mencegah 
memory loss dan 
depresi.

10. Beras Merah
Dalam beras merah selain lebih kaya 

vitamin dan mineral, juga terdapat 
lebih banyak serat dibanding 

beras putih . Beras merah juga 
mengandung antioksidan  
yang dapat mengurangi risiko 
diabetes, kanker dan hipertensi.

health
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anda akan lebih sehat dan energik karena selalu  mengonsumsi 
ragam superfood yang kandungan nutrisinya tinggi.

M
engonsumsi makanan sehat harus menjadi  bagian dari pola makan 
Anda, agar tubuh selalu mendapatkan kecukupan nutrisi setiap harinya 
dan terhindar dari penyakit.  Bonusnya :  dengan tubuh sehat Anda akan 

lebih energik dan terlihat awet muda. Mau kan ? Inilah  sepuluh  makanan yang 
menyehatkan yang disebut superfood. Jangan lupa selalu tambahkan makanan di 
bawah ini dalam menu Anda sehari-hari. 

Eat Well, 
Live Longer

1. Yogurt
Yogurt dengan prebiotiknya mampu melawan virus dan jamur serta menyapu bersih 
mikroorganisme. Proses fermentasi yang terjadi dapat meningkatkan kadar vit 
A,B2,B3, asam folat, asam amino, biotin pada susu. Yogurt yang kaya kalsium juga 
melindungi tulang.

5. Kacang-kacangan  
Secara umum kacang kaya serat, vitamin dan mineral. Khususnya Almond, mengandung vit E dan 
baik  untuk kesehatan jantung, sistem pencernaan dan kulit.  Demikian pula kacang kedelai, yang 
kaya akan kandungan asam amino dan ternyata protein kacang  kedelai merupakan pengganti 
protein hewani terbaik karena tidak berlemak. 

8. Blueberry
Selain memiliki rasa yang manis dan nikmat, buah ini juga 
mengandung Phytochemical, Flavonoid, dan serat larut yang 
mampu mencegah penyakit kanker, diabetes, hipertensi. Blueberry 
juga kaya anthocyanin yang bisa meningkatkan brain power, 
merangsang kerja otak serta meningkatkan daya ingat. 

2. Lemon
Kandungan vitamin c 
dan serat dalam  buah 
kuning ini bermanfaat 
meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh dan memperlancar 
fungsi pencernaan. Selain itu,  lemon 
bersifat diuretik alami sehingga racun-
racun dalam tubuh dapat terbuang 
melalui air seni.

mengonsumsi makanan bernutrisi dan terpilih kini 
menjadi faktor penting dalam menjalani gaya hidup 
sehat anda. mengapa ?
•  nutrisi tepat. Setiap hari tubuh anda 
membutuhkan asupan kabohidrat, lemak, protein, 
cairan, serta vitamin dan mineral yang cukup 
dan seimbang agar seluruh organ tubuh dapat 
menjalankan peran  masing-masing secara optimal.
• cegaH penyaKit. kini lebih banyak penyakit yang 
timbul bukan karena faktor genetik. Sebagian besar 
karena gaya hidup termasuk pola makan dan pola 

gerak. karenanya memilah makanan yang tepat menjadi 
satu keharusan.  
• uMur panJang. Selain faktor udara bersih, pola makan 
pun menjadi salah satu penyebab seseorang memiliki 
umur yang panjang. ketika mengonsumsi makanan 
penuh nutrisi secara benar, tentu ini akan menyehatkan 
tubuh anda.
• awet Muda. Jika anda selalu sehat, bersemangat, serta 
memiliki kehidupan yang  seimbang antara mind, body and 
spirit, maka ini akant tercermin dari tampilan wajah yang 
segar dan tubuh langsing sehingga tampak awet muda.

THe Ten SuPeR FooD 6. Oat
oat kaya akan protein, mineral, 
vitamin dan serat. Terkandung 
serat larut Beta-glucan, yang 
terhindar mampu menurunkan 
kolesterol jahat sehingga 
terhidar dari risiko penyakit 
Jantung. Serat tersebut, 
juga akan memperlambat 
pengosongan lambung sehingga  
yang mengonsumsinya akan  
merasa kenyang lebih lama. 

mengapa perlu superfood ?

9. Brokoli
Sayuran yang termasuk 
dalam suku kubis-kubisan ini 
mengandung sulfur seperti 
sulforaphene yang merangsang 
pembentukan enzim dan 
berpotensi melawan kanker. 
Mulai dari kanker payudara, 
kanker paru dan kanker colon. 
Dalam brokoli juga terkandung 
serat dan lutein yang dapat 
membantu menurunkan 
tekanan darah serta 
kolesterol jahat.

4. Teh Hijau
Faktanya teh yang populer di Asia ini 

mengandung antioksidan tinggi dan catechin 
yang dapat mencegah penggumpalan  darah 
sehingga mengurangi risiko gangguan pada 
jantung.  Salah satu jenis catechin bahkan dapat 
membunuh sel-sel kanker tanpa merusak sel-
sel sehat. Kandungan kafein pada teh dapat 

menstimulasi otak, mendongkrak mood 
dan mengurangi stres.

3. Bawang Putih
Menstabilkan gula darah dalam 
tubuh penderita  diabetes karena  
mengandung insulin. Selain itu, 
bermanfaat untuk kesehatan 
jantung karena dapat menurunkan 
homosistein atau asam amino 
buruk dalam darah. Bawang 
putih juga mampu mengurangi 
plak dalam dinding arteri yang 
menjadi penyebab penyumbatan 
arteri yang dapat mengakibatkan 
serangan jantung ataupun stroke.  
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The Power of

Dapatkan manfaat sehat dan segar dari kebiasaan baru ini: minum jus!

B
anyak sekali cara yang dilakukan orang untuk tetap hidup 
sehat; salah satu yang sedang ‘in’ saat ini adalah dengan 
minum jus. Selain punya manfaat segar, jus diyakini tepat 

untuk terapi kesehatan dan kecantikan, terutama oleh bintang-bintang 
dunia seperti gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Katie Price, Blake 
Lively, dan nikki reed. Anda yang berminat untuk mencobanya, berikut 
ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mulai ‘juicing’. 

Kaya manfaat
• tangkal berbagai penyakit.
rutin minum jus bisa menghindarkan Anda dari berbagai penyakit 
seperti diabetes, jerawat, bau mulut, perut kembung, hingga kanker.
• Menurunkan berat badan.
Dikenal dengan terapi juice cleanser. Biasanya program diet jus ini 
berlangsung 3-5 hari. Para bintang tenar di atas sudah membuktikannya. 
• Membantu mencegah penuaan dini.
Buah dan sayuran banyak mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan 
yang bisa menangkal penuaan dini. Misalnya jus aprikot yang kaya akan 
zat besi dan baik untuk mengobati anemia dan masalah menopause.

Manfaat beragam Buah
AnGGUr serat, vitamin C vitamin B-kompleks, zat besi, 

antioksidan
Menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan tulang dan gigi 

MAnGGIS Bermacam antioksidan Menangkal radikal bebas, menghambat sel kanker 

bUAH KIWI Vitamin C (3 X lipat jeruk), potassium, folat, serat, 
antioksidan 

Membantu sistem kekebalan tubuh, menambah energi, memerangi 
bakteri pada pencernaan 

SIrSAK antioksidan Menghambat kanker, menyehatkan jantung, meningkatkan 
kekebalan tubuh

APEL Antioksidan, vitamin C Antikanker, mengatasi konstipasi

PISAnG Vitamin B6, vitamin C, karbohidrat,karotin,kalium sumber energi, memperbaiki mood, mengatasi gejala maag

nAnAS Vitamin A, vitamin C Antiradang, membantu mencerna makanan, menghambat sel kanker

PEPAYA Vitamin A, B, dan C, kalsium, potasium, 
karbohidrat, magnesium, papain

Menurunkan berat badan, menghaluskan & mengencangkan kulit, 
memperbanyak Asi, menghambat sel kanker

Sebelum juicing, 
perhatikan ini!
• Kualitas, jangan sekadar kuantitas
Kualitas buah dan sayur yang akan digunakan sangat menentukan 
kandungan gizi yang Anda serap. Pilih buah dan sayur yang segar dan 
jangan lupa mencucinya terlebih dulu untuk menghilangkan kotoran 
atau residu pestisida yang mungkin menempel. Lebih baik lagi jika 
sayuran atau buah-buahan organik yang bebas dari pestisida
• Boleh blender, boleh juicer
Kedua alat ini sangat bermanfaat untuk membuat jus. Tak masalah 
mana yang Anda pilih, asal ampas buah dan sayuran yang banyak 
mengandung serat dan vitamin juga turut dikonsumsi. 
• langsung minum 
Sebaiknya segera minum jus begitu dibuat, jangan didiamkan 
karena paparan oksigen dan ultraviolet dapat menghilangkan 
vitamin yang terkandung. Agar lebih bertahan lama, simpan jus 
dalam lemari pendingin, sebelum memblender campurkan dulu 
beberapa potong es. Udara dingin akan membantu mengawetkan 
vitamin di dalam jus Anda.

coba yuk!
Agar tidak membosankan, 
cobalah aneka campuran buah 
dan sayuran ini:
• Seledri dan apel
campur buah apel hijau, seledri 
besar, brokoli, air jeruk lemon 
dan madu. Kandungan vitamin 
dan antioksidannya membantu 
menyegarkan tubuh dan 
menangkal radikal bebas. 
• Buah berry (blueberry/
strawberry), daun kale, dan bit 
Berguna untuk menangkal 
penuaan dini.  Buah dan sayuran 
di atas mengandung antioksidan 
yang tinggi untuk menangkal 
radikal bebas. 
• Mentimun, seledri, bayam, 
peterseli, lemon, dan jahe
Kombinasi sayuran hijau dan 
rempah ini akan membantu 
melancarkan peredaran darah.   
• wortel, bit, seledri, apel dan 
mentimun
campurkan wortel, bit, seledri, 
apel dan mentimun, tambahkan 
jahe. Kandungan vitaminnya 
mampu membantu mencukupi 
kebutuhan nutrisi harian Anda.



Salah satu kemudahan bagi anda yang bertempat tinggal 

di kawasan Summarecon Serpong, adalah saat anda akan 

memenuhi kewajiban dalam membayar ppl dan pam. 

kini dengan virtual account  (va), anda tak perlu lagi antri  ke 

lokasi pembayaran di kantor estate. bank bCa sebagai bank rekanan 

Summarecon Serpong  memberikan fasilitas pembayaran yang 

dapat anda manfaatkan. masing masing pelanggan akan mendapat 

nomor id atau nomor pelanggan. ini merupakan pengganti dari 

unit rumah yang dimiliki, sehingga setiap unit rumah memiliki no 

id yang berbeda. demikian pula untuk ppl ataupun pam, masing 

masing memiliki id yang berbeda. Hal ini untuk memudahkan dalam  

Bayar PAM dan PPL Lewat Virtual Account (VA)

finance
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UNTUK ATM
1. masukkan kartu aTm, lalu pin anda

2. pilih menu ‘Transaksi lainnya’

 -‘Transfer’ – “ke rek bCa virtual account”

3.  masukkan nomor bCa virtual account,  

 pilih ‘benar’

4.  layar aTm akan menampilkan   

 konfirmasi transaksi:

 *pilih ‘Ya’ bila setuju

 *bila tidak ada pilihan ‘Ya’ atau ‘Tidak’  

 masukkan jumlah transfer, klik ‘benar’ 

 lalu klik ‘Ya’

UNTUK ANT
1. masukkan kartu aTm, lalu pin anda

2.  pilih menu ‘Transfer”

 -“ke rek bCa virtual account”

3.  masukkan nomor bCa virtual   

 account, pilih “benar’

4.  masukkan berita (optional)

5.  layar aTm akan menampilkan 

 konfirmasi transaksi “

 * pilih ‘Ya’ bila setuju

 * bila tidak ada pilihan ‘Ya’/’Tidak” 

 masukkan jumlah transfer, 

 klik ‘benar’ lalu klik”Ya’

6. masukkan kembali nomor pin anda

UNTUK KLIK BCA INDIVIDU
1. masukkan user id dan pin anda

2. pilih menu ‘Transfer dana’

 -“Transfer ke bCa virtual account”

3. masukkan nomor bCa virtual account, 

 atau pilih “dari daftar Transfer”

4. Tampil konfirmasi transaksi:

 *bila kolom “Jumlah Transfer” tertera 

 nominal, masukkan berita (optional)

 *bila kolom “Jumlah Transfer” tidak 

 tertera nominal, masukkan jumlah 

 transfer dan berita (optional)

5. klik ‘lanjut”

6. Setelah tampil halaman konfirmasi 

 transaksi, masukkan nomor respons 

 keybCa appli 1, dan klik ‘kirim’

melakukan identifikasi pembayaran dari masing masing tagihan.

dengan membayar ppl dan pam lewat va ini, otomatis 

pembayaran anda akan teridentifikasi. id virtual account 

merupakan sesuatu yang custom dari blok rumah masing 

masing pemilik, maka pihak management akan langsung dapat  

mengidentifikasi pembayaran anda, tanpa harus mencantumkan 

no unit rumah ataupun konfirmasi.

Selain itu, pembayaran ppl dan pam dapat dilakukan 

dimanapun, artinya mnghemat waktu dan tenaga. pembayaran 

dapat langsung melalui: internet banking, Jaringan ATM BCA, ANT 
BCA dan Counter bank BCA terdekat ataupun bank lainnya ( RTGS).

PEMBAYARAN DI COUNTER BCA
Cara pengisian formulir setoran:  

a. nomor rekening Customer: nomor bCa  

 virtual account 

b.  nama pemilik rekening: nama pelanggan

 (nama yang diberikan Co-partner)

c. berita/keterangan: berita (optional dan 

 tidak dikenakan biaya) 

d. nama penyetor: nama penyetor 

e. alamat penyetor & Telp.: alamat dan  

 telepon penyetor 

f. informasi penyetor 

 Untuk nasabah bCa: Tandai di kolom 

 nasabah dan masukkan nomor 

 rekening penyetor

 Untuk non-nasabah bCa: Tandai di kolom  

 non-nasabah dan masukkan nomor tanda  

 pengenal (kTp/Sim/kiTaS/paSpor)

g.  Tunai/no. warkat tunai: bila sumber dana  

 berupa uang tunai

 dan no. warkat: bila sumber dana berupa  

 cek/bilyet Giro(bG)

h.  Jumlah rupiah: nilai yang akan disetor

LLG / RTGS 
Cara pengisian formulir setoran: 

a.  nama: nama pelanggan bCa virtual  

 account (nama yang diberikan 

 Co-partner, wajib) 

b.  alamat: alamat pelanggan bCa 

 virtual account  

c. Telepon: no. Telepon pelanggan bCa  

 virtual account 

d.  bank Tujuan: bCa (wajib) 

e.  nomor rekening Tujuan: 888 (wajib) 

f.  kota: kota pelanggan bCa virtual account

g. negara: negara pelanggan bCa 

 virtual account 

h.  nama pengirim: nama orang yang 

 men-transfer dana 

i.  alamat: alamat orang yang 

 men-transfer dana 

j.  Sumber dana: Tunai /debet rekening/ 

 Cek /bilyet (bG)

k.  Jumlah dikrim: jumlah dana yang akan  

 ditransfer/dikirim

l.  berita: nomor bCa virtual account(wajib)

UNTUK KLIK BCA BISNIS
a. daftar Transfer dana:

1.  pilih menu ‘Tranfer dana’

 -‘daftar Transfer’ – ‘Tambah’

  -‘ke bCa virtual account’

2. masukkan nomor bCa virtual account,  

 klik ‘lanjut’

3. Tampil konfirmasi daftar Transfer,  

 klik ‘kirim’

b. Transfer dana:

1.  pilih menu ‘Transfer dana’

 -‘daftar Transfer’

 -‘ke bCa virtual account’

2. pilih nomor rekening yang akan   

 didebet dan nomor bCa virtual account  

 yang dituju, klik ‘lanjut’

3. Tampil konfirmasi transaksi:

 *bila kolom ‘Jumlah Transfer’ tertera  

 nominal, masukkan berita (optional)

 *bila kolom ‘Jumlah Transfer’ tidak 

 tertera nominal, masukkan jumlah  

 transfer dan berita (optional)

 4. klik ‘lanjut’      

 5. Tampil konfirmasi transaksi. klik ‘kirim’

UNTUK OTORISASI TRANSAKSI
(tergantung single/multi otorisasi)

1. pilih menu ‘Transfer dana’

 - ‘otorisasi Transaksi’

2. - Untuk single otorisasi 

 (login User releaser)

  i. Tandai transaski pada table ‘Transaksi 

  Yang belum diotorisasi’, klik ‘Setuju’

  ii. masukkan nomor respons keybCa 

  appli 2, klik ‘kirim’

 - Untuk multi otorisasi 

 (login User approver)

  i.Tanda transaksi pada table approver,  

  klik ‘Setuju’

  (login User releaser)

  ii. Tandai transaksi pada table

      ‘Transaksi Yang belum diotorisasi’, 

  klik ‘Setuju’

  iii. masukkan nomor respons keybCa 

  appli 2, klik’kirim’
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I
ngin menyaksikan indahnya sunset di sore hari dengan keteduhan 
danau yang asri sambil menyantap makanan yang lezat?  Yuk 
kunjungi LAKE vIEW café. Apalagi jika Anda seorang yang 

romantis dan menyukai suasana eksklusif, datanglah untuk menikmati 
indahnya sinar matahari yang mulai meredup. 

Tapi jika Anda memang seorang yang selalu mengikuti healthy life 
style dan suka berolahraga di pagi hari bersepeda maupun jalan kaki di 
area Serpong, Lake view café adalah tempat yang tepat untuk Anda 
sarapan sehat.   Anda bisa memilih berbagai menu: Indonesia, Western 
dan Asian dalam penataan yang modern.

Dibuka sejak bulan Juli 2014 yang lalu, Lake view café berlokasi di 
dalam area The Springs club – Summarecon Serpong. Terbagi atas area 
indoor yang nyaman dan outdoor yang menyajikan pemandangan danau 
cihuni yang indah.  Inilah tempat yang pas bagi mereka untuk sekedar 

LAKE vIEW cAFE
tempat memanjakan mata dan rasa dengan keindahan alam serta lezatnya makanan.

LAkE ViEw CAfé - thE sPrings CLUB JL. SPRIngS BouLevARD BLoK C/01, The SPRIngS SuMMAReCon SeRPong; InFoRMASI DAn ReSeRvASI : 021 – 2917 1515

kongkow berdua atau kumpul-kumpul bersama teman maupun keluarga.
Lake view café berkapasitas hingga 150 orang dan menyediakan 

paket untuk gathering seperti ulang tahun mulai dari rp. 170.000/pax. 
Menu unggulan diantaranya Steak Diana, Fish & chip, Zuppa Soup, nasi 
goreng Special the Springs, chicken Teriyaki, Mie goreng Jawa dan 
Sop Buntut goreng.  Untuk yang menginginkan porsi yang tidak berat, 
bisa mencoba Asinan Betawi, caesar Salad atau roti Pisang Bakar. 
Harga cukup terjangkau, berkisar antara rp. 30.000 – rp. 90.000. Untuk 
minuman,  yang menjadi favorit di sini adalah Teh Poci dan Lychee Ice 
Tea. Setiap bulan, bar tender Lake view café mempromosikan minuman 
hasil racikannya seperti mocktail, healthy juice dan special drink.

Agar pengunjung tidak bosan maka setiap 2 bulan dibuatkan menu 
promo baru. Khusus Januari - Februari disajikan Pasta Parade, yaitu 3 menu 
dari Italia seperti Macaroni Panggang, Beef Lasagna dan Seafood Pizza.

nikmati 

diskon 10% & 

tambahan 5% 

khusus pemegang kartu SSc 

(Summarecon Serpong club) 

selama promo berlaku.
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SPOT HANGOUT 
GAYA ITALIA
Wajib dikunjungi bagi para serious coffee 
drinker. Minuman kopi yang disajikan berasal 
dari biji kopi arabika carraro, sebuah brand asal 
Italia yang telah menghasilkan kopi berkualitas 
tinggi sejak lebih dari 80 tahun lalu. 

Biji kopi tersebut di Mio caro diseduh 
dengan cara yang tepat, termasuk berapa 
lama waktunya sangat diperhatikan, demi 
menciptakan rasa kopi yang tidak hanya 
nikmat berkualitas, namun juga konsisten 
dari cangkir pertama ke cangkir berikutnya. 
“Salah satu yang paling penting dari kopi 
adalah konsistensinya,” tutur Ellen Toeante, 
Founder Mio caro. 

Sebagai pecinta kopi, silakan seruput 
menu hot Coffee, mengingat cita rasa kopi 
kuat kalau tersaji dalam keadaan panas. 
Pilihannya terdiri atas Espresso (single dan 
double), Americano, cappuccino, Latte, serta 
Macchiato. Anda jangan berharap penyajian 
dalam wadah berukuran jumbo, karena cangkir 
yang digunakan pun menggunakan ‘kaidah’ 
yang benar, sebagaimana idealnya cangkir 
untuk menikmati kopi. Dan yang terpenting 
rasanya… hmmm, mantap nikmatnya.

Bagi penikmat kopi yang lebih ‘ngepop’, 
kopi-kopi tersebut juga tersedia dalam format 
Ice Coffee dan Ice Blended. Di samping itu 
ada pula menu minuman selain kopi, seperti 
beberapa pilihan cokelat dan teh yang 
disajikan panas maupun dingin.

Makanan segar dan sehat
Sebagai teman minum kopi Italia, enaknya 
sambil menyantap Panini, sandwich panas 
khas negeri asal menara miring Pisa 
tersebut. Menu Panini Italian classic tentu 
wajib dicoba di sini. Panini berisi ayam asap 
yang dioles dengan mayo pesto ini dilapisi 
pula oleh keju. Delizioso!

Terlebih lagi setiap makanan yang 
disajikan oleh Mio caro menempatkan unsur 
segar dan sehat sebagai poin utama. Semua 
bahan yang digunakan, termasuk pada 
menu salad, merupakan bahan organik. 
Sausnya home-made dengan ramuan alami, 
tanpa MSg. Dan pastinya, semua bahan 
hingga dagingnya tanpa pengawet.

Selain aneka Panini dengan rasa asin, 
bagi penyuka manis bisa mencicipi Panini 
chocolate caramel, Strawberry cream 
cheese, atau Dark nutella yang tak kalah 
menggugah selera. Dengan kualitas 
hidangannya, rasanya siapa pun akan 
mudah saja jatuh hati kepada tempat ini. 
Sebagaimana nama Mio caro sendiri yang 
diambil dari bahasa Italia, yang berarti 
My Beloved.

MIo caro 
onEPM BUILDIng LT. DASAr
TeLP. (021) 29171620
hARgA: RP10 RIBu – RP37 RIBuAn

Arti Modern 
dalam bahasa onePM
kini, gaya hidup Anda bakal terakomodasi di satu tempat yang compact.

M
enyinggahi onePM Building yang terletak di Jl. Boulevard 
gading Serpong Blok M5/17-18, gading Serpong, Anda 
bakal disambut dengan suasana cozy, praktis, sekaligus 

unik yang melingkupi lifestyle building ini. Desain yang didominasi 
warna abu-abu dan hitam menciptakan kesan industrial yang kuat 
sekaligus atmosfer modern.

Dindingnya sengaja ditampilkan tanpa sapuan cat, 
mengembuskan filosofi akan potensi yang belum terjamah. Tidak 
besar dan ingar-bingar seperti mal, namun dihuni oleh gerai-gerai 
yang saling mendukung dalam mengakomodasi gaya hidup Anda. 
Inilah di antaranya:

bersama sahabat sembari memperoleh 
perawatan. Sementara ruang salon pun bisa 
diset untuk sendiri maupun untuk bersama 
teman Anda saja, sehingga terasa lebih privat.

Jam terbang yang tinggi telah menjadikan 
May May trend setter bagi ranah salon di 
Indonesia. “Kalau misalnya ada produk 
baru dari luar mau masuk, kita dicari buat 
mengenalkannya,” tegas Mei Mei Tanie, Founder 
dan owner May May Salon & Bridal.

lengkap dengan kualitas setara
Keunggulan lain dari May May yang jarang 
dijumpai di salon-salon lain adalah layanan make 
up yang kualitasnya setara dengan penataan 
rambut. Ini karena dirinya bersama dua orang 
pemilik May May lainnya memiliki latar belakang 
selain hair stylist juga beautician dan make up 
artist, sehingga menguasai seluk beluk make up.

Make up tersedia karena May May juga 
melayani bridal. Anda bisa memilih gaun-gaun 
pernikahan yang indah untuk tampil sempurna 
di hari istimewa. Dengan bridal, make up, dan 
penataan rambut dipegang oleh ‘tangan’ yang 
sama, benang merah penampilan Anda tampak 
lebih jelas sekaligus lebih praktis.

Ssstt… ditambah lagi harga yang ditawarkan 
oleh May May yang berlokasi di Serpong ini jauh 
lebih murah lho, ketimbang May May di lokasi 
lain, dengan kualitas yang sama.         

MAy MAy sALon & BriDAL
onEPM BUILDIng LT. M
TeLP. 021 29171551 (SALon), 021 29171550 (BRIDAL)
hARgA: RP80.000 – RP3,5 JuTA (SALon), 
RP40 JuTA - RP150 JuTA (BRIDAL)

MENYEMPURNAKAN 
GAYA ANDA
Sejak awal berdiri pada dekade ‘80-an, May 
May bisa dibilang merupakan salon dan bridal 
terlengkap di dunia kecantikan Indonesia. Kini 
May May hadir di Serpong dengan ruangan yang 
lebih besar dibanding gerainya di mana pun. 

Di samping keperluan dasar seputar rambut 
seperti gunting atau pengeritingan, May May 
juga menyediakan penataan rambut Japanese 
3D Digital Wave, yang belum tentu bisa didapat 
di salon pada umumnya. Dengan teknik ini, 
hasilnya gelombang rambut lebih firm dan lebih 
bertekstur.

Suasanya santai dengan konsep salon lifestyle 
bikin acara nyalon tambah menyenangkan 
berkat tersedianya tempat khusus buat ngobrol 
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Pekalongan tidaklah semata 
kota batik, tapi juga kota kuliner. 
Bila jalan-jalan ke Pekalongan, 
sempatkan menikmati aneka 
kuliner khas Pekalongan. Yang 
paling khas adalah nasi Megono. 
Anda tak perlu jauh-jauh ke 
Pekalongan untuk menikmati menu 
ini, cukup datang ke restoran 
Bumbu Pekalongan yang berada 
di seberang Sekolah Pahoa 
Summarecon Serpong. 

nasi Megono setara dengan nasi 
uduk di Jakarta, bubur ayam di 
Bogor, nasi gudeg di Yogya, sego 
gudang di Klaten atau jenang di 
Solo. Ini semua adalah makanan 
khas sarapan pagi. Megono dibuat 
dari nangka mentah yang dikukus 
dan dicampur dengan kelapa parut, 
cabe merah, bawang putih, dan 
daun salam. Biasanya dibungkus 
dengan daun pisang, dan ditambah 
lauk krupuk atau gorengan tempe. 
Lebih sensasional bila makannya 
menggunakan tangan tanpa sendok. 

namun nego Megono juga bisa 
dikonsumsi untuk makan siang 

dan makan malam. Biasanya 
megono adalah pelengkap dari 
menu yang ada. Yang paling top 
adalah makan nasi Megono plus 
garang asem. Warna hitam kuah 
berasal dari kluwak. rasa kuah 
begitu segar! Ada sensasi asam 
kecut dan segelintir pedas berpadu 
apik. Sebagai isian adalah daging 
sapi berlemak, kentang, dan cabe 
rawit utuh. Bisa juga ditambahkan 
dengan telur. Semakin sempurna 
dengan pilihan minum Es Mangga 
Serut. 

Selain menyediakan nasi 
Megono dan pilihan lauk yang 
lain: sriping, cumi hitam, tempe 
mendoan, restoran Bumbu 
Pekalongan juga menyediakan 
makanan khas Pekalongan lainnya, 
yaitu Tauto. Penasaran kan? 
Buruan cicipi sensasinya sebelum 
kehabisan tempat duduk! 

BuMBu PekalonGan
rUKo BErYL 3
JL rAYA KELAPA gADIng SErPong 
BrL 03 no 36
SUMMArEcon gADIng SErPong
TeLP. 021-546 2325

nama Peniti sudah tak asing lagi bagi kalangan 
yang sering melakukan jual beli valuta asing. 
Money changer ini didirikan saat Indonesia 
berada dalam guncangan ekonomi tahun 
1997, dan terus meniti tangga sukses dengan 
dibukanya cabang di Kelapa gading tahun 
2008, dan pada Desember 2014 cabang 
kedua hadir di wilayah Serpong yang tengah 
berkembang pesat.

Rate valas di sini tentunya kompetitif, dan 
didukung komitmen yang patut diacungi 
jempol. Ketika harga sebuah mata uang 
sedang bagus dan diminati, Peniti tidak 
akan menahan untuk menjualnya. “Kalau 
ada barang, ya kita bilang ada. Kalau tidak 
ada, ya kita bilang tidak, memang begitu 
kenyataannya,” tegas Bong Thiam Kim, 
Founder dan Direktur PT. Peniti valasindo.

Selain dari turis yang datang ke Indonesia, 
Kim mengakui banyak juga pecahan mata 
uang asing yang diperoleh Peniti justru 

TERBAIK UNTUK 
KEBUGARAN 
KELUARGA 
Dengan konsep ”Family Fitness 
centre” yang diusung Best Fitness, 
seluruh anggota keluarga mulai dari 
usia remaja, dewasa, hingga lansia 
dapat ikut program latihan sesuai 
kebutuhan. Selain itu disediakan 
pula Kids Area, jadi Anda yang sudah 
berkeluarga bisa lebih leluasa nge-gym 
sementara anak bermain di sana.

Untuk latihan yang gerakannya lebih 
santai, low impact, seperti kelas Body 

Balance, Yoga, Easy Stretch, Pilates, Anda bisa masuk ke ruang Zen. 
Sementara kalau Anda ingin ‘bermain’ dengan energi yang lebih besar, 
jajal ruang Aerobic yang menggelar kelas seperti Zumba, Body combat, 
Belly Dance, dan Sh’Bam.

SENSASI KHAS 
KULINER KOTA BATIK

dari pelanggannya. “Biasanya setelah mereka 
bepergian dari luar negeri, mereka akan menjual 
kembali sisa valasnya kepada kami,” tuturnya. 
Dengan kenyataan seperti ini, Peniti pun 
menghadirkan Travel Sevices bagi Anda yang ingin 
bepergian dan berwisata.

Wisata privat lebih asyik
Selain tur umum, Travel Services Peniti lebih 
berfokus kepada penyediaan jasa perjalanan 
bagi korporasi dan privat seperti keluarga dan 
komunitas. Jasa tersebut meliputi penyediaan 
tiket, akomodasi, transportasi darat, hingga paket 
tur dalam negeri maupun luar negeri.

Jalan-jalan Anda akan makin seru bersama 
orang-orang yang punya kesamaan minat. nah, 
bersama Travel Services dari Peniti, Anda tentukan 
teman-teman seperjalanan Anda, destinasinya, 
waktunya, hingga berapa budget yang Anda mau 
gunakan. Peniti akan merancangkan perjalanan 
Anda, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga 

travel guide yang akan memandu Anda selama di 
perjalanan dan tempat tujuan.

Untuk melengkapi pelayanan jasa keuangan 
dan pariwisata, Peniti juga akan menghadirkan 
jasa money remittance pada awal tahun 2015 ini. 

PenITI
onEPM BUILDIng LT. M
TeLP. (021) 29171600

TAK SEKADAR TUKAR VALAS DAN LAYANAN TRAVEL

Dengan beragamnya program dan kelas latihan sebanyak 100-an 
kelas, Best Fitness memperoleh penghargaan bergengsi dari Museum 
rekor Indonesia (MUrI) sebagai klub kebugaran dengan program dan 
kelas latihan terbanyak.

Diungkapkan Santy, latihan yang tengah digemari saat ini adalah 
Zumba. gerakan Zumba mirip dansa gaya Latin, dengan perpaduan 
seperti cha-cha, salsa, tango, sampai flamenco yang seksi, serta 
diiringi musik bertempo upbeat. 

Berbagai gerakannya bermanfaat untuk seluruh tubuh, dengan 
fokus pada pembentukan lekuk tubuh dan otot, terutama untuk 
perempuan, seperti bagian pinggul, pinggang, dan kekuatan kaki juga 
menjadi fokus dari Zumba. namun yang paling menarik, 
dalam latihan Zumba Anda boleh bergerak lepas tanpa harus terpaku 
pada pola gerakannya. Lama per kelas di Best Fitness ada yang 30 
dan 50 menit.

sertifikat kelas dunia
Untuk alat-alat latihan pun Anda tak perlu khawatir, karena di sini 
cukup lengkap hingga ratusan unit. Treadmill, sepeda statis, dumbell 
dengan berbagai bobot sesuai kemampuan tiap-tiap orang, dan 
aneka alat pembentukan tubuh lain untuk membentuk paha luar dan 
dalam, perut, dan sebagainya.

Dan jika mau, Anda juga bisa memanfaatkan jasa personal trainer 
bersertifikat kelas dunia yang siap membantu memberi panduan 
program-program latihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda secara 
reguler. Dengan adanya personal trainer juga akan mempermudah 
Anda dalam mencapai target latihan. Di Best Fitness, setiap member 
memperoleh gratis dua kali latihan bersama personal trainer. Asyik!

BeST FITneSS
onEPM BUILDIng UnIT 2.01 & 3.01
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Jadikan eco friendly bagian dari gaya hidup, termasuk di jantung rumah Anda, 
yakni dapur kesayangan.

Dapur Ramah Lingkungan
Ciptakan

D
apur adalah salah satu bagian ruang penting di rumah yang 
bisa menghabiskan begitu banyak energi. Untuk itu, memiliki 
dapur yang ramah lingkungan merupakan bagian dari 

komitmen menerapkan hidup lebih sehat, alami, dan tentunya membantu 
menyelamatkan bumi. Menciptakan dapur ramah lingkungan tidak semata-
mata hanya memperhatikan proses memasak, pengolahan sampah dan juga 
perlengkapan memasaknya, namun memastikan desain dapur Anda juga 
turut memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori eco friendly!

• Cabinet
Pastikan Anda menggunakan kayu solid yang diproduksi dari perusahaan 
kayu yang juga melakukan langkah reboisasi. gunakan juga finishing/cat kayu 
yang bebas toxic sehingga mengurangi pencemaran udara di dalam rumah. 

• Sink dan keran
Anda bisa memilih menggunakan recycle sink dari stainless steel yang 
tahan lama. gunakan juga keran dengan desain terbaru yang dapat 
mengeluarkan air yang sedikit  berbusa. Keran ini mengeluarkan air 
dengan tekanan yang sama namun lebih menghemat debit air. 

• Oven dan kulkas
Produk elektronik mengambil banyak energi listrik. Pastikan 
Anda memilihkan produk elektronik yang memiliki logo Energy 
Saving, sehingga lebih menghemat energi. Sementara itu, jangan 
menggunakan kulkas berukuran besar sehingga melebihi dari pada 
yang Anda butuhkan. 

• Pencahayaan dan sirkulasi udara
Hemat penggunaan lampu dengan mengandalkan pencahayaan 
melalui jendela. Banyaknya jendela di dapur juga baik untuk 
mengatur sirkulasi udara saat memasak. Jika tidak memungkinkan, 
untuk pencahayaan Anda bisa menggunakan lampu LED yang lebih 
hemat energi dan juga tahan lama. 

• Produk cuci eco friendly
Penggunaan banyak sabun akan berdampak pada pencemaran 
air. gunakan pembersih yang ramah lingkungan, atau bahan alami 
seperti campuran jus lemon dan garam, cuka atau baking soda 
untuk membersihkan perlengkapan dapur.

Saat ini, semakin banyak pendidikan 
formal dan nonformal membuka kelas-
kelas Mandarin sehingga tuntutan 

kebutuhan akan guru-guru Mandarin 
semakin tinggi dan mendesak, sedangkan 
ketersediaan tenaga pengajar Bahasa 
Mandarin di tanah air masih sangat terbatas. 
Ini adalah peluang emas bagi para lulusan 
SMA yang ingin meniti karier sebagai tenaga 
pengajar profesional.

Menyadari hal tersebut, maka Yayasan 
Pendidikan dan Pengajaran Pahoa sebagai 
lembaga yang telah berpengalaman dalam 
dunia pendidikan menghadirkan Pahoa 
College Indonesia, program pendidikan 
Bahasa Mandarin strata 1. Dengan 
menggandeng Hebei Normal University 
sebagai perguruan tinggi paling terkemuka 

Raih Masa Depan Cerahmu Bersama

Di era globalisasi kini, hubungan antarbangsa menjadi semakin akrab. Begitupun 
hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok. Memasuki era reformasi, iklim 
pemerintahan Indonesia semakin terbuka terhadap kebudayaan Tionghoa. Hubungan 
dua negara ini sudah menyentuh berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan.

PAHOA COLLEGE 
INDONESIA

di Tiongkok, Pahoa College Indonesia siap 
mencetak tenaga pendidik bahasa Mandarin 
yang memiliki keahlian:

•	 Pengajaran bahasa Mandarin sebagai 
bahasa asing dengan baik,

•	 Penguasaan terhadap kebudayaan 
Tiongkok dan kemampuan 
memperkenalkannya dengan baik,

•	 Menjalin pergaulan lintas budaya,

•	 Kemampuan mengorganisir kegiatan 
pembelajaran bahasa Mandarin di 
dalam kelas.

Perkuliahan Pahoa College Indonesia pun 
menerapkan sistem 3 plus 1, yakni peserta 
program akan menjalani 3 tahun pertama (6 
semester) kegiatan belajar di Pahoa College 
Indonesia. Setelah selesai, para peserta 
program akan mendapatkan Surat Tanda 

Tamat Belajar (STTB). Berbekal STTB tersebut, 
peserta program langsung diterima kuliah di 
tingkat 4 Hebei Normal University, Tiongkok. 
Setelah lulus, mahasiswa akan menerima 
Ijazah Sarjana Pendidikan Strata 1 dan 
diwisuda di Hebei Normal University.

Kurikulum yang diterapkan dan dalam 
kegiatan belajar Pahoa College Indonesia 
disusun langsung oleh Hebei Normal 
University dan setara dengan kurikulum 
yang digunakan di Hebei Normal University. 
Metode pendidikan yang diterapkan 
Pahoa College Indonesia pun disusun 
untuk memperkaya pengetahuan dan 
keterampilan peserta program, yakni dengan 
menggabungkan teori dan bimbingan di 
kelas dengan praktik mengajar, pengenalan 
budaya Tiongkok, dan bimbingan luar kelas.

Pendaftaran peserta didik Pahoa College 
Indonesia untuk tahun akademik 2015 
sudah dibuka sejak Bulan September 2014 
lalu.  Jadi, tunggu apa lagi? Persiapkan masa 
depan cerahmu sebagai pendidik bahasa 
Mandarin profesional bersama Pahoa 
College Indonesia!  

Gedung yang digunakan Pahoa College Indonesia

Bekerja Sama dengan:

Tempat pendaftaran:

Pahoa College Indonesia
Lobi Gedung E

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 1
Summarecon Serpong

Tangerang 15810

Telepon:  
(021) 5421 0707, 5420 3355

Faks.:  
(021) 5421 0700

E-mail:  
pci@pahoa.sch.id

www.pahoa.sch.id 

3 tahun di Indonesia

1 tahun di Tiongkok

pci summarecon serpong magazine 2015 januari.indd   1 1/26/15   10:40 AM



PeMenanG SePeDa PolyGon
1. Maria Margarita-cluster Tiara

2. Herawaty Sunarya-cluster  Dalton

3. rudy Harsono cluster-aquamarine 

InILAH PArA PEMEnAnG AnGKET
Kami  mengucapkan terimakasih kepada warga Summarecon Serpong yang telah mengisi 
angket pada Summarecon Magz volume II. Informasi yang Anda berikan sangat berharga 

untuk kesempurnaan majalah ini dan juga untuk  service  yang lebih baik lagi dari kami.

PeMenanG Voucher STar 
1. Ahmad Efendi-cluster ruby

2. Jimie rusli-Flourite

3. Bambang Kosasih-cluster Beryl 

4. Dewi Fathia-cluster chalcedony 
5. rudy Suheri-cluster chalcedony 

6. Agus Hartono / Shinta Dewi-cluster Starling 
7. Suanti-cluster ruby

8. Merywati-cluster Tuorquise 
9. Susiane-cluster chrysocolla

10 Fransiska Sugih-cluster Garnet

PeMeManG  Voucher  Free TrIal 
The SPrInG cluB   
1. 1. orchieyadi-sapphire kg 9 no.20

2. Fariwana-cluster ruby

3. Tan Yusuph-cluster aquamarine

4. Yustinus Winarto-cluster ruby

5. Hendra Harianto-taman newton no.08

6. Fenti Utami ongkowidjojo-starling Barat 3 no 21 

7. Emmy-cluster beryl 

8. Jenny Elawaty-cluster Pascal 

9. Daniel Kristian-cluster Turquoise

10. Lim Pie Ing-cluster Starling 

11. natasya valentina-cluster Starling 
12. F Asvina Satyawati-cluster canary

13. Alexander Liehardja-cluster chalcedhony

14. Soeprapto-cluster Starling

15. Sri-cluster Beryl

PeMenanG Voucher BelanJa SMS
1. Dewi rahayu-cluster Garnet

2. Aprilia Kurniawan-cluster ruby

3. Dani Hamdani-cluster Starling 

4. Loa nancy Dona-cluster chalcedhony

5. Edita Aviana-cluster Turquoise 

6. Lina rosmiana-cluster Jade 

7. Herry Pancariawan-cluster canary 

8. Erick Anthony-cluster Pascal 

9. Yunita-cluster Beryl 

10. Liliana-cluster Turquoise
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PeMenanG Voucher hoTel IBIS
1. cindy I Anwar-cluster Jasmine            
2. Debby-cluster Jade utara 
3. Joyce-cluster ruby 
4. Maria natalia-cluster Tiara 

5. Patrick owen-cluster ruby 
6. Elmilya Juliawaty Sunjaya-cluster Sapphire
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Singapura
Singapura boleh saja dibilang kecil, tapi negara 
yang tidak lebih luas dari Jakarta ini menyediakan 
beragam atraksi, warisan budaya berbagai etnis,  
hiburan termasuk  sajian kuliner yang luar biasa. 
Salah satu yang  terkenal di sini adalah  hidangan 
Peranakan, yakni makanan keturunan para imigran 

cina yang menetap di Singapura, Malaka, Penang dan menikah dengan warga Melayu 
setempat.  Kaum Peranakan percaya bahwa citarasa dari resep-resep mereka yang unik 
adalah berkat rempah-rempah.  

cicipi hidangan Peranakan yang autentik di Joo chiat atau Katong sembari melihat 
kostum tradisional yang dihias bordir dan manik-manik yang indah di rumah Bebe. Anda juga 
bisa menikmati kursus sejarah Peranakan saat Anda mengunjungi Katong Antique House.

Salah satu keunikan kuliner Singapura adalah street food, alias makanan pinggir jalan, 
yang bisa membuat pengunjung rela berlama-lama antri. Kunjungi misalnya Little India. 
Selain tentunya banyak gerai masakan India yang kaya rempah, juga di tempat ini Anda bisa 
menemukan berbagai makanan halal dengan cita rasa Timur Tengah. 

Ingin memanjakan lidah dan merasakan nikmatnya santapan di restoran-restoran 
mewah yang sudah meraih predikat  Michelin Star ? Datanglah ke Marina Bay Sands, sebuah 
landmark baru Singapura yang menjadi rumah bagi 5 restoran peraih Michelin Star. Lalu, 
Anda juga bisa menemukan salah satu restoran milik koki selebriti, Jamie oliver. 

berburu 
Kuliner 
di Mancanegara
Bagi anda penggemar 
wisata kuliner, yuk jelajahi 
negara-negara di bawah 
ini dan wajib anda cicipi 
sajian khasnya.

Penang, Malaysia
Kalau Anda ingin merasakan kuliner negeri 
Jiran, Malaysia, cobalah beralih dari Kuala 
Lumpur, dan datangilah Pulau Penang. Kota 
ini bisa dibilang memiliki segalanya yang 
diinginkan oleh seorang turis. Landmark yang 
menawan, budaya yang kaya tradisi, hamparan 
laut biru dan patai indah serta  berbagai 
santapan kuliner yang menggugah selera. 

Ke Penang dari Kuala Lumpur bisa lewat jalan 
darat dan nantinya akan melintas lautan melalui 
jembatan panjang dengan pemandangan nan 
indah. Atau langsung dari Jakarta menggunakan 
pesawat dari  berbagai perusahaan penerbangan. 

Di sana Anda bisa mengunjungi daerah 
georgetown, dimana terdapat berbagai 
gedung-gedung bergaya kolonial, sekaligus 
rentetan makanan pinggir jalan yang rasanya 

A
khir-akhir ini, wisata kuliner semakin hits saja dan  segera digemari para pelancong. Ya! 
Wisata kuliner dengan  mengunjungi berbagai daerah atau bahkan negara hanya untuk 
mencicipi makanan khasnya, tampaknya bakalan lebih popular dari wisata budaya. 

Beberapa negara tetangga  berikut ini, bisa jadi tujuan ideal untuk wisata kuliner Anda selanjutnya. 

tak kalah dengan restoran bintang lima. 
Makanan yang terkenal adalah asam laksa, dan 
kuetiaw goreng dengan campuran udang di 
dalamnya. Hmm, terdengar lezat. 

Tak hanya hidangan Peranakan, Anda 
juga bisa mencicipi makanan dengan citarasa 
India, seperti nasi Kandar. Makanan ini mirip 
dengan nasi Padang, atau nasi campur, 
dengan berbagai lauk yang bisa Anda pilih 
sesuai selera.  Atau ikuti saja apa yang disebut 
24-course meal in 24 hours. Antara lain ada 
Lim Birthday Mee di  Pinang Delicious Food 
court, Macalister road atau  Fried fish bee hoon 
at Goh Chew Coffee Shop, new Lane atau  Ais 
Kacang / Cendol at Joo Hooi Café, at Junction 
of Penang Road and Lebuh Keng Kwee dan 
jangan dilewatkan Roti Canai at Transfer Road 
atau 20 course meal lainnya.

Hong Kong
Hong Kong memang destinasi yang 
mengundang, begitu diminati para 
pelancong mulai dari gemerlap kotanya, 
pusat perbelanjaan, hingga cita rasa dan 
keberagaman makanannya. Anda bisa 

bangkok, Thailand
Bagi para pengikut fashion, dan ingin mendapatkan harga terjangkau, Bangkok bagaikan 
surga dengan barang-barangnya yang unik, variatif, dan murah. Bagi penggemar outdoor living 
khususnya pantai, hamparan laut biru dan pasir putih di negara gajah putih ini menawarkan 
pilihan tak terbatas. Dan ternyata, begitu juga bagi wisatawan kuliner, bayangkan selama 24 
jam  Anda bisa menikmati berbagai kuliner unik di kota Bangkok ini. 

Khao San road adalah tempat yang wajib Anda datangi seandainya Anda memiliki cita rasa 
yang sedikit ekstrem. Di sinilah  Anda akan menemukan berbagai jajanan yang tidak biasa, seperti 
misalnya belalang goreng. Lalu, Anda telusuri daerah sekitar pasar chatuchak, yang hanya buka 
di Hari MInggu saja. Di tempat ini tersedia jajanan tepi jalan makanan khas Thailand. 

Berbagai restoran 
di kota Bangkok juga 
bisa menjadi pilihan 
jika Anda punya budget 
lebih. Salah satu hal 
unik dari kota ini adalah 
nama-nama restoran 
yang mengundang 
rasa penasaran, atau 
bahkan bisa membuat 
Anda mengangkat alis, 
seperti: cabbages and 
condoms, Eat Me  dan 
Beed Supperclub.

mendapatkan berbagai jenis makanan di 
sini mulai dari makanan tradisional cina, 
beragam hidangan laut, termasuk restoran 
bintang lima yang menyajikan makanan 
Barat dengan koki handal yang memiliki 
bermacam sertifikat. 

Salah satu daerah yang wajib Anda 
kunjungi adalah Aberdeen di selatan Pulau 
Hong Kong, tempat Jumbo Kingdom, yaitu 
restoran apung terbesar di Hong Kong. Di 
sini  Anda bisa menikmati berbagai jenis 
hidangan laut kelas dunia. Teruskan wisata 
Anda ke daratan yakni di Kowloon city yang 
dulunya adalah pusat kawasan industri dan 
sudah berubah menjadi food center nya Asia. 
Tak hanya makanan tradisional Hong Kong 
saja, di tempat ini tersedia hidangan  dari 
Thailand, Asia Tenggara, chiu chow, dan 
Kanton.  

Seandainya Anda ingin mencicipi 
sesuatu yang lebih internasional, maka 
gold coast Piazza-lah tempat yang ideal. Di 
sini, Anda akan dimanjakan oleh beraneka 
makanan internasional. gold coast 
Piazza adalah daerah tepi pantai bergaya 
mediterania yang menyajikan berbagai jenis 
makanan, mulai dari makanan Asia, Italia, 
Amerika, sampai Belgia. restoran-restoran 
terbuka yang berlokasi di tepi pantai akan 
menjadi tempat ideal untuk menghabiskan 
waktu bersama keluarga. 



wisata

Summarecon Serpong    4746    Summarecon Serpong                                  

 F
o

To
: F

o
To

 S
e

a
r

c
h

T 
idak banyak suku bangsa yang penyebarannya begitu 
meluas hingga nyaris menjangkau seluruh belahan dunia 
seperti bangsa Tiongkok. Maka saat Imlek tiba, untuk 

merayakan tahun baru china, semaraknya pun terasa di mana-mana. 
Baik di negeri sendiri maupun di tanah perantauan mereka.

Perayaan besar-besaran beijing
Sebagai ibukota china, Beijing menjadi pusat perayaan Imlek, dengan 
upacara besar-besaran. Temple Fair (pameran kelenteng) menjadi 
festival paling populer dan memiliki daya tarik tersendiri, demikian 
juga changdian Temple Fair, Ditan Park Fair, dan Baiyunguan 
Temple Fair.

Selain semarak, pengunjung juga dapat menguak tirai sejarah, 
misalnya saja Temple of Heaven (Tiantan) yang menjadi saksi 

Warga London berbondong 
mengucapkan salam
Di ibukota Inggris, London, setiap tahun ribuan masyarakat 
berbondong menyerbu wilayah West End untuk merayakan 
pergantian tahun etnis china dan mengucapkan “gong xi Fat 
chai”  satu sama lain.

Parade juga tetap menjadi atraksi utama saat perayaan Imlek. 
Barongsai, dekorasi bergaya chinatown, hingga pesta kembang 
api turut menabuhkan kemeriahan. Dari West End, acara dimulai 
dengan parade di sepanjang jalan charing cross road dan 
Shaftesbury Avenue pada pukul 10.00 pagi. Kemudian berlanjut 
sampai ke pusat perayaan di Trafalgar Square, Leicester Square, 
dan chinatown.

Panggung utama di Trafalgar Square menampilkan seniman 
dari cina yang unjuk kebolehan di hadapan khalayak ramai. 
Lebih-lebih di kawasan chinatown, perayaan Imlek selalu ramai 
setiap tahunnya oleh wisatawan maupun warga setempat. Tim 
singa beredar di sekitar chinatown ini, dan artis lokal tampil 
di Dean Street. Ditambah festival makanan dan kerajinan 
tradisional, lengkaplah perayaan Tahun Baru Tiongkok di negeri 
ratu Elizabeth.

Padu tradisi seru 
di San fransisco
Kota di Amerika Serikat tempat berdirinya golden gate ini dikenal 
sebagai salah satu kota di luar Asia yang merayakan Imlek secara 
meriah. Mulanya pada tahun 1860, orang-orang china yang tinggal di 
San Fransisco menggelar perayaan Imlek lewat memadukan tradisi 
mereka dengan budaya setempat.

Maka lahirlah penobatan Miss chinatown USA dan aneka        
bentuk perayaan lainnya, termasuk parade golden Dragon sepanjang 
250 meter. Dibutuhkan lebih dari 100 pria dan wanita dari kelompok 
seni bela diri White crane untuk membawa naga ini melewati jalan. 
Seru dan meriah!

Di samping itu, jika Anda tengah berada di kota ini saat Tahun 
Baru Imlek, sempatkan pula turun ke jalan antara Second Street dan 
Market Street untuk menonton pawai yang menampilkan kelompok-
kelompok tari maupun band.  rute yang dilalui adalah  jalan geary dan 
jalan Post sebelum berakhir di jalan Kearny.

Imlek
Etnis Cina ada di mana-mana, setiap imlek mereka berusaha 
mempertahankan budaya asli atau  bergandengan dengan tradisi setempat.

dibangunnya ibukota Beijing. Di dalam kelenteng ini terdapat 28 
tiang sebagai gabungan simbol 4 musim, 12 bulan dan 12 shichen 
(sistem waktu china kuno).

Wangfujing Street juga menjadi alternatif saat merayakan 
Imlek karena di sana terdapat beragam pernak pernik khas Imlek, 
berupa pakaian hingga suvenir, juga kuliner. 

gelaran perayaan Imlek lainnya meliputi Festival Musim Semi, 
akrobat, dan kebudayaan minum teh. Festival Musim Semi diawali 
dengan berbagai ritual keagamaan di kuil. Kemudian tampil 
kesenian tradisonal, juga pernak-pernik karya kerajinan tangan,  
hiburan dan beragam macam kuliner. Warga yang merayakan 
Imlek pun bernyanyi dan menari dalam kemeriahan Imlek.

Saking semaraknya, liburan Imlek di china bisa berlangsung 
selama sebulan, meski kantor atau pabrik secara resmi hanya 
memberlakukan cuti bersama selama seminggu.

di Belahan Asia, Amerika, Hingga Eropa

Kedekatan Keluarga Korea
Di Korea, Imlek dikenal sebagai Tahun Baru Seollal. Dalam 
merayakannya, negeri ginseng ini punya tradisi yang agak beda 
dari negara-negara lain. Memang, seperti juga terjadi di china, 
saat Tahun Baru Seollal ini,  masyarakat Korea mudik. Dan karena 
saking banyaknya orang yang melakukan perjalanan panjang 
menuju kampung halaman, sehari sebelum dan sesudah Seollal 
ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Yang khas dari Imlek di Korea adalah lebih kepada mendekatkan 
diri untuk keluarga, dibanding gelaran festival dan semacamnya. 
Pada awal hari di tahun baru, selepas mandi pagi seluruh anggota 
keluarga, mulai dari orangtua hinggga anak-cucu, mengenakan 
baju baru untuk menyambut tahun yang baru. Tradisi ini disebut 
Soelbim.

Kemudian mereka melakukan Jeongjo charye, yakni memberi 
salam kepada leluhur, dan mengunjungi serta memberi salam 
tahun baru (sebae) kepada kakek-nenek, orang tua, saudara yang 
lebih tua, juga tak ketinggalan kepada para tetangga.

orang tua menerima kunjungan dan salam dari anak-cucu serta 
saudara-saudara yang lebih muda. nah, kalau sudah memberi 
salam tahun baru kepada orang tua dan kakek-nenek, barulah para 
pemuda boleh bertemu dan berkumpul. 

Bagi tamu yang berkunjung, dihidangkan makanan maupun 
minuman. Dan sudah menjadi tradisi tahun baru di Korea, orang 
dewasa disuguhi minuman keras. Sementara, untuk anak-anak 
disajikan kue serta buah-buahan, dan  oleh orang tuanya diberi 
angpao, atau yang di Korea disebut sebaetdon.

Kesempatan Seollal ini juga dimanfaatkan sebagai ajang saling 
bertukar hadiah. Benda yang dijadikan hadiah boleh apa pun. 
namun banyak orang dewasa yang menerima ginseng, madu, dan 
produk kesehatan lainnya, atau perawatan pijat. Bahkan perangkat 
mandi seperti sabun, sampo, dan pasta gigi merupakan hadiah 
yang populer. Hadiah lainnya antara lain bingkisan ikan kering, 
makanan kaleng, atau sekeranjang buah-buahan layaknya parsel.



IBU WINA: 
AKSESORIS 
MOBIL
nusa Jaya variasi   Summarecon 
Serpong dimulai sejak tahun 
2012, sebenarnya adalah 
cabang dari toko aksesoris 
mobil bernama sama di 
kawasan onderdil BSD, yang 
sudah beroperasi sejak tahun 
2003. Usaha milik suami Ibu 

Wina ini berkembang pesat dan sedari awal Ibu Wina sering turun 
tangan membantu sang suami.  Ibu Wina yang lulusan jurusan Ekonomi 
Manajemen, Universitas Pelita Harapan ini,  akhirnya memberanikan diri 
membuka cabang di Summarecon Serpong.  

“Saat awal buka, kesulitan terbesar tentunya adalah mencari 
pelanggan, dan setelah berjalan cukup lama, tugas selanjutnya adalah 
memastikan pelanggan akan selalu kembali ke toko kami,” jelas Ibu Wina 
yang bernama lengkap Winayanti. Target selanjutnya adalah memastikan 
jika usaha yang dikelolanya selalu memberikan pelayanan terbaik. Tak 
heran kalau ia  selalu datang ke toko setiap hari dan berinteraksi langsung 
dengan pelanggan. 

Toko aksesoris mobil nusa Jaya variasi melayani berbagai keperluan 
kecantikan mobil, seperti kaca film, kulit jok, dan audio. Buka hari Senin, 
rabu-Minggu, dari jam 8.30 – 18.00.
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bisnis warga yang 
Semakin berkembang

Jeli melihat peluang, warga summarecon ini membuka usaha 
yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

RUMAH 
KOPI 
PAK ALBERT
Kopi sama sekali 
bukan hal baru bagi 
Pak Albert. Pecinta 
kopi ini dulu bekerja 
di pabrik kopi selama 
10 tahun, sebelum 
akhirnya menjalankan 
bisnis kopi sendiri yang 

sudah dirintisnya lebih dari 15 tahun. Tak puas hanya menjadi 
pemasok kopi untuk restoran, kafe dan hotel, Pak Albert 
membuka rumah kopi yang bisa dinikmati oleh pecinta kopi 
dari semua kalangan. 

Memastikan rumah kopinya mencapai target sasaran,     
Pak Albert memilih untuk membuka rumah kopi ini di 
pasar-pasar modern, seperti di Summarecon Serpong. Di 
sinilah Pak Albert menyediakan berbagai kopi dari seluruh 
penjuru nusantara dengan harga terjangkau.  Pelanggan bisa 
mencicipi kopi dari Aceh sampai Papua cukup hanya dengan 
membayar rp. 6.000/gelas, serta bisa membeli bubuknya 
untuk dibawa pulang. 

Untuk meningkatkan 
usahanya, Pak Albert dan 
beberapa temannya juga 
membuka kedai kopi yang lebih 
eksklusif di kawasan SDc, yaitu 
Teras Kopi. 

Ingin ngopi santai hasil kreatif 
rumah Kopi by celebes ? rumah 
kopi ini buka setiap hari dari 
pukul 05.30  sampai pukul 16.00. 
Sedangkan Teras Kopi buka dari 
pukul 11.00-21.00.

T 
inggal di daerah perumahan yang ramai, nyaman, dan 
mapan, beberapa warga Summarecon Serpong berusaha 
memanfaatkan kondisi ini untuk membuka usaha. Salah satu 

keuntungannya adalah, tempat usaha mereka berada dekat dengan 
tempat tinggal. Usaha apa saja yang mereka ciptakan? 
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