
Summarecon Serpong
Magazine

Better Living Better Future

vol. 6 tahun 2017

MELATIH
SOSIALISASI 

SEJAK USIA DINI 

• Tempat wisata berkarakter edukatif

• Family Sport: dari Skate Park 

hingga Wall ClimbingSCIENTIA 
SQUARE 

PARK 
(SQP)

Rileks berkat 

SPA
Rileks berkat 

SPA

summarecon cover 06-2017 ok.indd   1 10/16/2017   12:15:02 PM



Untitled-1   1 9/11/2017   11:34:03 AM Untitled-1   1 9/11/2017   11:34:45 AM



Summarecon Serpong    54    Summarecon Serpong                                  

5 Pengantar

Highlight

6  serah terima di semester ii

 rainbow sPrings condovillas

8 geliat bisnis

 di cluster alloggio

10  ruko edison konseP baru 

 temPat berbisnis

12  summarecon serPong 

 annual award 2017

Berita Utama

14  universitas multimedia 

 nusantara luncurkan tower 3

16 geliat investasi ProPerti Pada  

 Pesta kPr 2017

Event

18  melukis itu menyenangkan

20  lezatnya wisata kuliner bali

daftar isi

Summarecon Serpong
Magazine

Better Living Better Future

vol. 6 tahun 2017

MELATIH
SOSIALISASI 

SEJAK USIA DINI 

• Tempat wisata berkarakter edukatif

• Family Sport: dari Skate Park 

hingga Wall ClimbingSCIENTIA 
SQUARE 

PARK 
(SQP)

Rileks berkat 

SPA
Rileks berkat 

SPA

summarecon cover 06-2017 ok.indd   1 10/16/2017   12:15:02 PM

stylist: 
RiCARDO siMANJUNtAK
FOtOgRAFeR: BUDi hARiyANtO
MAKe Up: BARNes
MODel:
DhiyO RAChMAt liMAN (AyAh)
DiNA MAhARitA (iBU)
JesslyN MAhADewi KOlOpAKiNg (ANAK)
lOKAsi : 
RAiNBOw spRiNgs CONDOvillAs

untuk kritik dan saran mengenai 

majalah summarecon serpong 

dapat dilayangkan dengan 

mengunjungi website: 

www.summareconserpong.com

summarecon serpong magazine 

diterbitkan untuk

summarecon serPong oleh:

kata pengantar

summarecon serpong

summarecon serpong

summarecon_serpong

26

Kisah warga

24  sagoo kitchen

Green Living

26  oase di dalam rumah

Sport

28  seru dan asyik berolahraga 

 di scientia square Park

Wisata

30  akhir Pekan menyenangkan 

 di scientia square Park !

Family

34  melatih sosialisasi sejak 

 usia dini

Beauty

36   tubuh dan Pikiran rileks 

 berkat sPa

Interior

38  menata aPartemen

Fashion

40  love it, style it !

Info tenant

43  nyaman & nikmat di Portable  

 grill & shabu

44 relaksasi di arti Paint bar

45  berPetualang surga & kuliner 

 di golden 8 !

46  Fin & beth: kaFe kecil 

 yang hangat

46 kakolait: oase Para 

 Pecinta cokelat !

47 kawasan ruko jasmine

Di tahun ini cukup banyak kegiatan yang telah 

kami lakukan dan menunjukkan suatu progress 

yang relevan dengan komitmen kami. Diantaranya 

kami telah memajukan waktu serah terima kunci 

bagi para penghuni Rainbow Springs CondoVillas, 

sebulan lebih cepat. Juga 294 unit Cluster Allogio 

sesuai komitmen kami, telah diserahkan kepada 

para konsumen tepat waktu.

Baik Anda bertempat tinggal di kedua kawasan 

di atas maupun secara umum tinggal di 

area Summarecon Serpong, Anda memiliki 

kenyamanan berlipat ganda. Di akhir pekan, 

Anda sekeluarga bisa memanfaatkan alam 

terbuka Scientia Square Park. Taman Scientia 

Square Park (SQP) seluas 1,2 ha ini hadir untuk 

melengkapi fasilitas yang ada di kawasan 

hunian modern Summarecon Serpong. Berfungsi 

sebagai taman hiburan, taman bermain, taman 

olah raga, serta taman edukasi yang siap 

memanjakan semua anggota keluarga. Dapat 

Anda buka di halaman 28-32 agar paham apa 

saja yang bisa dilakukan di sana setiap harinya. 

Dari berbagai olahraga outdoor seperti berkuda, 

hingga mengenal berbagai jenis kupu-kupu 

di The Metamorphosis of Butterfly Park bisa 

dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. 

Kalau saat ini Anda ingin menata ulang 

interior hunian ataupun menata taman dalam 

rumah, baca petunjuknya di halaman 26 dan 

34. Pastikan tempat tinggal Anda menjadi 

lebih nyaman. Pendek kata kami ingin selalu 

memberikan yang terbaik bagi Anda yang 

tinggal di kawasan Summarecon Serpong ini. 

Selamat membaca! 

MAgDAlenA JuliATi

exeCuTiVe DiReCToR SuMMAReCon SeRPong

47

36

28

18



Summarecon Serpong    76    Summarecon Serpong                                  

highlight

R
ainbow Springs Condovillas, 

hunian modern dengan berbagai 

keunggulan, sudah bisa segera 

ditempati oleh konsumen. lokasinya 

berada di lingkungan yang asri, dengan 

pemandangan danau yang luas serta 

ruang terbuka hijau, “Semester ii atau 

sekitar bulan Desember, kunci sudah bisa 

diserahterimakan kepada konsumen,” kata 

Baryadi Bursa Wijaya, Head of Marketing 

Summarecon Serpong. Jadwal serah terima 

ini maju satu bulan dari janji Summarecon 

Serpong, yaitu di bulan Januari 2018. “Hal 

ini menunjukkan komitmen Summarecon 

untuk selalu tepat waktu bahkan kalau 

bisa maju dari janji yang telah ditetapkan. 

Tentu, tetap menjaga kualitas terbaik,” 

jelas Baryadi.

Fasilitas yang 
sudah dibangun
Salah satu keunggulan Rainbow Springs 

Condovillas adalah memiliki Leisure 

Escapade Garden yang menyediakan kolam 

Akhir Desember 2017, hunian modern seperti 

layaknya di villa ini sudah bisa dinikmati. renang untuk anak dan dewasa, lengkap 

dengan clubhouse. “nah, kolam renang-

nya sudah jadi,” ujar Baryadi. Selain 

kolam renang, lanjut Baryadi, lapangan 

basket dan skate juga sudah terlihat. 

“Taman bunga juga sudah bisa dinikmati,” 

tambahnya. 

Hunian ini memiliki konsep 

unik pertama yang diaplikasikan di 

indonesia. Ditata dengan konsep 

residensial bangunan 5 lantai, Rainbow 

Springs Condovillas lebih mirip 

rumah dibanding apartemen. “Karena 

diterima konsumen dengan antusias, 

ada beberapa unit dibangun lagi di 

sekeliling Leisure Escapade Garden,” 

jelas Baryadi. Satu lagi yang sudah 

terlihat adalah pintu gerbang masuk 

kawasan Rainbow Springs Condovillas 

yang juga berdekatan dengan 

emerald Cove Residence, hunian yang 

memiliki keistimewaan, tidak hanya 

bersinggungan dengan lapangan golf.

Rainbow Springs Condovillas ini  

rencananya akan dibangun sebanyak 37 

blok (1 blok terdiri 20 unit) ini menempati 

area yang strategis. lokasinya berdekatan 

dengan The Springs Club sebagai pusat 

rekreasi dan kebugaran. Kombinasi konsep 

arsitektur dan landscape yang hijau akan 

memberi kehidupan seimbang untuk anak-

anak, remaja, dan keluarga.

Banyak keunggulan lain yang 

ditawarkan Rainbow Springs Condovillas, 

yaitu dedicated parking, privacy balcony, 

discreet service area, natural cross 

ventilation, garden dan lakeside view, 

pedestrian zone, bigger & brighter layout, 

multiple gardens, low-rise convenience, 

sports and wellness facilities. 

Tentu saja Rainbow Springs Condovillas 

memiliki keamanan 24 jam. Setiap bangunan 

dilengkapi dengan CCTV dan sistem access 

card. Dengan berbagai keunikan serta 

keunggulannya, Baryadi yakin, Rainbow 

Springs Condovillas siap dinikmati 

dengan kenyamanan yang maksimal oleh 

masyarakat pada semester ii ini.

Rainbow SpRingS CondovillaS
serah terima di semester ii
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P
ada akhir november 2016 lalu telah diadakan acara serah 

terima serentak 294 unit Cluster Alloggio kepada para 

konsumen. Hal ini menurut Baryadi Bursa Wijaya, Head of 

Marketing Summarecon Serpong, merupakan wujud komitmen 

Summarecon untuk tepat waktu dalam mengerjakan sebuah 

proyek. Cluster Alloggio yang pertama kali dipasarkan pada      

20 Juni 2015 lalu memang menjadi incaran para pebisnis. Tak 

heran, hanya satu hari diluncurkan, kawasan ini langsung ludes 

diserbu konsumen. 

Peluang bisnis indekost
lokasi Cluster Alloggio yang berada di kawasan Scientia 

garden, sebuah kawasan asri dengan konsep ‘Smart and green 

geliat biSniS 
di CluSteR alloggio

para pengusaha sudah mulai menjalankan bisnis indekost di Cluster Alloggio.

environment’ ini memang memiliki nilai jual tersendiri. Apalagi 

konsep Cluster Alloggio yang menggabungkan ruko, cluster 

pemukiman dan tempat kost semakin membuat kawasan ini 

menjadi primadona baru bagi para pebisnis. Salah satu keunikan 

dari Cluster Alloggio adalah dikelilingi oleh perguruan tinggi, 

yaitu universitas Multimedia nusantara dan Pradita institute, 

Selain fasilitas pendidikan, terdapat juga gedung-gedung 

perkantoran. Semua bangunan masuk dalam kategori ramah 

lingkungan, baik secara desain arsitektur maupun keberadaan 

taman hijau di sekitarnya. Apalagi di lingkungan itu juga terdapat 

Scientia Square Park, taman hijau luas yang dirancang sebagai 

pusat aktivitas rekreasi, bermain anak-anak, olahraga dan hobi.

Keberadaan kampus dan perkantoran dengan mahasiswa 

dan karyawan yang berasal dari berbagai wilayah ini, tentu 

mendorong kebutuhan ruang tinggal. Peluang inilah yang 

ditawarkan Summarecon Serpong kepada masyarakat untuk 

dapat berinvestasi dalam bentuk rumah yang khusus dirancang 

dan diatur untuk tempat  tinggal. Juga untuk akomodasi para 

mahasiswa ataupun karyawan. Kawasan ini juga terhubung 

langsung dengan fasilitas komersial untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari penghuninya.

Potensi bisnis indekost yang ditawarkan sangat menarik 

perhatian para pebisnis. Salah satunya adalah Virlando. Melihat 

pertumbuhan mahasiswa di kawasan Summarecon Serpong, 

khususnya mahasiswa kampus uMn (universitas Multimedia 

nusantara), tercatat ada sekitar 7.000 mahasiswa dan akan 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2030, diprediksi 

jumlah mahasiswa akan mencapai 22.000 orang. “inilah peluang 

yang menjanjikan. Kini, banyak rumah kost yang okupansinya 

sudah mencapai 100%, ” ujar Virlando.

Beragam bisnis, beragam fasilitas
Kawasan Alloggio tidak hanya menjanjikan dalam bisnis indekost 

saja, karena kawasan ini juga menyediakan ruko yang dapat 

dijadikan aneka usaha, seperti mini market, cafetaria, laundry, 

fotocopy, toko buku, barbershop/salon kecantikan, bimbingan 

belajar, tour & travel, apotik, dan masih banyak lagi. Selain 

menjanjikan peluang bisnis, kawasan yang berada di lingkungan 

Scientia garden merupakan hunian modern berteknologi 

mutakhir, yang dipadu dengan sistem yang berorientasi 

lingkungan. Hunian di setiap cluster dilengkapi dengan jaringan 

internet, TV kabel, dan sistem keamanan terpadu. Selain itu, 

tersedia juga shuttle bus dari Cluster Alloggio ke tujuan di SDC/

SQP Summarecon Serpong.
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ruko dengan beragam 

fleksibilitas termasuk fleksibel 

dalam sistem pembayaran

S
ebagai pengembang yang telah mendapat kepercayaan dari 

masyarakat luas,  Summarecon Serpong tak pernah berhenti 

membuat inovasi. Tak heran kalau banyak penghargaan yang 

diraih. Baru-baru ini kembali sebuah terobosan lain telah dilakukan 

yakni peluncuran bangunan ruko dengan konsep baru untuk berbisnis.  

Berlangsung pada tanggal 1 April 2017, Summarecon Serpong 

meluncurkan Ruko edison. Penjualan perdana mulai dilakukan pukul 

10.00 WiB bertempat di Plaza Summarecon Serpong. Pada hari pertama 

penjualan perdana Ruko edison mendapat respon masyarakat yang 

sangat baik, bahkan sebelum penjualan dibuka para pembeli sudah 

banyak berdatangan.

Ruko edison tersedia dalam tiga tipe unit. Ruko 2 lantai, ruko 3 

lantai, dan ruko 3 lantai Hook. Dari segi lokasi, Ruko edison berada di 

tempat yang sangat strategis yakni dalam jalur  akses menuju kawasan 

hijau terpadu Scientia garden. Kawasan ini terletak di pinggir jalan 

Raya legok yang menghubungkan Karawaci, BSD, dan gading Serpong. 

Ruko edison juga dekat dengan universitas Multimedia nusantara, 

perkantoran, dan area komersil lain yang diyakini memiliki potensi 

pasar yang besar.

Keunggulan Ruko Edison     

Ruko edison didesain memiliki kelebihan lain dibanding ruko 

pada umumnya. “Ruko edison mempunyai keunggulan yang 

kami sebut fleksibilitas. Yang pertama adalah fungsi usaha, 

satu ruko memungkinkan untuk dua bidang usaha berbeda, 

karena akses tangga dapat dibuat terpisah. Kedua adalah 

fleksibilitas lantai, apabila 2 lantai ruko yang dibeli tidak cukup 

maka pembeli dapat menambah lantai ruko menjadi 3 lantai. 

Ketiga adalah fleksibilitas area usaha, biasanya ruko hanya 

mengandalkan area bangunannya saja, tapi sekarang kami 

menyediakan tambahan halaman depan untuk perluasan usaha. 

Fleksibilitas yang keempat adalah fleksibilitas cara pembayaran. 

Mulai dari yang advanced sampai cicil DP 30% selama 20 bulan, 

itu yang paling ringan yang kita tawarkan,” ujar Baryadi Bursa 

Wijaya, Head of Marketing Summarecon Serpong saat ditemui di 

sela-sela launching perdana Ruko edison. 

Ruko edison dihadirkan Summarecon Serpong guna 

memfasilitasi kebutuhan para pengusaha.

Kelebihan 
Ruko Edison
ruko edison memilki unit ruko dengan ukuran lt: 

5x12m2 plus halaman depan yang luasnya 5x3,5m2. 

apa keuntungan halaman tambahan ini?

• Halaman tambahan ini dapat digunakan pembeli 

untuk perluasan usaha. 

• Halaman tambahan bisa dipakai untuk kegiatan 

seperti outdoor dining, bazaar, dan lain-lain. 

• Ruko ini juga dapat digunakan sebagai residensial 

maupun komersial. 

• Bagi yang ingin mengembangkan usaha, ruko 

edison sangat tepat untuk start up karena berada 

di dalam jalur akses ke berbagai tempat penting 

yang sudah lebih dulu berkembang.

RUKO eDisON
Konsep Baru tempat Berbisnis
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SuMMAReCon SeRPong 
AnnuAl AWARD 2017 

sekitar 400 undangan yang terdiri dari para agent hadir dan bergembira 

bersama atas penganugrahan award berkat prestasi mereka.

S
ummarecon Serpong kembali 

menggelar Annual Award 2017, 

tepatnya pada Kamis, 9 Februari lalu. 

Bertempat di Royal Ballroom The Springs 

Club, Summarecon Serpong. Acara yang 

rutin diselenggarakan setiap awal tahun 

ini merupakan suatu bentuk apresiasi 

dari Summarecon Serpong bagi para agen 

penjual properti yang berprestasi, baik 

agen perorangan (in-house) maupun grup 

(sales agent) yang telah berhasil mencetak 

angka penjualan properti di kawasan 

Summarecon Serpong. Selain memberikan 

penghargaan istimewa kepada para agen 

yang berprestasi, acara ini digelar untuk 

mengevaluasi pencapaian mereka pada 

tahun 2016, serta memberi motivasi 

kepada para agen untuk lebih giat 

melakukan penjualan yang lebih baik pada 

tahun 2017.

Pada pukul 17.00, para tamu undangan 

mulai berdatangan dan memadati venue 

dengan mengenakan kostum sesuai 

dress code, yaitu Black Tie untuk tamu 

undangan pria & Evening Gown untuk 

tamu undangan wanita. Acara ini dibuka 

dengan registrasi ulang melalui scan 

barcode pada tiket undangan serta sesi 

foto red carpet dengan bergaya ala 

selebritas Hollywood. 

Para agen properti datang memenuhi 

undangan sebagai tamu spesial pada 

malam itu. Tak kurang dari 400 orang 

hadir untuk memeriahkan acara 

penghargaan tahunan yang rutin digelar 

oleh Summarecon Serpong itu. Selain 

sebagai ajang penghargaan bergengsi 

bagi para agen penjual properti, acara 

tersebut juga merupakan gathering dan 

ramah-tamah antara jajaran Direksi dan 

manajemen Summarecon Serpong dengan 

para agen penjual. 

Setelah berfoto di red carpet, para tamu 

dipersilahkan masuk ke ruang ballroom 

untuk duduk di meja bundar yang telah 

ditentukan. Tepat pada pukul 18.00, MC 

Defri membuka acara dengan menyapa para 

tamu yang telah hadir. Sebelum memulai 

acara gala dinner, ibu Magdalena Juliati, 

selaku executive Director Summarecon 

Serpong, dan Bapak Adrianto P. Adhi, selaku 

President Director PT Summarecon Agung 

Tbk, masing-masing memberikan pidato 

singkat sebagai kata sambutan pembukaan 

acara Annual Award 2017. 

“Malam ini adalah acara selebrasi bagi 

kita semua atas pencapaian yang telah 

kita lakukan di tahun 2016. Memang, 

tahun 2016 bukanlah tahun yang mudah 

untuk dilalui, namun tanpa dukungan 

dari Anda sekalian kami tidak dapat 

meraih hasil yang baik. Komitmen 

kami adalah mengutamakan mutu dan 

ketepatan waktu pada serah terima 

proyek kepada konsumen. inilah yang 

menjadi nilai tambah bagi para konsumen 

yang telah memilih properti di kawasan 

Summmarecon Serpong. Kepercayaan 

Bapak dan ibu dalam memasarkan proyek 

kami membuat kami lebih percaya diri 

untuk meningkatkan komitmen kami 

dalam menyediakan produk properti yang 

beragam sesuai dengan kebutuhan para 

calon konsumen.”

                 

BANJIR HADIAH 
untuk HADIRIN
Setelah sambutan meriah dari Summarecon 

Serpong, para tamu undangan lalu 

disuguhkan hidangan santap malam yang 

nikmat sambil dihibur dengan alunan live 

music dari All Star Music entertainment. 

usai gala Dinner, acara pun berlanjut 

dengan presentasi dari Bapak Baryadi 

Bursa Wijaya, selaku Head of Marketing 

Summarecon Serpong. Dalam presentasinya, 

Bapak Baryadi menginformasikan tentang 

produk M-Town office Serpong yang siap 

dipasarkan kepada konsumen yang ingin 

memiliki unit perkantoran dengan lokasi 

strategis. Beliau pun mengingatkan para 

sales agent untuk tetap bersemangat dalam 

mengumpulkan poin saat menjual unit-

unit Summarecon Serpong agar berpeluang 

mendapatkan trip selanjutnya.

Selain menunggu pengumuman 

pemenang penghargaan Summarecon 

Serpong Annual Award, para tamu 

undangan juga berkesempatan meraih 

keberuntungan melalui sejumlah hadiah 

menarik yang diundi berdasarkan nomor 

tiket undangan. Berbagai hadiah yang 

diperebutkan dalam penarikan doorprize 

malam itu antara lain voucher belanja 

di Summarecon Mal Serpong, voucher 

belanja STAR Department Store, logam 

Mulia, Sound Bar Samsung, Speaker 

Harman Kardon, dan Samsung galaxy 

S7 sebagai hadiah utamanya. Tidak 

ketinggalan, Summarecon Serpong pun 

memberikan hadiah kejutan kepada 2 

orang tamu undangan yang hadir dengan 

penampilan busana terbaik (Best Costume). 

Pemenang Best Costume pada malam itu 

adalah Trisia (Icha) dan Zaldy (Dado).

Malam semakin larut, namun para 

tamu undangan tetap antusias mengikuti 

rangkaian acara yang disiapkan, karena 

mereka semua menantikan pengumuman 

siapakah diantara mereka yang meraih 

prestasi terbaik di tahun 2016 dan akan 

mendapat penghargaan Annual Award 

kali ini. Pada malam itu diumumkan 3 

pemenang dari kategori The Best Selling 

Sales In-house of The Year 2016 dan 5 

pemenang dari kategori The Best Selling 

Agent of The Year 2016. 

“Pencapaian ini merupakan anugerah 

terbaik bagi tim kami. Kami telah meraih 

prestasi gemilang dengan memenangkan 

penghargaan Annual Award di beberapa 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dan 

2015 sebagai juara ke-2 dan juara ke-1. 

Dan tahun ini, ternyata kami mampu 

mempertahankan dan meningkatkan 

prestasi kami di bidang penjualan 

properti. Terimakasih kepada seluruh 

pihak yang mendukung prestasi kami, 

terutama jajaran Direksi dan manajemen 

Summarecon Serpong atas bantuan dan 

kerjasamanya selama ini. Kunci sukses 

kami adalah doa dan kerja keras, tak kenal 

kata menyerah serta teamwork yang secara 

internal saling bahu-membahu untuk 

mencapai kesuksesan,” demikian ungkapan 

pemenang pertama kategori Sales Agent.

iNilAh pARA JUARA 

PeMenAng KATegoRi 
SAleS In-houSe 
1. Poncorini Teguh 

2. Rini 

3. Andreas Tjokro

PeMenAng KATegoRi 
SAleS AgenT 

1. Lumbung Property

2. Ohana Property

3. Tan Property 

4. Global Kreasi

5. Grand Royal Property
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berita 
utama

u
niversitas Multimedia nusantara 

(uMn) yang memasuki usia 16 

tahun telah meraih akreditasi 

institusi A (unggul) kembali mendirikan 

gedung hemat energi, yaitu Tower 3. 

Bangunan 19 lantai berbentuk oval 

setinggi 80 meter ini diresmikan 

penutupan atapnya (topping off) pada 

Jumat (27/1) lalu di kampus uMn gading 

Serpong, Tangerang.

Penerapan efisiensi energi, salah 

satunya adalah penggunaan façade 

kulit berlapis ganda (double skin) untuk 

mengontrol intensitas cahaya dan panas 

matahari yang masuk ke dalam ruangan. 

Ruangan pun menjadi cukup dingin dan 

terang tanpa menghambur energi. 

Selain itu, di beberapa lokasi terdapat 

taman atap (roof garden) yang membuat 

lingkungan di Tower 3 menjadi lebih asri 

dan udara lebih sejuk. “gedung ini juga 

memiliki banyak cerobong udara yang 

memanfaatkan perbedaan tekanan udara 

sehingga basement tidak lagi memerlukan 

exhaust fan,” papar Direktur Media land, 

Thomas Sigit. Dengan itu semua Tower 3 

diperkirakan bisa menghemat penggunaan 

daya listrik hingga 50-60 persen. 

gedung ini juga menerapkan 

konsep daur ulang pengolahan limbah, 

pemanfaatan air hujan, dan sistem 

resapan untuk menghemat penggunaan 

air tanah atau air PAM. 

 

Universitas Multimedia Nusantara 
lunCuRKAn ToWeR 3

gedung tower 3 UMN sejak awal dirancang hemat energi, dengan konsep environment 
friendly para mahasiswa pun akan lebih peduli terhadap masalah lingkungan.

Fasilitas Lebih untuk 
Mahasiswa
Tower 3 juga merupakan bentuk 

komitmen uMn dalam mengembangkan 

pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan 

berbagai fasilitas pendidikan untuk para 

mahasiswanya dalam menimba ilmu. Di 

antaranya adalah ruang kelas lecture 

Theatre dengan kapasitas lebih dari 

500 mahasiswa, laboratorium untuk 

Program Studi Teknik informatika, 

Teknik Fisika, Teknik elektro, Arsitektur, 

Strategic Communication, Film & Televisi, 

Manajemen Perhotelan, Akuntansi dan 

Desain Komunikasi Visual. 

Ada juga fasilitas olahraga dalam ruang 

seperti basket, futsal, dan badminton yang 

terletak di lantai teratas. Fasilitas ini untuk 

mengakomodasi para mahasiswa yang 

memiliki prestasi di bidang non-akademik 

sekaligus untuk menunjang keseimbangan 

aktivitas mahasiswa. “Diharapkan, sarana 

olahraga indoor ini dapat membuat 

mahasiswa giat berlatih agar lebih banyak 

prestasi yang diraih,” ujar Wakil Rektor 

Bidang Akademik uMn Hira Media. 

Sementara itu, Rektor uMn ninok 

leksono mengutarakan impiannya untuk 

menjadikan uMn sebagai tempat belajar 

bagi 20 ribu mahasiswa di tahun 2030 

nanti. Kini telah disediakan berbagai 

fasilitas lebih. “Selain menekuni bidang-

bidang utama, kami mengakomodasi 

munculnya bidang-bidang baru,” kata 

ninok. Misalnya, telah tersedia satu 

lantai khusus untuk D3 Perhotelan yang 

didesain seperti hotel sesungguhnya, 

seperti kamar-kamar dan restoran. “ini 

untuk dimanfaatkan sebagai sarana 

belajar praktik bagi mahasiswa Perhotelan. 

Bahkan restoran di sini ‘hidup’, kita bisa 

makan minum,” ujar ninok.

2014: 
Di ASeAn energy Award 2014 

gedung ini mendapatkan 

penghargaan energy efficient 

Building kategori Tropical Building.

Penghargaan gedung hemat energi

2013: 
new Media Tower milik uMn 

mendapatkan penghargaan 

sebagai juara pertama gedung 

Hemat energi pada Penghargaan 

efisiensi energi nasional.
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berita 
utama

M
emasuki lobi utama Summarecon Mal Serpong pada 

akhir pekan di minggu ketiga bulan Mei lalu, begitu 

dipadati pengunjung. Pasalnya sedang digelar ajang 

pameran properti di area Atrium Forum. Di pameran bertajuk 

Pesta KPR 2017 ini, tersaji banyak program menarik, dari 

pembiayaan berbunga rendah, pilihan hunian nyaman dengan 

harga kompetitif, hingga promo hadiah menarik bagi pengunjung 

maupun calon pembeli properti. 

Kemeriahan Pesta KPR 2017
gading Serpong sudah sejak lama menjadi lokasi favorit untuk 

hunian berkelas yang nyaman dilengkapi dengan banyak fasilitas 

geliat inveStaSi pRopeRti

Ajang pameran properti ini memberi peluang keuntungan seperti skema pembiayaan 

berbunga rendah, plus beragam hadiah menarik.

Mandiri, dan uoB,  yang kesemuanya siap memberikan informasi  

tentang program pembiayaan KPR.

“Pesta KPR ini pernah kami adakan tahun lalu di 2016 dan 

tahun ini kembali digelar,” jelas Baryadi B. Wijaya, Head of 

Marketing Summarecon Serpong. Dalam rangka mendorong 

pemasaran, Summarecon Serpong menggandeng bank rekanan 

untuk membuat program KPR dengan bunga menarik, untuk 

pembelian jenis properti yang ditawarkan pada pameran ini. 

Summarecon Mal Serpong menjadi tempat yang dipilih, karena 

mal ini memiliki tingkat kepadatan pengunjung tertinggi ketiga 

se-Jabodetabek. 

Terdapat dua pilihan bunga dalam program KPR yang 

ditawarkan, yakni bunga KPR 6,25% fixed selama 3 tahun atau 

memilih bunga 7,25% fixed selama 5 tahun. Angka tersebut 

terbilang rendah, mengingat suku bunga normal pada kisaran 

rata-rata di atas angka 8,5%. 

Selama pameran, digelar pula talkshow tentang investasi, 

beauty class bersama MayMay sebagai salah satu tenant 

Summarecon Serpong serta diramaikan oleh penampilan musikus 

legendaris Purwacaraka dan murid-murid berbakat sekolah 

musik Purwacaraka. 

Berburu Produk Properti
Berbagai produk yang ditawarkan di pameran ini, tersebar di 

area The Springs dan Scientia garden berupa hunian premium. 

publik, belakangan gading Serpong juga sudah berkembang pesat 

sebagai kawasan perkantoran, bisnis, belanja, dan gaya hidup. 

itulah kenapa, banyak orang menyukai lokasi ini sebagai pilihan 

berinvestasi properti.  

Hal itu pula yang mendasari digelarnya Pesta KPR di ajang 

Summarecon Serpong expo yang berlangsung dari tanggal 15 – 

21 Mei 2017. Dua maket besar yang menggambarkan kawasan 

terpadu Summarecon Serpong, diletakkan di tengah area 

Atrium. Di sekeliling Atrium, terdapat gerai berbagai bank yang 

interiornya ditata begitu menarik, menjadi mitra Summarecon 

Serpong yang siap melayani pengunjung. Bank tersebut antara 

lain, oCBC niSP, CiMB niaga, Danamon, Permata Bank, Bank 

Di antaranya, Faraday, edison, Flamingo, Maxwell, dan goldfinch. 

Adapun, harganya mulai dari Rp1,8 miliar hingga Rp4,9 miliar. 

“Sebagian adalah kluster lama yang  masih tersedia beberapa unit. 

Juga kluster baru siap huni,” jelas Baryadi.  

Salah satu produk istimewa adalah Rainbow Springs CondoVillas. 

Konsep CondoVillas merupakan terminologi baru yang memadukan 

kenyamanan rumah dengan sudut pandang luas ke taman terbuka 

hijau serta efisiensi dari tata ruang praktis seperti halnya apartemen. 

CondoVillas memberikan konsep hidup modern dan dinamis, 

dilengkapi beragam fasilitas luar ruang, rumah dengan ruang yang 

lebih luas dan desain tropis dengan konsep villa kontemporer. 

“Bangunan ini seperti apartemen. Praktis, efisien, dan modern, 

tapi juga punya keunggulan seperti rumah, yang bisa punya 

pekarangan luas dan taman. Bangunan ini hanya 5 lantai. Bahkan 

di lantai atas pun bisa menikmati taman yang nyaman, dan pohon-

pohon rindang di depan jendela,” tutur Baryadi. 

lebih lanjut, Baryadi menambahkan, unitnya juga tidak seperti 

apartemen umumnya. “Paling kecil tipe 99 dengan dua kamar 

tidur. Setiap unit punya balkon yang memudahkan orang untuk 

bersosialisasi, kamar untuk ART, dan mendapat satu lahan  

parkir khusus.”

Satu lagi fasilitas menarik dari Rainbow Springs CondoVillas, 

yakni eco village. lahan seluas 2,5 Ha yang didedikasikan sebagai 

tempat bermain anak. “Di situ, anak-anak bisa bermain rumah-

rumahan, berkemah, ataupun BBQ bersama anggota keluarga.”

Mega project terbaru lain dari Summarecon Serpong adalah 

M-Town, terletak persis di seberang Summarecon Mal Serpong. 

ini gabungan konsep hunian, area komersial dan perkantoran 

yang terintegrasi. “Menjawab kebutuhan perkantoran agar tidak 

terlalu jauh jaraknya dari rumah tinggal, dalam waktu 2-3 tahun 

ini, Summarecon Serpong akan banyak membangun gedung 

perkantoran, salah satunya M-Town office Tower,” jelas Baryadi.

setting berfoto yang instagrammable di miniature eco village. taman 

baru yang akan dibangun di kawasan Rainbow springs Condovillas. 

Bpk Baryadi selaku head Of Marketing summarecon 

serpong memberikan penjelasan pesta KpR 2017

PADA PeSTA KPR 2017



Summarecon Serpong    1918    Summarecon Serpong                                  

event

M
elukis bagi sebagian orang adalah kegiatan yang 

berkaitan erat dengan mind & soul. Melukis merupakan 

salah satu bentuk untuk mengekspresikan apa yang 

ada dalam pikiran maupun perasaan kita. Mereka yang berbakat 

melukis, mungkin telah mampu ‘memainkan’ tangannya lewat 

sapuan kuas di selembar kertas atau pun kanvas. 

Kegiatan melukis juga menjadi salah satu wadah dalam 

mengekspresikan kreativitas. Selain itu, banyak manfaat yang 

Anda peroleh dari kegiatan tersebut, mulai dari menghilangkan 

stres, meningkatkan kecerdasan emosional, hingga meningkatkan 

percaya diri. Seni lukis adalah tentang bagaimana Anda 

menuangkan imajinasi dalam warna. Dengan konsep inilah 

Summarecon Serpong menggelar lomba Fun Painting yang 

diadakan pada 25 Maret 2017 lalu. 

Mengekspresikan imajinasi
Bertempat di Café lake View The Springs Club, lomba Fun 

Painting diikuti oleh warga Summarecon Serpong, di antaranya 

warga Cluster Beryl, Aquamarine, dan Jasmine. Dengan 

membayar uang pendaftaran Rp 100.000,-, para peserta tinggal 

duduk manis karena semua peralatan sudah disediakan panitia, 

mulai dari kanvas ukuran 40cm x 40cm, kuas, cat minyak, serta 

intrukstur pemandu. 

Para peserta tampak antusias mengikuti lomba yang diadakan 

atas kerja sama dengan Arti Paintbar ini. Dengan masing-masing 

kanvasnya, para peserta mengekspresikan imajinasinya dalam 

aneka bentuk dan warna. Banyak ragam lukisan tercipta. Memang 

melalui kegiatan ini, seseorang dapat membuat dunia sesuai 

dengan keinginannya. Segalanya menjadi mungkin dalam sebuah 

lukisan. Stimulus dari otak kreatif akan membawa seseorang 

ke suatu tempat yang positif di luar dunia realitas, yang 

memberikan kenyaman, menumbuhkan perasaan menyenangkan, 

dan sebagainya. Keluar sebagai lukisan terfavorit adalah karya 

Anggun P. Parayogo yang mendapat voucher.

   Melukis itu 
Menyenangkan

Meluangkan waktu dengan melukis tidak hanya menyenangkan 
tetapi juga bermanfaat.
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K
alau sudah urusan jalan-jalan dan liburan, wow warga 

Summarecon Serpong selalu kompak bersatu. Acara 

biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga semua 

peserta merasakan keakraban dan kenikmatan berekreasi. Kali 

ini Bali menjadi destinasi tujuan rombongan. Bali sudah menjadi 

destinasi favorit banyak wisatawan, tak hanya wisatawan dalam 

negeri, tapi juga para turis mancanegara. Jalan-jalan ke Bali kali 

ini agak berbeda, bukan hanya menikmati alam dan budaya 

Bali, tapi juga untuk berwisata kuliner sambil tetap menjaga 

kebuagaran tubuh.

Kuliner khas Bali
Setelah pesawat mendarat di kota Denpasar, Bali pada Kamis 

27 April 2017, rasa lapar pun terasa. Meski ke 30 peserta sudah 

tak sabar ingin berkeliling Bali, namun energi harus disiapkan 

terlebih dahulu dengan makan siang. Rombongan warga 

Summarecon Serpong langsung meluncur ke Agendaz Beach 

Club, The Bay–nusa Dua. Sambil menikmati santapan makan 

siang yang lezat, mata dimanjakan oleh pemandangan laut biru 

dan pasir putih nusa Dua. 

usai puas bersantap, kini saatnya menyimpan barang bawaan 

dan check in di Movenpick Resort & Spa di kawasan Jimbaran. 

Rombongan dapat beristirahat sejenak sekaligus menikmati 

fasilitas hotel yang mewah dan lengkap. Sebelum makan 

malam, peserta kembali berkumpul untuk bersama-sama pergi 

menuju kawasan Tuban. Sayang sekali kalau sudah sampai di 

Bali tapi tidak mencicipi makanan khas Bali yaitu ayam betutu. 

Rombongan pun menikmati makan malam di restoran Ayam 

Betutu Men Tempeh yang terletak di Krisna Wisata Kuliner. Tak 

salah jika restoran ini menjadi favorit wisatawan karena rasa 

masakannya yang luar biasa.  Selesai makan malam, rombongan 

memuaskan hasrat belanjanya di toko oleh-oleh Krisna. 

menikmati pantai berpasir putih sambil yoga dan dilanjutkan dengan 

memanjakan lidah di berbagai outlet hidangan ala bali.

Yoga di Anarasa
Saat berlibur, kebugaran tubuh harus tetap terjaga. Acara jalan-

jalan kali ini juga diselingi dengan aktivitas olahraga. Jumat pagi 

tepat pukul 6.30, rombongan peserta mengikuti acara Funwalk 

dan stretching di tepi pantai Jimbaran yang indah. Dilanjutkan 

dengan melakukan Hatha Yoga dan sarapan pagi di Anarasa 

Restaurant. Siang harinya, peserta mendapat voucher makan 

seharga Rp 150 ribu yang dapat digunakan di Samasta lifestyle 

Village, Jimbaran. Anggota rombongan bebas untuk  memilih 

makanan sesuai selera yang disediakan oleh jajaran outlet seperti 

Wahana Pork Ribs, The Sereh, gaya gelato, Base Base, Chir Chir, 

The Barrels dan masih banyak lagi. usai makan siang, rombongan 

mengikuti demo cooking di Anarasa Restaurant. Peserta diajarkan 

cara membuat beberapa menu khas Bali, seperti sate lilit, lawar 

Kacang dan gedang Mekuah. Setelah beristirahat, malam harinya 

kembali lidah dimanjakan dengan menu BBQ Dinner Buffet dari 

Anarasa Restaurant. Acara makan malam semakin meriah setelah 

sebelumnya setiap peserta diwajibkan hadir dengan busana 

bertema Touch of Black and Gold.

Jalan-jalan seru di Bali sayang harus berakhir. Minggu pagi peserta 

sudah siap untuk check out dari hotel tempat menginap. Dan kurang 

lengkap rasanya berlibur bila tidak disertai berbelanja oleh-oleh. 

Kali ini rombongan menuju Pie Susu 21 untuk berbelanja oleh-oleh 

terkenal dari Bali ini. Tidak terasa hari semakin siang dan perut 

mulai terasa lapar. Rombongan kemudian menuju Standing Stone 

Restaurant yang berada di kawasan Sukawati, gianyar. 

Warga Summarecon Serpong yang puas menikmati panorama 

dan kuliner Bali harus segera mengakhiri acara jalan-jalan kali 

ini. Sebagian anggota rombongan kembali ke Jakarta dengan 

penerbangan pukul 16.00. Sebagian peserta lain mendapat giliran 

malam hari sehingga masih bisa bersantai sejenak di Discovery 

Mall, Kuta.

wisAtA KUliNeR BAli
Lezatnya
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warga

S
uasana tempo dulu sangat terasa saat 

melangkah masuk ke dalam restoran 

Sagoo Kitchen di Summarecon Mal 

Serpong. Dengan interior gaya Tionghoa 

peranakan, siapapun yang datang ke 

restoran ini akan mengingatkan dirinya ke 

masa kecil. Begitu pula piring dan gelas 

yang digunakan, Anda akan merasa seperti 

sedang bersantap di rumah nenek saat 

masih kanak-kanak.

Sudah sekitar 10 tahun Marisa tinggal 

di Summarecon Serpong. Melihat peluang 

bisnis di Summarecon Mal Serpong yang 

letaknya tak jauh dari rumahnya, Marisa 

imelda Supono (45) kemudian mendirikan 

restoran Sagoo Kitchen bersama sang 

adik, Marlene esmeralda Supono (42). 

“Sagoo adalah restoran keluarga, saya 

keturunan ke-4 jadi menu-menu Sagoo 

berasal dari jaman nenek buyut saya,” 

tutur Marisa. ia dan Marlene kemudian 

membuat konsep ulang menu warisan ini 

menjadi hidangan istimewa yang kini bisa 

dinikmatii di Sagoo Kitchen.

Ketika awal membuka Sagoo Kitchen, 

diakui Marisa tantangan memang ada, 

terutama di bidang sumber daya manusia. 

Sagoo Kitchen
bermula dari sebuah restoran di summarecon mal serpong,

 kini cabangnya tersebar di beberapa tempat

ia dan Marlene harus melatih sendiri para 

staff restoran. “Puji Tuhan, masalah ini 

sekarang sudah bisa kami atasi, apalagi 

sekarang cabang kami sudah semakin 

banyak, jadi makin banyak tempat 

untuk men-training karyawan,” tutur 

Marisa.  lalu apa strategi Sagoo Kitchen 

dalam bersaing dengan restoran lain? 

“ Kami berusaha untuk selalu melayani 

dengan hati dan memberikan sesuatu 

yang berbeda,” ujar Marisa. Sesuatu yang 

berbeda ini bisa dirasakan saat Anda 

berkunjung ke sini. Anda bisa mencicipi 

Steak Sapi Jawa, yang meski bernama 

steak namun dimasak seperti daging semur. 

Demikian pula Nasi Goreng Babat yang 

menjadi favorit banyak pelanggan Sagoo 

Kitchen, diproses secara eksklusif. Anda 

bisa juga mencicipi menu ringan yang 

menjadi andalan di sini, Tahu Pong Gimbal 

Telur. untuk menyegarkan tenggorokan, 

minuman favorit Sagoo Kitchen, 

diantaranya Es Campur Malaka atau Es 

Mangga Serut, tak pernah terlewatkan oleh 

para pelanggan.

Sambil menunggu menu pesanan siap 

disajikan, Anda bisa membeli jajanan 

tempo dulu yang tersedia. Bernostalgia 

sejenak dengan jajanan permen telor 

cicak, permen yosan, cokelat nougat dan 

minuman botol jadul, seperti Saparila 

Badak dan F&n Coffee. Anda juga dapat 

membeli beragam mainan anak-anak 

sebagai kenangan setelah bersantap di 

Sagoo Kitchen, seperti  permainan congklak, 

bola bekel dan kelereng. 

Ke depannya, Marisa menargetkan untuk 

terus meningkatkan mutu dan pelayanan 

serta berusaha memenuhi semua keinginan 

pelanggan. “Semoga Sagoo bisa terus melekat 

di hati setiap tamu kami,” harap Marisa.

Untitled-2   1 7/4/2017   10:43:37 AM
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green living

P
epohonan, bunga-bunga, 

gemericik air selalu 

mampu jadi elemen 

yang menghidupkan suasana, 

memberikan kesan sejuk, 

relaxing, dan menyegarkan 

mata. Tidak mengherankan 

jika siapapun memimpikan 

nuansa kehijauan dalam 

rumah  sebagai oase dan 

penyeimbang dinding yang 

solid. Taman tidak selalu 

untuk mereka yang memiliki 

lahan tanah yang luas. Menata 

taman di dalam rumahpun 

tentu bisa, hanya saja 

diperlukan trik khusus agar 

taman mampu menunjang 

estetika dan juga membawa 

manfaat lain bagi mind and 

soul penghuni rumah.

Gaya taman 
dalam rumah
Jika rumah Anda cukup luas, 

tentu tidak akan kesulitan 

menentukan gaya taman yang 

tepat untuk di dalam rumah. 

Sebaliknya, jika luas rumah 

terbatas namun memimpikan 

sebuah oase, beberapa gaya 

berikut ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan untuk mencipta-

kan desain taman yang cocok:

jadikan suasana  

dalam rumah lebih 

sejuk, menenangkan, 

dan ramah 

lingkungan dengan 

taman minimalis. 

• Taman kering
Taman kering sering kali 

digunakan pada luas rumah yang 

sempit. Anda bisa memanfaatkan 

pot tanaman dan juga hiasan 

batu koral. Pilihan tanaman 

pun lebih minimalis, misalnya 

diantara hamparan batu koral, 

Anda bisa meletakan tanaman 

kamboja, atau sekedar tempayan 

besar dengan eceng gondok dan 

ikan hias di dalamnya. 

• Taman basah
Taman basah membutuhkan 

kelembapan yang sama dengan 

taman biasa, untuk itu dari 

segi perawatan perlu perhatian 

khusus agar tidak mengotori 

ruangan selain tanaman bisa 

tumbuh sehat dan subur. 

Disarankan untuk tetap 

memilih pohon yang tidak 

terlalu besar mengingat akar 

pohon bisa merusak bangunan. 

• Taman vertikal
Tren taman vertikal bisa Anda 

manfaatkan untuk keindahan 

dalam rumah. gunakan pot 

kecil yang disusun bertumpuk 

atau letakan di dinding rumah, 

agar juga bisa berfungsi 

sebagai hiasan. gaya menata 

seperti ini, butuh perhatian 

khusus karena media yang 

digunakan kecil sehingga 

tanaman mudah mati.

Tanaman sehat dalam rumah
Sirkulasi rumah yang kurang baik sangat berperngaruh pada kualitas 

udara di dalam rumah. Taman di dalam rumah mampu berfungsi 

sebagai filter bahkan sumber oksigen terbaik di rumah. Meski begitu, 

tidak semua tanaman bisa memberikan manfaat tersebut. inilah 

tanaman yang bisa memberi manfaat terbaik jika hidup dalam rumah. 

• Aloe Vera (lidah buaya)
lidah buaya mampu menyerap formaldehida, monoksida, karbon 

dioksida dan karbon monoksida. Jika udara sekitarnya terpapar racun 

berlebih maka tanaman lidah buaya akan berbintik hitam, sebagai tanda 

udara tidak sehat. 

• Kaktus
Kaktus sering digunakan sebagai tanaman indoor karena mudah dirawat 

dan bermanfaat menghilangkan bakteri serta mengurangi radiasi. 

Kaktus mampu memfilter udara dan meningkatkan kualitas oksigen 

dalam ruangan. 

• Pachira (pohon uang)
Pachira umumnya tumbuh besar, namun bisa dibuat bonsai sebagai 

tanaman hias dalam ruangan. Pachira tepat bagi perokok karena dapat 

menyerap asap, karbon dioksida dan monoksida dengan baik serta 

mampu melepas oksigen. 

• Ivy (sirih Belanda)
Bisa digunakan sebagai tanaman rambat. Jenis sirih  ini efektif untuk 

menyerap formaldehida dan zat berbahaya seperti benzena. Dalam 

24 jam sirih Belanda dapat menyerap 90% benzena dalam ruangan. 

Benzena adalah sisa pembakaran dan digunakan biasanya dalam proses 

pembuatan plastik.

di Dalam Rumah
OaseOase
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Wall Climbing
Berbeda dengan panjat 

tebing, wall climbing adalah 

olahraga ekstrim dengan 

memanjat dinding buatan 

yang dilengkapi dengan 

bebatuan untuk pijakan 

kaki dan tangan. Wall 

climbing jelas lebih 

aman karena memiliki 

lingkungan yang bisa diatur sedemikian 

rupa, berbeda jauh dengan panjat tebing yang alami dimana 

harus dipertimbangkan kondisi cuaca dan alam sekitar. 

olahraga ini sekarang semakin populer di kalangan remaja 

dan anak-anak. Manfaat yang bisa diajarkan: keberanian, melatih 

koordinasi tangan dan kaki serta meningkatkan konsentrasi. 

Juga baik untuk meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh.

Wall climbing terbuka bagi pengunjung SQP setiap hari 

mulai pk 8.00 pagi.

Seru dan asyik 
berolahraga 

di scientia square park
Fasilitas sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dan 

berlatih serius agar target bugar dan sehat bisa tercapai.

D
i Scientia Square Park (SQP) udaranya begitu segar dan 

bersih, paparan sinar matahari pagi sungguh indah 

sehingga berolahraga di sini dijamin lebih menyehatkan. 

Apalagi nuansa kehijauan dari pepohonan dan rerumputan akan 

menyegarkan pandangan mata kita. olahraga apa saja yang bisa 

kita lakukan di Scientia Square Park?

Memanah
olahraga ini sebetulnya gampang saja. Anda hanya 

perlu memanah busur tepat ke sasaran. namun 

bila dipraktekkan bisa jadi tidak semudah itu. 

Anda perlu mengikuti latihan reguler agar mahir 

memanah. olahraga yang satu ini juga tengah 

populer di kalangan anak-anak usia sekolah. 

Manfaat yang didapat dari olahraga memanah: 

melatih koordinasi kekuatan otot dan otak. Saat 

membidik target, otak akan dirangsang untuk 

tetap fokus, tubuh dijaga agar seimbang. Jadi 

Anda mendapat dua latihan sekaligus, latihan 

keseimbangan dan konsentrasi. 

Datang saja ke SQP setiap hari Jum’at, Sabtu 

dan Minggu

Wushu
Wushu termasuk dalam jenis olahraga bela diri, namun gerakan 

bela diri yang diajarkan dalam wushu hampir semuanya lembut 

dan lentur. ini karena wushu tidak hanya diajarkan untuk 

mengolah tubuh, namun juga untuk melatih tingkat konsentrasi. 

olahraga ini diyakini dapat meningkatkan kemampuan 

koordinasi, kecepatan, konsentrasi, kelincahan, kekuatan, 

fleksibilitas, semangat dan rasa percaya diri. 

gerakan-gerakan wushu yang lembut dan pelan dapat 

membantu mengurangi stres serta melatih kesabaran. Wushu 

semakin populer dan dilombakan pada tingkat dunia seperti 

olimpiade dan Asian games. Yuk ikut berlatih wushu di SQP 

setiap hari Minggu pukul 16.00

Inline Skate
Tak hanya fun, inline skate 

memberi banyak keuntungan 

bila rutin dilakukan. Salah 

satunya, melatih keseimbangan 

tubuh. Awal berlatih, 

memang terasa sulit menjaga 

keseimbangan tubuh. namun 

bila sudah terbiasa, Anda akan 

semakin lihai dan berhasil 

melatih keseimbangan tubuh 

dengan baik.

Penyuka olahraga inline skate lebih banyak datang 

dari kalangan anak-anak dan remaja, karena gerakannya 

reaktif dan cepat.  Seluruh tubuh ikut bergerak, mulai 

dari tangan, punggung dan kaki sehingga berolahraga 

selama 1 jam saja dapat membakar 500 kalori. Inline 

skate course dibuka setiap harinya di SQP.

Trampoline
olahraga kekinian ini sedang digandrungi oleh anak-anak 

dan dapat dengan mudah ditemui di beberapa mall ibukota. 

olahraga trampoline ini juga besar manfaatnya bagi orang 

dewasa dan dapat membakar banyak kalori.

gerakan melambung di atas trampoline sudah termasuk 

olahraga low impact. Selain itu, olahraga ini dapat memperbaiki 

sirkulasi darah, meningkatkan fungsi kognitif, menurunkan 

tingkat stres dan kini juga digunakan untuk rehabilitasi cidera. 

Bila ingin mencoba berlatih trampoline, disarankan Anda 

didampingi oleh instruktur professional seperti di SQP. Area 

trampoline berada di luar ruangan sehingga lebih sehat dan 

bisa menikmati sirkulasi udara yang baik.

Velocity 
Skatepark
Buat penggemar olah raga 

ekstrem, tempat ini adalah surga. 

Tersedia lintasan dengan aneka 

tantangan. Dan bagi Anda yang 

belum bisa main skateboard, 

jangan cemas, ada pengajarnya.

The Bars
The Bars adalah tempat buat Anda yang ingin melatih 

otot. Anda bisa pull up, sit up, dan melakukan senam-

senam yang lainnya. Sama seperti Kids Playground, di 

bawah The Bars terdapat karpet empuk untuk melindungi 

Anda kalau jatuh. Jadi, aman!
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tak perlu pergi jauh untuk 

mendapatkan akhir pekan 

menggembirakan bersama keluarga

Akhir P ekan Meny enangkan 
di scientia square park!

A
khir pekan selalu dinanti-nantikan 

oleh anggota keluarga untuk 

melakukan kegiatan bersama. Anak-

anak libur sekolah dan ayah ibunya pun 

libur bekerja. Tak ayal, anak-anak selalu 

antusias saat akhir pekan tiba. Mungkin 

Anda sering mengisi liburan akhir pekan ini 

dengan menghabiskan waktu di mal, main 

bersama, atau nonton televisi di rumah. 

namun bisa terjadi anak-anak pun akan 

bosan dengan liburan dari mal ke mal saja. 

Anda bisa mencoba kegiatan lain 

bersama keluarga di akhir pekan ini dengan 

berolahraga. Pasti lebih sehat! Mengisi libur 

akhir pekan dengan melakukan olahraga 

memiliki banyak kelebihan dibanding 

kegiatan lainnya. Membuat tubuh bugar 

dan fit, murah meriah adalah manfaat yang 

diperoleh dari olahraga. Banyak aktivitas 

olahraga yang bisa dilakukan tanpa harus 

ke gym misalnya bersepeda, jalan-jalan 

ringan, senam, bulu tangkis, sepakbola, 

jogging, dan sebagainya. 

olahraga tak hanya penting dilakukan 

oleh orang dewasa saja, tetapi juga 

anak-anak. Dengan melakukan olahraga 

secara rutin, Anda bisa menjauhkan diri 

dari berbagai penyakit karena kondisi 

jantung, paru-paru, peredaran darah 

akan terkontrol. Bahkan stres pun dapat 

terhindar. Selain itu, anak-anak yang rutin 

melakukan olahraga, juga akan tampil 

menjadi anak yang lebih sehat, gembira, 

energik, dan percaya diri.

Di mana Anda dan keluarga bisa 

menemukan tempat dengan berbagai 

fasilitas lengkap untuk berolahraga? 

Anda tidak perlu jauh-jauh untuk hiking 

di lembang, Bandung atau naik gunung 

Pangrango, cukup datang ke Scientia 

Square Park untuk menikmati suasana 

alam sambil berolaraga bersama keluarga. 

Taman luas dengan 
fasilitas lengkap
Scientia Square Park adalah taman seluas 

1,2 hektar di kawasan Scientia garden 

yang berlokasi di Summarecon Serpong. 

Sejak dibuka beberapa tahun yang lalu, 

SQP kini menjadi favorit kunjungan 

keluarga di akhir pekan. Memang, taman 

terbuka dengan lahan hijau ini dihadirkan 

untuk melengkapi fasilitas yang ada di 

kawasan hunian modern Summarecon 

Aneka 
fasilitas 

di Scientia 
Square 
Park:

• Kids Playground
Di awal pintu masuk, terdapat tempat bermain anak-anak, seperti meniti 

di atas tali, jungkat jungkit, dan lainnya. Kids Playground ini sangat 

dipenuhi anak-anak. Soal kemanan? Kids Playground ini sangat aman 

untuk anak-anak, karena lantainya terbuat dari bahan busa yang empuk 

dan banyak sekali petugas yang akan selalu menemani serta menjaga.

Serpong. Berfungsi sebagai taman hiburan, 

taman bermain, taman olah raga, serta 

taman edukasi, SQP siap memanjakan 

semua anggota keluarga.

Di taman super luas ini ada banyak 

kegiatan berbeda yang bisa dipilih untuk 

dinikmati anak-anak dan keluarga. Bagi Anda 

yang ingin berolahraga, SQP menyediakan 

area untuk Wushu, Memanah, Trampoline, 

Inline Skate, Skate Park, The Bars dan Wall 

Climbing. untuk yang ingin berwisata, 

Anda dan keluarga bisa menikmati Kids 

Playground, Pendulum, Paddy Field, Horse 

Riding, The Twister, Water Features, Serenity 

Koi Farm, Rabbit Farm, The Metamorphosys 

Butterfly Park, menikmati sunset di 

Amphiteater, dan berkerbau. Taman ini 

dibuka setiap hari mulai dari jam 05.00 

sampai dengan jam 21.00. untuk harga tiket 

masuk, Scientia Square Park memberikan 

harga tiket untuk weekday sebesar 

Rp 30.000, dan weekend sebesar Rp 50.000.

Jadi, tunggu apalagi. Temukan liburan 

seru akhir pekan Anda dan keluarga di 

taman hijau dengan fasilitas lengkap 

ini. Hati senang, tubuh juga fit dengan 

olahraga yang asyik.

• Horse Riding
Menaiki kuda memerlukan koordinasi dengan otak 

untuk bisa mengendalikan dengan baik. Ketika 

kita berhasil mengendalikan kuda dengan baik 

maka kita akan merasa senang serta puas. Hal itu 

dapat meningkatkan pikiran positif dan juga dapat 

menghilangkan stress. Di SQP Anda dapat menemui 

beberapa ekor kuda yang sangat jinak dan siap 

untuk diajak berkeliling.

• Rabbit Farm
Di area ini anak-anak bisa bermain puas dengan kelinci yang 

juga lengkap dengan kandang yang menjadi tempat tinggal. 

Selain itu, mereka juga bisa memberi makan kelinci.

• Pendulum
Tidak seperti ayunan pada umumnya, ayunan yang 

ada di SQP ini bisa berputar 360 derajat! Anda 

cukup duduk atau tiduran saja di atas tempat yang 

disediakan, petugas akan membantu menggerakan 

ayunan itu, jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk 

memutarkan ayunan. Seru banget kan! Wajib dicoba 

ayunan ini!

• Serenity Koi Farm
Selain bisa memberi makan langsung ikan koi yang 

berada di 3 kolam ini, Anda dan keluarga juga bisa 

belajar tentang pembudidayaan ikan pembawa hoki ini. 

Tersedia juga deretan saung-saung yang nyaman untuk 

Anda dan keluarga melelas lelah.

• Paddy Field
Di tengah Summarecon Serpong yang tumbuh pesat, 

ternyata masih ada sawah lho. Hamparan padi yang 

luas ini bisa menjadi sarana edukasi untuk anak-

anak. Sekitar 1 bulan sekali saat padi sudah mulai 

menguning, Anda dan keluarga bisa merasakan 

sendiri memanen padi yang menghasilkan beras 

yang kita konsumsi sehari-hari. Biasanya ada kerbau 

pembajak sawah beserta petaninya di sini.
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• The Metamorphosys 
Butterfly park
Semua tentang kupu-kupu bisa Anda temukan di sini. 

Petugasnya dengan ramah akan menjelaskan bagaimana 

cara kupu-kupu bermetamorfosis. Tempat yang cocok 

untuk mengenalkan pengetahuan kepada anak Anda. 

Tapi jangan bawa pulang kupu-kupunya ya! 

• The Twister 
Setelah asyik melihat padi, wall climbing, universe 

amphitheater, dan lainnya, saatnya beraksi di area 

The Twister. Area ini merupakan tempat bermain 

Remote Control Car. Tempatnya di desain dengan 

konsep off road agar pengunjung lebih seru dalam 

memainkan remote controlnya!

• David’s Family Meet and Greet
Anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan 

menunggangi kerbau di sawah. David’s Family ini terinspirasi dari 

sosok bintang lapangan hijau asal inggris yang sangat terkenal, ya 

David Beckham! Bahkan si betina pasangan David juga diberi nama 

Victoria dan anak mereka pun dinamai Brooklyn. layaknya keluarga 

artis terkenal, David’s Family juga menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pengunjung tidak perlu khawatir karena ada para petani yang 

mendampingi buah hati Anda.

• Universe 
Amphitheatre
orang tua yang ingin bersantai, bisa 

menghabiskan waktu membaca buku 

atau santai mendengarkan musik di 

universe Amphitheatre. Duduk di lantai 

kayu atau bantal-bantal hijau besar yang 

disediakan gratis oleh pengelola membuat 

suasana bersantai ataupun piknik bersama 

keluarga dan teman-teman menjadi lebih 

menyenangkan. Hamparan rumput hijau 

dengan area terbuka ini memang ideal 

sekali sebagai tempat untuk bersantai dan 

menyaksikan terbenamnya matahari.

• Water Features
Fasilitas yang satu ini keren banget. Dilengkapi 

dengan The Mist yang mengeluarkan butiran air 

yang menyerupai asap tebal yang keluar dari pinggir 

bebatuan dan aliran air yang mengalir layaknya sungai 

di pedesaan. Berasa di alam banget! Pastikan Anda 

‘selfie’ di tempat yang unik ini ya.

Untitled-3   1 7/11/2017   12:03:46 PM
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• Beri contoh yang baik

cara anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar sangat 

bergantung pada pengaruh pola asuh dan hubungannya dengan 

ibu dan ayahnya. hubungan hangat dapat diperkuat antara 

lain lewat berbagai aktivitas bersama dan tentu saja bermain. 

berdasarkan penelitian, anak-anak yang sering bermain dengan 

orang tuanya terampil bergaul dengan teman-teman seusianya. 

orang tua yang hangat dan terampil bersosialisasi juga memiliki 

anak-anak yang suka tertawa dan mudah tersenyum. 

• Jangan berikan gadget

Perangkat elektronik hanya akan membuat si kecil berperilaku 

pasif meskipun sedang berada di dalam kelompok. jauhkan 

perangkat tersebut agar si kecil termotivasi untuk membaur 

dalam kelompoknya. 

• Berkenalan dengan anak lain

supaya anak mau bersosialisasi, ajak si kecil berkenalan dengan 

anak lain yang mudah bergaul dan berkarakter baik. ajak anak 

bermain dan berbaur dengan teman-teman lain sehingga anak 

terbiasa tidak sendirian.
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s
eiring dengan tumbuh kembang 

si kecil, ia juga perlu bersosialisasi 

meski usianya terbilang muda, yaitu 

di bawah lima tahun. banyak ibu yang 

terkadang bingung untuk menentukan 

kapan saat yang paling tepat untuk 

mengajak si kecil mulai berbaur dengan 

orang lain. 

Tiap anak berbeda
ingatlah bahwa tidak semua anak mudah 

untuk menerima kehadiran orang lain 

di sekitarnya, atau menjadi bagian dari 

kelompok. menurut rubin, profesor bidang 

 Melatih  
sosialisasi

• Play date!

cobalah untuk sering mengajak anak playdate bersama 

teman sebayanya atau yang lebih muda, agar si kecil 

bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. 

• Ikut pre-school atau kelompok bermain

saat ini cukup mudah ditemukan Paud atau kelompok 

bermain. dengan mengajak anak bergabung, ia akan 

belajar berkomunikasi dengan orang lain, berbagi, 

bersosialisasi, juga memahami bahwa akan ada 

perhatian dari guru dan teman satu kelompoknya.

• Latih si Kecil berani berinteraksi

kemampuan bersosialisasi pada dasarnya merupakan 

keberanian untuk berbicara dan berinteraksi dengan 

orang lain. ajak si kecil dalam acara-acara yang cukup 

besar, misalnya pesta, arisan, maupun berkunjung ke 

rumah kerabat. mintalah si kecil untuk menjawab sendiri 

pertanyaan  yang diajukan orang kepadanya, misalnya 

“siapa namamu?” atau “umur berapa sekarang?”

tips MeNgAJARKAN si KeCil BeRsOsiAlisAsi:

pengembangan manusia dan direktur 

dari center for children, relationships, 

and culture pada university of 

maryland, as, dalam banyak kejadian 

ada kalanya anak-anak lambat untuk 

beradaptasi dengan situasi yang baru. 

ini adalah hal yang lumrah, sehingga 

jangan dianggap sebagai sebuah 

masalah besar. kesabaran menjadi 

kunci anda dalam mengajarkan si 

kecil bersosialisasi. 

sebenarnya tidak ada aturan 

baku yang menujukkan usia tertentu 

menjadi usia ideal untuk anak 

bersosialisasi. sebenarnya sejak lahir 

pun si kecil sudah menjadi bagian 

dari kelompok, yaitu keluarga, yang 

setiap saat menemani dan menjaganya. 

bahkan tidak jarang juga saat pagi atau 

sore hari, ibu atau pengasuh mengajak 

si kecil berjalan-jalan. hal ini, juga 

termasuk dalam bagian pembelajaran 

si kecil mengenal lingkungannya. saat 

ia bisa melangkah dan berjalan, inilah 

waktunya untuk membaur dengan 

kelompoknya. dia akan belajar, ada 

anak-anak yang agresif, pasif, mudah 

bergaul, dan yang pendiam.

sejak Usia Dini

terbiasa 

berada di dalam 

kelompok membuat 

anak lebih mudah 

bergaul.
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D
ulu, perawatan spa hanya bisa dinikmati di hotel berbintang. Kini, dengan 

mudah dapat dinikmati di salon dekat rumah atau bahkan di rumah sendiri. 

Manfaat spa yang langsung bisa dirasakan tubuh, membuat spa menjadi 

favorit banyak wanita. Selain kulit tubuh dan wajah akan terlihat lebih segar, 

proses perawatannyapun memberikan efek yang mampu memanjakan tubuh dan 

merilekskan pikiran kaum wanita. 

Dari pengobatan hingga perawatan
Spa berasal dari kata Solus Per Aqua, yang dalam bahasa latin berarti pengobatan 

dengan air. Sejak jaman dulu spa memang banyak digunakan sebagai metode 

pengobatan untuk penyembuhan beragam penyakit, juga menjadi salah satu upaya 

merawat kesehatan dengan terapi air. Kini, teknik spa berkembang dan terbukti 

bisa berhasil diterapkan dalam perawatan kecantikan. Salah satunya adalah teknik 

pijat yang memang berasal dari pijat tradisional. Tidak hanya itu, produk perawatan 

seperti scrub, lulur, hingga rendaman air yang digunakanpun tergantung pada jenis 

dan paket perawatan apa yang diinginkan.

tubuh 
dan 

pikiran
rasakan segudang manfaat perawatan spa untuk kesehatan juga kecantikan kulit anda.

Jenis-jenis spa
Perawatan spa umumnya dibedakan 

berdasarkan tempat dan kegunaannya. Berikut 

adalah jenis-jenis spa yang cukup populer: 

• Destination Spa

Sesuai namanya, spa ini umumnya dilakukan 

di lokasi tertentu seperti sebuah pulau atau 

resort yang jauh dari keramaian. Prosesnya 

pun menyeluruh dan butuh waktu lebih 

karena meliputi peremajaan secara holistik, 

baik dari perawatan, pola makan yang sehat, 

aktivitas fisik, edukasi dan program lainnya. 

• Day Spa

Kebalikannya dari Destination Spa, yang ini 

hanya membutuhkan waktu kurang dari satu 

hari dan dikerjakan oleh terapis. Perawatan 

spa di salon-salon biasanya berupa facial, 

body massage, manicure &pedicure. 

• Mineral Spring Spa

umumnya mineral spa lebih fokus pada 

manfaat terapi air bagi kesehatan. Mineral 

Spring Spa menggunakan bahan-bahan mineral 

alami mengandalkan thermal dan air laut 

untuk memberikan perawatan hydrotherapy 

bagi kecantikan kulit dan kesehatan tubuh. 

• Eco Spa

Spa ini tidak hanya bertujuan untuk 

mempercantik diri tetapi juga memerhatikan 

kaedah ramah lingkungan dalam prosesnya. 

Seperti, penggunaan produk organik, lokasi 

yang ramah lingkungan termasuk peralatan 

perawatannya.

• Medical Spa

Jenis spa ini melibatkan supervisi dari dokter 

ahli dalam prosesnya, karena tidak hanya 

untuk perawatan tetapi juga pengobatan. 

umumnya fokus pada perawatan kosmetik 

seperti botoks, filler, medical peels yang 

dilakukan langsung oleh dokter bersangkutan.

Manfaat Spa
Jika Anda termasuk wanita yang sangat 

menikmati perawatan tubuh, inilah 

segudang manfaat perawatan spa yang 

rugi jika Anda lewatkan!

• Spa membantu  proses regenerasi 

kulit. Kulit tubuh kita umumnya akan 

beregenerasi dalam waktu 28 hari. 

Sel kulit mati yang berganti akan bisa 

bersih sempurna dengan melakukan 

scrubbing. Pada perawatan spa, terapis 

akan melakukan exfoliation ke seluruh 

tubuh sehingga mampu mengangkat 

kulit mati dengan sempurna sekaligus 

melembapkan dan menutrisi kulit. 

• Proses pemijatan yang biasanya 

dilakukan pada perawatan body 

spa bermanfaat untuk melancarkan 

peredaran darah. Hal ini berperan 

dalam menyuplai oksigen dan nutrisi ke 

seluruh bagian tubuh termasuk kulit. 

Jika kulit mendapat asupan nutrisi 

dan oksigen yang baik, tentunya akan 

tampak lebih sehat dan cerah. 

• Body spa sangat membantu 

dalam proses detoksifikasi 

kulit. Tidak dapat dipungkiri 

kondisi lingkungan dan polusi 

menyebabkan kulit tampak kusam 

dan kotor. Produk perawatan 

seperti body scrub dari bahan alami 

mampu menarik dan membuang 

racun yang mengendap dalam 

jaringan kulit, sehingga perawatan 

rutin akan membuat kulit tampak 

sehat terawat. 

• Siapa yang tidak ingin awet muda? 

Body spa membantu meremajakan 

kulit tubuh karena dalam prosesnya 

mampu memicu produksi kolagen 

dalam tubuh. Kolagen merupakan 

protein penting yang dibutuhkan 

kulit untuk membuat kulit 

tampak kencang dan awet muda. 

Produksi kolagen yang lancar akan 

meminimalkan munculnya keriput 

dan kulit yang kendur

Rileks berkat 
sPa
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Bambu spa indonesia, scientia square Park, summarecon serpong
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B
elakangan ini, hunian dalam  bentuk apartemen 

tampaknya semakin berkembang, terutama di 

kota-kota besar indonesia seperti Jakarta. Hal ini 

erat berkaitan dengan semakin meningkatnya keinginan 

masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang berada di 

lokasi strategis, mengingat lalu lintas di kota besar dihantui 

oleh kemacaetan sepanjang waktu.

Keterbatasan lahan dan harga tanah yang kian 

melambung, membuat orang untuk mempertimbangkan 

tinggal di apartemen.  Ya, tinggal di apartemen berarti 

harus siap mental karena biasanya jauh lebih kecil daripada 

rumah biasa. umumnya unit apartemen berukuran sekitar 

36m2 s/d 156m2 .

Bila Anda dan keluarga berniat menempati apartemen, 

berikut beberapa hal yang bisa dijadikan referensi agar 

tempat tinggal nyaman dan asri.

asal tahu caranya, apartemen tempat 

anda tinggal bisa lho ditata secara 

efisien agar nyaman dan asri.

         Menata 

Apartemen

Tetap hijau
Ketiadaan halaman di unit rumah vertikal bukan berarti Anda harus 

meninggalkan hobi bercocok tanam. Selain mempercantik hunian, 

kegiatan menanam juga menurunkan stres, lho…!

• PoT GAnTUnG
Agar lantai tetap bersih, manfaatkan pot gantung sebagai lahan 

tanam Anda. Bila ditata dengan rapi, pot gantung bisa terlihat cantik.

• Container garden
Anda bisa memanfaatkan balkon untuk bercocok tanam, dengan 

memanfaatkan container (pot mungil, box plastik, ember). letakkan 

dalam rak beroda sehingga Anda bisa memindahkannya dengan mudah. 

• TAnAMAn FUnGSIonAL
Agar tetap fungsional, tak ada salahnya Anda menanam bibit-bibit 

tanaman herba atau bunga-bungaan yang bisa dimanfaatkan untuk      

memasak, misalnya oregano, thyme, mint, rosemary, atau lavender.
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Trik penataan
Anda harus cerdas dalam menata interior agar semua kebutuhan tetap 

tersedia di unit apartemen tempat Anda tinggal. inilah trik nya: 

• Focal point

Agar terlihat lebih luas, Anda tak perlu memasang meja khusus untuk 

TV. Pasang TV Anda di dinding, percantik dengan beberapa elemen 

artwork di sekitarnya sehingga tampak lebih menarik. Di sekitarnya, 

Anda bisa memasang rak minimalis yang cantik. 

• gallery display atau open storage

gunakan floating shelves atau rak tempel untuk memajang benda-

benda hiasan atau memento koleksi, atau dengan rak penyimpanan 

yang terbuka. Tata rak ini dengan cara unik agar tidak terlihat 

membosankan. 

• Bermain warna atau floor coverings

Agar ruangan tak tampak sempit, cobalah cat dengan warna menarik. 

Atau pasang wallpapers dan karpet unik sehingga ruang terlihat cerah.

• Trik cermin

Salah satu trik klasik untuk memberi kesan ruang yang luas adalah 

memasang cermin. Pilih cermin besar lalu tempatkan  secara strategis 

sehingga ruangan Anda tampak lebih luas. 

Keuntungan tinggal di apartemen:
• lokasi bisa dipilih di tengah pusat kegiatan sehari hari, sehingga lebih 

dekat dengan tempat kerja maupun pusat berbelanjaan.

• lebih aman karena umumnya sudah dilengkapi dengan sekuriti 24 jam.

• Harga relatif lebih terjangkau karena hanya butuh lahan yang sedikit. 

• Terhindar kemacetan lalu lintas, ke tempat kerjapun tidak melelahkan.

• Dilengkapi fasilitas, seperti kolam renang, pusat kebugaran, salon, rumah 

makan, dan sebagainya sehingga lebih nyaman.

Summarecon Serpong    39
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P
enyuka hidangan western, khususnya grill dan hidangan shabu khas Jepang bisa 

menjadikan Portable sebagai pilihan utama. Kenapa? Sesuai namanya, restoran ini 

menjadikan sajian grill dan shabu sebagai hidangan andalan. untuk kategori grill 

tinggal pilih, mulai dari hidangan barat, hidangan Asia lainnya, termasuk indonesia, hingga 

pilihan dessert cantik yang demikian menggoda selera. 

Tempat makan yang resmi dibuka pada akhir April 2017 ini sekaligus menjadi outlet 

kedua dari Portable Grill & Shabu. lokasinya ada di kawasan Ruko Fluorite, Blok FR no. 1A, 

Summarecon Serpong. 

Sebagai pilihan western, Portable menyajikan menu Beef & Yolk yang dagingnya 

terasa lembut dan kaya bumbu, ada juga steak bernama 250 gr Wagyu Beef Sirloin yang 

disandingkan dengan Cream Mushroom Sauce dan beberapa pendamping seperti jagung, 

kentang, serta potongan jamur. untuk pilihan Asia-nya, Anda bisa mencoba sajian bernama 

Asian Beef Ribs yang terdiri dari nasi putih berbungkus daun pisang yang disajikan dengan 

beberapa potongan beef berbumbu khas Asia. Deretan menu Asia lain dan indonesia yang 

bisa dicicipi, antara lain Sop Buntut, Dori Bakar Dabu Dabu, Shawarma Chicken Pita, hingga 

Nasi Bakar Pedas Teri & Ayam Serundeng. Dan ada menu Angelhair Baramundi, Beef Pull Rib, 

Caesar Salad kreasi celebrity chef Chandra Yudasswara (chef’s table).

Jangan pernah melewatkan beberapa piliihan dessert manis yang ada. Mulai dari   

Chocolate Lava Cake, Chocolate Double Fudge Cake, Mango Pudding, Vanilla Cheese Cake, 

hingga Picasso Chocolate. Seluruh hidangan di tempat ini ditawarkan dengan harga antara   

Rp 39.000,- hingga Rp 280.000,- tiap porsinya.

Sedangkan bagi Anda yang ingin menikmati pilihan shabu, bisa menjumpainya di lantai 

2. Di sini Anda akan mendapatkan sebuah tungku, sehingga bisa memasak dan menikmati 

shabu-nya secara lebih leluasa alias tidak perlu sharing dengan teman semeja. Dengan 

konsep ‘all you can eat’ pengunjung bisa menikmati shabu dengan rentang waktu 2 jam 

(setiap harinya). Harga yang ditawarkan mulai Rp 138.000,++.

portable grill & shabu 

ruko Fluorite

blok Fr no. 1a

jl raya kelapa gading utara

summarecon serpong

021 – 55681587

nyaman & nikmat di 

Portable 
Grill & Shabu
Banyak pilihan menu yang siap 

memanjakan indera perasa 

Anda dan keluarga.
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M
au tahu cara paling asyik menghabiskan waktu santai selain berbelanja dan makan 

di mal? Tak ada salahnya mencoba kreativitas Anda di atas kanvas di Arti Paint Bar. 

Ya! Satu lagi tempat keren dan artsy di kawasan Boulevard gading Serpong, tepatnya 

di onePM lifestyle Building level 1. 

Anda bisa bebas menuangkan kreativitas dan ide ke dalam media kanvas dan cat akrilik 

di Arti Paint Bar. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa atau tidak pernah melukis sekali pun. 

Ada instruktur terampil yang mendampingi dan siap membantu Anda melukis seperti pelukis 

professional. “Disini kami menawarkan konsep Fun Painting, melukis untuk hobi, eksplorasi, dan 

relaksasi untuk semua orang dari berbagai kalangan”, ujar Mas Wahyu, artis yang sedang bertugas.

Studio lukis yang berdiri sejak bulan oktober 2016 lalu menghadirkan beberapa jenis sesi 

lukis. Pertama, guided Session yaitu kelas dengan bantuan instruktur dari step awal hingga 

step akhir. Kedua, Freestyle Session adalah kelas melukis bebas dengan bantuan instruktur. 

Ketiga, open Studio, kelas melukis bebas tanpa bantuan instruktur. Dan keempat, Private 

event jenis kelas melukis khusus untuk grup yang ingin merayakan ulang tahun, hari jadi 

atau acara kantor. Wow.. Seru kan? Anda bisa mengajak keluarga atau teman se-geng untuk 

melukis bersama.

Di Arti Paint Bar semua alat disediakan, termasuk kanvas kosong, kuas, tempat cat, cat 

akrilik berbagai warna yang tak terbatas, apron, dan satu minuman favorit yang Anda bisa 

pilih sendiri per sesi. instrukturnya pun juga pilihan, lho. Arti Paint Bar buka dari pk 10.00 

hingga pk 21.00. untuk informasi terbaru dan lebih jelas Anda bisa langsung mengunjungi 

website-nya di www.artipaintbar.com.

cara seru menikmati 

waktu luang dengan 

‘memainkan’ cat, 

kuas dan kanvas

ARti pAiNtBAR

onePm lifestyle building level 1

jl boulevard gading serpong kav. m5 no. 17-18

tangerang 15810

selasa - sabtu, 10am - 9pm

(021) 2917 1597 / 0818 0828 2222

info@artipaintbar.com
Ruko golden 8

jl ki hajar dewantara - summarecon serpong

Di ARti pAiNt BAR
Relaksasi

J
ika Anda masih ragu untuk datang ke 

area komersial golden 8, Anda bisa 

browsing dulu di internet. Masukkan 

kata kunci ‘kuliner di ruko golden 8’, dan 

Anda akan menemukan aneka tempat 

kuliner yang siap memanjakan indera 

perasa Anda dan keluarga. Kawasan 

golden 8 memang strategis, yaitu dekat 

dengan Sekolah Pahoa dan Tunas Bangsa, 

serta Jasmine Residence. Hal ini membuat 

kawasan ini tak pernah sepi dari lalu 

lalang pengunjung.

Beberapa rekomendasi tempat kuliner 

yang bisa Anda cicipi kelezatannya di 

golden 8 adalah B’Steak Grill & Pancake, 

Turning Point Coffee, Porto Bistreau, 

Daily Press Coffee, Torigen, Legato 

Gelato, Puri Oka, Gudeg Trisnawati, 

Kakolait. Pastikan Anda booking tempat 

dulu, sebab di akhir pekan, beberapa 

berPetualang 
surga bisnis & kuliner 
Di gOlDeN 8!
anda bisa memanjakan lidah dengan mudah 

dan praktis hanya dalam satu kawasan.

Summarecon Serpong    45

tempat kuliner ini sangat ramai. Jangan 

lupa bawa semua anggota keluarga sebab 

selain di kawasan ini menyediakan tempat 

parkir yang luas, beberapa tempat kuliner 

juga luas areanya. 

Tentu, kesempurnaan golden 8 sebagai 

kawasan kuliner tak diragukan lagi. 

Tapi kawasan ini tak hanya menawarkan 

petualangan rasa saja. Mengingat golden 8 

berada dekat dengan kawasan pendidikan, 

Anda juga bisa menemukan puluhan 

tempat kursus untuk buah hati Anda, 

mulai dari kursus baca, bahasa inggris dan 

Mandarin, hingga kursus robotic. Beberapa 

perkantoran dan perbankan juga siap 

memenuhi kebutuhan bisnis Anda. 

Jadi tunggu apalagi? Datanglah bersama 

keluarga di golden 8 dan manfaatkan 

kelengkapan fasilitas bagi kebutuhan 

keluarga disini.
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K
ehadiran Kakolait pada 17 oktober 2016 lalu di kawasan Summarecon 

Serpong seperti oase bagi para pecinta cokelat. Jika selama ini mereka harus 

datang ke coffee shop untuk mendapatkan menu cokelat, kini mereka boleh 

bergembira karena kehadiran Kakolait, kafe yang spesial menyuguhkan berbagai 

aneka menu berbahan dasar cokelat. interiornya didesain dengan minimalis, 

modern, dan dominasi warna cokelat, sesuai dengan menu utama yang disajikan. 

Menurut Pricillia Pranata, salah satu pemilik Kakolait, ada tiga menu andalan 

yang wajib dicoba : Chocolate Classic (Dark), American Marshmallow (Milk), Crunchy 

Waffle Balls (Dark). Ketiga minuman ini tersaji manis di dalam gelas bulat berwarna 

gradasi putih dan cokelat. Selain sajiannya yang manis, rasa ketiganya pun di jamin 

enak semua.

Chocolate Classic (Dark) memiliki rasa cokelat yang medium, kental, manis dan 

enak banget. American Marshmallow (Milk) dikombinasi rasa cokelat yang paling 

manis, potongan marsmallow yang mudah meleleh dengan minuman cokelat yang 

hangat. Crunchy Waffle Balls minuman cokelat pekat, manisnya pas dan paling 

creamy. Selain minuman cokelat, Kakolait juga menyediakan kopi, teh, waffle, dan 

cemilan ringan lainnya.

O ya, di Kakolait juga disedikan printer gratis bagi Anda yang ingin mengerjakan 

tugas kuliah atau presentasi kantor lho. Jadi tunggu apalagi! nikmati secangkir 

cokelat hangat di tempat yang unik dan instagramable!

Fin & Beth: 
Kafe yang Hangat

tempatnya yang semakin mengakrabkan 

suasana makan Anda.

K
afe yang mulai beroperasi sejak bulan Juni 2016 ini memang hanya 

menyediakan 1 lantai untuk pengunjung. “lantai 2 untuk dapur,” dijelaskan 

Alexander, chef dari Fin & Beth. Keseluruhan desain dan pilihan interiornya 

minimalis dengan didominasi oleh kayu berwarna light. Hanya tersedia beberapa 

seat untuk Anda menyantap menu yang ditawarkan, tentu hal ini tidak akan 

mengurangi kenyamanan Anda. “Pada awalnya memang kami inginnya dikenal 

orang karena menu kami memang enak, dan tidak diragukan lagi untuk cita rasanya. 

Tapi semakin lama banyak masukan dari pelanggan untuk sedikit mempercantik 

ruangan,” ujar Alex. “Jadi, sekarang, Fin & Beth lumayan instagramable”, lanjut Alex. 

Bagaimana dengan menu? Salah satu yang wajib Anda coba adalah Swedish 

Meatball. Jika selama ini Anda hanya menemukan menu ini di iKeA, kini Anda 

bisa memesannya di kafe yang buka mulai jam 10.00 pagi hingga 21.00 malam ini. 

“Tapi menu Swedish Meatball di tempat ini non-halal,” jelas Alex. Tapi tidak perlu 

khawatir, disediakan juga untuk menu halal, Cheesy Crepes with Bacon  dengan 

potongan crepes yang cenderung tasteless dilumuri dengan mozarella dan melted 

cheese di atasnya serta potongan beef bacon. 

Kombinasi yang pas! Penasaran kan? Jangan lupa ajak keluarga dan teman dekat ya!

Fin & Beth Cafe

ruko golden 8 blok j no 15

jl ki hajar dewantara

summarecon serpong

ig: @finandbeth

KaKolait: 
Oase Para Pecinta cOkelat!
Mengonsumsi hidangan berbahan cokelat 

akan membuat Anda good mood.

Kakolait

jl. ki hajar dewantara

ruko golden 8 block i no.33

summarecon serpong

telp. 021-54210983

ig: @kakolait

S
ejak dipasarkan dari 2013 lalu, 

kawasan Ruko new Jasmine sudah 

dipenuhi oleh para pebisnis. Di 

kawasan ini, Anda bisa dengan mudah 

menemukan beragam fasilitas yang 

dibutuhkan. Bisa menikmati aneka 

petualangan kuliner hanya dengan 

beberapa langkah kaki saja, bisa 

memanjakan diri dengan melakukan 

perawatan tubuh, bahkan Anda 

sekaligus bisa membawa hewan piaraan 

kesayangan ke dokter hewan. Masih 

kurang? Anda mau kursus bahasa 

asing, menyelesaikan urusan di bank, 

geliat bisnis baru di kawasan New Jasmine.

menitipkan anak, atau mau belanja sepatu? 

Semua bisa Anda temukan di kawasan   

new Jasmine.

Kawasan ruko new Jasmine yang dekat 

dengan beberapa hunian, seperti Jasmine, 

Alexandrite dan Beryl, membuat para 

pebisnis kuliner juga banyak membuka 

gerainya di sini. Beberapa di antaranya 

adalah Takuma Coffee House, nala 

Coffee, Seven Code Coffee & Dessert, 

Kikobi, Bakmi Mercon Ha-el, dan yang 

terbaru adalah Petik, sebuah gerai yang 

menyediakan aneka juice sehat untuk 

Anda dan keluarga.

nah, bagaimana? Mulai sekarang Anda 

bisa membuat agenda untuk menikmati 

akhir pekan dengan gembira di kawasan 

new Jasmine ini.

Alternatif Baru untuk

Membuka 
Usaha

Ruko New Jasmine 

jl kelapa gading selatan, summarecon serpong
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LAnGKAH-LAnGKAH 
tRANsAKsi BCA viRtUAl 
ACCOUNt

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

5. 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 :

 o *Bila kolom “Jumlah Transfer” tertera  

 nominal, masukkan berita (optional)

 o *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’

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’

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: 

•		Nama:	Nama	pelanggan	BCA	Virtual	Account		

 (nama yang diberikan Co-partner, wajib) 

•		Alamat:	Alamat	pelanggan	BCA	

 Virtual Account  

•		Telepon:	No.	Telepon	Pelanggan	BCA	

 Virtual Account 

•		Bank	Tujuan:	BCA	(wajib)	

•		Nomor	Rekening	Tujuan	:	

 no. BCA Virtual Account (wajib)

•		Kota:	Kota	pelanggan	BCA	Virtual	Account

•		Negara:	Negara	pelanggan	BCA	

 Virtual Account 

•		Nama	Pengirim:	Nama	orang	yang		 	

 mentransfer dana 

•		Alamat:	Alamat	orang	yang	mentransfer	dana	

•		Sumber	Dana:	Tunai/Debet	rekening/

 Cek/Bilyet (Bg)

•		Jumlah	Dikrim:	jumlah	dana	yang	akan		

 ditransfer/dikirim

•		Berita:	Nomor	BCA	Virtual	Account(wajib)

Cara bayar yang lebih mudah, hemat waktu, dan 
segera teridentifikasi; setiap bulan dari tanggal 5 – 25.

S
alah satu kemudahan bagi Anda yang bertempat tinggal di kawasan Summarecon 

Serpong adalah saat memenuhi kewajiban dalam membayar iPl dan PAM. 

Kini dengan BCA 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 nomor 

unit rumah yang dimiliki, sehingga setiap unit rumah memiliki iD yang berbeda. Demikian 

pula untuk iPl ataupun PAM, masing masing memiliki iD yang berbeda. Hal ini untuk 

memudahkan dalam melakukan identifikasi pembayaran dari masing-masing tagihan.

Dengan melakukan pembayaran iPl dan PAM lewat BCA VA, otomatis pembayaran Anda 

akan teridentifikasi. iD Virtual Account merupakan kode identifikasi yang customized 

dari blok rumah masing-masing pemilik, sehingga pihak management akan langsung 

dapat mengidentifikasi pembayaran Anda, tanpa harus mencantumkan nomor unit rumah 

ataupun konfirmasi. Selain itu, pembayaran iPl dan PAM dapat dilakukan di mana saja, 

artinya menghemat waktu dan tenaga. 

Pembayaran dapat langsung melalui: internet banking, jaringan ATM BCA, ANT BCA, 

dan counter BCA terdekat ataupun bank lainnya (melalui RTGS). 

bayar Pam dan 
iPl lewat virtual 
account (va)
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