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Salam Sejahtera
Tanpa terasa di penghujung tahun 2013 ini telah banyak pembangunan 

sarana dan prasarana maupun pusat bisnis yang ada di kawasan 

Summarecon Serpong. Semua itu tentunya akan terasa lebih 

mempermudah aktivitas warga dan lebih melengkapi fasilitas 

pendukung bagi warga Summarecon Serpong.  Dengan  demikian  

kawasan  Summarecon Serpong lambat laun akan menjadi kota 

mandiri.

Menjalani tahun baru 2014, tentu ada sudah memiliki resolusi 

untuk hidup yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Terapkan healthy life style dalam keluarga dengan pola makan sehat 

semisal lebih sering mengonsumsi makanan organik. Juga berolahraga 

dengan rutin, toh prasarana sudah tersedia (lihat hal 16). Dengan 

demikian Anda sekeluarga memiliki tubuh yang sehat segar dan 

energik. Beruntung memang Anda sudah menempati kawasan yang 

environment friendly, setidaknya setiap hari Anda menghirup udara 

bersih (lihat hal 28).  

Penerbitan “Summarecon Serpong Magazine” edisi perdana ini 

semoga dapat menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang 

terjadi di seputar kawasan Summarecon Serpong. 

Kami merasa masih banyak kekurangan dalam Summarecon 

Serpong Magazine ini, oleh kerena itu masukkan dan kritik dari 

pembaca maupun warga Summarecon Serpong akan sangat 

membantu demi peningkatan kualitas majalah ini.

Akhir kata selamat membaca dan sukses untuk Anda semua.

 

MAGDALENA JULIATI
EXECUTIVE DIRECTOR KSO SUMMARECON SERPONG

Untuk kritik dan saran mengenai 
majalah Summarecon Serpong dapat 
dilayangkan Via email : 
Promosi PSS@summarecon.com

Summarecon Serpong magazine 
diterbitkan untuk
KSO SUMMARECON SERPONG oleh:



SUKSES 
LAUNCHING
Peningkatan nilai investasi serta kualitas  produk, telah memberi 

kepercayaan kepada masyarakat untuk segera memiliki hunian di sini.

H 
ingga bulan Juni 2013 Summarecon Serpong telah melaksana-
kan 3 kali  peluncuran hunian, yang dimulai pada pertengahan 
Maret. Diawali dengan mempersembahkan cluster Volta yang 

berada di kawasan Scientia Garden dengan jumlah unit sebanyak 168 
buah. Saat itu juga langsung diserbu habis oleh para peminat.

Melanjutkan sukses cluster Volta, pada bulan April telah diluncurkan 
dua produk komersial yaitu ruko 3 lantai: Ruko New Jasmine Extension 
sebanyak 30 unit dan Ruko Darwin, dengan total 89 unit. Ini juga habis 
diserbu para pembeli di hari peluncuran tersebut.

Dari cluster Volta hingga cluster Maxwell

Produk ketiga yang ditawarkan kepada calon pembeli adalah cluster 
kavling eksklusif, Emerald Cove, yang letaknya bersebelahan  dengan area 
Padang Golf Gading Raya, dengan beberapa kavling yang memiliki view 
langsung ke Padang Golf. Produk yang sangat terbatas ini ditawarkan hanya 
sebayak 40 unit.      

Keberhasilan demi keberhasilan penjualan di Summarecon Serpong, 
merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kualitas 
dan produk yang dihasilkan oleh Summarecon Serpong. Tentunya termasuk 
peningkatan nilai investasi yang tumbuh secara baik di kawasan ini.

New Jasmine

Emerald Cove

Darwinhighlight
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Euforia Peluncuran 
Cluster Maxwell
Sabtu pagi di Plaza Summarecon Serpong, yang berlokasi di Jl. Boulevard 
Gading Serpong Blok M5 No. 3, waktu menunjukkan belum pukul 10.00, 
namun orang-orang sudah ramai menunggu dibukanya penjualan unit 
hunian di cluster Maxwell. Acara yang digelar satu hari pada tanggal 5 
Oktober 2013, membuat para calon pembeli segera antri. tidak ingin 
melewatkan kesempatan emas untuk memilikinya. Hanya dalam tempo 
singkat, sejumlah 92 unit terjual.

Cluster Maxwell berada di kawasan Scientia Garden dengan desain 
arsitektur art deco yang tak lekang oleh waktu, serta dilengkapi Club House 
dan lahan terbuka hijau untuk menciptakan lingkungan hunian yang 
nyaman.

Scientia Garden, kawasan seluas 200 Ha di Summarecon Serpong 
dirancang sebagai kawasan terpadu “Smart and Green Environment”. 
Berbagai fasilitas penunjang melengkapinya, seperti di bidang pendidikan 
Universitas Multimedia Nusantara, Surya Research & Education Center, 
dan Surya University sudah beroperasi. Ada pula SDC –Summarecon 
Digital Center, pusat perbelanjaan produk berbasis teknologi seperti gadget 
dan perangkat elektronik lainnya. Fasillitas lainnya antara lain Scientia 
Convention Center, Scientia Business Park, dan tentunya Commercial Area.

Kawasan Scientia Garden memang kental akan kesan sains. Nama 

Cluster Maxwell menghadirkan hunian dengan pilihan 
luas tanah 144 m2 dan luas bangunan 176 m2 (Tipe W), luas 
tanah 162 m2 dan luas bangunan 193 m2 (Tipe X), luas tanah 
vary m2 dan luas bangunan 193 m2 (Tipe X Hook), serta luas 
tanah 180 m2 dan luas bangunan 212 m2 (Tipe Y).

cluster Maxwell terinspirasi dari nama seorang penemu dasar fisika 
modern asal Inggris, yang lahir di Edinburgh pada 13 Juni 1831, 
James Clerk Maxwell 

Antara cluster Maxwell dan berbagai fasilitas yang ada di sana 
hanya terpaut jarak yang begitu dekat. Itulah mengapa cluster 
ini sangat strategis, bahkan bisa ditempuh dalam waktu kurang 
dari tiga menit berkendaraan. Ini pula yang menjadi alasan orang-
orang antusias menghadiri peluncuran cluster Maxwell dan tak ragu 
memutuskan memiliki hunian tersebut. 

Maxwell
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Ricky, “Lokasinya bagus, aksesnya 
mudah, dan kawasan ini juga 

cukup lengkap fasilitasnya. Ada 
sekolah, universitas, pusat belanja 

dan sebagainya.”

Steven, “Tempatnya 
strategis, dekat dengan 

pusat bisnis. Juga 
fasilitasnya lengkap, saya 
juga rela antre sejak pagi”

TESTIMONI

SOLD OUT

berita
utama

PT Summarecon Agung TBK, telah terpilih menjadi salah satu dari 50 
perusahaan top di Indonesia  yang mendapat penghargaan dari majalah 
Forbes Indonesia. Pemberian penghargaan yang dilakukan setiap tahun 
kepada perusahaan berprestasi ini adalah untuk ketiga kalinya. 

Sekurangnya 300 eksekutif perusahaan yang terwakili hadir dalam 
acara pemberian award yang diikuti dengan gala dinner. Acara yang  
berlangsung pada tgl 25 November 2013 di Hotel Indonesia Kempinski’s 
Grand Ballroom ini, mengundang para penerima penghargaan untuk 
tiga tahun berturut-turut , tampil menerima penghargaan khusus yang 
dinamakan  Trifecta.  
      

  Pemilihan 50 perusahaan berprestasi ini berdasarkan: 
• Angka beberapa metriks seperti 5 tahun  rata-rata  return on equity
• Tiga tahun peningkatan penjualan
• Tahun peningkatan  EPS 
Semua harga dan nilai tukar terhitung per 15 Mei dengan 
menggunakan full year financial result yang terakhir,  terutama tahun 
fiskal 2012. “Performance dari kelima puluh perusahaan ini, meski di 
tahun yang penuh kesulitan, menurut catatan di bursa saham mereka 
telah membuktikan mampu bertahan”, demikian pendapat Justin 
Doebele, chief editorial advisor dari Forbes Indonesia.

Awards
Forbes Indonesia

Best of the Best
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Summarecon 
Serpong 
meraih 
penghargaan

P 
ada pertengahan Juli 2013, majalah SWA telah menyerahkan 
penghargaan Indonesia Green Company Achievemnet 2013 
kepada 6(enam) perusahaan, yang berdasarkan survei memiliki 

kepedulian lingkungan tertinggi di Indonesia. Keenam perusahan tersebut 
adalah : PT Biofarma, PT Garuda Indonesia, PT Bank Negara Indonesia,   
PT Martina Berto, PT Holcim Indonesia dan PT Summarecon Agung Tbk 
yang dalam penghargaan ini diserahkan untuk Summarecon Serpong. 

Penghargaan ini tentu saja menjadi sebuah pengakuan bahwa 
Summarecon Serpong telah berbuat banyak untuk masalah lingkungan 
hidup. Tak dapat dipungkiri seringkali pengembang properti dituduh 
berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan proyek 
pembangunan yang dilakukannya. Karena itulah Summarecon sebagai 
salah satu pengembang yang memilki banyak proyek properti di Tanah Air, 
mencoba menghapus citra tak sedap itu dengan menampilkan aspek hijau 
di setiap pernbangunan proyek propertinya. 

Kriteria Pengharagaan
Yang dinilai oleh panitia Indonesia Green Company Achievement 2013, 
terhadap para pemenang adalah Program masing-masing perusahaan. 
Adapun program yang memang hingga sekarang tetap berlanjut di 
Summarecon Serpong dan yang menjadikan kemenangan tersebut  adalah: 

• Penanaman&pemeliharaan Pohon Pengikat CO2. 
• Estate Regulation: larangan pengambilan air tanah (sumur bor/pantek) 
dan merubah area hijau.
• Membuat sumur resapan di setiap rumah, total 10.000 m3 dan membuat 
lubang biopori.
• Pengelolaan sampah rumah tangga.
• Pemakaian material ramah lingkungan (ISO 14000)
• Pemakaian lampu LED dan Solar Cell, Green Building, pemanfaatan gas 
buang dari genset sebagai energy absorption chiller.
• Penyediaan fasilitas sepeda listrik, shuttle bus, pasar modern dan   
terbuka hijau.

Kemampuan Summarecon Serpong melibatkan penghuninya untuk 
turut menjaga lingkungan mendapat acungan jempol dari Ismid Hadad, 
salah satu juri ajang GreenCompanies. Menurut Ketua Dewan Pembina 
KEHATI, kemampuannya adalah melibatkan penghuni untuk menjaga 
pohon-pohon yang sudah ditanam di kawasan perumahan tersebut. Selain 
itu, Ismid menilai, metode dan pendekatan Summarecon Serpong untuk 
mengelola limbah, baik limbah cair maupun padat, sudah cukup efektif. 
Menurut Ismid, kemampuan Summarecon Serpong tersebut menjadi nilai 
plus karena pengelolaan lingkungan harus dilakukan bersama masyarakat. 
“Upaya ini bisa dihitung berhasil,” ucapnya.

berita
utama

”Upaya 
perusahaan 

untuk menjadi 

green company 

direalisasikan 

dengan membentuk 

komunitas hijau 

di Summarecon 
Serpong.”

Salah satu Visi  pilar bisnis Summarecon adalah Environment dengan 
mengajak penghuni perumahannya Go Green.

INDONESIA 
GREEN COMPANY 
ACHIEVEMENT 
2013

Usaha yang tidak sia-sia
Summarecon memancangkan tiga pilar 
bisnisnya, yang terdiri dari ekonomi, social dan 
lingkungan. “Lingkungan menjadi salah satu 
pilar, yang digalakkan sebagai bagian dari bisnis 
inti sejak kami mendeklarasikan visi baru tahun 
2005,” ujar Johanes Mardjuki, Presdir 
PT Summarecon Agung Tbki. “Setiap kali kami 
akan melakukan pembangunan, pasti aspek 
hijaunya dikaji lebih dulu. Misalnya, apakah 

sudah memakai pendaur ulang air,” ia menambahkan. 
Untuk pengelolaan sampah, Summarecon bekerja sama dengan 

Yayasan Buddha Tzu Chi. Dalam kerja sama ini, pihak Summarecon 
mengumpulkan semua sampah, lalu diberikan ke fasilitas milik yayasan. 
Selanjutnya, pihak yayasan yang akan mendaur ulang. Menurut Johanes, 
kerja sama ini bersifat sosial, “tidak ada uangnya”.

Selain aspek lingkungan yang lebih hijau, Summarecon juga 
memerhatikan segi desain rumah dan gedung sehingga benar-benar 
hemat energi. Salah satu program peduli lingkungan yang sedang 
dikembangkan adalah pembangunan perkantoran hljau. Perkantoran itu 
benar-benar dirancang hemat energi, misalnya, pemakaian AC seminimal 
mungkin. Summarecon Serpong pun menjalankan program penanaman 
pohon secara massif, kepada penghuni kompleks perumahan diajarkan 
agar  benar-benar perhatian pada lingkungan, misalnya dengan tidak 
mengizinkan mereka membuat sumur pantek, melainkan harus memakai.
air PAM pihak pengelola.

Menurut Magdalena Juliati, Direktur 
Eksekutif KSO (Kerja sama Strategis 
Operasional) Summarecon Serpong, 
upaya perusahaannya untuk menjadi green 
company direalisasikan dengan membentuk 
komunitas hijau. Bahkan, ada investasi 
khusus untuk pengelolaan lingkungan ini. 
Misalnya, pembuatan pengolahan air. Satu 

mesin pengolahan air saja harganya bisa mencapai Rp 3 miliar. Padahal 
Summarecon Serpong mempunyai 27 klaster. Saat ini, yang sudah memiliki 
pengolahan air baru 10 klaster. 

 Soal pengolahan sampah, fasilitas yang dibuat telah menelan 
investasi hingga Rp 20 miliar. Dibangun pada lahan seluas 1 ha, dipakai 
untuk mengolah sampah basah, kering dan puing. “Sebetulnya, bisnis 
kami adalah jualan rumah. Tapi, kami tidak sekadar menjual rumah. 
Kami mementingkan pemilik penghuni rumah agar ikut serta menjaga 
(lingkungan). Penghuni tentunya bisa digerakkan bila ada regulasi. Kami 
punya estate regulation yang memungkinkan itu,” papar Magdalena. 
“Sebetulnya, dari sisi ini, berat melakoni green business. Tapi, kami tetap 
lakoni, dan ternyata kami tidak rugi walaupun investasinya besar,” tambah 
Magdalena.
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berita
utama

Kehidupan dalam 
Bidikan Lensa

Sebuah foto bisa 
 mengungkapkan begitu 

banyak cerita. 
Saling berkait antara 

manusia dan alam 
sekitarnya.

“B
elajar kejujuran dari fotografi.” 
 Itulah yang selalu  ditekankan 
 Darwis Triadi, fotografer 

 profesional. Dan ternyata banyak sekali orang 
yang masih ingin belajar jujur. Itulah yang  terlihat 
saat Summarecon Serpong  mengadakan Work-
shop Photography  bersama Arbain Rambey dan 
Darwis Triadi di  Summarecon Mal Serpong, 24 
Agusutus 2013 lalu.

Acara yang diadakan siang hari di Circle 
Atrium itu dipadati banyak pengunjung. Kursi 
yang disediakan panitia pun terpaksa ditambah 
karena membludaknya jumlah perserta yang 
tertarik menambah ilmu fotografi gratis dari dua 
fotografer terkenal itu.

Banyak yang 
 berbakat
Selain workshop fotografi, pada acara ini 
juga diumumkan pemenang lomba foto 
“ Better  Living, Better Future” yang diadakan 
 Summarecon Serpong akhir Juli lalu.  Menurut 
ibu Magdalena Juliati, Executive  Director 
 Summarecon Serpong, yang membuka 
acara tersebut, kegiatan ini diselenggarakan 
 untuk mewadahi aktivitas fotografi sekaligus 
 memajukan dunia fotografi di Indonesia.

Dan ternyata, kegiatan ini  mendapat 
 sambutan luar biasa dari para pecinta  fotografi. 
Terbukti 1633 peserta ikut  berlomba di ajang 
yang berhadiah total Rp 170 juta rupiah ini. 
 Seratus hasil karya mereka terpajang di 
 sekeliling Circle Atrium. Mengundang decak 
kagum dan keingintahuan para  pengunjung 
mal. “Bahkan ada peserta lomba yang 
masih SMP, lho,” ujar ibu Magdalena.  Saking 
 banyaknya foto berkualitas yang masuk 
ke  panitia lomba, panitia akhirnya sepakat 
 menambah satu kategori pemenang, yaitu 
 Pilihan Developer. Melengkapi empat  kategori 
lain, yaitu Landscape, Human Interest, 
 Architecture, dan Close Up.

Arbain Rambey, selaku ketua dewan juri, 
pun turut bangga dengan foto-foto yang masuk. 
“Banyak angle pemotretan baru. Banyak nama 
baru, pemenangnya pun nama baru di dunia 
fotografi. Meskipun ada juga nama-nama 

lama yang kerap mengikuti 
lomba foto,” ujarnya. Tentu 
saja, kenyataan ini sangat 
menggembirakan.

Hal membahagiakan juga 
bagi para pengunjung dan 
peserta workshop fotografi, 
karena selain mendapat 
ilmu, berbagai hadiah me-
narik,  seperti voucher dari 
Hagendaaz, Sunny Side Up, 
dibagikan kepada peserta, 
meriah!

Berbagi ilmu
Pada sesi pertama workshop, Arbain Rambey, 
fotografer jurnalistik senior dari salah satu 
harian ternama nasional berbagi ilmu tentang 
fotografi arsitektur. Menurut fotografer yang 
telah meraih berbagai penghargaan itu, cabang 
fotografi ini bisa menghasilkan banyak uang. 
Dan untuk menggelutinya, harus ‘bersahabat’ 
dengan olah digital. “Olah digital diperlukan 

untuk memperbaiki yang tidak bisa diatasi 
kamera. Karena optikal terbatas,” imbuh Arbain.

Sambil menerangkan, Arbain  menampilkan 
berbagai foto arsitektur hasil jepretannya 
sendiri. Dari foto tersebut, ia memberi  berbagai 
trik fotografi untuk membuat foto makin 
menarik dan berkualitas. “Untuk mendapatkan 
cahaya terbaik, foto saat pagi atau sore hari. 
Biasanya para arsitek sudah memperkirakan 
arah cahaya ketika membangun sebuah rumah 
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Pemenang 

1 dan 2
Kategori 

Detail and 

Close Up

Pemenang 

1 dan 2
Kategori 

Arsitektur

Pemenang 

1 dan 2
Kategori 

Landscape

Pemenang 

1 dan 2
Kategori 

Human 

Interest



atau bangunan, tinggal kita yang 
mempergunakannya sebaik 
mungkin,” ujar Arbain. Oleh karena 
itu, jangan puas dengan satu angle 
foto. “Berjalanlah mengitari obyek 
untuk mencoba angle-angle baru 
dan mencari angle terbaik,” saran 
Arbain.

Setelah Arbain membagi ilmu, 
giliran fotografer Darwis Triadi yang 
memberi  pengetahuan tentang 
memotret model. Dengan  gayanya 
yang santai, Darwis langsung 
membuka sesi ini dengan kalimat: 
“Fotografi itu gampang banget.” 
Membuat para peserta terkesima. 
“Fotografi itu  sederhana, rilaks, 
dan solusi. Jadi harus enjoy dalam 
mengerjakannya,” tegas Darwis. 

Karena itu, hal yang  terpenting 

dalam memotret model adalah 
membuat model tersebut nyaman 
dan senang. “Teknik fotografi bisa 
menyusul. Kadang sebuah foto 
yang menurut saya under, justru 
kata si model bagus karena mem-
buatnya terlihat lebih cantik.”

Untuk membuktikannya, 
Darwis mengajak peserta yang 
rata-rata membawa kamera, untuk 
mempraktekan sendiri bagaimana 
memotret seorang model. Tak 
tanggung-tanggung, Darwis 
 sengaja membawa model yang 
sudah berdandan ala retro sebagai 
obyek foto. Lewat kameranya, 
Darwis mencontohkan tata letak 
lampu yang bisa menonjolkan 
kecantikan sang model. Dengan 
penuh antusias, peserta pun 
menjepret kamera masing-masing 
untuk memotret sang model.

Menjelang sore, acara 
 workshop pun berakhir yang 
 dilanjutkan dengan pengumuman 
hasil lomba foto. Dengan jantung 
berdebar para peserta lomba 
menyimak apa yang diumumkan 
oleh MC.

Juara lomba foto
BETTER LIVING, BETTER FUTURE

Kategori Detail and Close Up
Pemenang 1 (hadiah Rp 15 juta): Edi Evanto
Pemenang 2 (hadiah Rp 8 juta): Farid Yuwono
Pemenang harapan 3 (masing-masing mendapat hadiah Rp 2,5 juta): 
Irdan Syafriat, Aprison, Budiman Febriansah.

Kategori Human Interest 
Pemenang 1 (hadiah Rp 15 juta): Yan Adi Kurniawan
Pemenang 2 (hadiah Rp 8 juta): Ari Yuliarso
Pemenang harapan 3 (masing-masing mendapat hadiah Rp 2,5 juta): 
Yohanes, Andian Lutfi.

Kategori Landscape
Pemenang 1 (hadiah Rp 15 juta): Edfardus Kevin Gunajaya
Pemenang 2 (hadiah Rp 8 juta): Fendi Tjandra
Pemenang harapan 3 (masing-masing mendapat hadiah Rp 2,5 juta): 
Gatot Subroto, Irwan Gunadi.
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Kategori Arsitektur
Pemenang 1 (hadiah Rp 15 juta): Reza Tranilla
Pemenang 2 (hadiah Rp 8 juta): Herman Susilo
Pemenang harapan 3 (masing-masing mendapat hadiah Rp 2,5 juta): 
Van Alfin, Irwan Gunadi, Fendi Tjandra.

Selain itu ada pula 9 pemenang favorit yang masing-masing 
 mendapat hadiah Rp 1,5 juta dan 70 foto Pilihan Developer.



sport
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Lebih dari sekedar jogging track, taman yang satu ini 
dilengkapi sarana olahraga untuk kebugaran 
para penghuni Pondok Hijau Golf Summarecon Serpong.

Raga 
Bugar

1. Jump Touch Beam
Alat ini yang pertama kali terlihat  Bermanfaat 
untuk melatih kekuatan tangan dan  punggung 
dengan cara meletakkan kedua tangan di bar lalu 
angkat tubuh perlahan.

2. Spring Up Bars
Letaknya bersampingan dengan Jump Touch Beam, 
berupa pipa panjang yang digunakan untuk push-up 
berfungsi melatih kekuatan tangan.

3. Vertical Ladder
Alat ini digunakan untuk membuat  perut rata. Biasanya 
kaum pria yang ingin membentuk otot perut menjadi 
six packs datang  disini. Bentuknya yang seperti tangga, 
membuat banyak adik kecil gemar memanjatinya. 

4. Balance Beam
Siapapun bisa menggunakan alat ini yang 
mengandalkan keseimbangan berjalan di atas titian. 
Tua muda busa mencoba alat ini.

di Alam Segar

M elangkahkan kaki ke taman ini seperti mengisi pasokan 
oksigen segar ke paru-paru. Sejauh mata memandang, tampak 
pepohonan hijau tumbuh subur dan  meneduhkan taman. 

Membuat burung-burung berkicauan  asyik bertengger di atas dahan. 
Begitu  melangkah melalui pintu masuk, beragam alat olahraga tertanam, 
siap untuk dipakai  oleh siapa saja. Inilah Parkland, taman yang dilengkapi 
alat olahraga yang menjadi icon  kawasan hunian Pondok Hijau Golf 
Summarecon Serpong.

Layaknya Mini Gym
Kehadiran Parkland yang letaknya tak jauh dari jalan Boulevard Raya 
Gading Serpong bersisian dengan cluster  The Crown Residence dan Emerald 

Residence, memang sebagai wujud dari komitmen untuk memberi yang 
terbaik bagi penghuni Summarecon Serpong.  Taman seluas 2,3 hektar 
ini berbatasan langsung dengan lapangan golf membuat pemandangan 
hijau jadi luas tak terbatas. 

Di Parkland tersedia 10 alat olahraga dilengkapi dengan petunjuk 
penggunaan yang tertera dalam papan informasi,  siap untuk 
dieksplorasi. Jangan lupa sebelum memakai alat tersebut, lakukan 
pemanasan yang bisa dicontoh dari papan informasi tersebut.

Sesudah mencoba beragam sarana olahraga di Parkland, 
lemaskan tubuh dan lakukan pendinginan. Jika bingung, ada papan 
informasi tentang apa saja yang dilakukan untuk pendinginan. Usai 
berolahraga, rebahkan tubuh di gazebo yang banyak tersedia disana.
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Public Sphere
Taman yang rapi, udara sejuk dan dengan hembusan angin segar, rasanya 
tak ada yang menolak untuk sering berkunjung ke Parkland. Seringnya 
warga kawasan Pondok Hijau Golf hadir kesini, akhirnya terbentuk 
semacam kelompok atau komunitas, salah satunya kelompok senam 
aerobik yang berlatih setiap akhir pekan. Selain berolahraga, Parkland jadi 
tempat menyenangkan bagi anak-anak. Tersedia children play ground jadi 

tempat bermain sekaligus berinteraksi dengan sesama anak kecil lainnya.  
Tanaman yang ada di Parkland juga telah diberi label sehingga anak-

anak bisa belajar mengenal berbagai pohon beserta nama latinnya. Bisa 
juga mengenal biopori yang ada di beberapa titik di taman cantik ini.

Untuk mendapatkan akses masuk kesini cukup memperlihatkan kartu 
member club house warga Pondok Hijau Golf kepada petugas keamanan 
yang berjaga di pintu masuk. Sesudah itu pengunjung dapat melenggang 
bebas beraktivitas di Parkland sejak pukul 05.00 hingga 18.00.

5. Parallel Bars
Letakkan masing-masing tangan di bar 
kanan dan kiri. Lalu tekan dan angkat 
perlahan kaki ke arah atas. Asyik kan?

10. Challenge Ladder
Masih ingat mainan semasa TK? Challenge 
Ladder bisa jadi salah satunya, berfungsi 
melatih otot tangan karena tangan 
bergerak dari satu garis ke garis lain. 

9. Pull-Up Bars
Raih kedua sisi bar dengan kedua tangan, 
angkat tubuh secara perlahan. Rutin 
melakukan aktivitas ini, tak butuh waktu 
lama untuk mendapatkan tangan kencang.

6. Stretch Pole
Alat ini membantu Anda melakukan 
peragangan. Letakkan kaki pada salah 
satu pipa kemudian pegang tiang yang 
berada di tengah. Anda akan merasakan 
otot tertarik.

7. Beam Run
Latih kaki menggunakan alat ini. Caranya, 
loncatlah dari satu sisi ke sisi lain melewati 
bar yang dibuat zig zag. Hati-hati untuk 
melakukannya, kaki bisa terkilir.

8. Sit-Up Bench
Lakukan sit-up seperti yang biasa 
dilakukan di rumah. Besi di bagian 
kaki membantu kaki agar stabil tidak 
bergerak.
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P
erencanaan yang matang untuk 
membangun keluarga yang sejahtera 
dan bertanggung jawab, selayaknya  

dilakukan oleh setiap pasangan suami istri. 
Salah satunya adalah merencanakan kapan mau 
mempunyai anak, berapa tahun jaraknya dan 
berapa jumlahnya. Inilah yang dikenal sebagai 
ber-Keluarga Berencana ( KB ).

Biasanya begitu pasangan  mempunyai 
anak, setelah proses melahirkan ibu akan 
langsung ditanya dokter atau bidan mau pakai 

METODE 
OVULASI 
BILLING

dr. Maria Ludwina Pandisurja

Dengan metode ini,   
wanita dan 

pasangan nya akan 
lebih mengenal dirinya. 

Terlebih jika 
komunikasi berjalan 

baik, maka KB Alamiah 
pun akan sukses.

Keluarga 
Berencana 

Alamiah
indung telur dan selaput lendir rahim. Hal ini 
terjadi karena pengaruh kerja timbal balik 
antara kelenjar hipofise, hipotalamus , indung 
telur dan selaput lendir rahim.

Manfaat Metode 
Ovulasi Billing
Metode Ovulasi Billing ini 100% alamiah, 
tidak menggunakan obat atau bahan kimia. 
Praktis, otonomi dan mandiri karena begitu 
pasutri mengenali pola kesuburan, maka tidak 
perlu lagi campur tangan orang ketiga. Selain 
itu ekonomis, mudah, aman dan sederhana. 
Ovolasi Billing yang berdasarkan  metode 
ilmiah ini,  tidak berbahaya dan tidak ada efek 
samping. 
Manfaat lain :
• Dapat digunakan oleh wanita dengan siklus 
haid teratur, tidak teratur, selama menyusui dan 
menjelang menopause
• Dapat dipakai untuk menjarangkan kehamilan 
atau menginginkan kehamilan
• Dapat meningkatkan relasi dan komunikasi 
pasangan suami istri
• Memberi panduan berharga untuk melindungi 
kesehatan reproduksi
• Mengurangi resiko kanker

Meskipun manfaatnya banyak tetapi 
metode ini juga memiliki keterbatasan yang 
biasanya berhubungan dengan komitmen 
dan konsistensi dari pasangan. Misalnya  
kemampuan untuk mengendalikan hasrat 

bersanggama pada saat subur. Pada tahap awal 
perlu konseling untuk dapat menggunakan 
metode dengan benar termasuk didalamnya 
pencatatan pengamatan yang dilakukan tiap 
hari. Juga bila ada infeksi pada alat kelamin 
perlu diobati karena akan menyulitkan 
pengamatan lendir yang ada.

Ramah lingkungan 
Metode Ovulasi Billing ini sendiri sudah dipakai 
di banyak negara dengan tingkat keefektifan 
yang tinggi. Di Indonesia sudah disahkan oleh 
pemerintah sebagai salah satu metode KB yang 
diakui sejak tahun 1990. Jangan lupa dengan 
menggunakan metode Ovulasi Billing ini artinya 
juga mengikuti gerakan GO GREEN, kembali 
ke alam dan melakukan green sex yang aman. 
Betul, tanpa kita sadari setiap hari jutaan tubuh 
wanita terkena polusi alat-alat kontraseptif 
yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan 
perkawinan dan jiwa mereka. Kita tidak ingin 
kan  kalau tubuh kita dijadikan ‘tempat sampah’ 
obat-obatan? Semua ini kembali ke diri kita 
sendiri, apa yang mau kita dan pasangan pilih, 
dalam membangun keluarga sejahtera.

alat KB apa, IUD atau suntik ? Terutama kalau 
sang ibu ingin menyusui anaknya. Padahal 
kita sering tidak menyadari bahwa salah satu 
cara ber-KB yang ada sejak jaman dulu adalah 
menyusui secara eksklusif. Dengan demikian 
anak mendapat kecukupan gizi untuk tumbuh 
dan berkembang.  Selain itu   ibu mendapat 
perlindungan sementara dari kemungkinan 
untuk hamil lagi. Hal positif lain dari menyusui , 
hubungan anak dan ibu menjadi erat.

Petugas medis  biasanya menyarankan 

penggunaan alat atau obat kontrasepsi 
untuk ber-KB. Padahal selain 
menyusui sebagai salah satu cara 
ber-KB,  ada metode lain yang 
terdiri dari Metode KB Buatan 
dan metode KB Alamiah.Yang 
termasuk KB Buatan misalnya 
penggunaan IUD, pil atau 
suntikan yang mengandung 
hormon, pemakaian kondom 
dan juga operasi. 

Sedang KB Alamiah hanya 
berdasarkan siklus yang ada pada 
seorang wanita. Sang Pencipta telah 
mengatur dengan begitu baiknya apa 
yang ada dalam tubuh seorang wanita. 
Menciptakan siklus bulanan, sehingga seorang 
wanita mempunyai waktu untuk berreproduksi.

Keluarga Berencana  
Alamiah
Salah satu metode KB Alamiah ini adalah 
metode Ovulasi Billing atau dikenal juga 
dengan metode pengamatan  lendir rahim. 
Metode ini mengamati gejala dan sifat lendir 
leher rahim yang keluar secara alamiah dari 
vagina. Biasanya dalam satu siklus haid, 
seorang wanita mengalami hari- hari kering 
dimana tidak ada lendir atau hari- hari basah 
dimana ada lendir yang keluar. Lendir itu mula 
mula kental dan keruh kemudian berubah 
menjadi lendir yang encer, jernih dan mulur. 
Kemudian wanita itu dapat mengalami kering 
lagi sampai haid berikutnya datang. 

Kejadian ini berulang terus selama wanita 
berada dalam usia reproduksi, yang dawali 
ketika ia mulai mendapat haid pertama sampai 
menopause. Keadaan kering atau ada lendir 
menandakan wanita tersebut berada dalam 
periode subur dan tidak subur. Untuk ber-KB,  
hubungan sexual dilakukan pada masa tidak 
subur sehingga tidak ada sel telur yang matang 
yang bertemu dengan sel sperma. Dengan 
demikian suamipun  menjadi lebih mengenal 
diri istrinya. Komunikasi yang baik diperlukan 
dalam hal ini. Suami memilih irama alami yaitu 
menerima dialog, saling menghormati dan 
menjaga , bertanggung jawab bersama dan 
pengendalian diri.

Dasar filosofi metode ini adalah perubahan 
dalam siklus haid yang mencakup perubahan 

SIKLUS HAID
MASA SUBUR & 
TIDAK SUBUR

PELAYANAN KELUARGA BERANCANA ALAMIAH (KBA) DI ST. CAROLUS SUMMARECON SERPONG:
Senin & Jumat   : pk. 14.00 - 17.00
Selasa & kamis  : pk. 09.00 - 12.00

Info : dapat menghubungi 021- 54 22 08 11



D 
engan berbagai kelebihan, bahan 
pangan  organik bisa menjadi pilihan 
paling ‘masuk akal’ untuk mendapatkan 

makanan yang sehat dan aman. Ini karena pangan 
organik ditanam dan dikembangkan murni dari alam 
dengan mempertahankan sumber-sumber alam, 
menghindari polutan—baik air, tanah, udara, dan 
bebas bahan kimiawi. Semua itu  dilakukan demi 
tumbuhan atau hewan yang sehat,  lezat, dan penuh 
manfaat sebagai sumber makanan. 

Inilah berbagai kelebihan yang bisa kita dapatkan 
dari bahan makanan organik: 

 LEBIH MENYEHATKAN. Tentu saja, ini karena 
makanan organik tidak dibudidayakan dengan 
menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, serta 
bahan kimia lain sehingga tidak merugikan tubuh 
manusia dalam jangka panjang. 

 GIZI LEBIH PADAT. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa buah dan sayuran organik 
mengandung lebih banyak nutrisi seperti vitamin, 
magnesium, fosfor, zinc, dan besi. Susu organik 
mengandung lebih banyak vitamin E dan antioksidan 
nya 50-80% lebih banyak.

 RASANYA LEBIH ENAK. Dibandingkan 
makanan non-organik, makanan organik terasa 
lebih lezat di lidah. Bisa jadi ini lantaran makanan itu 
diproduksi dengan dukungan hampir 100% alami.  

 RAMAH LINGKUNGAN. Proses budidaya alami, 
lingkungan bebas dari polusi tanah, air dan udara, 
membuat makanan organik ikut menciptakan dunia 
yang lebih baik bagi generasi mendatang.
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Seiring 
meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
untuk hidup sehat, 
produk makanan 
organik pun 
semakin ‘berkibar’.

dengan

Makanan 
Organik

Bahan makanan berlabel “organik” memang harganya lebih tinggi 
dua kali lipat dibandingkan yang konvensional. Tapi jika dibandingkan 
dengan manfaat yang kita dapat, harga bukanlah masalah. Inilah tip 
mengolah dan mengonsumsi makanan organik:
] Pilih sayuran, buah, daging yang telah memiliki sertifikat organik dan 
berstandar resmi. 
] Cuci sayuran dan buah dengan air mengalir berkali-kali agar terhindari 

dari ulat dan telurnya. 
] Untuk mematikan kuman, rebus sayuran dengan suhu 

panas tapi dalam waktu yang singkat agar nutrisi yang 
terkandung tidak hilang.

Tip Mengolah:

Membaca Label Organik
National Organic Standards Board, Amerika Serikat, memberi pegangan untuk Anda 
dalam mengartikan label yang tertera di kemasan. 
• 100 % ORGANIC:   makanan ini hanya mengandung bahan organik atau alami.
• ORGANIC:   makanan jenis ini sedikitnya mengandung 95% bahan organic.
• MADE WITH ORGANIC MATERIALS:   terbuat dari sedikitnya 70% bahan organik.
• CERTIFIED ORGANIC:   bahan tersebut ditanam dan tumbuh berdasarkan standar 
yang sudah ditetapkan dengan ketat oleh Badan Pertanian maupun Badan Pengawasan 
Makanan dari negara masing-masing. Label ini juga bermakna uji coba tanah dan air 
perkebunan organik yang dilakukan secara periodik dan areal serta fasilitas pemrosesan 
juga diawasi.
• TRANSITIONAL:   ini berarti makanan diproduksi selama tiga tahun periode transisi, 
konversi dari produk konvensional ke produksi makanan organik.

Kembali ke Alam

Cermat Memilih Produk Organik
- Kondisi fisik: Tanpa digunakannya pestisida/insektisida membuat 
buah dan sayuran organik rentan dimakan hama, sehingga kita sering 
menjumpai buah atau sayuran yang berlubang.
- Warna: Karena tanpa pengawet atau lilin yang melapisi kulitnya, 
warna buah dan sayuran organik lebih alami, tidak terlalu mengkilap 
atau mencolok. 
- Rasa: Buah dan sayuran organik memiliki rasa lebih manis, lebih 
renyah, dan aroma lebih segar. 
- Label:  Di Indonesia, dari sertifikasi untuk produk organik, di antaranya 
diberikan oleh SNI dengan nomor 6729-2010, BioCert, atau standar 
IFOAM. 
- Pilih lokal: Alih-alih produk organik impor, kenapa tidak memilih 
produk lokal, sehingga selain lebih segar karena tidak menempuh 
perjalanan panjang, Anda pun ikut memberdayakan ekonomi lokal.  
- Mencuci: Cuci di bawah air mengalir, bila perlu gunakan sikat kecil 
untuk buah dan sayur keras seperti apel, kentang, wortel, dan ketimun 
untuk menghilangkan kotoran. 
- Menyimpan: Untuk menjaga kontaminasi, simpan produk organik di 
tempat yang terpisah dari produk non-organik. Sebab, produk organik 
juga tetap dapat menyerap zat kimia dari lingkungan sekitarnya. 



B
ayangkan jika Anda tinggal di sebuah resort. Setiap hari Anda 
melihat pepohonan hijau yang tertata rapi, menghirup udara 
segar yang menyehatkan paru-paru, dan lingkungan yang 

terjaga kebersihan serta keasriannya. Suasana yang menyenangkan ini 
bisa Anda miliki, lho. Summarecon Serpong membawa kondisi ala resort 
pada setiap karyanya. 

Pentingnya Estate Regulation
Jika dibandingkan dengan cluster-cluster baru dari berbagai pengembang 
yang kini banyak bermunculan, Alexandrite Residence, cluster pertama 
Summarecon Serpong  terlihat indah dipandang. Begitu memasuki pintu 
gerbang yang selalu dijaga satpam yang sigap, Anda serasa dibawa ke 
sebuah lingkungan bernuansa  hijau, sejuk, dan nyaman. Sejauh mata 
memandang, yang tampak hanyalah  hamparan rumah-rumah indah 
dengan taman yang tertata apik. Setiap taman terjalin berkesinambungan 

dengan taman sebelahnya, membentuk satu kesatuan desain taman yang 
indah. Jika Anda memerhatikan, terlihat kesamaan jenis tanaman dan 
semak-semak pada setiap rumah.

“Kami menerapkan Estate Regulation, yaitu peraturan-peraturan yang 
diterapkan pada penghuni untuk menjaga agar lingkungan tetap terjaga 
keasriannya,” tutur Magdalena Juliati, Executive Director Summarecon 
Serpong.  

Biasanya jika membeli rumah, Anda akan dibiarkan mengatur rumah, 
termasuk taman, sesuka hati Anda. Akibatnya tidak ada keseragaman 
sehingga lingkungan menjadi berantakan dan tak sedap dipandang mata. 
Hal ini tidak akan terjadi di Summarecon Serpong karena aturan-aturan 
dalam Estate Regulation akan menjaga supaya residence menjadi satu 
kesatuan desain yang nyaman dan sedap dipandang. Agar berjalannya 
aturan-aturan yang tertera di estate regulasi dapat terus berjalan dan 
tidak menyimpang, dilakukan pemantauan oleh team estate management 
setiap saat. 

Menuju Green Life
Summarecon Serpong ingin mewujudkan hunian berkonsep green life. 
Untuk itu pohon yang ditanam tidak sembarangan. Dalam pemilihannya 
telah melalui proses yang selektif baik mengenai jenis dan jumlahnya. 
Untuk pohon-pohon besar dipilih pohon pengikat C02 seperti pohon 
trembesi. Jumlahnya pun selalu dipantau agar semua penghuni 
terpenuhi kebutuhan oksigennya.  Jika ada yang mati akan diganti 
dengan pohon yang baru agar keseimbangan alam tetap terjaga. 

Estate Regulation mempunyai  aturan khusus mengenai tanaman. 
Salah satunya adalah larangan untuk memangkas/mengganti/menebang 
tanaman yang telah ditanam pengembang.  “Tujuannya adalah untuk 
menjaga keseragaman desain taman secara menyeluruh. Namun jika 
ada penghuni yang tak suka tanamannya, bisa 
meminta ganti dengan tanaman lain, tentunya 
dengan seijin kami. Misalnya ia ingin mengganti 
pohon Nangka dengan pohon Mangga. Pihak kami 
yang akan mencabut pohon nangka tersebut lalu 
memindahkan ke tempat lain, kemudian kami 
juga yang akan membantu menanamkan pohon 
mangganya,” jelas Magdalena Julianti lebih lanjut. 

Untuk melaksanakannya telah disiapkan 
petugas Estate Management yang akan 
membantu warga, mulai dari mengurus taman,  
mengganti lampu taman, hingga memperbaiki jika 
ada kerusakan. Segala sesuatu yang berhubungan 
dengan kebersihan dan keasrian taman sudah ada 

Tinggal di sini serasa 
berada di sebuah resort. 
Hijau, sejuk, nyaman 
dan aman, berkat 
taatnya para penghuni 
terhadap regulasi.

estate
regulation

yang mengurusnya. Penghuni tak perlu perlu repot- repot lagi. 
Agar semua fasilitas ini berjalan, penghuni cukup membayar IPPL 

(Iuran Pengganti Pengelolaan Lingkungan) sebesar Rp500.000 setiap bulan 
yang melingkupi: layanan pembuangan sampah setiap hari, penggunaan 
kolam renang (maksimal 5 orang), petugas keamanan yang bergilir selama 
24 jam, perawatan dan pemeliharaan tanaman, dan panggilan emergency 
selama 24 jam. Iuran ini jauh lebih ringan ketimbang misalnya masing-
masing rumah menggaji tukang taman sendiri. 

Aturan-aturan ini sebenarnya bertujuan untuk ‘memayungi’ 
kepentingan warga agar merasa nyaman tinggal di rumah. Pada akhirnya 
akan menambah nilai investasi karena lingkungan yang nyaman dan asri 
makin langka ditemui.

A la Resort

Hunian 
Nyaman

“Dari 5 rumah yang saya miliki, favorit saya Alexandrite 

Residence. Rumah ini paling nyaman dibandingkan dengan 

rumah-rumah saya lainnya. Sebagai pecinta tanaman, saya 

sangat suka pengelolaan taman di sini. Di Alexandrite saya 

tak perlu repot mengurus taman karena sudah ada petugas 

tamannya yang super rajin. Beda sekali dengan rumah saya 

lainnya, padahal pengembangnya menjanjikan hal yang sama. 

Awalnya saya terganggu dengan aturan Estate Regulation. Namun setelah diberi pengertian 

tentang tujuannya, saya mengerti dan sekarang malah senang.  Rumah saya jadi sangat nyaman. 

Bahkan kerabat yang datang paling suka menginap di sini ketimbang di hotel. Kata mereka rumah 

saya serasa hotel bintang lima hehehe…” demikian penuturan Elawati Lukman, 49

REGULASI bikin Rumah Lebih Nyaman
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green
living

G
aya hidup Green Living kini sudah menjadi kebutuhan di 
kalangan masyarakat dan it’s a must. Melalui gaya hidup 
yang mendorong kita untuk lebih peduli pada lingkungan, 

bukan saja secara pribadi membuat hidup lebih nyaman, tetapi akan 
bermanfaat pada pelestarian Bumi beserta seluruh ekosistem nya.

Langkah kecil untuk hasil besar
Dimulai dengan pemahaman akan pentingnya green living inilah, 
di tahun 2003, Summarecon Serpong membuat langkah kecil dan 
sederhana, yang diterapkan di seluruh perumahan. Langkah tersebut 
adalah memberlakukan peraturan tegas untuk melindungi tanaman 
yang tumbuh di area Summarecon Serpong. Seluruh penghuni tidak 
diperkenankan menebang pohon, maupun mengubah halaman 
hijau area perumahannya menjadi halaman bersemen. Bukan 
hanya itu, lahan taman pun tidak boleh dimanfaatkan sebagai area 
parkir, karena selain mengganggu kelancaran lalu lintas, area parkir 
sembarangan mendorong terjadinya kerusakan pada taman yang ada. 

Dalam penerapannya, Summarecon Serpong terbilang ketat dan 
konsekuen, karena untuk setiap pelanggaran yang ada, berlaku sanksi 
administratif serta peraturan penanaman kembali setiap tanaman 
yang rusak. 

Semangat hijau bagi 
penghuni baru
Setelah lebih dari satu dekade pemberlakuan peraturan ini, 
Summarecon Serpong terus mengusahakan agar green living tidak 
sekadar menjadi slogan belaka. Gerakan ini pun terus berjalan dengan 

  For the 
Quality

Mari mulai bergaya hidup hijau, dimulai dari pekarangan sendiri.

baik dan tumbuh kesadaran penghuni untuk menjalani green living. 
Summarecon Serpong secara khusus memberikan tanaman buah-buahan 
bagi para penghuni klaster baru, yang dapat ditanam di pekarangan 
mereka sendiri. Selain sebagai bentuk ucapan selamat datang, juga ingin 
menumbuhkan semangat penghijauan dan rasa turut memiliki karena 
tanaman buah dapat memberikan hasil menyenangkan bagi keluarga. 

Sukses langkah sederhana ini pun jelas terlihat, terbukti dengan 
suasana hijau dan segar yang selalu terasakan di lingkungan perumahan 
Summarecon Serpong. Suasana teduh dengan pepohonan yang rindang 
dan terawat memberi rasa nyaman baik bagi para penghuninya maupun 
para pengunjung yang datang ke area perumahan ini. 

Semakin banyak pohon
Gerakan green living ini juga memberikan sumbangan terhadap 
ketersediaan oksigen di lingkungan perumahan Summarecon Serpong.  
Contoh nyata dapat dilihat di klaster Alexandrite. Di klaster ini pada 
awalnya hanya tumbuh sekitar 375 pohon, yang kira-kira menghasilkan 
450 kg oksigen. Di tahun ke 5, jumlah pohon yang tumbuh di klaster ini 
tercatat naik cukup signifikan, hingga 2,5 kalinya. Berarti oksigen yang 
dihasilkan pun ikut meningkat. Itu sebabnya hunian ini terasa begitu segar 
dan nyaman, dengan cadangan oksigen yang terus disumbangkan oleh 
pepohonan. 

Bukan hanya di klaster Alexandrite saja lho, rasakan juga kesegaran 
suasana serba hijau di taman kota  Parkland. Pepohonan yang banyak 
tumbuh di area ini seperti pohon trembesi, kiara payung, juga pohon 
tanjung, adalah tumbuhan yang kuat menyerap gas CO2 serta menjadi 
wilayah serapan air. Kalau bukan kita yang melestarikan lingkungan 
tempat tinggal kita sendiri, siapa lagi?

of Your Life

Ingatlah ini! 

Pohon punya banyak manfaat, 

antara lain:

• Penyedia utama udara segar (oksigen) 

dan penyerap karbon dioksida.

• Penahan laju air dan erosi.

• Menjaga kesuburan tanah.

• Peneduh di saat cuaca panas.

• Dedaunannya yang hijau dapat 

menyejukkan mata sehingga 

mengurangi kelelahan.

Summarecon Serpong    2726    Summarecon Serpong                                  



Peduli pada kualitas udara 
sama artinya dengan peduli pada 
diri sendiri dan orang lain. Kalau 
udara di tempat tinggal kita 
bersih, toh kita juga yang akhirnya 
bisa “bernapas lega” dalam arti 
sebenarnya, bukan?

Upaya 
Lain
Hal berikut ini juga bisa 
meningkatkan kualitas oksigen 
di dalam udara: 

Bebas asap rokok
Selain merusak kesehatan, 
asap rokok yang mengandung 
banyak partikel berbahaya juga 
bisa merusak kualitas udara di 
sekitar kita. 

Kurangi 
penggunaan 
kendaraan 
bermotor
Asap yang keluar dari 
knalpot kendaraan bermotor 
merupakan penyumbang 
terbesar polusi udara di 
perkotaan. Solusinya, 
manfaatkan sepeda atau 
berjalan kaki ketika bepergian.
 
Perbaiki 
pengelolaan 
sampah 
Sampah yang tidak ditangani 
dengan baik tidak hanya 
menimbulkan bau menyengat 
tetapi juga menyebarkan 
beragam penyakit.

green
living

Ciptakan

Hidup di lingkungan udara bersih bisa kita ciptakan sendiri. 
Bukan hanya tubuh menjadi sehat, tapi juga bumi kita akan 
terhindar dari polusi.

A
tmosfer bumi terdiri atas berbagai komponen, yaitu nitrogen 
(77%), oksigen (21%), karbondioksida (1%), dan gas-gas lainnya. 
Jika komposisi tersebut seimbang, maka terjadilah proses alamiah 

untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup penghuni planet 
kita ini. Manusia dan hewan menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh 
tumbuh-tumbuhan untuk hidup, sedangkan tumbuh-tumbuhan menghirup 
karbondioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. 

Celakanya, akibat ulah kita sendiri, proses tersebut terancam rusak. 
Selain mengotori udara dengan bahan-bahan kimia, manusia juga dengan 
sadar memangkas kawasan hijau di kota-kota besar, membuat proses 
pengolahan karbondioksida menjadi oksigen terganggu. 

Polusi udara menyebabkan kandungan oksigen di muka bumi berkurang 
sekitar 50% dari kandungan yang dahulu bisa kita dapatkan. Penelitian 
menunjukkan bahwa pencemaran udara mengakibatkan perubahan 
komposisi dan kadar normal oksigen. Dulu, kadar normal oksigen berkisar 
38-50%, dan sekarang tinggal 15-21% saja. Bahkan di kota-kota besar dan 
kawasan industri yang memiliki tingkat polusi tinggi kadarnya bisa lebih 
rendah, yaitu 10 hingga 15%. Di sisi lain, tubuh manusia tidak didesain untuk 
bisa hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Maka tidak heran, jika energi 
dan semangat yang dimiliki oleh manusia dahulu, semakin hari semakin 
berkurang, ditambah lagi dengan gangguan kesehatan lainnya.

Menurut Richard A Henderson, Associate Clinical Professor of 
Community Health at Wright State University School of Medicine in Dayton, 
Ohio, USA, hubungan antara kadar oksigen dengan penyakit kekurangan 
oksigen seperti Anoxia adalah sebagai berikut: 

adalah kisaran zona aman oksigen di udara. Zona ini juga 
dianggap sebagai kadar minimal yang menentukan produktivitas 
karyawan di lingkungan kerjanya.

dapat menyebabkan detak jantung dan pernapasan 
meningkat, dan timbul gejala pusing-pusing. 

dapat menyebabkan kemampuan dalam mengambil 
keputusan semakin berkurang, mual, serta meningkatkan 
suhu badan. 

mengakibatkan seseorang berhalusinasi dan hilang 
kesadaran atau pingsan.

Ayo menanam pohon!
Untuk itu, sekarang lingkungan dengan udara bersih sudah 
menjadi kebutuhan semua orang terutama yang tinggal di 
perkotaan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Brigham 
Young University, Provo, Utah, AS, menemukan bahwa 
berkurangnya 10 mikrogram polutan dalam setiap satu meter 
kubik udara akan menambah masa harapan hidup rata-rata 
manusia hingga tujuh bulan. 

Nah, salah satu upaya untuk mengembalikan komposisi 
unsur-unsur udara sehat adalah dengan menanam pohon. 
Mengapa pohon? Ini dia alasannya:

1. Setiap satu batang pohon menghasilkan rata-rata 1,2 kg 
oksigen per hari, sementara satu orang membutuhkan   

 0,5 kg oksigen per  hari. Itu artinya, satu pohon ‘dijatah’  
 untuk dua orang setiap hari. 

2. Daun dan kulit kayu pohon juga berfungsi menyerap bau 
tak sedap dan polusi seperti nitrogen oksida, amonia,   

 sulfur dioksida, dan ozon. Pohon yang mempunyai   
 daya serap polutan paling tinggi adalah mahoni,   
 angsana, dan bougenvil. 

3. Satu area hutan seluas lapangan sepak bola bisa 
menyerap karbondioksida dari sebuah mobil yang   

 berjalan sejauh 41.843 km (hampir 4 kali jarak antara   
 Sabang-Merauke). 

4. Pohon juga mengeluarkan uap air, sehingga kelembapan 
udara akan tetap terjaga. 

5. Pepohonan yang rimbun akan membuat bayangan di 
siang hari, dan hal ini mengurangi sekitar 50% paparan   

 UV-B pada kulit manusia saat beraktivitas di luar. Artinya,  
 risiko kanker kulit pun berkurang. Bayangan ini juga akan  
 memperlambat evaporasi air dalam tanah, sehingga   
 rumah yang memiliki pepohonan cenderung tidak   
 kekurangan air. 

6. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa 
pemandangan alam hijau dapat membuat seseorang   

 menjadi lebih rileks. Penelitian lain pun mendapatkan   
 hasil bahwa pasien di rumah sakit lebih cepat sembuh   
 dengan sering melihat pepohonan dari balik jendela. 

18%

12-16%

9-14%

0-10%

di Lingkungan Rumah
Udara Berkualitas
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S
eiring dengan kian rampungnya 
pembangunan apartemen Scientia 
Residences yang berlokasi di 

kawasan Scientia Garden, Summarecon 
Serpong, telah dilakukan pula serah 
terima unit kepada para calon penghuni 
apartemen, dimulai sejak bulan Juli 2013.

“Serah terima telah dilakukan tepat 
waktu, sesuai dengan deadline,” tutur Aida 
Halim, Area Manager dari Summerville 
Property Management. Serah terima ini 
dijadwalkan terdiri dua tahap. Untuk bulan 
Juli 2013 adalah unit-unit apartemen di 
Tower A dan B Scientia Residences. Tahap 
ke dua untuk unit-unit di Tower C dan D, 
berikut unit komersial, yang dimulai pada 
bulan Desember 2013.

Dari keluarga muda hingga kalangan mahasiswa, dengan 
gembira menerima kunci apartemen yang siap dihuni.

Apartemen Scientia Residences
Mulai Dihuni Pemilik

Sold out!
Scientia Residences dirancang sebagai kawasan 
terpadu “Smart and Green Environment” mulai 
dijual sejak bulan Mei 2011 untuk unit-unit di 
Tower A dam B, dan sekitar setahun kemudian 
pada bulan Juni 2012 dibuka penjualan 
untuk unit-unit di Tower C dan D. Tingginya 
antusiasme peminat membuat seluruh unit 
yang ditawarkan segara sold out.

Pantas memang apartemen yang terdiri 
atas 1.087 unit hunian dan 45 unit komersial ini 
laku keras. Apalagi cara pembayaran bisa cicilan 
bertahap, dan kredit dengan KPA. Fasilitasnya 
terbilang istimewa  untuk apartemen sekelasnya.

Ditujukan untuk gaya hidup keluarga 
muda dan kalangan mahasiswa, 17 lantai tower 
Scientia Residences memiliki unit mulai dari tipe 

Studio, 1 Bedroom, dan 2 Bedroom, dengan luas 
mulai dari 26 m2 hingga 72 m2. Fasilitas kolam 
renang, kafe, gym, dan jogging track dilengkapi 
jalur refleksi telapak kaki di lantai lima dengan 
taman yang asri. Ditambah lagi, masing-masing 
unit memiliki balkon.

Aida melanjutkan, “Keamanan juga menjadi 
nilai tambah apartemen ini. Ruang bagi tangga 
daruratnya terbilang unik karena langsung 
bersentuhan dengan alam.”Ya, tangga darurat 
Scientia Residences bukan berada dalam ruang 
tertutup rapat, melainkan pada dindingnya yang 
bermaterial besi terdapat lubang-lubang bulat 
ventilasi. Dengan begini tidak diperlukan suplai 
udara tambahan di ruang tangga darurat karena 
aliran udara dari ventilasi terasa jauh lebih segar. 
Untuk akses apartemen, setiap penghuni punya 
access card yang bisa digunakan hanya untuk 

Summarecon Digital 
Centre (SDC)

area parkir (Basement, P1, P2, P3), lantai ground 
untuk area komersial, lantai 5 sebagai tempat 
fasilitas berada, dan lantai tower tempat unit 
pemilik berada.

Ditambah lagi keberadaan CCTV di setiap 
koridor serta nilai lebih lain berupa audio phone 
bagi setiap unit yang terkoneksi dengan ruang 
kontrol sekuriti. Cukup dengan tekan tombol, 
sudah diketahui unit mana yang butuh bantuan. 
Dan yang istimewa adalah area parkir yang luas, 
jumlah space-nya mencapai 50% dari jumlah 
unit keseluruhan, sementara apartemen sekelas 
biasanya hanya mencapai 30%.

Berbagai fasilitas penunjang 
melengkapinya, seperti di bidang pendidikan 
berdiri Universitas Multimedia Nusantara, 
Surya Research & Education Center, dan Surya 
University, Summarecon Digital Center. 

T 
anggal 25 November 2013, telah dilakukan Topping Off , Summarecon Digital 
Center (SDC) oleh Soegianto Nagaria selaku Direktur PT. Summarecon Agung 
Tbk dengan didampingi jajaran direksi PT Summarecon Agung Tbk dan disaksikan 

karyawan Summarecon, rekan – rekan konsultan beserta kontraktor dan supplier.
SDC  merupakan sebuah pusat niaga digital yang menyediakan segala kebutuhan 

teknologi informatika seperti beragam peralatan komputer, gadget, dan juga teknologi 
mobile lainnya. SDC Serpong nantinya akan memiliki total luas bangunan 41.900 M2, yang 
terdiri dari 4 lantai dan 1 basement. Seluruhnya akan terisi oleh 107 buah toko, dan 240 buah 
counter.  Selain itu, SDC juga akan dilengkapi dengan supermarket, lapangan futsal indoor, 
dan foodcourt. Sedangkan di bagian luarnya akan dimanfaatkan sebagai area hangout, dan 
meeting point, yaitu F&B Garden Walk, juga F&B Pad. Untuk fasilitas parkir dengan kapasitas 
660 mobil dan 385 motor sedang dalam proses. Pembangunan SDC diperkirakan akan selesai 
pada kwartal pertama tahun 2014.

Pembangunan SDC pun sejalan visi dan misi Summarecon agar menjadi sebuah 
kawasan yang bernilai. Sekaligus meningkatkan kualitas perputaran bisnis di wilayah ini dan 
memberikan fasilitas terpadu kepada masyarakat Serpong dan sekitarnya.

Hadirnya SDC,  diharapkan akan memberi  
nilai tambah untuk seluruh  kawasan.



Mobil kini menjadi kebutuhan untuk mendukung 

aktivitas sehari-hari. Suzuki menyediakan beragam 

pilihan mobil sesuai kebutuhan Anda hingga yang 

paling irit bahan bakar, seperti produk terbarunya: 

Suzuki Karimun Wagon R. Kunjungi showroom baru 

di Summarecon Serpong. Mumpung banyak promo, 

antara lain  setiap pembelian mobil Suzuki berhadiah 

Suzuki Scooter dan setiap service akan mendapatkan 

     pengecekan spooring balancing secara gratis. 

MOBIL 
ANDA 
HEMAT 
BAHAN 
BAKAR?

Ruko Graha 

Boulevard 

Kav Komersial 

Blok M5
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Exciting Deals!
Mencari gadget keren? Coba mampir 
saja ke Lenovo Summarecon Serpong. 
Brand Lenovo yang baru saja meraih 
nomer 1 Consumer PC Vendor Worldwide 
(berdasarkan IDC Data for Q1 Januari-
Maret 2013) ini, menawarkan berbagai 
penawaran menarik. Selain harganya 
yang kompetitif, setiap pembelian produk 
Lenovo tertentu akan mendapatkan 
berbagai bonus, mulai dari bonus paket 
data, handset lenovo, pouch, hingga 
power bank. Nah, tunggu apalagi, buruan 
koleksi gadget kesayangan Anda dan 
dapatkan bonus istimewanya!

Ruko Graha 

Boulevard 

Barat B002

Tubuh langsing ideal dengan wajah yang segar bercahaya, wanita 
manapun akan mendambakannya. Di Graha Estetika Dr. Liza H. Bun 
Anda akan mendapat perawatan  alami karena menggunakan konsep 
bio-herbal kosmetik yang dipadu dengan high technology. Dengan 
demikian treament tidak memerlukan waktu lama untuk hasil yang 
maksimal. Sebagai Beauty Acupunture Centre, di sini juga Anda bisa 
mengencangkan kulit wajah dengan teknologi Thread Lift (tanam 
benang), mengatasi jerawat, dan berbagai masalah kulit lainnya. Ajak 
teman Anda untuk mendapatkan poin, yang nantinya bisa ditukarkan 
dengan treatment gratis!

Cantik Alami dengan Bio- Herbal

Ruko Graha 

Boulevard 

Blok GBVC 

No.3
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Tempat  HANGOUT yang Nyaman
Dunkin Donut memang tempat paling pas untuk bersantai bersama rekan atau keluarga sambil menikmati 
donat yang lezat.  Anda juga bisa mengadakan  acara ulang tahun di sini dengan mengundang banyak 
teman. Tentu saja bisa karena Dunkin Donut Summarecon Serpong memiliki 2 lantai yang sanggup 
menampung sekitar 200 orang. Desain ruangan  serba terbuka membuat suasana menjadi nyaman. 
Pasti seru ngobrol di sini sambil menikmati Flatbread, menu khas yang 
cuma bisa dinikmati di Dunkin Donut Summarecon Serpong dan Tangerang 
City. Jangan lewatkan promo spesial yaitu setiap pembelian Tiramisu 
mendapatkan gratis 2 donat dan setiap pembelanjaan minimal Rp50.000 
akan mendapatkan diskon 50% untuk pembelian Tiramisu.

Jl. Boulevard 

Gading 
Serpong
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S
ebuah area bisnis dan perkantoran seyogianya berada dalam 
sebuah sentra berfasilitas lengkap. Bagaimanapun, produktivitas 
dan kelancaran bekerja ditentukan dengan suasana yang serba 

mendukung. Namun, kini ada area perkantoran dengan nilai tambah 
yang berkomitmen pada pelestarian bumi, yang bakalan mampu 
meningkatkan kinerja Anda. Yuk, simak apa saja yang tersedia ?

Sebuah konsep baru,  aktivitas bisnis sambil menikmati 
nuansa alami yang nyaman dan sehat.

Scientia Business Park (SBP)
RUANG BISNIS 
BERWAWASAN 
LINGKUNGAN

Office in the Park
Summarecon Serpong sangat memahami bahwa sentra bisnis 
dan perkantoran yang berada di areanya harus memiliki konsep 
yang sama sebagaimana sentra perumahan yang selama ini 
dikembangkannya. Hal ini terutama menyangkut wawasan 
lingkungan dan upaya-upaya pelestariannya. Untuk itulah, 

dikembangkanlah Scientia Business Park (SBP), sentra perkantoran 
ramah lingkungan pertama di area Summarecon Serpong dengan 
konsep office in the park. 

SBP dibangun di atas lahan seluas 7,2 hektar, dengan memanfaatkan 
20% lahan yang tersedia. Untuk 6 bangunan perkantoran dengan tipe 
low-rise, dikelilingi oleh 80% area hijau yang difungsikan sebagai taman, 
ruang hijau terbuka, dengan danau yang juga berfungsi sebagai resapan 
air, penampung air hujan, dan air daur ulang.

Green Building 
SBP dirancang dan dibangun mengikuti standar Green Building Council 
Indonesia, yaitu:

• Memaksimalkan penggunaan material ramah lingkungan bersertifikasi 
ISO 14001.
• Mengoptimalkan pencahayaan dan ventilasi alami.
• Tidak menggunakan pendingin udara di area publik.
• Mengimplementasikan sistem daur ulang air buangan. 

Lokasi strategis
Berlokasi di Scientia Garden sebagai bagian dari Summarecon Serpong 
, sentra perkantoran ini merupakan lokasi bisnis yang strategis karena 
memiliki banyak poin akses langsung menuju CBD Jakarta, melalui tol 
Jakarta Outer Ring Road (JORR). 
• Akses tol Jakarta - Tangerang 
• Akses tol TB Simatupang 
• ± 30 menit menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta. 
• ± 40 menit menuju CBD Jakarta (Sudirman, Thamrin, Kuningan) 

Dalam proses operasional pemasarannya kepada publik, SBP bekerja 
sama dengan COLLIERS International sebagai marketing consultant. 

Berfasilitas lengkap
SBP menjadi sentra perkantoran yang layak untuk diperhitungkan 
karena terletak di pusat beragam fasilitas umum yang ada di area 
Summarecon Serpong, seperti Scientia Residences Apartment, Garden 
Walk &  Food Village, SDC Digital Center, Scientia Convention Center, 
juga Scientia Square Park. SBP merupakan sentra bisnis yang sudah 
siap pakai dan didukung dengan fasilitas dan infrastruktur  teknologi 
informasi berupa fiber optic backbone, sehingga semakin menjamin 
kelancaran dan kenyamanan berbisnis.  
           Faktor keamanan terutama untuk saat ini merupakan hal yang 
sangat krusial, oleh karenanya SBP mengoperasikan sistem CCTV yang 
terletak di area publik, juga sistem pemadam kebakaran berupa alarm, 
sistem hidran, sprinkler otomatis, dan satu pintu darurat di setiap lantai. 

Untuk mempermudah seluruh pengguna sentra bisnis, SBP berada di 
sekitar kantor perbankan, pusat perbelanjaan, area golf dan sports club, 
hotel, rumah sakit, pusat otomotif, perumahan, dan sebagainya. Fasilitas 
parkir pun sudah tersedia di lahan tertutup yang cukup memadai; 
berkapasitas 86 unit mobil, motor, dan 34 unit sepeda, dengan tambahan 
lahan parkir outdoor yang luas. Bagi mereka yang menggunakan 
sarana transportasi umum, SBP juga memiliki layanan shuttle bus yang 
beroperasi di sekitar area Summarecon Serpong, juga yang beroperasi 
dari dan ke Jakarta.
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Siapa pun dia, setiap manusia  di masa depan 
bisa jadi sangat cerdas bila menggunakan otak 

prostetis bahkan mind cloning.

(Artikel ini disumbangkan oleh majalah i-Tech yang diterbitkan oleh SURYA UNIVERSITY)

U
ntuk mengatasi problema keterbatasan ingatan dan 
gangguan pada  memori otak, kini telah ditemukan  teknologi 
yang dapat menjadi solusi canggih. Theodore Berger, 

neurolog dari Southern University of California, misalnya, baru-baru 
ini berhasil mengembangkan apa yang disebut otak prostetic, yaitu 
semacam perangkat atau organ buatan yang dimaksudkan untuk  
mengembalikan memori otak. Caranya adalah dengan mengganti 
sirkuit pada hipokampus otak. Penemuan ini diperkenalkannya pada 
Global Future 2045 International Congress, di California, Amerika Serikat, 
pada Juni 2013.  

Menurut Berger, setelah berhasil diterapkan pada tikus dan 
monyet, kini otak buatan itu tengah menjalani pengujian pada manusia.  
Sebelumnya, tim yang dipimpin Berger melakukan uji coba  pada  tikus 
yang dilatih untuk melakukan tugas yang membutuhkan daya ingat 
sederhana.  Bagaimana prosesnya? Setiap tikus yang dipasangi otak 
prostetic ditempatkan di sebuah ruang dengan dua tuas. Pertama, satu 
tuas di satu sisi ditampilkan, dan tikus itu akan mendorongnya. Tidak 
lama setelah itu, dua tuas ditampilkan di dua sisi. Jika tikus tersebut 
mendorong tuas yang berbeda dengan tuas pertama, maka tikus itu 
akan terkena percikan air. Agar tidak terkena percikan air, si-tikus harus 
mengingat tuas mana yang didorong pertama.

Untuk menguji efektivitas organ buatan itu, para ilmuwan 
menyuntikkan obat yang mengurangi daya ingat alami tikus-tikus 
tersebut. Kemudian mereka menguji kembali daya ingatnya dengan 
percobaan tuas. Ketika tikus tersebut mampu mendorong tuas yang 
tepat agar mereka mendapatkan minum, maka peneliti memperoleh 
tanda bahwa mereka mampu membentuk memori baru di otak tikus. 
“Dengan kata lain, implan otak merupakan bagian yang membuat 
tikus-tikus itu mampu mengingat sesuatu,’’ kata Berger.

Mesin Memori
Temuan ini  berhasil dikembangkan setelah dilakukan kajian mendalam 
terhadap hipokampus, yaitu sebuah struktur otak yang terletak jauh 
di dalam lobus temporalis otak. Ia juga bisa disebut sebagai bagian 
otak yang mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka 
panjang. Ini merupakan bagian dari otak besar yang terletak di lobus 
temporal. 

Bila hipokampus mengalami kerusakan, maka akan terjadi 
gangguan pada proses mengingat. Salah satu gejala terjadinya 
kerusakan pada hipokampus misalnya dapat ditemukan pada para 
penderita penyakit epilepsi. Umumnya bila hipokampus mengalami 

kerusakan, maka penderitanya akan kesulitan mengingat hal-hal yang 
baru. Maka berangkat dari situlah Berger dan kawan-kawan bekerja. 

Perangkat yang mereka kembangkan bisa menggantikan bagian 
hipokampus yang rusak dan bahkan meningkatkan kemampuannya. 
Bagaimana prosesnya? Sebuah chip elektroda kecil yang ditanam pada 
hipokampus merekam sinyal yang mewakili memori jangka pendek. 
Sinyal itu dikirim ke sebuah komputer yang mengubahnya secara 
matematis menjadi memori jangka panjang. Sinyal yang mewakili 
memori jangka panjang dikirim ke rangkaian elektroda kedua yang 
merangsang lapisan hipokampus lainnya.

Inti dari perangkatnya bukanlah untuk mengindentifikasi 
memori seseorang, tapi mempelajari bagaimana memori itu diubah 
menjadi memori jangka panjang. “Ini seperti mempelajari peraturan 
penerjemahan,” kata Berger, seraya menambahkan bahwa memori 
sama seperti kata-kata, dan transformasi matematis sama seperti 
penerjemah.  

Dengan keberhasilan  ini pun, tim yang dipimpin Berger  belum 
merasa puas. Setelah  melakukan uji coba pada tikus, lalu dilakukan 
pada monyet. Hasilnya ternyata sama. Karena itu, tim tersebut tertarik 
melakukan uji coba pada manusia, dimulai dengan penderita eplepsi.

OTAK TIRUAN, MIND CLONING
AKAN MARAK DI MASA DEPAN

Hidup Selamanya?
Ini adalah anggapan Martine Rothblatt tentang 
biokteknologi.  Pengacara, penulis, dan CEO perusahaan 
bioteknologi United Therapeutics Corp ini  mengatakan 
tujuan pengembangan bioteknologi yang ada sekarang 
adalah bagaimana mengakhiri kematian. Artinya 
bagaimana membuat manusia bisa menghindari 
kematian dan bisa hidup selama-lamanya. 

Dalam hal ini, Rothblatt memperkenalkan konsep 
mind cloning, yaitu versi digital dari manusia yang dapat 
hidup selamanya. Ia menggambarkan bagaimana  
kloning pikiran dibuat dari mind file, atau tempat 
penyimpanan kepribadian online kita, yang menurutnya 
telah dimiliki manusia.  Salah satu contohnya dalam 
bentuk Facebook. Meski banyak yang menolak 
pandangannya, namun Rothblatt yakin apa yang dia 
kemukakan pada saatnya akan menjadi kenyataan. 
Mungkinkah suatu saat manusia akan hidup selamanya 
di bumi ini?
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Kebaikan untuk Alam
Kelestarian alam dan lingkungan menjadi salah satu kepedulian Yayasan Buddha 
Tzu Chi Indonesia. Hal ini diwujudkaan dengan pendirian Posko Daur Ulang di 
beberapa kota di Indonesia. Saat ini, telah ada 7 Posko Daur Ulang dan salah 
satunya di Summarecon Serpong. Posko yang hadir sejak bulan September 2009 ini 
mendapat dukungan sekitar 150 donatur rutin. Mereka datang sendiri membawa 
barang-barang yang akan didaur ulang. Selain itu, satu unit mobil bak daur ulang 
siap berkeliling dua kali sehari ke rumah-rumah warga. Pihak Summarecon pun 
membantu mengumpulkan sampah untuk kemudian disetor ke fasilitas milik 
Yayasan Tzu Chi.

Di posko ini juga rutin diadakan kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan 
ke berbagai sekolah dan anak asuh Tzu Chi. Fleksibilitas menjadi kata kunci yang 
mendorong kinerja Posko Daur Ulang ini. Contoh, karena para relawan kebanyakan 
bekerja di siang hari, kegiatan pemilahan sampah sering berlangsung malam hari. 
Posko utama yang berlokasi di Jalan Teratai, telah didukung  posko lain  di Kompleks 
Summarecon 7C. Posko Daur Ulang ini juga ada di Summarecon Kelapa Gading.

Tzu Chi bergiat menyebarkan 
kebaikan,  demi alam dan 
kesejahteraan sesama manusia.

Indahnya Berbagi 
Berbagi kebahagiaan dengan masyarakat 
yang kurang mampu, menjadi dasar Yayasan 
Buddha Tzu Chi dan Summarecon untuk 
bekerja sama menyelenggarakan beragam 
kegiatan sosial. Diantaranya Gerakan 
Celengan Bambu, yang mengusung  tema 
“Saatnya Berbuat, Saatnya Berbagi”. 
Gerakan ini berupaya agar sebanyak mungkin 
orang terlibat,  dengan mengisi celengan 
bambu yang nantinya lewat Yayasan 
Budha Tzu Chi digunakan  berbagai aktivitas 
kemanusiaan. 

Gerakan Celengan Bambu dengan moto 
“Dana Kecil, Amal Besar” tidak mensyaratkan 
jumlah minimal dana sumbangan. Setiap 
orang bisa berkontribusi meski hanya Rp. 
100,- atau Rp. 500,- karena misi utamanya 
adalah menumbuhkan niat baik dalam setiap 
harinya untuk membantu sesama. Kegiatan 
ini  turut diprakarsai manajemen Summarecon 
dengan melibatkan seluruh karyawan, juga 
pihak eksternal yang berinteraksi dengan 
Summarecon, seperti para tenant, ataupun 
kontraktor. 

UniversalCINTA KASIH

Yayasan 
Buddha Tzu Chi 
Indonesia 
Berdiri pada tanggal 28 
September 1993, Yayasan 
Buddha Tzu Chi Indonesia adalah 
bagian dari Buddha Tzu Chi 
Internasional yang berpusat di 
Hualien, Taiwan. Sejak didirikan 
oleh Master Cheng Yen pada 
tahun 1966, hingga saat ini 
Tzu Chi ada di 48 negara. Tzu 
Chi adalah lembaga sosial 
kemanusiaan lintas suku, agama, 
ras, dan negara yang memiliki 
prinsip dasar cinta kasih universal 
dalam menjalankan aktivitasnya. 
Empat  misi utama:

MISI AMAL. Membantu 
masyarakat tidak 
mampu maupun yang 

tertimpa bencana alam atau 
musibah.

MISI KESEHATAN. 
Memberi layanan 
kesehatan masyarakat 

dengan pengobatan gratis, 
mendirikan rumah sakit, sekolah 
kedokteran, maupun poliklinik.

MISI PENDIDIKAN. 
Membentuk manusia 
yang seutuhnya, tidak 

hanya mengajarkan pengetahuan 
dan keterampilan, tapi juga 
budi pekerti dan nilai -nilai 
kemanusiaan.

MISI BUDAYA 
KEMANUSIAAN. 
Memberi info melalui 

media cetak, elektronik, dan 
internet untuk penjernihan dan 
ketenangan batin berdasarkan 
prinsip dan budaya cinta kasih.

1.

2.

3.

4.

1, 2. Aktivitas para relawan di 
Posko Daur Ulang   
di Summarecon Serpong
3. Donasi yang terkumpul 
 selama Gerakan Celengan 
 Bambu dituangkan pada 
 tanggal 8 November 2013 di 
Summarecon Mal Serpong.
4, 5. Aktivitas para relawan  
Tzu Chi selama acara 
penuangan Celengan Bambu.
6. Keingintahuan pengunjung 
Summarecon Mall akan 
Gerakan Celengan Bambu 
ditanggapi relawan Yayasan 
Tzu Chi dengan antusias.

1

2

3

4

5

6

PENUANGAN CELENGAN 
BAMBU RUTIN 
diadakan setiap hari Jumat & Sabtu, 
pukul 13.00 - 21.00 di :
 1. MAL KELAPA GADING (MINGGU I)
    Jadwal: 3 - 4 Januari 2014
    Hotline : 021-4531101
2. SUMMARECON MAL SERPONG (MINGGU II)
    Jadwal: 10 - 11 Januari 2014
    Hotline : 021-5460888
 3. SUMMARECON MAL BEKASI(MINGGU III)
    Jadwal: 17 - 18 Januari 2014
    Hotline : 021-29572888



Mendidik dengan konsep GREEN
Tidak ingin kan anak-anak Anda hanya tahu mall dan merasa asing dengan alam? Alam 
telah memberi manfaat optimal buat  kehidupan manusia. Menghirup udara segar, ber-
sentuhan dengan alam setidaknya akan membuat tubuh lebih sehat.  

Dengan bangunan TK Pahoa yang berdasarkan konsep memberi ruang gerak luas 
kepada murid, maka para murid diyakini akan lebih sehat dan lebih kreatif.  Oleh sebab itu 
desain bangunan TK Pahoa sebagai green building, mengoptimalkan sumber cahaya alami 
dan aliran udara alami tanpa menggunakan pendingin udara. 

Para murid TK Pahoa akan mendapat pengalaman langsung di alam dalam lingkup 
yang terkontrol. Salah satu aktifitas pengenalan alam adalah kegiatan bercocok tanam, 
mulai dari menanam bibit, merawat hingga memanen sayuran dan buah-buahan yang 
mereka tanam. Para orang tua murid turut serta terlibat dalam kegiatan tersebut. Bahkan 
bangunan TK Pahoa dilengkapi dengan Roof  Garden, yaitu taman di atas bangunan untuk 
mereduksi panas ruangan dibawahnya. Taman tersebut sekaligus sebagai media bermain 
dan pengenalan alam. 

Menjadi murid TK Pahoa adalah satu kesempatan luar biasa untuk meraih segala 
sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang.

TK PAHOA
Murid-murid TK PAHOA  memiliki masa depan yang lebih sehat 

berkat konsep green living.

Back to Nature

“Kedua anak saya 
bersekolah di TK PAHOA”
Sukhita (5 tahun) dan adiknya Purnami Indira 

Suryanto (3,5 tahun) bersekolah di TK Pahoa. 

Sukhita Adi Suryanto di TK B dan adiknya 

masih di Nursery  2. “Saya merasa puas anak-

anak  bisa bersekolah di sana”, demikian 

penuturan Siem Primayanti Winata yang 

setiap hari mengantar dan menjemput kedua 

anaknya  di sekolah. “Banyak hal yang didapat 

anak-anak dari sekolah ini seperti tata karma 

dari ajaran  Konfusius, kepercayaan diri karena 

seringnya performance di panggung. Juga tentang 

 lingkungan hijau, ecogreen, karena dengan kelas 

yang tidak memakai AC, anak saya jadi jarang 

sekali sakit.” 

“Untuk kegiatan berkebun siswa, anak saya 

juga menjadi lebih peduli dan sayang terhadap 

tanaman dan alam lingkungan, dan bertambah 

senang mengonsumsi sayur. Buat saya amazing, 

anak-anak kok mampu berbicara  Mandarin. 

Padahal saya sama sekali tidak bisa. Jadi 

kalau nenek dan kekeknya bicara Mandarin, 

mereka bisa nyambung. Demikian juga bahasa 

 Inggrisnya OK.” 

Sehubungan dengan pelajaran Di Zi Gui,  Ibu 

Siem juga ikut  membantu  mengajarkannya di 

rumah. Hasilnya anak-anak lebih  menghormati 

orang yang lebih tua, suka membantu orangtua, 

dan cepat bersosialisasi dengan orang yang 

lebih tua maupun teman sebayanya.

“Mereka memahamai konsep 
go green”

Pada saat anak-anak  Ibu Imelda Mutia Jayanto melihat ada 

pohon ditebang, mereka bilang, “pohon kan tidak boleh  ditebang 

Ma, nanti bumi bisa rusak dan banjir.” Memang TK Pahoa  dimana 

anak-anak ini bersekolah, mengusung konsep go green yang baik 

untuk pengajaran anak-anak dalam mencintai alam sekitar. 

Tak heran kalau ketiga anak tersebut : Kenzie Djakwan ( TK A) , 

Arthania Luna ( SD 1) dan  Arbi Muhammad ( SD 2) mengerti dan 

memahami konsep tersebut, dan sangat peduli dengan pohon serta tanaman,

Mengapa Ibu Imelda memilih TK Pahoa untuk ketiga anaknya tatkala mereka 

duduk di Taman kanak-kanak ? Menurut ibu Imelda, TK Pahoa telah  mengajarkan 

ajaran Konfusius yang universal dan dapat diterapkan untuk semua agama. 

“Saya mengharapkan mereka dapat menjadi anak yang tidak hanya cerdas  secara 

 akademik tetapi juga memiliki etika dan moral.” Tambahnya pula, “dari segi 

 akademik,  Alhamdulliah banyak kemajuan yang didapat terutama bahasa Mandarin 

dan Inggris”.

Dalam hal etika dan moral, mereka menurut Ibu Imelda telah banyak berubah. 

Kini  mereka terbiasa menyapa orang yang lebih tua. “Setiap akan masuk kamar, 

mengetuk pintu dan sangat perhatian pada saya atau papanya saat sedang sakit.”

finance

Virtual  Account  (VA)  adalah  fasilitas 

 pembayaran, yang di fasilitasi oleh Bank 

BCA sebagai bank rekanan dari  Summarecon 

 Serpong, untuk  pembayaran PPL dan PAM (akan 

datang).  Masing masing  pelanggan akan  mendapat 

nomor ID atau sering di  sebut nomor pelanggan. 

Ini  merupakan pengganti dari unit rumah yang 

dimiliki, sehingga setiap unit rumah memiliki 

Nomor ID yang berbeda. Untuk PPL ataupun PAM 

masing masing memiliki ID yang berbeda. Hal ini 

untuk  memudahkan dalam melakukan  identifikasi 

 pembayaran dari masing-masing tagihan.

ID Virtual Account 

 merupakan sesuatu yang 

custom dari blok rumah 

 masing-masing pemilik, 

maka kami akan langsung dapat   mengidentifikasi 

pembayaran Anda, tanpa harus mencantumkan 

nomor unit rumah ataupun  konfirmasi.

Pembayaran dapat 

 dilakukan  dimanapun 

karena Anda tidak perlu 

lagi melakukan  kunjungan ke lokasi kasir di kantor 

estate,  pembayaran dapat langsung di Acces mela-

lui: internet banking,  Jaringan ATM BCA, ATM Non 

Tunai BCA dan  Counter bank BCA terdekat ataupun 

bank lainnya (RTGS). 

Bukti bayar atau Kwitansi akan segera kami siapkan 

setelah pembayaran kami terima. 

Pembayaran melalui Virtual 

 Account dapat diakses mulai 

tanggal 5 sampai dengan 

 tanggal 25 setiap  bulannya. Dengan pembayaran di 

awal Anda dapat  menghindari antrian pada loket 

 kasir dan juga denda keterlambatan.

Keuntungan pembayaran 
melalui Virtual Account BCA

3 Tidak perlu kuatir 
pembayaran Anda 
tidak teridentifikasi

3 Menghemat waktu, 
uang dan tenaga

3 Menghindari 
antrian dan denda

Lebih praktis & hemat waktu dengan

Virtual Account (VA)
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 trasnsfer, 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’

UNTUK DI COUNTER BCA
Cara pengisian formulir setoran:  
a. Nomor Rekening Customer : 
 Nomor BCA Virtual Account 
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LANGKAH-LANGKAH TRANSAKSI 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)
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I 
ndonesia terkenal kaya akan keindahan alam bawah laut. 
Mengapa kita tidak belajar diving dan menikmati anugrah Tuhan 
berupa aneka warna dan bentuk ikan, karang, koral, dan berbagai 

biota laut lainnya. Kesemuanya  seakan menari membentuk lukisan alam 
yang cantik tiada dua. Sebuah dunia lain yang memanjakan mata Anda. 

Di dalam air, dunia serasa berputar lebih lambat. Dikelilingi 
keindahan alam, pikiran pun jadi relaks. Stres hilang, dan tak jarang 
timbul rasa damai yang sangat. Tapi sebelum nyemplung, ada banyak hal 
yang perlu Anda persiapkan dan pelajari. 

Safety first!
Kegiatan menyelam erat kaitannya dengan safety. Meskipun Anda 
menyelam bersama dive buddy atau bersama rombongan, semua 
keputusan tetap ada di tangan Anda. 

Selama menyelam, pikiran, hati, dan badan harus fokus. Meleng 
sedikit, bisa buyar segala teknik pernapasan. Pasalnya, secara alamiah 
tubuh kita didesain untuk bernafas dan beraktivitas di daratan, sehingga 
untuk menjadi makhluk air, ada teknik-teknik yang harus dikuasai 
dan peralatan yang harus dipahami. Tubuh Anda perlu diajari untuk 
beradaptasi, baik dengan tekanan air maupun arus. 

Biasanya, pelatihan untuk penyelam pemula atau recreational diver  
terbagi atas 3 bagian, yaitu academic session, pool training, dan open 
water session.  Selama academic session, instruktur akan mengajari 
prinsip dan prosedur dasar dalam scuba diving. Juga dipelajari efek 
tekanan air terhadap tubuh serta peralatan selam. 

LET’S 
DIVE! Aktivitas 

wisata air 
yang bisa bikin 

ketagihan

Saat pool training, anda berlatih dasar-dasar keterampilan 
menggunakan peralatan diving di kolam renang. Anda juga diajari cara 
merakit peralatan, membersihkan mask, dan diajari simulasi untuk 
mengendalikan keadaan darurat. Yang terakhir open water session. Di 
tahap ini Anda akan mempraktekan penyelaman di perairan yang tenang 
dan tidak terlalu dalam karena peselam pemula biasanya tidak boleh 
menyelam lebih dari 18 meter.

Seluruh tahap umumnya berlangsung selama 3 sampai 5 hari, atau 
beberapa minggu (bila dilakukan secara terpisah). Setelah ketiga tahap 
dilalui, terdapat ujian akhir untuk mendapatkan sertifikasi. 

Wajib punya sertifikat
Sertifikat selam diterbitkan oleh lembaga tertentu dan  akan selalu diperiksa 
setiap kali Anda akan membeli peralatan selam, mengikuti trip diving, hingga 
tiap kali Anda mengisi tangki. 

Kini sudah banyak lembaga sertifikasi diving, namun peselam lulusan 
agency yang tidak jelas akan ditolak mentah-mentah oleh penyedia jasa 
selam karena standar lembaga sertifikasi tersebut diragukan kualitasnya. 
Maka, jangan terkecoh dengan harga paket yang murah. Periksa dengan 
cermat kredibilitas sertifikasi yang ditawarkan.

Sertifikasi yang terjamin adalah dari PADI (Professional Association of 
Diving Instructor),  sebuah organisasi pelatihan scuba diving dan lembaga 
penerbit sertifikasi terbesar di dunia. Sertifikasi ini diakui industri selam di 
seluruh dunia.

Contek 
tip ini!

• Cek seluruh peralatan selam, terutama bila Anda 

menyewa. Lalu, pasang alat selam dengan sempurna. 

• Cermati situasi cuaca sebelum saat menyelam. Di 

perairan Indonesia, gelombang laut relatif meningkat di 

bulan Desember dan Januari. 

• Kenali betul karakter dive site yang akan Anda selami. 

Kurangnya persiapan pengenalan terhadap medan bisa 

berakibat fatal. 

• Saat berada di dalam air, jangan sembarangan 

menyentuh atau memegang makhluk laut, 

apalagi bila Anda tidak mengenakan 

gloves.
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Divers hot spot
Indonesia merupakan surga untuk aktivitas 
scuba diving. Berikut 4 tujuan terpopuler:

1. RAJA AMPAT
Inilah surganya para diver. Yang wajib Anda 
sambangi: Arborek Selat Dampier (melihat 
ikan pari raksasa), Sardine Reef (carpet 
shark, white tip shark, lion fish, blue dot sting 
ray, stone fish, anemone fish), dan Teluk 
Cendrawasih (Kalabia, the walking shark). 

• Cara ke sana: Rute terbang ke 
Raja Ampat: Jakarta-Makassar-
Sorong. Pilihan lain rute Jakarta-
Depansar-Sorong atau Jakarta-
Manado-Sorong. Dari Bandara 
Domne Eduard Osok, Sorong, 
perjalanan dilanjutkan dengan 
speed boat. Dari sana, perlu 
sekitar 3-4 jam untuk mencapai 
Mansuar, Raja Ampat.

2. BUNAKEN
Keragaman biota, satwa laut, dan koral di 
perairan ini termasuk yang terbaik di dunia. 
Perairannya jernih, kita bisa memandang 
sampai jarak 18–45 meter. Banyak dive site 
bagus, seperti Fukui, Mandolin, Cela cela, 
Depan Kampung, Panggulingan, Tanjung Kopi.

• Cara ke sana: Bunaken hanya 
berjarak belasan kilometer dari 
ibukota propinsi. Untuk ke sana, 
tersedia berbagai alat transportasi. 
Anda tinggal pilih!

3. DERAWAN
Di perairan ini banyak penyu. Dive spot populer 
di Derawan antara lain Pulau Sangalaki (untuk 
melihat parade ikan pari), Pulau Maratua 
(lumba-lumba, grey shark, dan white tip shark), 
serta Kakaban (ikan barakuda dan leopard 
shark).

• Cara ke sana: dari Balikpapan, 
Anda harus terbang ke Berau, lalu 
melakukan jalan darat ke Tanjung 
Batu. Sampai di sana, Anda tinggal 
menyeberang ke Pulau Derawan.

4. TULAMBEN
Satu spot menarik untuk diselami di Tulamben, 
Bali, adalah shipwreck USS Liberty yang 
tenggelam pada tahun 1942 akibat tembakan 
torpedo dari Kapal Jepang. Saat ini reruntuhan 
kapal ini telah ditumbuhi koral dan dihuni 
ribuan ikan dan satwa laut. 

• Cara ke sana: Tulamben terletak di 
bagian utara Pulau Bali, tepatnya 
berjarak 100 km dari kota Denpasar. 
Tulamben bisa ditempuh dalam 
waktu 2,5 jam dari pusat kota 
Denpasar dengan kendaraan roda 
empat atau bis.



K 
embali Summarecon Serpong, untuk kedua 
kalinya menyelenggarakan “Summarecon Mal 
Serpong International Lion Dance Champion-

ship” pada tanggal 27, 28, 29 September 2013 di area Atrium 
Forum Summarecon Mal Serpong. Bekerja sama dengan 
Kun Seng Keng ( KSK )  Indonesia  & Himpunan Bersatu 
Teguh Padang ( HBT ) serta didukung oleh Federasi Olahraga 
Barongsai Indonesia (FOBI), acara ini dimaksudkan  untuk 
turut melestarikan kesenian Barongsai. 

Lion Dance Championship tahun ini terdiri atas 18 tim 
yang datang dari 8 negara: China, Hongkong, Indonesia, 
Macau, Malaysia, Philipina, Taiwan dan Singapore. Kompetisi 
ini menerapkan standar dan peraturan yang ketat untuk 
memilih kelompok terbaik. Kriteria penilaian diantaranya: 
keserasian gerak, dekoratif ornamen, kekompakan tim, serta 
kemampuan menampilkan gerakan akrobatik yang sulit.  

Event ini, juga untuk memperkenalkan Indonesia kepada 
dunia Internasional serta memberikan kesempatan dan 
pengalaman bagi grup Barongsai Indonesia untuk dapat 
bertanding di kancah Internasional. 

The 2nd Summarecon Mal Serpong

International  
Lion Dance Championship

event

Selain dapat menyaksikan kemeriahan acara terseebut, pengunjung 
Summarecon Mal Serpong mendapat kesempatan untuk memenangkan 
2 buah motor Kawasaki Ninja tipe 250 SE dan 3 buah Home Teather Philips 
dalam program Tebak Juara-1 dengan menukar struk belanja senilai mini-
mal Rp 100.000,- di counter SMS Friendship Card. 

Kejuaraan  Lion Dance di Summarecon Mal Serpong pertama kali 
diadakan tahun 2007, bertempat di area atrium Oval, Summarecon Mal 
Serpong. Antusiasme masyarakat Serpong, Jakarta dan juga komunitas 
pemerhati dan pecinta budaya barongsai begitu besar. Pengunjung yang 
menyaksikan World Lion Dance Open Tournament  sebanyak 60.000 orang 
setiap harinya. 
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A
ntrian anak-anak bersama 
orang tuanya memadati area 
Parkir  Selatan Summarecon Mal 

Serpong 2 yang disulap menjadi arena 
pertunjukan sirkus. Mereka tak sabar 
ingin segera menyaksikan  pertunjukan 
The Great World Circus, yang digelar 
Summarecon Mal Serpong sejak 19 April 
sampai 30 Mei 2013.

Show spektakuler
Ini adalah pertama kalinya di  Indonesia 
atraksi sirkus dari tujuh negara hadir dan 
berkolaborasi di satu tempat.  Dibuka oleh 
aksi Stunt Show dari Australia, kemudian 
disusul African Acrobat dari Zimbabwe, 
Trapeze dari Rusia, Wheel of Death dari 
Brasil dan Amerika, Dog Show dari Rusia, 
Cat Show serta Clown dari Amerika 
Serikat, Contortionist dan Aerial Silk 
dari China, serta Magic dari Indonesia. 
 Semuanya spektakuler dan menakjubkan. 

Penonton dibuat terdiam  menahan 
napas saat atraksi menantang  bahaya siap 
dilakukan. Salah satunya ketika  seorang 
pemain melompat salto di ketinggian, 
berusaha  menggapai  genggaman telapak 
tangan  rekannya yang berayun pada 
utas tali di  seberang. Hanya dentuman 
drum roll yang berani bersuara. Sejurus 
 kemudian, tepuk tangan sontak berderai 
ketika aksi yang bikin jantung berdebar 
itu berhasil diselesaikan.

AKSI ATRAKTIF
  THE GREAT 
WORLD CIRCUS

1 2

6

1. Dalam arena pertunjukan 
nyaris tak ada kursi 
kosong tersisa.

2. Contortionist dari Cina.
3.  Cat Show dari Amerika 

Serikat.
4. Wheel of Death dari Brasil 

dan Amerika Serikat.
5. African Acrobat dari 

Zimbabwe
6. Clown Show dari Amerika 

Serikat.

3

4

5

Sementara, tingkah lucu 
 beberapa anggota tim sirkus sukses 
mengocok perut, bikin penonton 
 terpingkal. Kenikmatan  menyaksikan 
The Great World Circus pun makin 
lengkap berkat tata suara dan 
 cahaya yang oke arahan sutradara 
asal Australia, Mark Eady.

Perpanjang 
waktu 
The Great World Circus  sedianya 
diadakan selama sebulan,  namun 
melihat membludaknya  penonton, 
akhirnya diperpanjang hingga 42 
hari. Wah, terasa  memanjakan, 
khususnya pengunjung 
 Summarecon Mal  Serpong, juga 
penghuni  Summarecon Serpong dan 
 sekitarnya.
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CSR

Summarecon Serpong
Peduli 

Masalah Sosial
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D
i tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih 
lemah dan tingkat kesehatan yang juga rendah, Summa-
recon Serpong telah memperlihatkan kepeduliannya dengan 

 melakukan berbagai kegiatan sosial. Berkaitan  dengan hal  tersebut, 
kerja sama telah terjalin dengan sebuah rumah sakit di kawasan 
 Summarecon Serpong   Inilah salah satu bentuk progam dalam aktivitas 
CSR (Corporate Social Responsibility). 

Tingkatkan kesehatan
Bekerja sama dengan RS St. Carolus,  Summarecon Serpong  berusaha 
menumbuhkan kepekaan sosial dengan melaksanakan kegiatan untuk 
membantu meningkatkan kesehatan anak dan masyarakat umum. 
“Pengobatan Gratis” dan “ Pemeriksaan mata serta sumbangan 
 kacamata bagi anak sekolah”, ternyata amat bermanfaat buat mereka.

Pengobatan gigi, pemeriksaan kesehatan umum dan khusus mata 
plus kacamata gratis, begitu terasa manfaatnya buat murid-murid 

SD di seputar Summarecon Serpong.

Kegiatan terfokus di area seputar kawasan Summarecon Serpong, 
selain  pemeriksaan kesehatan umum, juga pemeriksaan mata dan 
pengobatan gigi. Pemeriksaan mata telah belangsung di SDN Rumpak 
Sinang, Kelurahan Pakulonan barat, Tangerang, pada tanggal 31 
Oktober 2013 lalu. Sejumlah 258 murid telah diperiksa matanya dan 
disumbangkan kacamata kepada para murid sebanyak 57 buah serta 
guru 3 buah. 

Sementara untuk untuk wilayah desa Cijantra,  tim kesehatan telah 
mendatangi  SDN Cijantra 1 di  Kelurahan Cijantra, Tangerang, pada 
tanggal 07 November 2013. Jumlah murid yang telah diperiksa matanya 
210 orang, sementara kacamata yang disumbangkan sebanyak 31 buah 
untuk para murid  dan 5 buah untuk guru. 

Masih di desa Cijantra,  21 November lalu telah dilakukan 
 pengobatan umum dan pemeriksaan gigi untuk masyarakat,  
 bertempat di Pos Pertanahan Cijantra. Yang mendaftar 360 orang.  

Pengobatan umum dan gigi juga  dilakukan 
di  Balai Desa Cihuni, pada tanggal 12 
 November 2013 dengan jumlah yang 
 berobat sekitar 400 orang . 

Semoga kepedulian Summarecon 
 Serpong terhadap masyarakat di  sekitarnya 
dirasakan bermanfaat  buat mereka 
sehingga kesejahteraan dan produktivitas 
mereka pun meningkat. 

Sembako untuk 
warga sekitar
Bukan hanya masalah kesehatan saja yang 
menjadi kepedulian Summarecon  Serpong, 
namun juga kesejahteraan.  Dengan 
kegiatan pembagian sembako untuk 
warga sekitar,  telah terjadi interaktif antara para volunteer dan masyarakat.  
Tanggal 30 juli 2013 kegiatan pembagian sembako berlangsung di lokasi desa 
Panunggangan, Cihuni, Medang, Cijantra, Cicayur, Curug Tangerang. Jumlah 
yang menerima sembako sekitar 2340 orang

Selain itu karyawan Summarecon Serpong juga mendapat sembako 
 terutama untuk karyawan seperti security, driver, office Boy, office girl. 
Bertempat di lokasi PSS, kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 25-26 
juli 2013, dengan jumlah sembako yang diserahkan sebanyak 876 paket. Tak 
lupa para karyawan outsources pun menerima hal yang sama di kantor Estate 
pada tanggal 1 Agustus  lalu, untuk sejumlah  533 orang.

1.  Di depan SDN Rumpak Sinang, 
sebelum pemeriksaan kesehatan 
gratis.

2.  Kesempatan untuk pemeriksaan 
kesehatan umum secara gratis, 
cukup hanya membawa KTP 
masing-masing. 

3.  Obat-obatan juga disiapkan untuk 
mereka yang membutuhkannya 
dan lansung  diberikan begitu 
 selesai pemeriksaan kesehatan.

4.  Para staf dari RS St. Carolus 
 melayani pendaftaran untuk 
pmeriksaan kesehatan gratis. 

5.  Di sebuah tenda yang secara 
khusus didirikan, masyarakat 
desa Cijantra dan desa Cihuni 
menunggu giliran pemeriksaan 
kesehatan umum.

6.  Seorang ibu lansia sedang diukur 
tekanan darahnya oleh staf 

 RS St. Carolus.
7.  Pemeriksaan mata oleh  dokter 

spesialis mata sekaligus 
 dengan mendatangkan alat-alat 
 pemeriksaan.

8.  Murid-murid SDN Cijantra 1.  
9. Antri untuk mendapatkan 

 pembagian sembako.
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