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Salam Sejahtera
Kini sebuah sarana baru untuk Anda  yang ingin ber sosialisasi, 

berekreasi, berolahraga ataupun relaksasi , telah dibuka secara resmi. 

The Springs Club yang berlokasi di  kawasan Summarecon Serpong 

merupakan wujud dari The Harmony of Healthy Living. Di sinilah warga 

dapat menikmati  hidup harmonis dengan alam  yang menyehatkan.

Sarana untuk berolahraga di The Springs Club, dapat Anda 

manfaatkan untuk seluruh keluarga, mulai dari berenang di kolam 

ukuran Olympic hingga futsal. Hanya ingin bersantai saja dengan 

keluarga? Tak ada salahnya berakhir pekan mencicipi hidangan lezat di 

Lake View Café dengan pemandangan indah ke arah danau. 

Di musim liburan sekolah, anak-anak Anda dapat sepuasnya 

berolahraga dan berekreasi di  The Springs Club. Namun jika berencana 

ke luar kota, beberapa pilihan destinasi wisata kami ungkapkan di edisi 

ini, agar liburan besama anak berjalan seru dan sukses.  

Demi untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua warga di 

Summarecon Serpong ini, kami ingin meminta waktu Anda mengisi 

angket survei di halaman 39. Setelah diisi lengkap, Anda tak perlu repot mengembalikannya, cukup di drop di club house 

masing-masing cluster.  Terimakasih kami ucapkan atas kesediaan Anda mengisi angket tesebut. 

Selamat membaca, dan jika Anda punya saran  atau kritik terhadap majalah ini silahkan layangkan email kepada kami. 

Sukses untuk Anda semua!

 

MAGDALENA JULIATI
EXECUTIVE DIRECTOR SUMMARECON SERPONG

Summarecon Serpong
Magazine

Better Living Better Future

• Pilihan destinasi wisata
• Manfaat berada di tengah alam
• Makanan sehat untuk Anak

Liburan 
Asyik 
& EdukAtif 
bersama anak

vol. 2

cover summarecon2 ok.indd   1 7/2/2014   11:08:19 AM

44

14

18

STYLIST: 
ANGEL SINAGA
FOTOGRAFER: 
MICHAEL TIMOTHY
MODEL:
PAL REVESZ (F MODEL),
DEVINA (F&G MODEL),
CINDY (F&G MODEL)

Untuk kritik dan saran mengenai 
majalah Summarecon Serpong 
dapat dilayangkan dengan 
mengunjungi website : 
www.summareconserpong.com

Summarecon Serpong magazine 
diterbitkan untuk
SUMMARECON SERPONG oleh:



K
eberhasilan penjualan properti di 
Summarecon Serpong merupakan 
bukti kepercayaan masyarakat 

terhadap komitmen kualitas dan produk 
yang dihasilkan oleh Summarecon Serpong. 
Kondisi ini juga tidak lepas dari kisah sukses 
dan track record PT Summarecon Agung, 
Tbk. Sebagai  perusahaan pengembang yang 
telah lebih dari 38 tahun lamanya menekuni/
berkecimpung secara konsisten di dunia bisnis 
properti dengan selalu menjaga konsistensi 
terhadap komitmen yang pernah dibuat. 
Sesuatu yang mudah diucapkan tapi susah 
dilaksanakan. 

Menciptakan 
Kota Mandiri 
Kemajuan di Summarecon Serpong 
memang pada akhirnya tak bisa dipisahkan 
dari kondisi infrastruktur dan aksesibilitas 
serta kualitas lingkungan yang ditawarkan. 
Berkat kepedulian kepada lingkungan 
inilah, pada tahun 2014 ini Summarecon 
Serpong mendapat penghargaan dalam 
ajang Asia Pacific Property Awards, dimana 

kawasan Scientia Garden memenangkan 
kategori Residential Development for Indonesia.

Edwin Herlambang, Planning & Design 
Manager Summarecon Serpong, menuturkan, 
Summarecon Serpong menawarkan konsep 
kawasan yang mandiri sehingga membuat 
konsumen merasa nyaman tinggal dan 
melakukan aktivitas bisnis. “Seperti contoh 
kawasan Scientia Garden. Kawasan seluas 
200 ha ini dirancang sebagai kawasan terpadu 
smart and green environment,” kata  Edwin. 

Lebih lanjut, Edwin menjelaskan, Scientia 
Garden dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
penunjang seperti Universitas Multimedia 
Nusantara, Surya Research and Education 
Center, Surya University, Apartemen Scientia 
Residences, serta SDC-Digital Center, dan 
Scientia Square Park. 

“Kawasan hunian 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,” tutur 
Edwin. Lengkapnya fasilitas inilah yang menjadi 
salah satu alasan cerita sukses setiap penjualan 

perdana produk terbaru Summarecon Serpong 
yang selalu ditunggu calon konsumen. 

Inilah keistimewaan  mengapa  
Summarecon Serpong menjadi pilihan terbaik:

1. Tak lekang oleh zaman
Menurut Edwin, model rumah di Summarecon 
Serpong menjadi salah satu faktor yang banyak 
diminati masyarakat. “Kita selalu membuat 
model yang konsumen suka. Simply classic  
adalah model yang long lasting. Tidak lekang 
digerus zaman,” jelas Edwin. 

Dari sisi tampak muka, Summarecon 
Serpong selalu memberikan pilihan kepada 
konsumen. “Dari ukuran, biasanya kita punya 
dua pilihan juga, 7 x 15 meter dan   8 x 15 meter. 
Ini ukuran yang ideal. Tidak terlalu besar dan 
tidak terlalu kecil. Ukuran-ukuran ruangan yang 
ada di rumah juga didesain ideal,” lanjutnya. 
Summarecon Serpong juga membangun 
rumah yang diupayakan berorientasi ke arah 
Utara – Selatan. “Hal ini untuk menghindari 
panas berlebihan,” kata Edwin. Fasilitas lainnya 
adalah di setiap cluster ada club house yang 
memiliki kolam renang, tempat bermain anak, 
dan ruang serba guna untuk keperluan warga. 

2. Desain produk 
yang hijau
Lingkungan menjadi salah satu pilar yang 
digalakkan sebagai bagian dari bisnis 
inti Summarecon,  sejak perusahaan 
mendeklarasikan visi baru tahun 2005 
lalu. “Karenanya setiap kali kami akan 
melakukan pembangunan, pasti aspek 
hijaunya dikaji lebih dulu,” tutur Edwin. 
Setiap cluster memiliki pengolahan air 
buangan. “Air kotor akan diolah untuk 
menyirami taman,” lanjutnya. Demikian 
pula program penanaman pohon secara 
masif. Kepada semua warga diajarkan 
bagaimana memerhatikan lingkungan, 
misalnya dengan program menanam 
pohon di depan rumah. “Kita menyediakan 
bibitnya, penghuni bisa memilih bibit yang 
diinginkan,” kata Edwin. 

Untuk material rumah, Summarecon 
Serpong juga menggunakan bahan material  
yang ramah lingkungan. “Misalnya pakai 
kusen aluminium dan atap baja ringan 
sebagai pengganti elemen kayu,” tambahnya. 

Di kawasan  Summarecon Serpong 
menerapkan sistem dan aktivitas yang 

berorientasi pada lingkungan seperti 
sistem daur ulang sampah, daur ulang air, 
resapan air hujan, membuat biopori, dan 
mempertahankan lahan hijau terbuka.

Cluster baru 
Bulan Maret dan Mei lalu, Summarecon 
Serpong meluncurkan dua cluster baru 
untuk keluarga yang mendambakan tempat 
tinggal strategis, nyaman, sekaligus asri 
di Scientia Garden. Yang pertama, Cluster 
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Rahasia 
Keunggulan 
Summarecon 
Serpong
Keunggulan konsep pengembangan properti yang modern 
dan hijau membuat Summarecon Serpong layak huni.

Faraday  diluncurkan Sabtu (1/3/2014) di Plaza 
Summarecon Serpong, Jl. Boulevard Gading 
Serpong Blok M5 No.3. Sementara yang 
kedua, Cluster Edison, menyusul pada hari 
Sabtu (3/5/2014). Cluster Faraday dan Edison 
melengkapi tujuh cluster lain yang sudah lebih 
dulu eksis di Scientia Garden.

Kedua acara peluncuran itu sekaligus 
menandai penjualan perdana unit rumah di 
cluster tersebut. Tak heran jika sejak pagi 
sudah tampak warga berdatangan ke lokasi 
tersebut.   

Cluster Faraday
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DAVID
“Berdasarkan pengalaman salah 
seorang saudara saya, tinggal di 
Summarecon Serpong itu enak 
lingkungannya. Setelah saya lihat, 
memang betul. Makanya saya ajak 
keluarga untuk tinggal di wilayah 
ini juga. Pilihan saya Faraday.”

AGUS
“Menurut saya hunian di cluster 
Faraday harganya terjangkau 
untuk di kelasnya. Karena itu 
rasanya sudah tepat pilihan saya 
dan keluarga untuk tinggal di 
Summarecon Serpong.” 

GURUH
“Setelah survei ke berbagai 
perumahan di beberapa 
pengembang, saya akhirnya 
menjatuhkan pilihan untuk 
membeli rumah di Summarecon 
Serpong, khususnya Edison. 
Harganya terjangkau, bahan lebih 
bagus, luasnya pas, dan ada cicilan 
bertahap lagi,”

Apa Kata Mereka ? 

Kenyamanan 
di Faraday
Cluster Faraday dirancang guna memenuhi 
kebutuhan kenyamanan tempat tinggal, 
dengan fasilitas di dalam cluster berupa kolam 
renang, berikut club house dan area bermain 
anak (children playground). Sangat pas buat 
mengisi waktu santai bersama keluarga 
tercinta. Tidak hanya itu, fasilitas TV kabel dan 
jaringan internet pun bakal bisa dinikmati. 

Keamanan tinggal di sini lebih terasa 
berkat kelengkapan check point gate saat 
keluar maupun masuk cluster. Sistem ini 
melingkupi gerbang cluster yang dilengkapi 
dengan CCTV, serta dijaga oleh petugas 
keamanan yang akan melakukan pemeriksaan 
kendaraan  keluar maupun masuk cluster 
dengan tertib. Pos keamanan di gerbang 
masuk pun dilengkapi dengan access card 
kendaraan bagi penghuni.

Edison hunian ideal
Setelah sukses dengan penjualan cluster 
Faraday, tak butuh waktu lama bagi 
Summarecon Serpong kembali menghadirkan 
hunian ideal. Kurang lebih hanya 2 bulan 
berselang, Edison, cluster ke-9 di kawasan 
Scientia Garden diluncurkan.

Dengan harga mulai dari Rp 1,6-an 
miliar, serta dilengkapi fasilitas swimming 
pool, children playground, dan area terbuka 
hijau,  hunian yang ditawarkan pun nyaris 
habis terjual pada hari peluncuran, 3 Mei 2014 
di Plaza Summarecon Serpong.

Dengan luas tanah dan bangunan mulai 
dari 105 m2 dan 88 m2 hingga 120 m2 dan       
127 m2, unit cluster Edison yang memiliki dua 
lantai dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
penghuni yang mendambakan rumah dengan 
luas yang proporsional, tidak terlalu luas dan 
tidak terlampau kecil.

Cluster Edison



M
elanjutkan kesuksesan membangun 
Klub Kelapa Gading yang kini 
menjadi salah satu ikon kawasan 

Kelapa Gading, Summarecon Serpong sebagai 
anak perusahaan PT Summarecon Agung Tbk 
mendirikan The Springs Club di Summarecon 
Serpong. Peresmian klub olahraga dan keluarga 
ini dilakukan pada hari Sabtu, 31 Mei 2014 oleh 
Komisaris Utama PT Summarecon Agung, 
Tbk Soetjipto Nagaria dan Bupati Tangerang 
A. Zaki Iskandar. Turut hadir seluruh jajaran 
komisaris dan direksi Summarecon, pejabat 
Kabupaten Tangerang, dan kontraktor 
serta konsultan yang terlibat dalam proyek 
pembangunan The Springs Club dan member 
The Springs Club. 

Launching 
berlangsung meriah
Menempati Royal Ballroom yang megah, sekitar 
550 tamu undangan menjadi saksi semaraknya 
acara peresmian The Springs Club ini. Acara 
dibuka dengan sambutan dari Soetjipto Nagaria 
dan A.Zaki Iskandar. “The Springs Club akan 
menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang,” 
kata Zaki dalam sambutannya.

Seremonial peresmian diawali dengan 
menabuh genderang dan pertunjukan 
Barongsai. Makin malam, acara peresmian 
makin meriah. Sembari menikmati hidangan 
lezat yang sudah disediakan, para tamu 
undangan disuguhi hiburan dari kelompok 
Reuni yang terdiri dari musisi yang sudah 
malang melintang di dunia musik Indonesia, 
yaitu Addie MS, Memes, Lilo Kla Project, 
Oddie Agam, Adjie Soetama, dan Rida. 
Menyanyikan lagu-lagu nostalgia yang diiringi 
KSP Band, Reuni berhasil membuat tamu 
undangan untuk bernyanyi bersama.

Setelah puas menikmati sajian dari Reuni, 
tamu undangan diajak untuk turun ke bawah, 
ke area kolam renang. Di sana telah disiapkan 
acara yang tak kalah seru: pertunjukan renang 
indah yang memadukan unsur-unsur renang, 
senam, dan tari. Dari raut wajah para tamu 
terlihat antusiasme mereka menyaksikan 
pertunjukan ini. Bahkan, beberapa tamu 
undangan berebut untuk dapat tempat yang 
paling depan agar bisa menyaksikan dari dekat 
pertunjukan renang indah. 

Dengan cekatan para atlet renang indah 
ini timbul dan tenggelam membentuk 
formasi dengan gerakan kaki dan tangan 

seirama alunan musik. Tepuk tangan meriah 
dari para tamu undangan pun dilontarkan 
untuk mengungkapkan kekaguman mereka. 
Dan acara peresmian malam itu semakin 
sempurna dengan pesta kembang api yang 
mencerahkan langit Summarecon Serpong. 

 

Sarana olahraga 
terlengkap
Sebagai klub olahraga yang terbesar di 
kawasan Jabodetabek, The Springs Club, 
menurut Johanes Mardjuki, Direktur Utama 
PT Summarecon Agung Tbk, memiliki 
desain bergaya klasik kolonial. Proyek yang 
dikembangkan pada lahan seluas 3,8 hektar 
ini menelan investasi sekitar Rp 100 miliar. 
“Fasilitas sarana dan klub olahraga berstandar 
internasional ini ditujukan untuk memberikan 
jaminan kenyamanan bagi para penghuni dan 
anggotanya,” kata Johanes.  

Sementara itu Magdalena Juliati, 
Executive Director Summarecon Serpong 
mengatakan, The Springs Club dibangun di 
kawasan The Springs yang mempunyai tagline 
The Harmony of Healthy Living. “Jadi kawasan 
ini memang didesain untuk menyediakan 

Merayakan 

KEHANGATAN 
KELUARGA 

di

The Springs Club menjadi tempat olahraga dan berkumpulnya keluarga 
terbesar, terbaik, dan termegah di Jabodetabek. 

THE SPRINGS CLUB
Jl Springs Boulevard Blok C/01
Summarecon Serpong, 
Tangerang 15810, Indonesia
Telp. 021 – 291 71 515
Fax. 021 – 291 71 516
Email: thespringsclub@summarecon.com
www.thespringsclubserpong.com
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tempat tinggal yang memungkinkan 
warganya untuk hidup harmonis dengan 
alam dan menyehatkan,” jelas Magdalena. 
Karenanya, The Springs Club mempunyai 
sarana lengkap untuk berolahraga dan 
berkumpul bersama keluarga di Summarecon 
Serpong.

The Springs Club, lanjut Magdalena, 
memiliki kolam renang berstandar olimpiade, 
8 lapangan bulutangkis indoor, satu lapangan 
futsal yang sekaligus berfungsi sebagai 
lapangan basket yang desain karpetnya 
dibuat khusus untuk meminimalkan risiko 
cedera. Ada juga 2 lapangan tenis indoor 
dengan lantai terbuat dari lapisan aspal 
tebal untuk menambah kenyamanan dan 
keamanan bermain. Fasilitas lainnya adalah 
lapangan squash, ruang fitnes dan gym, tenis 
meja, sauna, kolam air panas dan dingin, 
taman bermain anak, dan kolam renang 
anak. Tersedia juga fasilitas ruangan untuk 
yoga, senam aerobik, taekwondo, modern 
dance, dan balet. Selain itu juga terdapat dua 
buah ruang karaoke yang dilengkapi dengan 
peralatan audio modern. 

Ruang pertemuan 
termegah
Sebuah ruang pertemuan besar, Royal 
Ballroom, juga ikut melengkapi fasilitas 
prasarana di The Springs Club. Kapasitasnya 
mencapai 1.200 orang dan dapat memenuhi 
berbagai keperluan acara, baik untuk meeting 
formal maupun hiburan. “Dengan ketinggian 
ruangan 9 meter, ballroom ini akan menjadi 
tempat termegah, termewah dan terbesar 
di Jabodetabek dan bisa digunakan untuk 
berbagai keperluan,” ujar Johanes. 

Dalam balutan interior klasik modern, 
lantai karpet dan dinding akustik, ballroom ini 
cocok untuk acara pernikahan yang megah, 
gathering yang meriah, atau pertunjukan 
musik yang spektakuler. Gedung ini juga 
didukung oleh lapangan parkir luas yang dapat 
menampung 214 mobil.

Restoran hotel 
berbintang
Kehadiran dua buah restoran dengan kualitas 
makanan dan pelayanan hotel berbintang 

semakin mempertegas The Springs Club 
tidak saja sebagai klub kebugaran, tetapi 
juga klub sosial.

Restoran Paprika yang terletak di 
Lower Ground dan berhadapan langsung 
dengan kolam renang diperuntukkan 
khusus bagi anggota club. Sementara Lake 
View Café yang terletak di atasnya dengan 
pemandangan Danau Cihuni, merupakan 
tempat makan bagi kalangan umum. Dua 
restoran dengan pemandangan yang indah 
dan asri ini menjadikan acara berkumpul 
dengan keluarga, rekan kerja, kolega bisnis, 
semakin hangat.



B
agi penggemar gadget yang tak bisa 
ketinggalan tren terkini, atau bagi 
Anda yang membutuhkan peranti 

digital untuk keperluan keseharian, Anda 
bisa ‘berburu’ di Summarecon Digital Centre 
(SDC) Serpong yang dibuka 30 Juni 2014 
lalu. Di mal gadget ini Anda bisa menemukan 
smartphone, tablet, kamera digital, camcorder, 
gadget untuk kegiatan outdoor, serta aneka 
perangkat mobile lainnya seperti laptop, 
hingga PC, termasuk software, dan beragam 
pernak-perniknya dari brand-brand teknologi 
terkemuka.

Desain arsitektur modern yang diterapkan 
pada SDC Serpong menghadirkan suasana 
clean, bersih, sehingga menciptakan 
suasana berbelanja yang nyaman sekaligus 
menyenangkan. Tata letak tenant diatur 
sedemikian rupa agar memudahkan Anda 
dalam mencari apa yang Anda butuhkan saat 
berbelanja.

Berbagai program promo digelar melalui 
media sosial dan situs www.sdc-serpong.com 
untuk menarik pengunjung. Direktur 
PT. Summarecon Agung Tbk, Soegianto Nagaria, 
mengungkapkan, “Terbukti program tersebut 
sukses meramaikan social media dan website SDC 
Serpong. Ke depannya program-program seperti 
ini akan terus diadakan.” 

Satu-satunya dengan 
kawasan hijau
Dengan lokasi berada di Scientia Square Park 
(SQP), SDC Serpong menjadi satu-satunya 

pusat perbelanjaan produk teknologi di 
Indonesia yang memiliki kawasan hijau serta 
berfungsi sebagai sarana aneka kegiatan positif.

Area tersebut kerap dimanfaatkan sebagai 
pusat aktivitas bagi pelajar, mahasiswa, dan 
masyarakat umum. Beragam kegiatan yang 
bisa dilakukan antara lain outdoor seminar, 
forum diskusi terbuka, pameran, pemutaran 
film yang berorientai edukasi, hiburan, hingga 
pengenalan teknologi.

Anak-anak juga bisa merasakan manfaat 
lewat fasilitas pembelajaran seperti Paddy 
Field, Koi Farm, Skatepark, In Line Skate Plaza, 
Street Work Out, Kids Play Ground, dan masih 
banyak lagi fasilitas yang baik bagi tumbuh 
kembang anak. Di SDC Serpong juga terdapat 
lapangan futsal indoor dan supermarket.

‘Ritual’ selepas 
belanja
Kalau selepas berbelanja ingin beristirahat 
sambil mengisi perut yang lapar, atau 
langsung menggunakan tablet atau laptop 

yang baru Anda beli untuk keperluan meeting, 
SDC Serpong tak ketinggalan menyediakan 
areanya, yaitu:
• Garden Walk: tempat hangout yang 
cozy dengan konsep alfresco dining, yakni 
pengunjung juga dapat menikmati live music 
dan terdapat layar raksasa.
• Garden View: tak hanya menyajikan kuliner, 
namun juga didukung oleh store unik guna 
memenuhi kebutuhan berbagai komunitas, 
seperti toko perlengkapan skateboard, 
motorcross dan sepeda berikut gadget-nya, 
toko rekaman, studio rekaman, toko buku, 
studio yoga, pilates, dan beladiri.
• Garden Balcony: salah satu fungsinya 
sebagai meeting room, dengan pemandangan 
asri SQP dari atas.
• Garden Pads: area diisi oleh beberapa tenant 
hiburan seperti karaoke dan makanan siap saji.

Nah, dengan segala kelengkapannya, 
SDC Serpong terasa pas sebagai destinasi one 
stop shopping bagi kegiatan belanja kebutuhan 
digital Anda.
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Juga menjadi one stop shopping 
bagi segala kebutuhan belanja 
teknologi Anda.

SDC SERPONG
DESTINASI 
ANDALAN 
PECINTA 

GADGET



berita
utama
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RECOGNITION OF 

EXCELLENCE
Prestasi atas keseriusan 

membangun komunitas di dalam 
kawasan yang green environment.

Keseriusan Summarecon Serpong dalam mengembangkan lingkungan 
perumahan yang sehat dan berwawasan lingkungan, kembali membuahkan 
hasil membanggakan, berupa penghargaan, Best Asia Pacific Property Award 
dan FIABCI World Prix d’ Excellence 2014.

FIABCI WORLD PRIX 
d’ EXCELLENCE AWARD 2014
Proyek Taman Kanak-kanak Pahoa telah mengantarkan 
Summarecon Serpong berhasil mendapatkan penghargaan 
World Gold Winner dengan kategori ‘Purpose Built Category’ dan 
World Silver Winner dengan kategori ‘Sustainable Development 
Category’ dalam acara tahunan FIABCI World Prix d’ Excellence 
Award yang diadakan di Rockhal, Luxembourg pada tanggal 21 Mei 
2014 lalu, oleh Federasi Real Estate International. 

Pembangunan gedung sekolah yang berluas 13.000 meter 
persegi ini ditangani langsung oleh tim Summarecon Serpong, 
sebagai perwujudan atas komitmen kami dalam memberikan 
fasilitas dan mendukung pengalaman terbaik pada anak-anak pada 
usia dini, sehingga mereka dapat tinggal dan belajar di lingkungan 
yang sehat.

Penghargaan eksklusif ini diterima secara resmi oleh Direktur 
PT Summarecon Agung Tbk., Herman Nagaria, dan Direktur 
Eksekutif Summarecon Serpong, Magdalena Juliati. 

Tentu saja semua penghargaan ini sangat besar artinya bagi 
Summarecon Serpong. Pengakuan bertingkat internasional 
ini menjadi sebuah motivasi untuk terus bergerak serius dan 

berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dalam setiap 
aspek pembangunan kawasan yang berkualitas, berfasilitas 

lengkap, nyaman, aman dan asri.

BEST ASIA PACIFIC 
PROPERTY AWARD
Pada tanggal 9 Mei 2014 lalu, Summarecon Serpong berkompetisi dengan    
850 peserta dari 26 negara, dalam Asia Pacific Property Award 2014. 
Summarecon Serpong berhasil meraih penghargaan ‘Highly Commended’ 
untuk kategori Residential Development Indonesia melalui proyek Scientia 
Garden, dengan taglinenya ‘Smart & Green Environment’. 

Selain itu, Summarecon Serpong juga berkompetisi untuk meraih peringkat 
‘Five Star’ Best Public Services Development Indonesia melalui proyek 
pengembangan bangunan Taman Kanak-kanak Pahoa, bersama arsiteknya, Adi 
Purnomo. Dari semua penerima penghargaan Five Star, Summarecon Serpong 
terpilih sebagai BEST Public Services Development ASIA PACIFIC yang akan 
mewakili region Asia Pasific bersaing dengan region lainnya di peringkat dunia.
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Hari Air Sedunia dianggap sebagai  peringatan agar kita 
lebih bijak dalam menghemat air bersih.

“Hari Air Sedunia” telah 
diperingati di seantero dunia dan menjadi 
alarm bahwa kondisi air kini semakin kritis. 
Peringatan yang berlangsung tanggal          
22 Maret lalu mengangkat tema “Water And 
Energy” untuk mengingatkan masyarakat 
dunia akan hubungan antara air dan energi.

Benar, tak banyak yang menyadari, 
bahwa air dan energi memiliki keterkaitan 
yang erat dan saling ketergantungan. 
Air dibutuhkan untuk menghasilkan 
energi. Contohnya, air digunakan pada 
proses penyulingan minyak bumi. 
Sebaliknya, energi juga dibutuhkan 
dalam proses pemompaan, pengolahan, 
hingga pendistribusian air. Maka, dengan 
menghemat air maka kita akan menghemat 
energi, begitu pula sebaliknya. 

Yang Tersedia Belum 
Tentu Layak 
Dengan jumlah manusia di bumi yang saat ini 
mendekati 7,2 miliar jiwa, ancaman terhadap 
kekurangan air, khususnya air bersih, semakin 
terasa. Walaupun volume air di bumi mencapai 
1,4 miliar km3, 96,5% dari jumlah itu berupa air 
laut yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Dari 
total air tawar yang tersedia itu pun, hanya 
sekitar 0,009% yang layak konsumsi karena 
sebagian sudah tercemar limbah.

Penurunan jumlah air bersih juga 
disebabkan karena banyak negara tidak 
melakukan proses penampungan air bersih 
serta daur ulang air limbah. Di negara-negara 
berkembang, air limbah mengalir begitu saja 
ke dalam tanah, sungai, danau, waduk, hingga 
ke sumur yang digunakan oleh masyarakat 
setempat. Pencemaran tersebut menyebabkan 
debit air kotor meningkat sekaligus 
mengurangi ketersediaan air bersih. 

Problema Air Bersih 
di Indonesia
Indonesia tidak terlepas dari persoalan air. 
Ketersediaan air bersih yang semakin mahal 
dan langka serta pencemaran air menjadi 
masalah nyata, terutama di kota-kota besar. 
Pembangunan infrastruktur yang pesat sebagai 
hasil kemajuan ekonomi, juga membawa 
dampak yang negatif terhadap ketersediaan air 
bersih di wilayah perkotaan. Kebutuhan air bersih 
gedung-gedung bertingkat dan kawasan bisnis, 
khususnya Jakarta, menyedot air bersih yang 
dibutuhkan penduduk di pemukiman sekitarnya. 

Bersahabat dengan

AIR

Yuk, Hemat Air 
mulai Sekarang
Pemborosan penggunaan adalah salah satu 
penyebab krisis air. Untuk itu, mari bersama-
sama menghemat penggunaan air bersih di 
rumah lewat cara-cara berikut:
 Jangan biarkan keran terus terbuka saat 
sedang menyikat gigi, mencuci muka, atau 
menyabun tangan di wastafel. Dengan 
membiarkan air terus mengalir selama satu 
menit dari keran terbuka, sembilan liter air 
bersih terbuang.
 Segera perbaiki bila ada kebocoran keran, 
pipa atau toilet. Ganti keran air yang tidak 
dapat menutup rapat atau pipa-pipa yang 
sudah berkarat. Periksa kloset secara berkala 
untuk mengantisipasi kebocoran pada sistem 
tangki dan flush. 
 Bila memungkinkan, ganti toilet dan 
keran dengan model baru yang lebih hemat 
air. Toilet masa kini telah menggunakan 
sistem dual-flush dengan tangki air yang 
lebih kecil. Keran aerator yang modern juga 
mampu membatasi aliran air sehingga dapat 
menghemat penggunaan air di rumah hingga 
30%.
 Pantau penggunaan air di rumah 
dengan memasang meteran air. Lalu, uji 
kerja meteran air tersebut secara rutin. 
Caranya, matikan semua aliran air, lalu cek 
meteran. Bila meteran terus berputar, besar 
kemungkinan ada kebocoran.
 Jika memiliki kolam renang, pastikan 
menggunakan sistem air bersirkulasi. Dengan 
demikian konsumsi air bersih dapat ditekan 
seminimal mungkin.

Kontribusi Summarecon Serpong 
Terancamnya keberlangsungan air bersih membuat  Summarecon Serpong melakukan 
berbagai upaya konservasi air, diantaranya dengan membuat sumur resapan di tiap 
rumah, memperbanyak biopori untuk meningkatkan daya resap air pada tanah, 
serta membuat bak-bak penampungan air untuk melakukan pemanenan air hujan 
(rainwater harvesting).

Summarecon Serpong juga membangun waduk buatan (retention pond) di 
beberapa titik lokasi perumahan. Selain untuk menampung air hujan dan menjadi 
sumber air, waduk buatan juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk menahan 
limpasan air. Tak hanya itu, air bekas atau air limbah rumah tangga dari tiap cluster di 
Summarecon Serpong didaurulang menggunakan Sewage Treatment Plant sehingga 
dapat digunakan untuk menyiram tanaman.
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S
ejak muncul pertama kali pada abad ke-18, sepeda memang 
dirancang sebagai moda tranportasi yang mendukung aktivitas 
harian. Meski teknologi di masa kini terus berkembang, alat 

transportasi kayuh ini masih tetap eksis, terutama di daerah pedesaan. 
Di wilayah perkotaan, sepeda sedikit tergusur oleh sarana transportasi 

berbasis mesin. Namun begitu, masyarakat di negara-negara maju masih 
banyak yang senang meng-gowes sepeda sebagai rutinitas; untuk ke 
kantor, pasar, mengantar anak sekolah, atau hang out sekalipun.

Di Indonesia sendiri, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, 
Bandung, dan Surabaya, ‘demam’ bersepeda sudah marak satu dekade 
belakangan ini. Yang awalnya cuma sebatas hiburan di Minggu pagi, kini 
sudah mulai ramai orang pergi ke kantor, 
mall, bioskop, dan tempat lainnya dengan 
mengayuh sepeda. 

Mengurangi polusi
Tak dipungkiri, mobilitas yang tinggi 
di kota-kota besar menuntut moda 
transportasi yang serba cepat. Setiap 
tahun, jumlah kendaraan bermotor terus 
bertambah dan semakin membuat ‘sesak’ 
jalan-jalan perkotaan. Persoalannya, 
penggunaan bahan bakar minyak 
pada kendaraan bermotor memiliki 
konsukwensi yang logis yakni penurunan 
kualitas udara yang kita hirup.

Sebagian dari kita masih belum 
menyadari bahwa tingginya tingkat 
polusi udara, terutama disebabkan 
oleh kendaraan bermotor dan 
industri. Kendaraan bermotor menjadi 
‘penyumbang’ emisi gas buang yang 
mengandung zat-zat beracun yang 
paling besar di antara faktor penyebab 
pencemaran udara lainnya. 

Dampak yang ditimbulkan dari polusi 

Setidaknya ada dua hal yang bisa dipetik dengan bersepeda: mendukung 
kampanye go green dan melatih fisik.

Hidup Lebih Berkualitas
Dengan Bersepeda

tersebut bukan hanya menimpa kita, seperti ancaman penyakit ISPA 
(infeksi saluran pernapasan akut), paru-paru, hingga stress. Polutan 
juga berdampak pada terhambatnya produksi oksigen oleh tumbuhan, 
logam berat yang terserap tanah, hujan asam, hingga efek rumah kaca 
yang memicu penipisan lapisan ozon.

Tingkat polusi udara di Indonesia disebut-sebut sebagai salah 
satu yang tertinggi di dunia. Tak heran bila kemudian kampanye 
pengurangan emisi gas buang, terutama dari kendaraan bermotor, terus 
digalakkan. Penggunaan sepeda untuk mendukung aktivitas harian 
menjadi langkah termudah yang bisa kita lakukan dalam membantu 
mengurangi polusi udara.

Manfaat bersepeda bagi anak-anak
Bermain sepeda bagi anak-anak tentu sangat menyenangkan. Selain itu, ada juga 
beberapa manfaat yang bisa dirasakan buah hati Anda, antara lain:

 • MELATIH ASPEK 
MOTORIK KASAR 
Gerakan mengayuh dan 
mengendalikan kemudi 
sepeda akan membantu 
melatih kemampuan 
otot kaki dan otot tangan 
si kecil.
• MENGASAH 
KOORDINASI 
ANGGOTA TUBUH
Ketika bersepeda, 
mata, tangan, kaki, dan 
keseimbangan gerakan si 
kecil akan diasah untuk 
senantiasa terkoordinasi 
dengan baik.

• BEREKSPLORASI 
SEKALIGUS 
BERINTERAKSI
Wilayah eksplorasi 
anak akan semakin luas 
sehingga mengasah 
kemampuannya 
untuk beradaptasi dan 
berinteraksi dengan 
lingkungan baru.
• MEMUPUK 
KEBERANIAN DAN 
KEPERCAYAAN DIRI
Proses yang dialami 
si kecil mulai dari 
hanya melihat-lihat 
hingga mampu 

mengendarai sepedanya 
menumbuhkan 
keberanian dan 
kepercayaan diri. 
• BELAJAR MENGATASI 
MASALAH
Dengan bersepeda, 
buah hati Anda akan 
belajar mengatasi 
masalahnya sendiri. 
Contoh, saat sepedanya 
akan bertabrakan 
dengan sepeda lain, 
ia pasti berusaha 
mengendalikan 
sepedanya agar 
terhindar dari tabrakan.
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Saat ini kita disuguhi beragam bentuk dan jenis sepeda 
dengan harga yang variatif. Namun, dalam memilih sepeda 
sebaiknya kita sesuaikan dengan hobi dan kebutuhan 
tanpa menghilangkan tujuan bersepeda, yaitu olahraga. 

• Sepeda Ontel (sepeda kumbang)
Sepeda yang kental dengan nuansa 
vintage ini tidak pernah sepi peminat. 
Dengan bodi yang besar dan tanpa 
transmisi kecepatan, menggowes 
sepeda kumbang tetap mengasyikkan.

• Sepeda Gunung 
(MTB)
Anda senang 
tantangan? Sepeda 
MTB jawabnya. Tidak 
mesti ke gunung atau 
bukit, kok. Di perkotaan 
juga tersedia hutan 
buatan lengkap dengan 
‘gunung’ yang bisa 
Anda coba dengan 
sepeda ini. Sepeda MTB 

didesain dengan diameter roda yang cukup besar dan ban 
yang mampu mencengkeram jalan, gigi transmisi, suspensi 
di bagian depan dan belakang, serta rem yang memadai. 
Pabrik sepeda dengan brand ternama banyak memproduksi 
jenis sepeda yang satu ini. Dijamin Anda tidak kesulitan 
membelinya.

• Sepeda Lipat (folding bike)
Bentuk sepedanya ‘mungil’ dan bisa dilipat 
dengan mudah sehingga mudah dimasukkan 
ke dalam mobil atau kendaraan umum seperti 
kereta api. Beberapa jenis sepeda lipat ada yang 
dilengkapi gigi transmisi dan 
sadel tambahan di belakang 
untuk membonceng. Sejarah 
mencatat bahwa sepeda ini 
merupakan ciri khas 
kebangkitan kaum 
urban untuk 
bersepeda ria di 
jalan-jalan kota.  

• Sepeda Fixie 
(fixed gear)
Memiliki gear yang mati (fixed) atau door trape, sepeda fixie 
bisa dikayuh maju-mundur. Sepeda ini biasanya tidak 
dilengkapi rem. Untuk memperlambatnya cukup menahan 
pengayuh ke arah belakang. Tapi bagi pemula, sebaiknya 
tetap dipasangi rem demi keamanan. Yang menarik dari 
sepeda fixie adalah 
warna-warninya yang 
mencolok. Tak heran, 
sepeda ini menjadi 
incaran anak 
remaja 
yang ingin 
eksis.

Sepeda Apa yang Anda Suka?

Melatih fisik
Walau terlihat mudah karena tinggal mengayuh saja, ternyata 
efek bersepeda tidak cuma berperan dalam menggenjot 
kampanye go green. Menurut penelitian, gerakan-gerakan 
saat bersepeda ternyata lebih efektif memberikan manfaat 
kesehatan bagi tubuh dibanding melakukan senam aerobic. 

Jika Anda belum terbiasa bersepeda jarak jauh, yang 
membutuhkan waktu hingga lebih dari satu jam, tak perlu 
risau. Bersepeda dengan durasi waktu antara 15 – 30 menit 
saja, Anda sudah bisa merasakan perbedaan pada tubuh, kok. 
Berikut ini beberapa manfaat bersepeda bagi tubuh yang bisa 
Anda petik:

 Melatih jantung dan paru-paru
Ketika mengayuh, jantung dan paru-paru ikut ‘berolahraga’ 
juga, sehingga meningkatkan kemampuan fungsi kedua 
organ tersebut. Dengan begitu, risiko penyakit jantung bisa 
Anda kurangi, di samping juga memperkuat otot paru-paru. 

 Bugar lebih optimal
Bersepeda selama 20 – 60 menit akan melatih otot-otot tungkai, lengan, 
perut, dan punggung. Tubuh pun menjadi lebih bugar sepanjang hari. 

 Meningkatkan sistem kekebalan tubuh
Aktivitas fisik semisal bersepeda bisa meningkatkan kekebalan tubuh 
yang berperan penting dalam menangkal penyakit ketika cuaca tidak 
menentu. Bahkan, mengayuh sepeda secara rutin akan memperkecil 
ancaman sel kanker dan tumor.

 Menurunkan berat badan
Silakan gowes sepeda Anda dalam waktu 15 menit dan lakukan 
sebanyak 5 – 6 kali seminggu, maka berat badan Anda akan turun 
hingga 5,5 kg dalam setahun.

 Bebas stres
Rajin bersepeda menghindarkan kita dari stres dan depresi. Anda 
menjadi lebih mood dalam melakukan aktivitas yang lain.FO
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C
oba perhatikan kegiatan anak-anak saat di rumah, apakah lebih banyak 
dihabiskan di depan TV, menatap layar komputer/tablet, atau sibuk 
memainkan konsol game? Sangat disayangkan memang, dengan 

perkembangan teknologi dan internet masa kini, anak-anak semakin kehilangan 
kesempatan untuk menikmati kegiatan di ruang terbuka atau alam bebas. 

Alam memberi banyak manfaat
Aktivitas di ruang terbuka memberikan banyak manfaat bagi anak-anak di 
masa pertumbuhannya. Dengan menghirup udara segar, bersentuhan langsung 
dengan pepohonan, air, juga tumbuhan lainnya di alam terbuka membantu 
perkembangan fisik dan mentalnya, serta menambah wawasannya tentang 
lingkungan. Selain itu, konon anak yang suka bermain dengan alam cenderung 
memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik.

Di beberapa sekolah, saat ini sering diadakan kegiatan belajar di luar 
ruangan, seperti outbound. Hal ini sangat baik selain untuk refreshing, anak-
anak juga lebih mengenal lingkungan dan berinteraksi langsung dengan 
alam.  Kegiatan tersebut dapat mengasah kreativitas dan sensitivitas anak, 
melatih keberanian serta kelak pun menjadi awal dari kemampuan anak dalam  
menyelesaikan masalah (problem solving). 

Serunya
Bermain di alam, mengasah kreativitas 
sekaligus menyehatkan tubuh anak-anak.

Ayo bergerak!
Mulai sekarang, cobalah ajak anak untuk beraktivitas di alam sekitar. Tak perlu yang rumit; mulai saja di pekarangan sendiri, atau di taman 
di sekitar rumah Anda. Berikut ini beberapa kegiatan di luar ruangan atau di alam, yang baik untuk merangsang tumbuh kembangnya:

• Bercocok tanam 
Menanam bunga, buah, 
atau sayuran sederhana 
bisa menarik lho, untuk 
anak-anak. Mereka dapat 
melihat perkembangan 
tanaman yang 
mereka tanam sendiri, 
mencatatnya, hingga 
memetik hasilnya. Pilih 
tumbuhan yang mudah 
tumbuh, misalnya bunga 
matahari, jagung, tomat, 
labu, dan sebagainya.

• Melukis 
di alam
Anda bisa lho, 
mengajak anak 
melukis pemandangan, 
menghias pot tanah liat, 
atau mengecat batu. 
Anda dan si Kecil juga 
bisa berkreasi dengan 
menggunakan potongan 
buah atau daun kering.

• Bermain pasir
Bila halaman rumah 
Anda cukup luas, apa 
salahnya membuat bak 
pasir sendiri di halaman 
rumah? Anda bisa 
mengisinya dengan pasir 
bersih atau pasir pantai, 
sehingga anak-anak dapat 
bermain di dalamnya 
dengan seru. Saat hujan, 
Anda bisa menutup bak 
pasir dengan terpal agar 
pasirnya tidak basah.

• Bermain bebas
Ajak anak-anak untuk 
bermain benteng, 
petak umpet, atau 
loncat tali.  Gunakanlah 
pepohonan dan semak 
belukar sebagai tempat 
bermain. Manfaatnya 
juga akan terasakan 
untuk Anda lho… sekadar 
bernostalgia dengan masa 
kecil sambil berolahraga.

• Camping
Saat liburan sekolah, 
Anda bisa mengajak 
anak-anak untuk 
berkemah. Mereka 
pasti senang bisa 
menginap di alam 
terbuka, tidur beralas 
sleeping bag atau 
menyalakan api 
unggun sambil makan 
jagung atau barbeque. 
Liburannya pasti 
makin seru!

Bermain di Alam
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D
alam kesehariannya yang aktif, anak memerlukan tiga hal 
penting untuk menunjang kesehatan tubuhnya: makanan 
sehat, istirahat yang cukup dan gerak. Pastikan hidangan 

yang Anda sajikan bernutrisi seimbang agar hingga dewasa nanti, 
kesehatan dan pertumbuhannya terjaga. 

Lengkapi semua unsur nutrisi
Menurut para ahli gizi, unsur nutrisi yang harus selalu ada dalam 
sajian yang Anda persiapkan untuk anak adalah: 
• PROTEIN. Pilih beragam jenisnya seperti daging merah, ayam, 
seafood, ikan air tawar, telur, kacang-kacangan dan olahannya.
• KARBOHIDRAT. Berupa nasi misalnya dari beras merah yang 
kaya serat, bubur, mie, kentang pure, pasta, jagung. 
• BUAH-BUAHAN. Dalam buah-buahan terkandung beragam 
vitamin. Perkenalkan berbagai jenis buah  baik dalam bentuk segar, 
beku, maupun yang dikeringkan, atau dalam bentuk jus murni.  

• SAYURAN. Variasikan hidangan sayur yang Anda olah: sayuran 
hijau, merah, oranye, agar anak mengenal rasa berbagai jenis sayuran. 
• BIJI-BIJIAN. Pilih gandum utuh (whole grains), misalnya roti 
gandum, whole wheat pasta, sereal, havermout (oatmeal), popcorn, 
edamame. 
• PRODUK OLAHAN SUSU. Untuk mencukupi kebutuhan 
kalsiumnya, biasakan anak mengonsumsi produk olahan susu seperti  
yogurt, keju, kefir.  Kalau perlu, pilih yang rendah lemak agar kalorinya 
lebih terkontrol. 

Cermati konsumsi makanan berkalori tinggi dan yang mengandung 
gula serta lemak berlebihan, misalnya mentega, cake, minuman 
bersoda, dan pizza. Sedapat mungkin batasi penggunaan minyak 
maupun lemak dalam memasak, dan menggantinya dengan minyak 
sayur atau minyak zaitun. Bila anak sudah terbiasa menyantap 
makanan sehat sejak kecil, diharapkan kelak  hingga dewasa  pun ia 
akan tetap memilih makanan sehat  dan tidak memiliki tubuh obesitas.

Ragam pilihan bekal untuk si Kecil
Untuk memastikan agar si Kecil tetap menyantap makanan sehat saat berada di sekolah, siapkan bekal praktis tapi kaya nutrisi, antara lain:

• SANDWICH
Variasikan roti yang 
Anda siapkan dengan 
berbagai isian: selai 
buah, irisan keju, cokelat, 
atau selai kacang.

• PUDING 
Puding buah yang 
segar atau puding 
susu dengan saus 
cokelat atau karamel 
cocok untuk bekal 
anak

• SUSU UHT
Susu UHT sangat praktis 
karena mudah dibawa, 
tidak perlu waktu untuk 
menyiapkan, serta awet 
disimpan pada suhu kamar. 
Variasikan rasanya: cokelat, 
stroberi, atau vanilla. 

• KURMA
Buah kurma kaya zat besi dan 
kalsium yang bermanfaat 
untuk membantu 
pertumbuhan tulang. Bekali 
anak dengan 3-5 buah kurma 
untuk mencukupi kebutuhan 
kalori hariannya. 

• BUAH SEGAR 
ATAU JUS 
Pilih buah segar dan 
menarik, agar anak senang 
menyantapnya. Misalnya, 
anggur, stroberi, kiwi, 
jeruk, atau pisang.

Makanan Sehat 
Demi tubuh sehat di masa yang akan datang , biasakan anak mengenal 

dan mengonsumsi hanya makanan yang sehat.

untuk Anak
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PELAYANAN SENAM HAMIL DI RSIA ST. CAROLUS SUMMARECON SERPONG :
SABTU : Pkl. 08.00 – 09.00 WIB
Pkl. 10.00 – 11.00 WIB
Informasi : Dapat menghubungi 021 – 54 22 08 11

Henni Indriani, AMdKeb, SKM

Seorang calon ibu perlu membekali pengetahuan yang cukup, agar dapat 
menjalani kehamilan dan persalinan secara aman dan  nyaman.

Tetap Sehat & Bugar 
Berkat Senam Hamil

B
erbahagialah Anda yang saat ini sedang hamil dan menantikan 
kelahiran buah hati. Mempersiapkan kelahiran merupakan 
kewajiban bagi seorang calon ibu maupun ayah,  agar bayi 

yang dilahirkan sehat sempurna.  Banyak hal yang harus dipersiapkan 
oleh  calon ibu dalam menjalani masa kehamilan hingga proses 
persalinan.  Bukan hanya pakaian bayi yang bagus, kamar bayi yang 
nyaman atau perlengkapan lainnya yang indah, namun tubuh ibu perlu 
mendapat perhatian khusus, salah satunya dengan senam hamil

Senam Hamil
Senam hamil adalah latihan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
yang terjadi pada tubuh.   Dengan  harapan ibu dapat menjalani 
kehamilannya dengan nyaman serta tetap bugar, melahirkan tanpa 
keseulitan, juga  ibu dan  bayi tetap sehat setelah persalinan.   

Tujuan Senam Hamil:
1. Menguasai tehnik pernapasan.
2. Memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot – otot.
3. Melatih sikap baik tubuh selama hamil, sehingga mengurangi keluhan 
yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh.
4. Melatih relaksasi sempurna, melahirkan tanpa sulit dan  ibu serta bayi 
dalam keadaan sehat.

Manfaat Senam Hamil:
• Fisik : Melenturkan otot, melancarkan sirkulasi darah,  memperkuat 
pernapasan dan memberikan kesegaran serta kebugaran.
• Psikologis : Meningkatkan rasa percaya diri.
• Sosial : Sarana berbagi informasi.

Syarat – syarat mengikuti senam hamil :
• Kehamilan normal.
• Latihan secara teratur
• Pakaian senam cukup longgar.
• Menggunakan matras / kasur, jangan dilantai tanpa alas.

Kapan mulai  Senam hamil ?
Senam hamil dimulai bila keluhan sudah minimal / hilang, ibu hamil 
sehat dengan  usia kehamilan > 28 minggu.

“STOP “ Senam Hamil, bila :
Sakit kepala, pusing, denyut jantung cepat, sesak nafas, sakit pada 
punggung dan panggul.

Beberapa gerakan senam hamil :
Setiap gerakkan senam hamil dilakukan 6 kali.

1. Duduk bersila
Posisi ini memungkinkan dinding 
perut bagian bawah menekan isi perut 
kebawah, sehingga kedudukan janin 
tetap baik.
Anjuran: Sikap duduk ini dilakukan 
dalam setiap kegiatan sehari – hari.
Misalnya:  Nonton, makan,dll.

2. Melemaskan Otot Paha 

bagian dalam.
Posisi duduk bersila, kedua telapak tangan diatas lutut. Dengan bantuan 
berat badan tekan lutut kearah luar, sehingga bokong terangkat dari kasur.

a. Gerakan dorsi fleksi dan plantar fleksi; yaitu tegakkan kedua telapak 
kaki dengan lutut tetap lurus, kemudian tundukkan kedua telapak kaki 
bersama jari jarinya, kembali tegak.
b. Gerakan inversi & eversi;
Tegakkan kedua telapak kaki, hadapkan kedua ujung jari – jari kaki, 
dengan lutut tetap menghadap keatas, kembali tegak.
c. Gerakan sirkumduksi;
• Tegakkan kedua telapak kaki, kemudian tundukkan telapak kaki, putar 
kesamping, kembali tegak.
• Tegakkan kedua telapak kaki, putar dari atas, kesamping, turunkan 
kedua telapak kaki berhadapan, kembali tegak.

4. Latihan Pernapasan
Berguna untuk mencukupi kebutuhan oksigen baik bagi ibu maupun 
janin, memperlancar peredaran darah, serta ibu merasa lebih tenang.
a. Pernapasan Perut ;
Dinding perut menjadi lebih rileks, sehingga memudahkan pemeriksaan.
• Posisi tidur terlentang dengan 1 bantal, kedua kaki dibengkokkan.
• Kedua telapak tangan diletakkan di atas perut.
- Mengeluarkan nafas dari mulut, kempiskkan perut, sehingga telapak 
tangan terlepas dari dinding perut.
- Tarik napas dari hidung, sehingga perut mengembang mendorong 
kedua tangan keatas.
b. Pernapasan Iga;
Untuk memaximalkan asupan oksigen kedalam tubuh.
• Posisi tidur terlentang dengan 1 bantal, kedua kaki dibengkokkan
• Kedua tangan mengepal, diletakkan pada iga bawah dada.
- Mengeluarkan napas dari mulut, tangan menekan iga ke dalam.
- Tarik napas dari hidung, iga mengembang mendorong kepalan tangan 
keatas.
c. Pernapasan Dada;
Persiapan menghadapi persalinan saat di kamar bersalin.
• Posisi tidur terlentang dengan 1 bantal, kedua kaki dibengkokkan
• Kedua telapak tangan diletakkan diatas dada.
- Mengeluarkan napas dari mulut, telapak tangan menekan dada.
- Tarik napas ,dada mengembang keatas, kedua telapak tangan 
terdorong keatas.

5. Latihan Dasar Panggul
Mengembalikan posisi panggul yang berat ke depan, serta mencegah / 
mengurangi sakit pinggang, dan lipatan paha.
• Posisi tidur terlentang dengan bantal tipis, kedua lutut dibengkokkan.
• Kedua tangan meraba tonjolan tulang di panggul depan.
- Kerutkan otot bokong dan perut bagian bawah, sehingga punggung 
menekan erat pada kasur ( Tonjolan tulang bergerak ke depan ).
- Lepaskan cekungan di punggung ( Tonjolan tulang seolah bergerak ke 
posisi semula).

6. Latihan Otot Dasar Panggul.
Mencegah timbulnya wasir dan prolaps uteri, serta untuk melemaskan 
otot – otot dasar panggul pada saat mengejan.
• Posisi tidur terlentang ke dua lutut dibengkokkan., kedua tangan 
diletakan disamping badan.
- Kerutkan otot bokong, sehingga bokong terangkat dari kasur, rapatkan 
paha, tarik yang ada diantara kedua paha dan perut bagian bawah, 
tahan 6 detik, kemudian lepaskan kerutan.

3. Latihan Kaki 
Latihan ini berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah di kaki, serta 
mencegah pembengkakkan pada pergelangan kaki. Posisi duduk 
dengan kedua lutut lurus, bersandar pada kedua tangan yang diletakkan 
ke samping belakang.

7. Latihan Menguatkan Otot Betis.
Mencegah obstipasi dan kejang betis.
• Posisi berdiri tegak, kaki sedikit diregangkan.
- Kempiskan perut,  jongkok perlahan – lahan sampai kebawah, tumit 
tetap menempel di lantai, kembali berdiri perlahan – lahan sampai 
tegak, lepaskan kerutan.

8. Latihan Anti Sungsang.
Mempertahankan dan memperbaiki posisi janin, sehingga bagian kepala 
janin tetap di bawah.
• Posisi merangkak diatas kasur.
- Merangkak, kedua tangan tegak lurus di bawah bahu, lutut di bawah 
panggul.
- Letakkan kepala diantara kedua tangan.
- Turunkan dada perlahan – lahan sampai menyentuh kasur, sambil 
memutar kepala sampai menoleh ke samping ( kiri atau kanan ).
- Letakkan siku diatas kasur, geser sejauh mungkin kesamping.
- Lakukan 2 x sehari secara bertahap selama 5 menit, tingakatkan 10 
sampai 15 menit.
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Bagi para pebisnis yang, katakanlah, penat setelah meeting dan 
ingin sejenak ‘menyegarkan’ diri, Ibis Hotels dekat dengan Summarecon 
Mal Serpong.  Kalau lapar, Anda tinggal singgah di DowntownWalk mal 
tersebut. Atau kalau mau menikmati hiburan dengan bernyanyi, ada 
banyak tempat karaoke.

“Sementara, bagi tamu yang bukan korporat, seperti warga 
Summarecon Serpong,” imbuh Rio, “jika sedang kedatangan keluarga 
besar, tidak perlu jauh-jauh untuk menginapkan anggotanya jika ruang 
di rumah dirasa kurang mencukupi. Ibis Hotels kan lokasinya cukup 
dekat dengan perumahan.” Ya, terutama pada musim liburan atau saat 
Lebaran dan tahun baru.

Untuk kamar, tersedia 208 kamar nyaman tanpa ada perbedaan 
kelas, sesuai konsep Ibis Hotels. Yang ada adalah Handicap Room khusus 
bagi tamu yang menyandang cacat, contohnya pengguna kursi roda.

Handicap Room merupakan bagian dari standar Ibis Hotels yang 
tidak ada di hotel lain. Bedanya dengan kamar lain di Ibis Hotels, pada 
dasarnya Handicap Room adalah kamar dengan ukuran lebih besar 
agar pengguna kursi roda bisa keluar masuk dengan nyaman, serta 
memiliki kamar mandi yang didesain khusus bagi penyandang cacat.

Standar internasional
Kalau Anda bertanya, hotel ini higienis atau tidak? Buangan sampah 
atau limbahnya seperti apa? Tidak perlu khawatir, karena semua Ibis 
Hotels sudah menerapkan standar ISO 9001 untuk manajemen mutu 
dan ISO 14.000 untuk lingkungan.

Sebenarnya sejak pertama berdiri pada tahun 1974, Ibis Hotels 
telah menjalankan konsep ramah lingkungan. Saat ini upaya go green 
ini diterapkan lewat program Planet 21 dari Accor. Salah satu poin dari 
program Planet 21 adalah jika tamu tidak mengganti handuk atau linen di 
kamarnya, penghematan rupiah untuk biaya mencuci dikumpulkan dan 
digunakan untuk upaya penghijauan di daerah Purwakarta, Jawa Barat.
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etelah setahun proses pembangunannya berlalu, akhirnya Ibis 
Hotels di kawasan Summarecon Serpong resmi dibuka pada   
18 Mei 2014. Hotel bintang 3 berkonsep business hotel di bawah 

payung Accor group ini hadir demi mendukung urusan bisnis para 
tamunya, namun tetap siap menyambut hangat pengunjung yang 
ingin sekadar beristirahat.

Rio Mahendra, Asst. Director of Sales Ibis Hotels Gading Serpong 
mengatakan, “Setelah sebelumnya kita di sini punya hotel Novotel 
dan Mercure, yang masih di bawah Accor, dan mendapati bahwa 
marketnya mumpuni, ada baiknya juga kita grab market yang lebih 
economy class. Makanya sekarang kita hadir dengan Ibis.” Rio 
melanjutkan, hotel ini menjadi Ibis Hotels pertama di Tangerang dan 
menjadi percontohan bagi hotel-hotel Ibis yang akan dibangun di kota 
lain di kemudian hari. 

Dengan konsep business hotel yang diusung, Ibis Hotels 
menyediakan aneka fasilitas yang mendukung 
kegiatan seputar bisnis. Terdapat lounge yang 
dilengkapi Webcorner dengan komputer untuk 
mengakses internet secara gratis, kemudian 
ada 6 ruang meeting, dan sebuah ballroom yang 
mampu menampung hingga 250 orang.

IBIS HOTELS
Jl. Boulevard Blok M5 No. 19, Summarecon Serpong 

Telp.: 021-3005 6688

Oase 
Strategis 
HOTEL IBIS
Tempat ‘pelarian’ bisnis yang juga 
nyaman untuk siapa saja.

Promo
RAMADHAN PACKAGE WITH IBIS FAMILY: 

Tamu yang menginap cukup membayar 

Rp 100 ribu untuk menikmati takjil buat 

berbuka puasa berikut santap malam.

Promo rate: 
Rp 539 ribu (Senin-Jumat), 

Rp 456 ribu (weekend), 
sudah termasuk breakfast 

untuk satu atau dua orang, 
berlaku hingga 
Agustus 2014.

Tarif tanpa breakfast Rp 378 ribu.

PROMO 

MENDATANG: 

Promo makanan 

(September), 

October Fest (Oktober) 

dan Natal & Tahun Baru 

(Desember).

D
ibuka mulai 11 Juni 2014 di 
Summarecon Serpong, resto ini 
merupakan gerai B’steak ketiga 

setelah sebelumnya ada di Muara Karang, 
Jakarta Utara, dan Greenville, Jakarta Barat. 
Masuk ke dalamnya, kita akan disambut 
oleh penataan ruangan bergaya modern 
minimalis namun cukup banyak menggunakan 
unsur kayu. Hasilnya adalah suasana hangat 
kekeluargaan.

Tapi B’steak bukanlah steak house, yang 
menyajikan steak semata. Ada bermacam 
sajian yang didominasi oleh western food 
seperti dari Amerika, Italia, serta sedikit 
Meksiko dan Asia. 

Untuk menu appetizer, coba ‘regangkan’ 
lidah dengan Cheezy Potato Skin, kulit kentang 
yang digoreng, dilumeri keju di atasnya, 
dan dilengkapi potongan beef ham. Enak 
dan cukup mampu membuat kita bersabar 
sebelum menu utama hadir.

Kalau ingin sensasi yang agak beda, ada 
Creamed Spinach Nachos. Biasanya nachos 

disajikan dengan saus salsa atau guacamole, tapi 
kali ini dimodifikasi menggunakan bayam yang 
dimasak dengan saus keju sebagai topping-nya.

Western porsi 
Indonesia 
Nah, main course andalan B’steak adalah Fillet 
Mignon, yakni steak sapi black angus Australia 
yang diambil bagian hasnya (tenderloin), 
kemudian disiram saus signature dari B’steak. 
Salah satu pilihannya adalah saus lada hitamnya 
yang punya rasa kuat, berpadu sempurna 
dengan lembutnya Fillet Mignon dan mashed 
potato, serta mix veggie sebagai pendamping.

Selain lezat, makanan di B’steak meski 
western food tapi porsinya mengenyangkan, 
‘Indonesia banget’, secara banyak orang 
Indonesia yang merasa kurang mantap jika 
hanya menyantap porsi kecil. Betul? Bahkan 
nama B’steak diambil dari kebiasaan orang 
Indonesia yang menyebut “steak” dengan 
“bistik”.

B’STEAK
JL. Ki Hajar Dewantara, Ruko Golden 8, 
Blok F No. 3, Summarecon Serpong
Jam buka
Senin – Kamis dan Minggu: 10.00–22.00
Jumat dan Sabtu hingga pukul 24.00
Harga
Makanan: Rp 15.500 – Rp 162.500
Minuman: Rp Rp 10.000 – Rp 27.000

Dan, ada juga menu dengan nasi seperti 
Chicken Teriyaki Steak yang crunchy-nya pas, 
dan Steam Dori In Foil yang bakal disukai 
pengunjung usia lanjut karena ikannya sangat 
lembut. Variasi lainnya antara lain menu Italia 
seperti Aglio Olio Chicken dan El Fungi Aglio 
Olio. Kalau sedang tidak ingin makan berat 
pun ada Sausage & Fries atau Salmon Omelete.

Penutup manis
Dessert Ultimate Black Forest Pancake, 
pancake cokelat dengan buah dark cherry 
dipadu saus rum black forest dan saus cokelat, 
menutup manis kenikmatan bersantap. Sekali 
lagi, menu dessert pun porsinya cukup besar. 
Jadi, kalau bisa menandaskan hidangan 
dari appetizer hingga dessert, Anda hebat! 
Sementara untuk minuman, jus campuran 
buah dan sayuran Evergreen terasa segar 
sekaligus menyehatkan. 

So, kalau Anda pernah merasa kurang 
worth it saat bersantap karena meski rasanya 
lezat namun harganya mahal dan porsinya 
kecil, rasanya itu tak akan kejadian di B’steak.

Promo
• Unggah foto Anda bersantap di B’steak 
berikut caption kreatif di Instagram dan Twitter 
@Bsteak_grill, juga Facebook Bsteak Grill n 
Pancake. Menangkan privat romantic dinner 
buat dua orang setiap bulan.

TAK KENAL MAHAL DAN PORSI KECIL

Ditambah suasana yang hangat, sempurna sudah 
kelezatan tiap suap steak-nya.



Berbagai kemudahan bagi Anda yang bertempat tinggal di 

kawasan Summarecon Serpong, kini lebih bisa dinikmati 

agar hidup ini terasa lebih nyaman. Mulai dari fasilitas, 

kelengkapan sarana, security hingga kemudahan untuk menikmati 

waktu luang Anda dan keluarga.  

Salah satu kemudahan lain adalah saat Anda memenuhi 

kewajiban sebagai penghuni Summarecon Serpong. Anda tidak 

perlu misalnya antri dalam membayar PPL dan PAM. 

Kini dengan Virtual Account (VA), fasilitas pembayaran yang 

disediakan Bank BCA, dapat Anda manfaatkan. Masing-masing 

pelanggan akan mendapat nomor ID atau nomor pelanggan. Ini 

merupakan pengganti dari unit rumah yang dimiliki, sehingga 

Cara Mudah Membayar 
PAM dan PPL Lewat

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 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

finance
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setiap unit rumah memiliki No ID yang berbeda. Demikian pula 

untuk PPL ataupun PAM.

Dengan membayar PPL dan PAM lewat VA ini, otomatis 

pembayaran Anda akan teridentifikasi. ID Virtual Account 

merupakan sesuatu yang custom dari blok rumah masing-

masing pemilik, maka pihak management akan langsung dapat  

mengidentifikasi pembayaran Anda, tanpa harus mencantumkan no 

unit rumah ataupun konfirmasi.

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

mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya.

LLG / RTGS 
Cara pengisian formulir setoran: 
a.  Nama: Nama pelanggan BCA Virtual Account 
 (nama yang diberikan Co-partner, wajib) 
b.  Alamat: Alamat pelanggan BCA Virtual Account  
c.  Telepon: No. Telepon Pelanggan BCA Virtual Account 
d.  Bank Tujuan: BCA (wajib) 
e.  Nomor Rekening Tujuan: 888 (wajib) 
f.  Kota: Kota pelanggan BCA Virtual Account
g.  Negara: Negara pelanggan BCA Virtual Account 
h.  Nama Pengirim: Nama orang yang men-transfer dana 
i. Alamat: Alamat orang yang men-transfer dana 
j.  Sumber Dana: Tunai /Debet rekening/Cek /Bilyet (BG)
k. Jumlah Dikrim: jumlah dana yang akan ditransfer/dikirim
l. Berita: Nomor BCA Virtual Account(wajib)

UNTUK KLIK BCA 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 
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 danaberupa cek /bilyet Giro(BG)
h.  Jumlah rupiah: Nilai yang akan disetor

 F
O

TO
: G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S

Untuk itu, tidak berhenti 
sampai Sekolah Terpadu 
Pahoa, pada tahun 2014 

Yayasan Pendidikan dan Pengajaran 
Pahoa mengembangkan lembaga 
pendidikan bahasa Mandarin 
lanjutan jenjang SMA dengan 
mendirikan Pahoa College 
Indonesia. Pendirian Pahoa 
College Indonesia bertujuan untuk 
menyediakan tenaga pengajar 
Bahasa Mandarin di Sekolah 
Terpadu Pahoa. Hal ini dilakukan 
karena kebutuhan akan guru Bahasa 
Mandarin semakin meningkat, 
sedangkan ketersediaan guru 
Bahasa Mandarin sangat sedikit. 
Perlu dipertimbangkan juga bahwa 
mendatangkan tenaga pengajar 
native dari Tiongkok juga bukan 
perkara yang mudah dan murah. Ada 
beberapa kendala yang dihadapi 
oleh sekolah dalam mendatangkan 
tenaga pengajar asing, misalnya 
proses administrasi, biaya, adaptasi, 
serta keberlangsungan mereka di 
Indonesia. 

 Pada akhir Maret 2014 Bapak 
Suryono Limputra, Ketua Pengurus 
Yayasan Pendidikan dan Pengajaran 
Pahoa menandatangani perjanjian 
kerja sama Pahoa dengan Hebei 
Normal University, salah satu 
universitas terkemuka di Tiongkok. 
Hebei Normal University merupakan 
perguruan tinggi milik pemerintah 
yang sudah berdiri lebih dari seratus 
tahun. Kualitas pendidikannya 
tidak diragukan lagi. Melalui kerja 
sama ini mahasiswa akan belajar 
program studi Pendidikan Bahasa 
Mandarin dalam kurun waktu 3 
tahun di Pahoa College Indonesia 
dan menyelesaikan studi 1 tahun 
lagi di Hebei Normal University 
untuk menuntaskan jenjang Strata 
1. Lulusan S1 program studi ini akan 
memiliki peluang menjadi guru baik 
di instansi formal maupun informal, 
guru privat, dan penerjemah.
 Pahoa College Indonesia 
bahkan memberikan beasiswa 
penuh bagi mahasiswa yang 
mempunyai prestasi akademik 

unggul. Beasiswa ini meliputi biaya 
kuliah selama di Pahoa College 
Indonesia dan biaya hidup di 
Tiongkok pada saat memasuki 
perkuliahan di Hebei Normal 
University di Tiongkok pada tahun 
ke-4. Setelah menjadi sarjana, 
mereka yang menerima beasiswa itu 
akan langsung bekerja sebagai guru 
Bahasa Mandarin di Sekolah Terpadu 
Pahoa sesuai perjanjian pemberian 
beasiswa dan Ikatan Dinas yang telah 
mereka tanda tangani. Perjanjian 
ini sangat menguntungkan kedua 
belah pihak. Bagi mahasiswa 
penerima beasiswa, selain langsung 
mendapatkan pekerjaan, mereka 
juga dijanjikan menerima gaji yang 
sangat memadai, bahkan mendekati 
gaji guru native dari Tiongkok yang 
selama ini dipekerjakan di Sekolah 
Terpadu Pahoa.
 Keuntungan yang diperoleh 
mahasiswa jika kuliah di Pahoa 
College Indonesia adalah sebagai 
berikut:
ü	 	 Hemat biaya dibandingkan 

dengan belajar di Tiongkok 
secara langsung

ü	 	 Kurikulum dirancang 
bersama Hebei Normal 
University

ü	 	 Tenaga pengajar adalah 
penutur bahasa Mandarin 
asli dari Tiongkok

ü	 	 Lokasi kampus yang dekat 
dan transportasi yang 
mudah

ü	 	 Fasilitas yang memadai

ü	 	 Beasiswa penuh bagi 
mahasiswa berprestasi.

 Pahoa College Indonesia 
telah membuka pendaftaran sejak 
tanggal 28 April 2014. Sebagai 
permulaan tersedia 2 kelas dengan 
kapasitas maksimal 60 mahasiswa. 
Perkuliahan akan dimulai bulan 
September dan berlokasi di 
gedung F Sekolah Terpadu Pahoa. 
Perkuliahan akan dilaksanakan pukul 
17.00 – 21.00 WIB. Bagi mahasiswa 
yang belum menguasai bahasa 
Mandarin, Pahoa College Indonesia 
akan menyelenggarakan matrikulasi 
selama 2 bulan agar penguasaan 
bahasa Mandarin lebih baik dan 
dapat meminimalkan kendala yang 
dialami pada saat perkuliahan. 
 Belajar di Pahoa College 
Indonesia merupakan kesempatan 
emas bagi siswa lulusan SMA/K yang 
berminat kuliah ke universitas di 
Tiongkok. 

Foto: Gedung yang akan digunakan sebagai kampus Pahoa College Indonesia

Foto: Gedung Hebei Normal University

Pahoa dibangun kembali untuk mewujudkan mimpi mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengedepankan pendidikan trilingual, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, 
dan bahasa Inggris yang intensif serta pendidikan moral dan etika berdasarkan ajaran 
Confucius yang universal. Para alumni Pahoa yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan 
dan Pengajaran Pahoa merasakan keberhasilan dalam pengajaran bahasa Mandarin 
telah membuat mereka bisa bersaing dan berprestasi di manapun berada. 

Bekerja Sama dengan:

iklan PCI wonderful living FINAL.indd   1 6/17/14   2:24 PM
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M
anagement Summarecon Serpong ingin memberikan yang 
terbaik bagi warganya. Setelah berbagai fasilitias untuk 
kenyamanan  Anda dan keluarga bisa dinikmati, tentunya 

aturan penggunaan fasilitas itu perlu diperhatikan. Berikut  beberapa 
estate regulation yang patut Anda ketahui.

• Apakah Anda sudah memiliki Kartu Member Klub ? Dengan 
kartu ini Anda bebas menggunakan fasilitas yang ada di 
Summarecon Serpong. 
Ketentuan Penggunaaan Kartu Member Klub:
1. Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan
2. Kartu ini harus diperlihatkan waktu hendak menggunakan fasilitas
3. Penggunaan kartu ini sesuai dengan aturan dan undang-undang yang 
telah ditentukan anggota
4. Kartu ini berlaku untuk 5 orang
5. Kehilangan kartu akan dikenakan biaya pengganti senilai Rp 100.000,-

• Anda dan keluarga sering memanfaatkan Club House untuk  
bersosialisasi maupun rileks ? Atau mungkin Anda sering 
jogging di taman seputar tempat tinggal Anda?
Buat anak-anak bersentuhan langsung dengan alam terbuka seperti: 
pepohonan, air, tanah, tanaman, tumbuhan, akan membantu 
perkembangan fisik dan mental anak-anak. Mencintai alam adalah bekal 
bagi mereka kelak untuk memiliki kehidupan yang environment friendly. 

Ajaklah anak-anak untuk sering melakukan kegiatan di luar ruangan 
karena anak yang dekat dengan alam cenderung memiliki daya tahan 
tubuh yang lebih baik serta  dapat memupuk keberanian anak. 
Ketentuan penggunaan fasilitas di Club House:
1. Fasilitas yang terdapat di setiap Cluster Summarecon Serpong adalah 
Club House yang dilengkapi dengan kolam renang. Warga yang akan 
berenang di Club House wajib menunjukkan Kartu Member Club yang 
diberikan  gratis dari Estate Management  sebanyak 1 buah untuk setiap 
unitnya dan dapat dipergunakan untuk  5 orang.
2. Club House juga dapat dipergunakan warga yang ingin mengadakan 
acara di tempat tersebut dengan biaya sewa Rp 1.250.000 (per 4 jam).
3. Selain kolam renang di area Club House juga terdapat Children Play 
Ground yang dapat dipergunakan untuk tempat bermain anak – anak.

4. Setiap Club House dijaga oleh Pool Attendant yang bertugas untuk 
menjaga dan merawat area Club House. Mereka juga akan membantu 
para warga yang ingin bertanya perihal fasilitas dan ketentuan yang 
berlaku di Club House.
5. Jam operasional Club House pukul  06.00 WIB – 21.00 WIB
6. Perawatan tanaman yang berada di Cluster dilakukan oleh para Gardener, 
agar kondisi tanaman, pohon, semak perdu tetap terjaga keasriannya. 
Penyiraman dilakukan secara berkala  disertai pemupukan dan pemberian 
vitamin agar tanaman, rumput dan pohon tidak kering atau layu.

• Anda sekeluarga punya hobi berenang? Kolam renang di 
setiap Cluster dibuat dengan konstruksi berkualitas. Air kolam 
telah memenuhi standar higienis, juga perawatan kolam rutin 
dilakukan.
Berenang bukan sekedar rekreasi, bagi anak-anak  berenang akan 
membantu pertumbuhan fisik, koordinasi  anggota tubuh  hingga 
membentuk jiwa sportifitas. Jika anak-anak berbakat dan sangat menyukai 
renang, mereka bisa dilatih di klub renang untuk menjadi atlet.  

Bawalah anak-anak sesering mungkin ke kolam renang sehingga  ia 
menikmatinya. Lebih baik jika mereka diajarkan menyukai laut atau 
pantai. Kelak mereka tidak ada rasa takut ‘nyemplung’ di laut.
Peraturan di Kolam Renang:
1. Waktu  operasional  pk 6.00 – 20.00
2. Harap diingat untuk selalu :
 a. Membilas badan sebelum memasuki kolam renang
 b. Menggunakan locker sebelum memasuki kolam
3. Pengguna kolam renang dilarang :
 a. Menggunakan  perahu karet, monofin, aqualung/scuba
 b. Berenang saat berpenyakit kulit, ayan, sakit mata dan luka terbuka
4. Fins dan snocle hanya Senin – Jumat  pk  9.00 - 15.00 kecuali hari libur
5. Les pelajaran berenang hanya diberikan oleh pelatih dari club house 
6. Bagi anak-anak:
 a. Anak berusia di bawah 10 tahun harus didampingi
 b. Anak laki-laki dan perempuan diharapkan menggunakan kamar   
ganti yang terpisah

AGAR TERTIB DAN NYAMAN 
BAGI SEMUA WARGA
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Yuk, 
manfaatkan 

fasilitas Club House 

di masing-masing cluster. 

Anda bisa bersantai atau 

bermain dan 

berenang bersama 

anak-anak. 

Informasi lebih lanjut hubungi: (021-5376050/sms ke 081317999967)
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Makan enak sambil 
jalan-jalan… seru deh!

A
pa yang paling ditunggu-tunggu dari 
acara liburan? Makan-makan tentu! 
Summarecon Serpong bekerjasama 

dengan yukmakan.com pada 6 Mei 2014 lalu 
menggelar acara Jalan-Jalan Kuliner (JJK) 
ke Kota Kembang, Bandung. Peserta yang 
beruntung diajak jalan-jalan kali ini adalah warga 
Pondok Hijau Golf Summarecon Serpong, 
yang berkesempatan menikmati fasilitas dan 
kemudahan untuk mengikuti kegiatan seperti 
ini, yang diadakan gratis alias tidak dipungut 
biaya. Selain untuk memperkaya wawasan akan 
kekayaan kuliner Nusantara, juga untuk menjalin 
keakraban dan ikatan kekeluargaan antar warga 
Summarecon Serpong.

Semangat sejak pagi
Para peserta yang mayoritas adalah ibu 
rumah tangga, mulai berkumpul di Cluster 
Chalcedony pukul 07.00 WIB. Setelah 
semuanya siap, peserta pun memasuki bus 
dan perjalanan menuju Bandung dimulai. 

Di dalam bus suasana tampak begitu akrab 
dan meriah. Semua peserta tampak antusias 

dan sibuk merencanakan kegiatan bila tiba 
di Bandung nanti. Sambil mengisi waktu saat 
di perjalanan, perwakilan dari Summarecon 
Serpong dan yukmakan.com memberikan 
kata sambutan kepada seluruh peserta yang 
sudah tak sabar ingin jalan-jalan di Bandung. 

Makan dan belanja 
sepuasnya
Restoran khas Sunda Ma’ Uneh yang terletak 
di Jalan R.E. Martadinata adalah lokasi 
pertama yang dikunjungi. Di sini, para peserta 
dimanjakan untuk mencicipi hidangan yang 
sudah disiapkan: Ayam Goreng Serundeng, 
Tempe Bacem, Haremis, juga Semur Lidah 
Sapi, menu andalan dari rumah makan ini.

Selain menikmati hidangan lezat, di tempat 
ini peserta juga mengikuti demo masak yang 
diperagakan langsung oleh chef unggulan  Ma’ 
Uneh. Menu yang didemonstrasikan Semur 
Lidah Sapi dan Surabi. Seluruh peserta tampak 

serius memerhatikan dan mencatatnya dengan 
teliti, sehingga nantinya bisa dipraktekan 
sendiri di rumah.  

Apa jadinya wisata ke Bandung tanpa 
mampir ke FO? Tentu seluruh peserta diberi 
kesempatan untuk meng-eksplor FO dan 
belanja buah tangan untuk keluarga di 
rumah. Setelah puas berkeliling dan belanja 
di berbagai Factory Outlet, perjalanan 
dilanjutkan ke toko kue Kartika Sari untuk 
membeli oleh-oleh berupa aneka makanan 
khas Bandung yang selalu digemari 
wisatawan. Mulai dari Cheese Roll, Pisang 
Bolen, juga Brownies-nya yang terkenal. 

Makan malam yang 
mengesankan
Sebagai tujuan akhir dari JJK, seluruh peserta 
diajak ke Congo Solid Wood Gallery & Cafe, 
rumah makan berkonsep fine dining yang 
terletak di area Dago Pakar yang sejuk. Sambil 
menunggu saat makan malam dan untuk 
memeriahkan acara, seluruh peserta diajak 
bermain games, berfoto dengan gaya yang 
paling lucu dan kreatif. Siapa sangka, warga 
Summarecon Serpong tak ragu untuk segera 
pasang aksi di depan kamera. Hadiahnya 
berupa voucher belanja di Summarecon Mal 
Serpong untuk tiga pemenang.  

Saat makan malam, seluruh peserta 
kembali dimanjakan dengan aneka hidangan 
lezat di tengah suasana nyaman kota 
Bandung. Selesai makan malam, seluruh 
peserta bersiap untuk melanjutkan perjalanan 
pulang, sambil membawa goodie bag yang 
berisi beragam suvenir menarik, dan tentunya, 
pengalaman seru berwisata kuliner bersama 
Summarecon Serpong dan yukmakan.com.

 Komentar para peserta 
JJK Bandung
• YENNY (IBU RUMAH TANGGA): 
Seru sekali ikut acara JJK ini, tapi 
sayang waktu belanjanya kurang 
lama ya…!
• DESY (KARYAWATI): Saya 
memang senang sekali jalan-
jalan dan berwisata kuliner. Puas 

sekali deh, ikut JJK!
• YANTHI (IBU RUMAH TANGGA): 
Suasana JJK sangat 
menyenangkan, saya beruntung 
bisa punya kesempatan ikut serta.

Asyiknya Menjadi
WARGA 
SUMMARECON 
SERPONG Acara ini 

akan diadakan 

kembali khusus untuk 

warga Summarecon Serpong. 

Warga yang belum sempat ikut 

dalam acara wisata kuliner 

yang lalu, bisa mendaftarkan 

diri ke nomor telepon 

021-5421 7333 

ext. 932.
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SHOWROOM TERUNIK 
DI INDONESIA

Yang membedakan Chrysler Serpong dengan outlet lainnya adalah 
ruang pamer yang mengusung konsep ‘petualang’. “Konsep ini 

merupakan yang pertama di Asia Pasifik,” ujar Michael Halim, Director 
Chrysler Serpong dengan bangga. Ruang pamer ini menyajikan nuansa 
hutan tropis di dalamnya, semua detail dibuat semirip mungkin dengan 
aslinya. 

Dua unit Jeep dipasang dengan posisi seolah menaklukkan tebing. 
Sementara satu unit Jeep, diatur seakan-akan sedang melintasi kubangan 
air. Ragam akesoris yang dipajang secara unik agar konsumen dapat 
meramu imajinasi mereka dalam men-dress up mobilnya. Detail kian 
lengkap manakala di dalam showroom dipajang tenda portable dari Jeep. 
Atas ide kreatifnya ini, Chrysler Serpong dianugerahi MURI sebagai 
showroom mobil terunik di Indonesia. Selain menjual mobil Jeep, Chrysler 
Serpong juga menyediakan bengkel modifikasi, servis resmi, dan menjual 
aneka aksesoris orisinil mobil Jeep. 

Michael Halim menuturkan bahwa perkembangan Summarecon 

Serpong yang pesat merupakan salah 
satu alasan kenapa Chrysler Indonesia 
berani membuka dealer resmi di sana. 
“Mungkin kami dianggap gila karena 
buka dealer mobil premium di Serpong. 
Tapi kami percaya, Summarecon Serpong 
akan berkembang,” tutur Michael. 
Terbukti setelah resmi buka dua tahun 

yang lalu, Chrysler Serpong sudah berhasil menjual sekitar 200  unit Jeep. 
“Summarecon sangat mendukung bisnis kami. Salah satunya adalah 
disediakan parkir khusus di Summarecon Mal Serpong untuk komunitas 
Jeep,” kata Michael. 

Michael percaya, adanya komunitas mobil pabrikan Amerika ini 
merupakan salah satu kunci sukses dalam bisnisnya. Owner outlet Chrysler 
Serpong adalah Bapak Jerry Hermawan yang merupakan ketua komunitas 
Jeeps Station Indonesia (JSI),” jelas Michael. Jadi, seringkali outlet ini 
dijadikan tempat kongkow bersama. Untuk Summarecon Serpong sendiri, 
menurut Michael, sudah ada 20-an Jeep yang ikut dalam komunitas. 

CHRYSLER SERPONG (JHL AUTO)
BURSA MOBIL EMERALD
JL BOULEVARD GADING SERPONG M5 NO 6 
UNIT C1, C2, C3 & F2, SUMMARECON SERPONG, TANGERANG
TELP. 021-92 777 889

Bakar Kalori dengan 

Muay Thai
Muay thai merupakan olahraga bela diri tradisional yang 

berasal dari Thailand. Olahraga itu melibatkan teknik yang 
mengombinasikan enam titik tubuh manusia: tangan, siku, 
pinggul,  pinggang, kaki, dan lutut.

Seperti halnya jenis olahraga bela diri lain, muay thai 
mengandalkan gerakan-gerakan fisik menyerang, bertahan, 
serta kekuatan dan kecepatan. Namun jangan salah, dengan 
melakukan gerakan-gerakan muay thai secara rutin, ternyata 
ada dampak positif yang bisa dirasakan. Misal, penurunan 
berat badan karena olahraga ini banyak membakar kalori, 
menjaga stamina tubuh selalu fit, melepaskan stres dari 
rutinitas harian, hingga meningkatkan rasa percaya diri.

Bagi Anda warga Summarecon Serpong, tak perlu jauh-
jauh untuk belajar muay thai, karena Dogo Argentino MMA 
siap melayani Anda yang ingin belajar olahraga ini. Dogo 
Argentino MMA berdiri pada tanggal 1 Maret 2013 lalu. Meski 
baru satu tahun berdiri, peminatnya tak pernah sepi. “Sehari 
yang latihan bisa sampai 40-50 orang. Dan kebanyakan adalah 
kaum hawa,” kata Andy Konniwen, pimpinan Dogo Argentino 
MMA. Fenomena banyaknya wanita yang ikut latihan muay 
thai, menurut Andy, karena olahraga ini sangat efektif untuk 
membakar lemak. 

Selain muay thai, Dogo Argentino juga menyediakan 
olahraga boxing, brazilian Jiu Jitsu, dan mixed martial arts. “Kita 
juga memberikan free trials kepada orang-orang awam yang 
ingin mencoba olahraga ini,” kata Andy berpromosi.

DOGO ARGENTINO MMA
RUKO GRAHA BOULEVARD BLOK A7
SUMMARECON SERPONG
TELP 087888441924
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Kebutuhan akan furniture akan selalu 
berkembang seiring tren zaman. Berdasar 

hal itulah, pada tahun 2011 berdiri PT LO:ISTA 
INDONESIA yang memfokuskan diri pada bidang 
furniture dan interior home designing. 

Dengan tagline Modern Living Style, LO:ISTA 
berharap menjadi solusi akan kebutuhan kreatif 
bagi rumah Anda. Bukan hanya disebut dengan 
‘toko’ furniture, tapi lebih dari itu LO:ISTA pun 
menerima ‘custom design’ untuk memenuhi 
kebutuhan rumah Anda. Oleh karena itu LO:ISTA 
juga disebut sebagai consultant design demi 
menciptakan efisiensi rumah yang optimal sesuai 
dengan keinginan konsumen. Produk LO:ISTA 
sendiri mulai sofa leather, coffee table, bedroom 
dan dining. Pada tahun 2013 kemarin, LO:ISTA 
menghadirkan wajah baru yakni LO:ISTA KUCHEN 
yang menawarkan kitchen premium yang disertai 
dengan material alami dan proses yang tahan lama.

Dan kabar gembira bagi Anda, karena LO:ISTA 
kini membuka gerainya di Summarecon Serpong. 
Untuk menarik konsumen, LO:ISTA sering 
menggelar program dan promo khusus seperti 
member cards, vouchers, additional discount, sampai 
home package ditawarkan ke konsumen.

LO:ISTA
JL. BOULEVARD GADING SERPONG BLOK M5/31-32
SUMMARECON SERPONG – TANGERANG 
TELP. 021-2900 1069

SOLUSI KEBUTUHAN FURNITURE ANDA

Tren less is more sudah berlalu. Kini waktunya Anda bebas bereksperimen sesuai 

karakter diri sendiri. Suka warna terang? inilah tip aplikasinya:

• Pilih satu atau dua warna terang saja, gabungkan warna terang/muda dengan 

yang lebih gelap/solid sebagai latar belakang.

• Jangan terlalu mendominasi. Aplikasikan pada satu furniture ukuran besar 

atau dua sampai empat benda interior ukuran sedang dan kecil.

• Warna terang atau muda cenderung playful atau berkesan labil. Seimbangkan 

dengan warna lain yang confidence/ kuat seperti abu-abu atau biru gelap yang 

justru dapat memancarkan pesona warna muda, namun tetap elegan.

• Cara merawat: bersihkan atau cuci dua kali lebih sering dibanding warna 

gelap. Agar warna tidak pudar, sedot debu dengan vakum pembersih untuk 

benda bertekstur atau berbulu. Untuk bahan kulit atau sintetis, cukup bersihkan 

debu dan noda dengan kain basah, jangan disiram. Jika tidak yakin untuk 

membersihkan perabot interior sendiri, pikirkan untuk menggunakan jasa 

profesional yang banyak tersedia.

Warna Terang, Kenapa Tidak?



Bagi Anda yang harus bekerja di luar rumah, tempat penitipan anak 
menjadi salah satu solusi untuk menjaga tumbuh kembang anak tetap 

berjalan baik. Untuk itu, penting bagi Anda untuk memastikan tempat 
penitipan anak yang Anda pilih benar-benar menjaga buah hati Anda dengan 
baik. ZaC Baby Spa & Child Care yang berada di Ruko Graha Boulevard ini 
bisa menjadi salah satu rujukan. 

ZaC Baby Spa & Child Care didirikan oleh Rina Laurentie, seorang 
mantan profesional di bidang perbankan yang kemudian menekuni bisnis 
baby spa dan child care didorong oleh passion dan kecintaannya terhadap 
dunia ibu dan anak.

Hal ini kemudian mendorong Rina untuk mewujudkan impiannya akan 
sebuah tempat yang memiliki fasilitas lengkap untuk treatment spa bayi dan 
layanan penitipan anak yang modern, aman, ramah, hangat, penuh kasih 
sayang dan menyenangkan. 

Didukung staf yang terlatih dan berpengalaman, ZaC Baby Spa & 
Child Care didesain secara khusus untuk meningkatkan kemampuan 
dan kecerdasan motorik setiap anak yang berbeda-beda. “Semua staf 
nanny sudah mendapat sertifikat pijat bayi,” jelas Rina. Lebih lanjut, Rina 
menjelaskan, layanan ZaC Baby Spa & Child Care senantiasa disesuaikan 
dengan kebutuhan spesifik, karakter dan kepribadian masing-masing anak.
Satu hal lagi, ZaC Baby Spa & Child Care juga dilengkapi kamera CCTV yang 
bisa dihubungkan langsung dengan CCTV Anda di rumah. 

Dan ZaC Baby Spa & Child Care juga membuka peluang bisnis bagi 
Anda yang ingin membuka outlet ZaC Baby Spa & Child Care di seluruh 
Indonesia. “Ada beberapa paket franchise yang bisa dipilih,” promosi Rina. 

ZaC Baby Spa & Child Care
RUKO GRAHA BOULEVARD BLOK B NO 10
SUMMARECON SERPONG, TANGERANG
TELP 021-294 191 57

AGAR ‘SI MANIS’ 
CANTIK LUAR DALAM

Kini, hewan peliharaan tidak semata menjadi teman di saat 
senggang. Apalagi hanya sekadar penjaga rumah. Banyak 

orang mendandani hewan kesayangannya agar bisa diajak 
pergi ke mana pun, bahkan melenggak-lenggok di catwalk. 
Tentunya, agar tidak memalukan, hewan itu harus terawat, 
sehat, dan keren. 

Nah, bagi Anda warga Summarecon Serpong kini sudah 
ada Nature Vet yang siap melayani Anda dalam merawat 
hewan kesayangan. “Kami cabang dari Nature Vet yang sudah 
ada di Tebet 10 tahun,” tutur drh. Silfiana G Kesuma, dokter 
yang tiap hari stand by di Nature Vet ini. Cantik di luar tentu 
harus cantik di dalam. Karena itu, drh. Silfiana menyarankan, 
agar kesehatan hewan peliharaan juga dicek secara rutin. 
“Maklum, hewan kan tidak bisa mandi atau sikat gigi sendiri. 
Makanannya pun terkadang juga sembarangan, sehingga 
rentan penyakit, mulai dari cacingan, jamuran, hingga kanker. 
Karena itu, hewan juga perlu divaksinasi dan dikontrol 
kesehatannya,” katanya.

Di Nature Vet,  Anda bisa memeriksakan kesehatan hewan 
kesayangan,  juga  menitipkan hewan. Yang membedakan 
dengan klinik hewan yang lain, Nature Vet juga melayani 
akupuntur hewan. “Ini merupakan cara terapi yang baru untuk 
hewan yang mengalami kelumpuhan,” terang drh. Silfiana. 
Selain itu, Nature Vet juga menyediakan jasa USG kehamilan 
bagi hewan. “Kami juga menerima pemasangan chip di 
hewan,” tambahnya. Chip ini adalah semacam tanda pengenal 
hewan. “Jika suatu saat hewan Anda hilang dan ditemukan 
orang, kemudian dibawa ke pet shop, maka hewan Anda akan 
dikenali dengan chip ini,” jelas drh. Silfiana.
 
NATURE VET
GRAHA BOULEVARD D17
SUMMARECON SERPONG, TANGERANG
TELP. 021-92776976

‘RUMAH KEDUA’ 
UNTUK BUAH HATI ANDA
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Tentang SUMMARECON SERPONG
1. Sudah berapa lama Anda tinggal di kawasan Summarecon Serpong?
a. Kurang dari 1 tahun
b. 1 – 3 tahun
c. 4 – 6 tahun
d. 7 – 8 tahun
e. Lebih dari 8 tahun

2.Sebelum tinggal di kawasan Summarecon Serpong, darimana awalnya 
Anda mendapat informasi tentang Summarecon Serpong ? 
(Boleh pilih lebih dari 1 jawaban)
a. Iklan di surat kabar
b. Billboard
c. Televisi
d. Social media, sebutkan …………….
e. Teman
f. Saudara
g. Lainnya ……….

3. Pertimbangan Anda memilih tinggal di kawasan Summarecon Serpong ?  
(Boleh pilih lebih dari 1 jawaban)
a.  Pengembang properti yang tepercaya
b.  Hunian yang lokasinya strategis, dekat dengan pusat bisnis
c.  Aksesnya mudah dan merupakan kawasan terpadu 
d. Fasilitas lengkap; sekolah, universitas, pusat belanja, area bisnis, 
 rumah sakit, bank, taman, club house dsb   
e.  Kawasan yang sangat environment friendly
f.  Disain rumah, gedung dan semua bangunan hemat energi
g.  Management pengembang yang profesional
h.  Nilai investasi tinggi
i.  Harganya sepadan dengan property&lingkungannya  
j.  Lainnya, sebutkan ……………………………….

Pembaca setia Summarecon Serpong Magz.

Kami selalu ingin memberikan yang terbaik buat Anda, selain terus 
meningkatkan kualitas dan service di hunian yang berkonsep green life 
ini, kami juga ingin majalah Summarecon Serpong Magz. tampil sesuai 
dengan kebutuhan Anda. Kami sangat berterimakasih jika Anda bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi angket ini. Informasi yang Anda 
berikan sangat berharga untuk kami. Data-data yang diberikan akan 
diperlakukan confidential. 
Kami tunggu angket yang sudah diisi ini hingga 31 Agustus 2014 dan 
Anda bisa mendapat kesempatan  meraih hadiah yang akan  diundi.

Salam,

Management Summmarecon Serpong

SYARAT dan KETENTUAN:
1. Hadiah yang tersedia adalah seperti yang tercantum di angket ini dan tidak dapat 
diuangkan.Tidak ada tambahan hadiah di luar yang tercantum.
2. Pengumuman pemenang hanya dimuat di website www.summareconserpong.
com / dan diberikan surat secara resmi dari Summarecon Serpong.
3. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang (syarat dan ketentuan pengambilan 
hadiah akan diinformasikan saat pengumuman pemenang).
4. Kami tidak memungut biaya apapun untuk mengisi angket ini.
5. Kami menjaga kerahasiaan informasi yang Anda sampaikan.

CARA MENGIRIM ANGKET
a. Lepaskan angket yang sudah diisi dari majalah
b. Lipat tiga kemudian rekatkan dengan stapler
c. Drop angket di Club House setiap cluster untuk dikumpulkan
d. Penerimaan angket di Club House ditutup pada tgl 31 Agustus 2014

ANGKET

AKTIVITAS
4. Aktivitas apa yang dilakukan pada akhir pekan ? (Boleh pilih lebih dari 1 jawaban)

No Kegiatan Akhir Pekan

1 Melakukan perawatan di salon/spa Sebutkan jenis perawatan.....................
Di mana ...............................................

2 Pergi ke mall Di mana …....................................……..

3 Ke gym/sport center Di mana ……....................................…..

4 Ke cafe  bersama teman Di mana ……....................................…..

5 Makan di restoran Di mana …....................................……..

6 Melakukan hobi (misal: fotografi, 
memasak dsb) Sebutkan .............................................

5. Apakah saat ini Anda tergabung dalam komunitas :

Sebutkan komunitasnya

1 Hobi ...................................................................................

2 Otomotif ...................................................................................

3 Kuliner ...................................................................................

4 Traveling ...................................................................................

5 Olahraga ...................................................................................

6 Klub Kebugaran ...................................................................................

7 Go Green ...................................................................................

8 Lain-lain ..... ..................................................................................

                                



Voucher belanja SMS 
senilai Rp. 2.500.000 
untuk 10 pemenang 
@ Rp. 250.000

Voucher STAR 
senilai Rp. 2.500.000 
untuk 10 pemenang 
@ Rp. 250.000

6 Voucher IBIS HOTEL

Voucher Free Trial 
The Spring Club untuk 15 warga

3 SEPEDA POLYGON

2 Voucher 
Nature Vet
(1 pemeriksaan 
hewan dan 1 
untuk mandi)
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 ANDA dan MEDIA
6. Konsumsi media Anda (sehari-hari) 
a. Mengakses internet
b. Membaca majalah, sebutkan majalah .....
c. Menonton TV
TV  Berbayar
1. Sebutkan providernya.....
2. Acara favorit.....
TV Lokal 
1. Sebutkan stasiun TV favorit.....
2. Acara favorit .....
d. Mendengarkan musik
e. Mendengarkan radio, sebutkan stasiun radio favorit .....
f. Membaca koran, sebutkan koran .....
g. Membaca tabloid, sebutkan tabloid ....

7. Akun/eksistensi online apa saja yang Anda miliki 
(boleh pilih lebih dari satu jawaban): 
a. Email 
b. Facebook, nama akun ......................................................................................
c. Twitter, nama akun .....
d. Blog (wordpress.com, blogspot.com, typepad, dll)
e. YouTube
f. Pinterest
g. Instagram, nama akun …..
h. Line
i. Path
j. Foursquare
k. Lainnya, sebutkan ………..

8. Apakah Anda pernah mengakses Website www.summmareconserpong.com ? 
a. Ya, apa pendapat dan saran Anda ?..................................................................
……………………………………………………………………………………….…………………..      
b. Tidak pernah akses

9. Apakah Anda sudah memiliki kartu SSC (Summarecon Serpong Club) yang 
bermanfaat untuk mendapatkan diskon apabila berbelanja di tempat tertentu ?
a. Ya    b. Tidak

10. Apakah Anda sudah membayar PPL  dan PAM melalui  VA (Virtual Account) 
yang merupakan fasilitas pembayaran dari BCA untuk mengehmat waktu.
a. Ya      b. Tidak

         
TENTANG Majalah Summarecon Serpong .
11. Apakah Anda pernah membaca Summarecon Serpong magz. ?
a. Ya, darimana Anda mendapatkannya ? 
1. Dari management Summarecon Serpong
2. Dari Teman
3. Event,sebutkan………….....................................................................……………..
4. Lainnya, sebutkan …….................................................................………………….
b. Tidak  (Langsung ke pertanyaan tentang Anda)

12. Berikan pendapat anda tentang rubrik yang ada di Summarecon Serpong magz?

Sangat Menarik Menarik Biasa Saja Tidak Menarik Sangat Tidak Menarik

1. Highlight

2. Berita Utama

3. Green Living

4. Heath & Sport

5. Health

6. What’s going On

7. Finance

8. Estate Regulation

9. Event

10. Promo Tenant

11. Science

12. Komunitas

13. Wisata

14. CSR/Aksi Warga

13. Secara keseluruhan berikan pendapat Anda tentang Summarecon Serpong Magz :
a. Sangat Memuaskan
b. Memuaskan
c. Biasa Saja
d. Tidak Memuaskan
e. Sangat Tidak Memuaskan
14. Informasi lain yang Anda butuhkan dari majalah (Boleh pilih lebih dari satu 
jawaban):
a. Fashion
b. Beauty
c. Selebriti
d. Resep
e. Review
f. Gadget
g. Lainnya ….

TENTANG ANDA
a. Nama : ……………………………………………………………........................................
b. Alamat Lengkap: ………………………………………………………………………………….
  blok:…………………………………………………………………………………....................   
c. Nomor Telepon : ……………………...............................................................…..…
d. Mobile phone : …………………………...................................................……….……
e. Email pribadi Anda : ………………............................………………………….…………
f. Tanggal lahir Anda : dd/mm/yy : ………..………/……………..............…/………………
g. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
h. Status pernikahan
 1. Lajang
 2. Menikah
 3. Pernah menikah
i. Pendidikan  terakhir : ………………......................................................…………….
j. Pekerjaan :
 1. Bekerja full time
 2. Bekerja paruh waktu/freelancer
 3. Pekerja sosial
 4. Ibu Rumah Tangga
 5. Wirausaha (Memiliki bisnis sendiri)
 6. Lain-lain, sebutkan ……...................................................……………………….
k. Posisi Anda saat ini di tempat kerja :
 1. Direktur/Owner
 2. Senior Manager
 3. Mid-Level Manager 
 4. Junior Manager/Supervisor
 5. Staff
 6. Lain-lain, sebutkan .....................................................................................
l.  Jumlah anak (kalau ada) ……………….orang, usia .............................................
m. Saat ini anak Anda bersekolah di (Sebutkan nama sekolahnya) 
 1. Anak pertama ………....................................................................................
 2. Anak Kedua ………….................................................................................…
 3. Anak ketiga …………...............................................................................……



science

Sains Itu Asyik
Yuk dorong anak-anak menyukai sains melalui eksperimen 

asyik menggunakan benda-benda keseharian!

Tornado di 
Dalam Botol
BAHAN: 

• Dua buah botol minuman 
ukuran 1,5 liter
• Gunting/cutter
• Selotip
• Glitter
• Air secukupnya

CARANYA:
1. Buka kedua tutup botol dan 
isi salah satu botol dengan air 
hingga dua pertiganya.
2. Taburi glitter secukupnya agar 
tornado kelihatan lebih menarik.
3. Letakkan botol kosong di atas 
botol yang berisi air dengan posisi 
mempertemukan mulut botol.
4. Ikat kuat kedua mulut botol dengan 
selotip sampai rapat.
5. Balikkan botol yang berisi air sehingga 
berada di atas, lalu putar-putarlah botol 
tersebut. Kemudian biarkan air 
mengalir ke bawah.
6. Agar lebih menarik bisa 
ditambahkan air dengan 
pewarna.

APA YANG TERJADI?
Gerakan memutar botol 
akan membuat air memutar 
layaknya tornado mini. Air akan 
berputar lebih cepat di tengah 
pusaran akibat gaya sentripetal 
(sebuah gaya yang membuat 
sebuah benda, termasuk benda 
cair, bergerak memutar). Gaya 
ini memungkinkan air turun 
lebih cepat ke botol kosong di 
bawahnya. 

Membuat Pelangi
BAHAN:
• Gelas kaca berisi air tiga perempat penuh.
•  Kertas putih kosong.

CARANYA:
1. Cari tempat di dalam rumah yang terkena sinar matahari, seperti di bawah 
jendela atau di depan pintu. 
2. Siapkan gelas berisi air dan kertas putih kosong. 
3. Pegang gelas di atas kertas dan di bawah sinar matahari. Cegah jangan sampai 
air di dalam gelas bergoyang.
4. Warna-warni pelangi akan terlihat di atas kertas. Cobalah gerakkan gelas 
mendekat dan menjauhi kertas untuk melihat efek yang berbeda.  

APA YANG TERJADI?
Pelangi terjadi di angkasa ketika sinar matahari membias saat melewati butiran-
butiran air hujan. Hal sama terjadi ketika sinar matahari melewati air dalam gelas. 
Saat membias, sinar matahari akan terbagi menjadi warna merah, jingga, kuning, 
hijau, biru, nila, dan ungu.

Summarecon Serpong    41
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S
ummarecon berhasil membangun 
reputasi sebagai salah satu pelaku properti 
terkemuka di Indonesia. Tak hanya 

membangun properti dengan memadukan 
pengetahuan, dedikasi, dan komitmen pada 
pelanggan, Summarecon menghadirkan hunian 
untuk “Better Living, Better Future”.

Senada dengan komitmen Summarecon 
Serpong, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 
juga menjalankan misi kemanusiaan untuk 
menciptakan masyarakat yang penuh dengan 
kasih. Bersama-sama, mereka mengajak Anda 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan 
kemanusiaan.

Membangun 
Lingkungan 
Penuh Kasih
Tzu Chi didirikan pada tanggal 14 April 1966 di 
Hualien, Taiwan, oleh Master Cheng Yen, seorang 
bikhuni. Saat ini Tzu Chi telah memiliki kurang 
lebih 10 juta anggota yang tersebar di 48 negara 
di seluruh dunia. Di Indonesia, Yayasan Buddha 
Tzu Chi Indonesia berdiri pada tahun 1993 dan 
menjadi bagian dari Yayasan Buddha Tzu Chi 
Internasional.

Dalam misi pendidikannya, Yayasan Buddha 

Tzu Chi Indonesia memiliki visi untuk “Mendidik 
generasi penerus dengan cinta kasih, sebagai 
harapan bagi masa depan umat manusia”. 
Diyakini bahwa untuk membangun masa depan 
sebuah bangsa harus diawali dengan pendidikan 
bagi anak-anak. Ya, pendidikan untuk menjadi 
manusia seutuhnya adalah pendidikan yang 
tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan 
keterampilan, namun juga mengajarkan tentang 
nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai kasih juga disebarkan dalam 
setiap institusi pendidikan Tzu Chi. Tidak hanya 
murid yang belajar, guru pun juga belajar.  Para 
siswa belajar ilmu pengetahuan dan kehidupan 
di dalam lingkungan yang penuh dengan cinta 
kasih, sedangkan para guru belajar untuk tidak 
hanya mengajarkan pengetahuan namun juga 
menumbuhkan cinta kasih dan kebajikan di 
dalam hati para siswa. 

Kemanusiaan Tanpa 
Batasan
Komunitas Tzu Chi Indonesia tentu tidak 
tinggal diam di tengah banyaknya bencana 
alam yang  melanda Nusantara akhir-akhir 
ini. Beragam aktivitas sosial pun dilakukan. 
Di tengah musibah banjir Jakarta, Komunitas 

Tzu Chi Indonesia melakukan  bakti sosial yang 
berlangsung di berbagai penjuru Jakarta, antara 
lain: donor darah di kawasan Mangga Dua dan 
pemeriksaan kesehatan untuk warga Tegal Alur. 

Tak hanya di Jakarta, Komunitas Tzu Chi 
Indonesia juga aktif menyelenggarakan misi 
kemanusiaan dan kesehatan di berbagai 
penjuru Indonesia. Antara lain mendatangi dan 
menyalurkan bantuan bagi pengungsi letusan 
Gunung Sinabung pada bulan Januari 2014 dan 
kerja bakti membantu korban banjir di Manado 
pada bulan Februari 2014. Juga membantu para 
pengungsi letusan Gunung Kelud bulan Februari 
2014 lalu.

Sinergi untuk 
Lingkungan dan 
Kemanusiaan
Kerjasama antara Yayasan Buddha Tzu Chi 
Indonesia dengan Summarecon Serpong 
telah lama terjalin erat. Terbukti dari kerapnya 
Komunitas Tzu Chi mengadakan berbagai acara 
di Summarecon Mal Serpong, seperti penuangan 
Celengan bambu atau aktivitas daur ulang 
sampah. Dalam gerakan Celengan Bambu, baik 
Yayasan Buddha Tzu Chi maupun Summarecon 
Serpong selalu mengupayakan agar sebanyak 

mungkin orang terlibat mengisi Celengan 
Bambu. Untuk itulah ditetapkan bahwa 
sumbangan suka rela ini bebas, berapapun 
jumlahnya. 

Gerakan Celengan Bambu “Dana Kecil, 
Amal Besar” ini juga didukung sepenuhnya oleh 
manajemen Summarecon Serpong dengan 
melibatkan seluruh karyawan, serta pihak 
eksternal yang berinteraksi dengan Summarecon 
Serpong, seperti para tenant, ataupun kontraktor. 
Bahkan, tak hanya warga Summarecon Serpong, 
pengunjung Summarecon Serpong atau 
Summarecon Mal Serpong pun bisa ikut terlibat 
mengisi Celengan Bambu.

Demikian juga, aktivitas Celengan Bambu 
telah diselenggarakan di Sekolah Pahoa. 
Kegiatan ini bertujuan memupuk kepedulian 
anak akan sesama serta mengajarkan mereka 
untuk berbagi sejak dini. Dengan sumbangan 
yang jumlahnya bebas, membuat anak-anak 
antusias mengisi Celengan Bambu tersebut. 
Banyak diantara mereka menyisihkan uang jajan 
sehari-hari. Sebuah cara sederhana dan tulus. 

Untuk aktivitas daur ulang, telah hadir Depo 
Daur Ulang di Summarecon Serpong sejak bulan 
September 2009. Saat ini selain posko utama 

1

2 3

4

1. Serunya aktivitas di 
Sekolah Pahoa.
2. Semua bisa terlibat dalam 
aktivitas di Posko Daur Ulang  
Summarecon Serpong, termasuk 
anak sekolah.
3. Penuangan Celengan Bambu di 
Sekolah Pahoa mengajarkan anak-
anak untuk berbagi pada sesama.
4. Aktivitas para relawan Tzu Chi 
dan warga memilah sampah di 
Posko Daur Ulang Summarecon 
Serpong.
5. Para relawan dari Yayasan 
Buddha Tzu Chi Indonesia 
mengunjungi dan memberikan 
bantuan untuk pengungsi korban 
banjir Manado.

5
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Bergabung dalam Semangat Celengan Bambu
Ingin terlibat dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan di Summarecon 

Serpong? Jika berminat, awali terlebih dahulu dengan menggali informasi 

tentang Yayasan Tzu Chi. Caranya bisa dengan melihat sendiri kegiatan Depo 

Daur Ulang di Summarecon Serpong atau menghubungi Kantor Sekretariat 

Yayasan Tzu Chi. Bisa juga dengan mengakses situs Tzu Chi Indonesia di 

http://www.tzuchi.or.id/. Tidak ada salahnya Anda mengajak anak-anak agar 

rasa kemanusiaan dan kesadaran mereka untuk berbagi terlatih  sejak kecil.

Anda juga bisa terlibat dalam acara Penuangan Celengan Bambu yang 

diadakan secara berkala. Penuangan Celengan Bambu di Summarecon Mal 

Serpong diadakan secara rutin setiap dua bulan sekali pada minggu kedua 

setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 13.00-21.00. Dalam waktu dekat, penuangan 

Celengan Bambu akan dilakukan di Summarecon Mal Serpong 2 lantai GF 

(depan Best Denki) pada tanggal 11-12 Juli 2014 dan pada tanggal 12-13 

September 2014. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline 021-5460888.

Bersama-sama memiliki tujuan menciptakan kehidupan dan masa depan 
yang lebih baik, Summarecon Serpong dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 

mengajak Anda untuk aktif melakukan kegiatan bagi kemanusiaan.

MENGAJAK GENERASI MUDA 
AKTIF DALAM KEMANUSIAAN

yang berlokasi di Jalan Teratai, kegiatan daur 
ulang juga didukung  posko lain di Kompleks 
Summarecon 7C. Warga Summarecon Serpong 
bisa mendatangi sendiri dengan membawa 
barang-barang yang akan didaur ulang. Selain 
itu, Summarecon Serpong mendorong warga 
terlibat aktif menciptakan lingkungan tempat 

tinggal yang lebih baik dengan menghadirkan 
satu unit mobil bak daur ulang yang siap 
berkeliling dua kali sehari ke rumah-rumah 
warga. Pihak Summarecon juga aktif membantu 
mengumpulkan sampah di kediaman warga 
untuk kemudian dikumpulkan ke Depo 
Pendidikan Pelestarian Lingkungan Tzu Chi.



wisata
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Liburan 
Seru

Destinasi liburan yang disukai anak-anak dan ‘ramah anak’ 
adalah syarat utama sukses berwisata bersama keluarga.

R
encanakan liburan dan nikmati quality time bersama dengan keluarga. 

Pilihan tempat liburan memang cukup banyak, namun pergilah ke 
tempat yang kaya unsur menghibur untuk si Kecil dan juga lingkungan 

yang mendukung aktivitas seru mereka. Pastinya yang nyaman dan aman. 
Lokasi wisata yang penuh hiburan, penting untuk dipertimbangkan, tapi 

hendaknya disesuaikan dengan usia anak. Agar mereka tak kecewa, sebaiknya 
Anda cari tahu dulu permainan atau hiburan yang pas untuk si Kecil.

bersama Anak-Anak
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SENTUHAN EDUKASI
Manfaatkan momen bermain dan 

berlibur anak dengan memberikan 

sentuhan edukasi. Anda bisa mengajak 

si Kecil ke kebun binatang untuk melihat 

dan berinteraksi langsung dengan 

hewan favorit nya. Atau, penuhi rasa 

keingintahuannya terhadap binatang purba 

dengan mengunjungi museum. Libatkan 

si Kecil dalam menentukan destinasi 

liburan mereka, selain nantinya akan 

lebih berkesan, mereka juga akan belajar 

membuat keputusan, mengemukakan 

pendapat dan juga merencanakan liburan.  

JATIM PARK DI BATU-MALANG 
Merupakan kawasan theme park, wisata keluarga yang cukup 
terkenal. Memadukan konsep pendidikan (Education) dan konsep 
pariwisata (Tourism) dalam satu ruang dan waktu, membuat tempat 
ini pas untuk dikunjungi bersama si Kecil. Banyak wahana seru 
seperti Midi Skater, Airbone Shot, Robin Hood 3D, Pendulum serta 
Sciene Stadium yang dilengkapi dengan alat peraga terkini. 

Kunjungi juga Jawa Timur Park 2 yang letaknya bersebelahan, 
dengan lokasi lebih besar dan lengkap serta bertaraf internasional. 
Di sana  Anda bisa menikmati Museum Satwa dan  Batu Secret Zoo 
sebagai lokasi favorit para pengunjung. Termasuk wahana baru 
seperti Singa Laut Show, Animal Coaster, Horor House, Sponge Bob 
Water Shoot, New Safari Farm. Jika anak-anak penyayang binatang, 
ambil kesempatan berfoto dengan aneka burung yang jinak, yang 
akan bertengger di bahu si Kecil. Atau jika si Kecil berani, coba 
berfoto bersama ular. Ingin seru-seruan di kolam renang ? Tersedia 
kolam renang dengan beragam luncuran. 

• How to ge there?  Dari kota Malang berkendaraan mobil 
Anda membutuhkan waktu ± 30 menit untuk sampai di lokasi tujuan. 
Jika Anda naik kereta, sebaiknya turun di  stasiun kereta Kota Baru 
Malang, lalu naik kendaraan sekitar 25 menit perjalanan. Di Jatim 
Park tersedia shuttle bus yang memudahkan transportasi dari Jatim 
Park 1 ke Jatim Park 2. 

• Menginap di sini! Pohon Inn Hotel, merupakan 
penginapan nyaman dengan bentuk bangunan hotel yang unik 
menyerupai pohon. Menginap di sini, Anda bisa berjalan kaki 
menyusuri Jatim Park sepuasnya. Nikmati juga Jungle Fast Food-
spinning restaurant di hotel ini.

• KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA
Ingin mengajak si Kecil berlibur ke pantai yang asri dan bersih? Kepulauan seribu bisa menjadi 
salah satu alternatif lokasi wisata pantai dekat Jakarta. Terdiri dari ribuan pulau, kawasan 
ini memiliki beberapa pulau yang nyaman untuk liburan keluarga. Seperti, Pulau Ayer yang 
menyediakan cottage di atas laut dan fasilitas kolom renang serta play ground untuk anak-anak. 
Pulau Sepa dengan kondisi air laut yang cukup jernih untuk snorkling, atau Pulau Putri, di mana    
si Kecil dapat melihat under water sea aquarium dan juga melakukan aktivitas seru di pantai. 

Anda juga bisa mengunjungi Pulau Tidung dan melakukan aktivitas pantai mulai dari banana 
boat, jet ski, snorkling hingga mencoba kano. Tapi di sini tidak tersedia hotel atau cottage. 
Semua kegiatan dikelola oleh warga, demikian pula penginapan berupa homestay adalah 
rumah milik warga, namun tetap nyaman. 

• How to get there? Untuk menuju ke pulau Seribu umumnya membutuhkan waktu   
± 90 menit dari Pantai Marina Ancol. Keberangkatan biasanya dilakukan pada pukul 8.00. 

• Menginap di sini! Menginap di wodden floating cottages di pulau Ayer dengan gaya 
arsitektur Asmat. Di sini tersedia fasilitas TV, mini kulkas, whoser dengan air dingin dan panas 
dan balkon menghadap pemandangan laut.

LINGKUNGAN RAMAH ANAK
Lokasi liburan anak yang baik tentunya 

yang mengutamakan safety serta fasilitas 

pendukung seperti nursing room, toilet 

anak, bangku istirahat, stroller, taman 

bermain dan lain sebagainya. Mengingat 

si Kecil mudah rewel jika kelelahan maka 

perhatikan juga kemudahan mobilisasi 

untuk mengitari arena wisata. Di tempat-

tempat wisata tertentu dengan area yang 

luas biasanya tersedia kereta atau mobil 

feeder , maupun e-bike untuk berkeliling 

sehingga si Kecil tidak perlu berjalan 

kaki jauh. 

APA YANG PERLU DISIAPKAN?
• Bawa cemilan dan mainan agar si Kecil 

tidak rewel dan merasa bosan saat di 

perjalanan. 

• Siapkan pakaian ganti, karena si Kecil 

pasti akan bereksplorasi dan mengotori 

pakaiannya ataupun bercucuran keringat. 

• Sesuaikan waktu bepergian dengan jam 

produktif si Kecil, agar ia tidak tertidur 

saat menjelajah. 

• Jangan lupakan perlengkapan penting 

seperti; tisu basah, kantong plastik jika 

si Kecil muntah dan juga bantal serta 

selimut untuk si Kecil beristirahat.

Tips Sukses Liburan

• CIWIDEY, BANDUNG
Bandung merupakan tujuan wisata dengan 
sejuta pesona. Keindahan alamnya menjadi 
salah satu alasan mengapa warga Jakarta 
banyak memilih kota ini untuk melarikan diri 
dari rutinitas. Salah satu yang menarik untuk 
dikunjungi adalah kawasan wisata alam daerah 
Ciwidey, Bandung. 

Di sini terdapat kawah putih yang memiliki 
pesona karena dapat berubah ubah warnanya. 
Mulai warna hijau, biru, kecoklat-coklatan dan 
putih. Meski sering berubah warna, kawah ini 
lebih sering berwarna putih, mulai dari pasirnya 
hingga kabut yang menyelimuti. Itulah 
sebabnya kawasan ini dikenal sebagai kawah 
putih. Selain berkunjung ke Kawah Putih, 

Yuk, ajak si Kecil ke tempat asyik ini

bersama keluarga Anda juga bisa mengunjungi 
Ranca Upas. Terhampar area perkemahan 
alam, juga bisa melihat penangkaran rusa. 
Mengajak si Kecil kesinibaklaan asyik, selain 
pemandangan alam, hutan lindung, juga 
tersedia area bermain untuk anak. 

• How to get there?
Dari Jakarta menuju Kawah Putih, Bandung 
mengggunakan kendaraan pribadi biasanya 
membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. 
Sementara dari Kawah Putih ke Ranca Upas 
hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. 

• Menginap di sini!
Anda tidak perlu khawatir, di sekitar kawasan 
Kawah Putih banyak terdapat pilihan hotel, 
cottage juga villa dengan harga yang beragam. 
Anda bisa coba menginap di Villa Cimanggu 
Cottage, d’Riam Resort atau Kampung Pa’go 
yang menawarkan penginapan dengan view 
alam yang indah dan udara yang sejuk dengan 
fasilitas lengkap. 
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Berbagi Kasih 
Lewat Bakti Sosial
Bantuan sekecil apapun yang diberikan secara tulus di 
waktu yang tepat, memiliki makna yang sangat berarti.
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ahun 2014 belum lama berjalan, 
namun berbagai bencana alam 
telah menerpa negeri ini. Di awal 

tahun ini, kawasan Jabodetabek, khususnya, 
hujan deras yang kerap turun membuat 
banyak lokasi terendam banjir. Penduduk yang 
terkena musibah mengalami kerugian material 
dan imaterial sehingga membutuhkan 
bantuan. 

Rasa prihatin terhadap kondisi para korban 
bencana membuat Nancy Dona Loa (48 
tahun), seorang ibu rumah tangga di Cluster 
Chalcedony, Pondok Hijau Golf Summarecon 
Serpong, Tangerang, melakukan berbagai 
kegiatan bakti sosial (baksos) hingga kini 
dengan penuh sukacita.

ULURAN TANGAN BAGI 
YANG MEMBUTUHKAN
Kegiatan baksos yang Nancy lakukan murni 
atas nama pribadi, bukan di bawah bendera 

organisasi manapun. Di tahun 2014, Ibu dari 
Jeremy dan istri Paul ini,  sudah melaksanakan 
baksos ke daerah Cilincing, Ciledug, Tangerang 
(Perum Total Persada, Vila Tomang, Pondok 
Arum, Regency, Tanjung Burung - Teluk Naga), 
dan sekitarnya. 

Bulan Desember 2012, untuk yang pertama 
kalinya  Nancy membantu korban bencana 
banjir di Kelurahan Pekojan, Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat. Bersama beberapa 
warga setempat,  Nancy berkeliling ke lokasi 
banjir untuk membagikan makanan siap saji ke 
rumah-rumah yang terendam. Agar bantuan 
dapat langsung diberikan kepada para warga, 
Nancy tak ragu menyusuri gang-gang kecil 
dengan mengendarai perahu karet. Selain 
makanan, bantuan lain berupa sembako, 
obat-obatan, pakaian layak pakai, kasur lipat, 
selimut, peralatan mandi, alat-alat pembersih 
rumah, serta berbagai keperluan bayi diberikan 
melalui posko banjir setempat.

BERBAGI DENGAN  
PANTI ASUHAN
Nancy dan teman-teman juga membantu 
lembaga-lembaga sosial yang membutuhkan 
di daerah Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, 
seperti Panti Asuhan Putra (Bandung) dan 
Panti Jompo Senjarawi (Bandung).  
         Selain itu, para penderita penyakit jiwa 
dan korban penyalahgunaan narkoba juga 
tak lepas dari perhatian Nancy. Salah satu 
yayasan yang turut menerima saluran bantuan 
adalah tempat rehabilitasi Yayasan Pelita Jiwa 
di Tangerang. Nancy merasa terketuk hatinya 
untuk turut membantu mereka karena baginya 
orang-orang yang bernaung di sana juga perlu 
mendapat perhatian khusus.

“Banyak penderita penyakit jiwa dan korban 
penyalahgunaan narkoba yang sudah tidak 
diterima oleh masyarakat dan keluarga mereka 
karena keterbatasannya,” ujar wanita kelahiran 
Jakarta, 7 November 1966 itu.

PERNAH DIBANTU, 
KINI MEMBANTU
Panggilan untuk membantu sesama, terutama 
yang membutuhkan, tidak datang bagitu 
saja. Nancy mengungkapkan, ada peristiwa 
dan pengalaman sulit di masa lalu yang 
membuatnya terpanggil, yakni musibah 
penyakit yang menimpa anaknya.

“Ketika anak saya sakit sampai meninggal, 
banyak saudara dan teman yang memberi 
perhatian dan dukungan moril sehingga 
saya bisa melalui semua kesedihan yang 
terjadi,” kenangnya. “Dari peristiwa tersebut, 
saya banyak belajar bahwa bantuan sekecil 
apapun akan sangat berarti bagi orang yang 

membutuhkan,”ungkap Nancy.  
Prinsip itu terus diyakininya. Sejak 

mengadakan baksos untuk yang pertama 
kalinya di Kelurahan Pekojan, Kecamatan 
Tambora, Jakarta Barat, Nancy merasa bahwa 
bantuan yang diberikannya pada waktu itu 
tidak sia-sia. Ia menyadari, segala bantuan yang 
diberikan kepada orang yang membutuhkan di 
waktu yang tepat, sekecil apapun, akan sangat 
berarti apabila diberikan secara tulus. 

TERLIBAT SEJAK AWAL 
HINGGA AKHIR 
Meski atas nama pribadi, Nancy tidak bekerja 
sendirian. Ada banyak pihak yang turut 
membantunya. Bantuan dana dan tenaga 
tersebut datang dari teman-teman, donator, 
serta rekan-rekan aktivis. 

Selain bantuan dana, tambahan bantuan 
tenaga menjadi satu hal krusial. Pasalnya, 
Nancy kerap mendengar dari warga yang 
tertimpa bencana bahwa pemberian bantuan 
melalui posko terkadang tidak sampai 
kepada korban. Untuk itulah, Nancy bersama 
teman-temannya merasa harus memberikan 
bantuan secara langsung.  Menurutnya, 
tantangan terbesar justru datang dari proses 
mengumpulkan teman-teman yang bersedia 
ikut turun langsung.

“Jika ada kesempatan, saya ingin sekali 
memperbesar skala kegiatan baksos ini dengan 
menggandeng sponsor atau bekerja sama 
dengan organisasi atau Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) lainnya,” ujarnya, antusias.

1. Kunjungan ke Yayasan Pelita Jiwa 
Tangerang.

2. Saluran bantuan untuk warga Total 
Persada, Tangerang.

3. Berfoto bersama anak-anak Panti 
Asuhan Putera Maranatha, Bandung.

4. Bantuan yang terkumpul pada baksos 
di awal tahun 2013.

5. Menelusuri gang di daerah Tambora 
untuk menyaluran bantuan makanan.

6. Bersama seorang nenek di Panti Jompo 
Senjarawi, Bandung.

7. Penyerahan bantuan kepada Ketua 
Posko di Tambora secara simbolis.
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