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kata pengantar
Salam Sejahtera
Apakah dalam melangkah di tahun 2016 ini Anda memiliki sebuah resolusi ? 

Apapun target resolusi Anda,  tentunya kita semua perlu merasa optimis dan 

mengharapkan segalanya akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

Apalagi di  Tahun Monyet, berbagai ahli Feng Shui melihat ke depan dengan 

positif. Oleh karena itu jika punya resolusi hidup sehat untuk tahun 2016, coba 

simak dulu  ichwal  tentang  “Healthy Life- Happy Family”.  Dalam keluarga 

memang penting untuk menerapkan healthy life style karena bukankah  tubuh 

dan jiwa sehat adalah dambaan setiap insan yang ujungnya  akan bermuara 

pada kebahagiaan. 

Merasakan bahagia saat ini juga sedang kami alami, utamanya karena  

Summarecon telah mencapai usia 40 tahun dalam bisnis properti dan  tidak 

sedikit pencapaian yang telah diperoleh. Penghargaan internasional hampir 

setiap tahun belakangan ini  kami selalu meraihnya, baik di kawasan Asia Pacific 

bahkan tingkat dunia. Summarecon baru-baru ini dinobatkan  “World Gold Winner” dan mendapatkan piala emas dalam 

FIABCI World Prix d’Excellence Awards atas upaya membangun kawasan hunian The Springs di Summarecon Serpong.  

Penghargaan kelas dunia ini semakin membuktikan bahwa Summarecon, di usianya yang ke 40 tahun, telah diakui 

profesionalitasnya di tingkat internasional.

Kami juga tetap berkomitmen  untuk menerapkan prinsip-prinsip menjaga kelestarian  lingkungan. Dalam edisi kali 

ini Summarecon Serpong magazine, kami utarakan tentang bagaimana mengajarkan kepada anak-anak  untuk hidup  go 

green. Misalnya lebih baik kita belajar bertanam ala hydroponic  lalu memetik hasilnya, yang pasti sayuran hydroponic akan 

lebih sehat. Dan ternyata green living itupun bisa diawali di rumah dari dapur kita sendiri.

Selamat membaca...

 

Magdalena JuliaTi

ExECuTIvE DIrECTOr SuMMArECOn SErPOnG
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T
umbuhnya kota-kota di berbagai belahan dunia membuat peran 
pengembang properti semakin besar dalam menyediakan hunian 
dan aneka gedung penunjang fasilitas. Bahkan, berkat perannya, 

perusahaan properti telah turut membentuk wajah kota.
Membangun perumahan tak lagi sekadar mendirikan tempat-tempat 

tinggal, tetapi menjadi sebuah perwujudan gagasan menciptakan ekosistem 
yang sehat dengan lingkungan yang asri. Kondisi inilah yang kemudian 
membuat sejumlah lembaga pemerhati real estate dan properti menciptakan 
apresiasi bagi pengembang yang menunjukkan profesionalnya. 

Ada dua lembaga internasional bergengsi yang tiap tahun 
menyelenggarakan kompetisi untuk memberi penghargaan terhadap hasil karya 
terbaik dari para pengembang profesional seluruh dunia. Mereka yaitu FIABCI 
dan International Property Awards.
 
World Gold Winner
Adalah sebuah kebanggaan bagi Summarecon, saat tahun  2014 mendapatkan 
2 penghargaan dari FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2014 di Luxembourg 
(piala emas dan perak) dan sebuah penghargaan International Property Awards 
(kategori Best International/Terbaik di Dunia) untuk proyeknya Tk pahoa.   

Kerja keras menggapai impian ternyata terus berlanjut  hingga  
Summarecon kembali menuai apresiasi. Pada Mei 2015, pengembang properti 
papan atas di Indonesia ini mendapat 2 penghargaan sekaligus untuk kategori 
residensial. Summarecon dinobatkan sebagai “World Gold Winner” dan 
mendapatkan piala emas dalam FIABCI World Prix d’Excellence Awards atas 
upaya membangun kawasan hunian The Springs di Summarecon Serpong. 
Proyek yang sama juga meraih “5 Star”, atau predikat Terbaik Indonesia oleh 
International Property Awards. 

Penghargaan kelas dunia ini semakin membuktikan bahwa Summarecon, di 
usianya yang ke 40 tahun, telah diakui profesionalitasnya di tingkat internasional.

highlight

Berada di peringkat internasional dalam karya properti adalah impian setiap 
pengembang. Summarecon telah mencapai posisi itu, dan menjadi  pengembang 
properti yang diakui di tingkat dunia.

FIABCI (Federation Internationale des Administrateurs de 

Bien-Conselis Immobiliers) atau disebut juga Federasi Real 

Estate Internasional,  didirikan di Prancis pada 1948. Kini 

FIABCI telah memiliki kantor cabang di 60 negara dan 

membawahi 120 asosiasi profesional bidang real estat 

dengan total anggota  mencapai 500.000 pengembang 

profesional di seluruh dunia. 

Sejak 1992, tiap tahun lembaga ini menyelenggarakan 

FIABCI World Prix d’Excellence Awards,  untuk memberi 

penghargaan atas karya unggulan di dunia properti. Pada 

2015, FIABCI memberi penghargaan dalam 12 kategori yang 

terdiri atas rehabilitasi/konservasi lingkungan, restorasi/

konservasi bangunan bersejarah, hotel, master plan, 

perkantoran, infrastruktur/fasilitas publik, bangunan khusus, 

apartemen/kondominium, perumahan, resor, pertokoan, dan 

bangunan hemat energi (sustainable development).

Setiap proyek yang diajukan oleh pengembang, akan 

dinilai oleh sejumlah juri profesional dari berbagai negara. 

Penilaiannya meliputi arsitektur dan desain bangunan, proses 

pembangunan dan konstruksi, pembiayaan dan pemasaran, 

dampak lingkungan, sampai manfaatnya untuk masyarakat.

Penilaian itu hampir sama dengan yang dilakukan 

pada kompetisi International Property Awards yang 

menyelenggarakan kompetisi hasil karya properti sejak 

1995, untuk penghargaan tingkat regional dan internasional. 

Wilayah regional yang diperlombakan meliputi kawasan 

Afrika, Asia Pasifik, Arabia, Kanada, Karibia, Amerika Tengah 

dan Selatan, Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat

peran FiaBci dan international property awards

World gold Winner
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S
ummarecon Serpong kembali memberikan ‘peluang bisnis’ 
terbaru dengan menghadirkan Cluster Alloggio yang berada di 
kawasan Scientia Garden, sebuah kawasan asri dengan konsep 

“Smart and Green Environment”.
Penjualan perdananya yang digelar pada tanggal 20 Juni 2015 di 

Plaza Summarecon Serpong lalu, tentu saja dipadati oleh pembeli. 
Tak heran, hanya dalam satu hari, 236 unit yang dipasarkan langsung 
sold out. Sekali lagi, ini kembali menegaskan keunikan dan kejelian 
Summarecon dalam melihat peluang bisnis sehingga semua produk 
yang ditawarkan selalu disambut dengan antusias oleh masyarakat.

investasi sekaliGus dapat 
passive income
Cluster Alloggio merupakan perumahan terbaru dari Summarecon 
Serpong , yang menggabungkan ruko, cluster perumahan dan kost-
kostan (indekost). Lokasi Cluster Alloggio sangat strategis, yakni 
berada di lingkungan Scientia Garden yang merupakan kawasan 
hunian modern berteknologi mutakhir. Hunian di setiap cluster 
dilengkapi dengan jaringan internet, Tv kabel, panic button, dan sistem 
keamanan terpadu. Selain itu Cluster Alloggio memiliki konsep yang 
berorientasi pada environment friendly/ramah lingkungan. seperti 
pendaurulangan sampah dan air, peresapan air hujan, yang sekaligus 
untuk mempertahankan biopori dan lahan hijau terbuka. 

Keistimewaan lain dari Cluster Alloggio adalah dikelilingi oleh 
beberapa perguruan tinggi. Selain fasilitas pendidikan, juga terdapat 
gedung-gedung perkantoran yang ada di sekitar kampus dengan 
bangunan yang ramah lingkungan, baik secara desain arsitektur 

highlight

KeuniKan Cluster alloGGio
Peluang bisnis merupakan kekuatan daya jual properti di Summarecon

maupun keberadaan taman hijau di sekitarnya. Apalagi di area 
ini juga terdapat Scientia Square Park, taman hijau luas yang 
dirancang sebagai pusat aktivitas rekreasi, bermain anak-anak, 
olahraga dan hobi.

Keberadaan kampus dan perkantoran dengan banyaknya 
mahasiswa dan karyawan dari berbagai wilayah, tentu 
mendorong kebutuhan ruang tinggal. Peluang inilah yang 
ditawarkan Summarecon Serpong kepada masyarakat untuk 
dapat berinvestasi dalam bentuk rumah yang khusus dirancang 
dan diatur untuk dapat dipergunakan sebagai akomodasi  para 
mahasiswa dan karyawan ataupun rumah tangga pada umumnya.

Kawasan Cluster Alloggio ini juga terhubung langsung dengan 
fasilitas komersial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
penghuninya, misalnya Garden Walk (area kuliner), Scientia Business 
Park dan Summarecon Digital Centre.

pilihan menGuntunGkan
Hunian yang terdapat di Cluster Alloggio berupa bangunan 3 dan 
4 lantai yang bisa dikembangkan hingga memiliki 10-14 kamar 
dengan luas tanah 70 m2 dan luas bangunan 138-195 m2. 

Dengan keunggulan dan keunikan yang ditawarkan 
Summarecon Serpong, hunian di Cluster Alloggio menjadi pilihan 
menarik bagi keluarga yang mendambakan tempat tinggal yang 
strategis dan asri sekaligus investasi yang menguntungkan.
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berita
utama

E
mpat dekade sudah Summarecon berkarya bagi Indonesia. 
Sebagai rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai 
pihak seperti: perbankan, konsultan, kontraktor, supplier, 

karyawan dan pendukung lainnya, Summarecon mendedikasikan 
perayaan ulang tahun kali ini  dengan tajuk “40 Tahun Summarecon, 
Kokoh Bangun Negeri”.

Hari itu, 26 november 2015, para tamu undangan yang sudah 
datang sejak sore hari menikmati sajian santap malam di tengah pesona 
kemegahan klasik The Springs Club. Alunan musik dan tarian tradisional 
dari berbagai penjuru nusantara, yang dibawakan oleh 40 penari, 
mengiringi dimulainya puncak perayaan ulang tahun ke-40 Summarecon.

kebersamaan adalah kebahaGiaan 
tersendiri
Dalam sambutannya kepada para tamu, dua bersaudara Direktur PT. 
Summarecon Agung, Tbk., Bapak Soegianto dan Bapak Herman nagaria, 
mengungkapkan bahwa kebersamaan yang terjalin selama ini merupakan 
sebuah kebahagiaan tersendiri. Hal itulah juga yang membuat semakin 
fokus bagi Summarecon untuk terus melangkah maju.

“Kami sangat bersyukur kita semua berkumpul mensyukuri 40 
tahun hari lahir Summarecon dalam suasana kekeluargaan,” tutur 
Bapak Soegianto. “Kami menyadari bahwa ke depannya dalam 
berjuang kami tidak bisa sendirian,” sambung Bapak Herman. “Maka 
kami mohon dukungan semua pihak untuk memberikan semangat, 
memberikan advice, dan bersama-sama membangun negeri kita, 
Indonesia, menjadi lebih baik.”

Perayaan ulang tahun kurang lengkap rasanya tanpa acara tiup lilin 
dan potong kue. Dan kehadiran pendiri Summarecon, Bapak Soetjipto 
nagaria beserta istri, melakukan ‘ritual’ tiup lilin  ini, membuat suasana 
bahagia kian terasa lengkap.

berbaGi kebahaGiaan
Di tengah acara yang penuh kebahagiaan ini, Ibu Liliawati rahardjo, istri 
dari Bapak Soetjipto nagaria, tidak lupa berbagi kebahagian dengan 
memberi donasi untuk kegiatan sosial berupa Sumbangan Cinta Kasih 
untuk Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia. Ini merupakan bentuk rasa 
syukur yang mendalam dari Summarecon.

Menerima donasi secara simbolis, Liu Sukmei selaku Ketua Yayasan 
Budha Tzu Chi Indonesia mengungkapkan, “Selama ini selain fokus di bisnis, 
Summarecon dengan sepenuh hati dan cinta kasih melakukan kebajikan. 

“Donasi yang kami terima ini akan membantu banyak orang yang 
membutuhkan. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama dan 
dukungannya selama ini, serta mendoakan semoga Summarecon 
semakin berkembang dengan lancar.”

puncak perayaan ulang tahun Summarecon berlangsung dengan megah 
sekaligus sebagai pernyataan rasa syukur.

FilosoFi dalam sajian orkestrasi
Summarecon layaknya sebuah orkestra yang lengkap dan megah. 
Maka seirama dengan hal tersebut, pada puncak perayaan ulang tahun 
ini telah digelar sajian konser Addie MS & Twilite Orchestra yang apik 
mengiringi penyanyi-penyanyi Indonesia bertalenta. Mereka adalah Lea 
Simanjuntak, Lucky Setiawan, vina Panduwinata, serta Be3 yang dulu 
dikenal sebagai AB Three.

Jebolan Indonesian Idol, Lucky Otavian, memperoleh kehormatan 
membuka pertunjukan dengan membawakan tembang Mengejar 
Matahari yang pernah dipopulerkan oleh Ari Lasso, dan Negeriku yang 
pernah dipopulerkan oleh Alm. Chrisye.

Kemudian diikuti oleh Lea Simanjuntak dengan lagu Indonesia Jaya, 
dan Be3 yang membawakan Mahadaya Cinta karya Guruh Soekarno Putra 
serta memantik suasana nostalgia lewat hit lawas mereka, We Are One. 
Sementara Si Burung Camar, vina Panduwinata, melantunkan Lukisan 
Negeri dalam kolaborasi yang manis bersama petikan harpa Maya Hasan.

Gelaran spektakuler ini akhirnya ditutup oleh alunan theme song 
Summarecon karya Addie MS yang menggambarkan perjalanan 
sekaligus filosofi Summarecon. Komposisi bertajuk It’s Wonderful Life ini 
terasa begitu mengagumkan dengan dibawakan oleh seluruh bintang 
tamu pengisi acara dalam satu panggung.

terus berusaha membanGun neGeri
Jika menarik waktu 40 tahun ke belakang, kala Summarecon baru 
merintis bisnisnya di kawasan Kelapa Gading, tak terbersit sama sekali 
di benak Bapak Soetjipto kalau Summarecon bakal menjadi sebesar 
ini. Ia yang kini menjabat sebagai Komisaris utama PT. Summarecon 
Agung, Tbk., berujar, “Setiap orang punya mimpi, termasuk saya. Tapi 
apa yang terjadi di perusahaan Summarecon selama 40 tahun ini betul-
betul di luar apa yang bisa saya impikan.” 

Berkat keuletan serta keberhasilan dalam memadukan mimpi, 
hasrat, etika kerja, integritas, dan penghargaan kepada pihak-pihak 
yang mendukung, telah membawa Summarecon menjadi pengembang 
yang kokoh dalam membangun negeri. Dan Summarecon berkomitmen 
untuk terus berusaha membangun di tahun-tahun ke depan.

Bapak Soetjipto turut mengucapkan terima kasih kepada istri dan 
anak-anaknya atas gagasan-gagasan dan berbagai kontribusi lainnya bagi 
kesuksesan Summarecon, seraya mendoakan, “Agar Summarecon dapat 
berkembang menjadi perusahaan yang dapat berdiri ratusan tahun.”

Simfoni
perjalanan 40 tahun

MeMbangun Kehidupan
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rainboW sprinGs Condovillas

persembahan Terbaru 
dari Summarecon

Menikmati konsep hunian modern seperti layaknya di villa.

T
erinspirasi konsep hunian 
yang berada di Luxemburg, 
sebuah negara kecil di Eropa, 

Summarecon Serpong kembali 
mempersembahkan inovasi hunian baru 
dengan konsep yang unik, rainbow 
Springs condovillas. Ini merupakan hunian 
modern dan dinamis yang dilengkapi 
dengan beragam fasilitas luar ruang 
dengan konsep villa kontemporer.

untuk mensosialisasikan produk baru 
ini, Summarecon mengadakan acara Agent 
Gathering yang berlangsung tanggal 27 
Oktober 2015, di Ballroom The Springs Club. 
Acara yang diikuti sekitar 1.000 agen properti 
ini dibuka oleh Magdalena Juliati, Executive 
Director Summarecon Serpong. Dalam 

sambutannya, Magdalena menuturkan 
latar belakang dibangunnya rainbow 
Springs Condovillas. “Melihat masyarakat 
Luxemburg yang hidup akrab dengan 
tetangga di hunian yang modern tapi hijau, 
membuat kami terinspirasi untuk membuat 
hunian serupa,” tutur Magdalena.

Setelah melalui proses panjang, 
akhirnya diputuskan membangun hunian 
baru itu di area The Springs. “Kawasan The 
Springs dinilai cocok karena juga berkonsep 
green living. Apalagi tahun 2015 ini, The 
Springs mendapat dua penghargaan 
sekaligus untuk kategori residensial “World 
Gold Winner” dan mendapatkan piala 
emas dalam FIABCI World Prix d’Excellence 
Awards 2015,” kata Magdalena. 

highlight

pertama di indonesia
Menurut baryadi bursa Wijaya, Marketing 
Manager Summarecon Serpong, konsep 
rainbow Springs Condovillas ini adalah 
yang pertama diaplikasikan di Indonesia. 
“Ini bukan apartemen. Konsepnya redensial 
dengan bangunan 5 lantai. Kalau apartemen 
bangunannya compact. rainbow Springs 
Condovillas ini seperti rumah,” jelas Baryadi. 

Hunian yang rencananya akan dibangun 
sebanyak 32 blok (1 blok terdiri 20 unit) ini 
menempati area yang strategis. “rainbow 
Springs Condovillas memiliki keunggulan 
berada di lingkungan yang asri dengan 
pemandangan danau yang luas dan juga ruang 
terbuka hijau. Lokasinya berdekatan dengan 
The Springs Club sebagai pusat  rekreasi dan 

kunJungi ShoW uniT condoVillaS
Hunian ideal bagi keluarga, dengan 

pencahayaan alami dan sirkulasi udara 

maksimal. Juga terdapat service yard dan 

kamar pembantu. Tersedia unit:   

1. Tipe 99, (2BR) dengan luas nett 76.99 m2 

dan semi gross 84.41 m2.

2. Tipe 119, (3BR-B), luas nett 94.52 m2 

 dan semi gross 103.63 m2.

3. Tipe 121, (3BR-A), luas nett 96.5 m2 

 dan semi gross 105.8 m2.

4. Tipe 141, (4BR), 

 luas nett 114.53 m2 

 dan semi gross 

 125.57 m2.

kebugaran. Kombinasi konsep arsitektur dan 
landscape yang hijau akan memberi kehidupan 
seimbang untuk anak-anak, remaja, dan 
keluarga,” ujar Baryadi. 

Banyak keunggulan yang ditawarkan 
rainbow Springs Condovillas, yaitu dedicated 
parking, private balcony, discreet service area, 
natural cross ventilation, garden dan lakeside 
view, pedestrian zone, bigger & brighter layout, 
multiple gardens, low-rise convenience, sports 
and wellness facilities. Tentu saja rainbow 
Springs Condovillas memiliki keamanan 24 
jam. Setiap bangunan dilengkapi dengan 
CCTv dan sistem access card. Dengan 
berbagai keunikan serta keunggulannya, 
Baryadi yakin, rainbow Springs Condovillas 
akan mendapat respon bagus dari masyarakat.
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S
ekitar tiga dekade silam, mungkin kebanyakan orang tak 
menyangka kawasan Serpong, Tangerang, bakal berkembang 
sepesat sekarang. Dekade 1980-an, daerah yang masuk di wilayah 

Banten ini masih kawasan hutan karet. Sepi dan gelap.
namun, hanya butuh seperempat abad bagi Serpong untuk mengukir 

kisah baru. Kini, kendati berada di pinggir Jakarta, kawasan ini sudah 
lengkap oleh aneka fasilitas, mulai dari sarana hiburan seperti mal, fasilitas 
rekreasi dan kuliner, sekolah dan universitas, juga jalur transportasi ke 
arah Jakarta yang relatif lengkap. Salah satu fasilitas yang menjadi favorit 
adalah Summarecon Mal Serpong (SMS).

SMS diresmikan pada tanggal 28 Juni 2007. Terdiri dari 3 lantai 
dengan luas lahan 50.000 m2. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan 
di kawasan Summarecon Serpong, pada tanggal 27 Oktober 2011, SMS 
Tahap 2 resmi dibuka dengan luas 60.000 m2, terdiri dari 3 lantai. Dengan 
adanya pengembangan ini maka SMS secara keseluruhan memiliki total 
seluas 110.000 m2. Tahun ini, SMS menginjak usia ke-9. Dengan berbagai 
fasilitasnya, SMS semakin memantapkan diri sebagai destinasi favorit 
masyarakat Serpong untuk hiburan dan belanja.

SuMMarecon Mal Serpong
Menjadi destinasi hiburan dan tempat belanja favorit seluruh anggota keluarga.

mal Favorit keluarGa
Sejak awal berdiri, SMS sudah memosisikan sebagai mal keluarga. 
Tak heran jika SMS memiliki fasilitas yang serba lengkap, tenant yang 
beragam, dan berbagai event seru. 

SMS memberikan pilihan berbelanja yang lebih beragam kepada 
seluruh anggota keluarga, dengan bergabungnya anchor tenant terpilih, 
seperti Centro Dept Store, Pongs Do It Best, Bioskop xxI, Best Denki, Eat & 
Eat, Farmers Market, Gold’s Gym, Gramedia, Timezone, Star Department 
Store, dan masih banyak lagi.

Beberapa event unggulan SMS yang selalu dinantikan oleh keluarga 
adalah Downtown Walk Festival, Festival Kuliner Serpong, Imlek, Back 
to School, ramadhan, OktoberFest, Beaujolais nouveau Festival, 
Christmas & new Year Celebration.

Kenyamanan berbelanja pengunjung SMS juga disempurnakan 
dengan penambahan area parkir berkapasitas untuk 4.000 kendaraan. 
Dengan tiga buah atrium semakin melengkapi SMS sebagai area yang 
dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan event besar, eksibisi 
maupun launching product. 
 

highlight

the doWntoWn Walk yanG seru
Inilah yang membedakan SMS dengan mal-mal lainnya, yaitu 
keberadaan The downtown Walk. Jika diibaratkan dengan bagian 
tubuh manusia, The Downtown Walk ini seperti jantungnya SMS. Area 
ini seperti tidak pernah mati memompa aliran pengunjung ke dalam 
mal dan bergerak terus sejak pagi hingga malam hari. 

The Downtown Walk telah mengubah pola pikir, khususnya 
masyarakat Serpong yang biasanya berada di mal hingga jam 10 
malam saja. Di sini, siapapun bisa menikmati malam lebih panjang 
dengan rekan atau keluarga hingga larut malam.

The Downtown Walk memiliki konsep alfresco yang nyaman di 
ruang terbuka dengan tropical garden, vertical garden, dan water 
feature yang asri. Area ini menjadi bagian eksterior SMS yang 

menonjolkan keindahan bentuk. Sesuai dengan konsep SMS yaitu 
food & entertainment, inilah tempat untuk menikmati makanan dan 
mendengarkan live musik yang pastinya menambah kenyamaan 
Anda bersantap bersama keluarga ataupun kerabat tercinta. 
Berbagai macam resto ada di sini, mulai dari Pizza Hut, Solaria, 
Bengawan Solo Coffe, Wendy’s, Dynamic Café, Kenny Rogers, 
Starbucks Coffee, The People’s Café, Marugame Udon, Fish & Co, 
Chicken village, dan lain-lain. Anda dan keluarga juga bisa menikmati 
free wifi di sana. Jika malam Minggu tiba, disarankan untuk datang 
lebih sore karena biasanya akan lebih ramai dan dikhawatirkan Anda 
tidak kebagian tempat duduk. 

Yuuuk ke Summarecon Mal Serpong, Your Family Mall! 



B
erawal dari sebuah keprihatinan atas aksi 
corat-coret tembok, Summarecon Serpong 
menggandeng Mowilex, Wings Group, dan 

Artindo Grafika Printing untuk menyelenggarakan 
kompetisi mural pada tanggal 24 Oktober 2015. Sejak 
pukul 8.00, hiruk pikuk peserta Summarecon Serpong 
Mural competition mulai memenuhi Scientia Garden. 
Sejumlah 40 peserta pilihan juri yang terdiri dari grup 
dan perorangan sudah bersiap. Berbekal kuas dan 
cat Mowilex, mereka melukis media dinding ukuran 
5,5x1,8m yang terpasang di sepanjang jalan. 

Kompetisi dengan hadiah total lebih dari 50 juta 
rupiah tersebut disambut antusias oleh masyarakat. 

SuMMarecon Serpong Mural coMpeTiTion 2015:

Seni lukis dinding 

yang mengandung 

nilai aspirasi 

dan imajinasi ini 

dilombakan pertama 

kalinya dengan tema 

SmarT green.

berita
utama

Semarak
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Penuh Makna
Warna

berita
utama

H
ari jadi republik Indonesia memang identik dengan perayaan 
yang meriah di seluruh penjuru negeri ini. Kemeriahan HuT 
rI ke 70 terlihat mewarnai cluster-cluster di Summarecon 

Serpong. Warga membuka rangkaian acara 17-an dengan gerak jalan 
pada Sabtu 15 Agustus 2015 dan mengenakan kostum bernuansa merah 
putih. Berbagai acara lainnya diselenggarakan tepat di hari istimewa ini  
dengan suasana uforia kemerdekaan. 

Kemeriahan ini juga tidak luput dari rangkaian perlombaan untuk 
anak-anak hingga dewasa. Para warga cluster mengikuti berbagai 
jenis lomba, seperti lomba membawa kelereng, balap karung, makan 
kerupuk, makan pudding, tarik tambang, memecahkan balon, sepeda 

hut ri ke-70keCeriaan

hias, memasukkan paku ke dalam botol, mengambil kacang dengan 
sumpit, memakaikan lipstick dengan mata tertutup dan lomba futsal. 
Semakin bertambah seru ketika semua peserta begitu kompak dan 
sportif dalam lomba tersebut. 

Kemeriahan HuT rI tidak terhenti sampai di situ, semua warga 
cluster mengikuti berbagai seremonial yang lebih asyik lagi di clubhouse 
masing-masing cluster. Misalnya clubhouse Grisea yang dihiasi nuansa 
merah putih dengan aksen balon-balon lucu. Ketua Paguyuban 
Cluster Grisea menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya 
perayaan HuT rI ke 70 yang sangat meriah. Acarapun di tutup dengan 
penampilan cantik kembang api yang menghiasi langit gelap.



Seremoni pengumunan pemenang Summarecon Serpong Mural Competition 
dilaksanakan di panggung SDC Serpong. Dibuka dengan hiburan band akustik, 
penjelasan celengan bambu Yayasan Buddha Tzu Chi, selingan games. Pada  
sambutan pembukaan, Magdalena Juliati, mengatakan: “Kami senang sekali 
karena banyak karya yang bagus-bagus, sampai tim juri bingung menentukan juara.  
Akhirnya kami juga memutuskan bahwa juara harapan dari  5 pemenang ditambah 
menjadi 10 .” Sorak-sorai peserta bergemuruh menyambut riang keputusan tim 
penyelenggara. Peserta yang tidak juara pun mendapat doorprize menarik.

Sepuluh juara harapan pun diumumkan. Juara ketiga jatuh pada Oesella, 
dheviana dan gabriella, tiga kakak beradik pecinta seni dari uMn ini 
memenangkan rp 10.000.000,-. Grup Studio 610, yaitu Supriyanto dan alifah 
yang juga kakak beradik, sebagai juara kedua dan membawa pulang rp 
15.000.000,-. “Pernah lomba mural di beberapa tempat, yang paling oke disini 
lho, sampai kita dapat macam-macam, ” kata Supriyanto dengan sumringah.

Juara pertama yang beruntung adalah grup Svastika, mahasiswa dari 
Yogyakarta beranggotakan iwan, Diko, dan Shinta. Mereka berhasil meraih 
rp 20.000.000,-. 
Selamat kepada para pemenang!

Juara harapan:
1. The black piratez (rizal, Winston, Teguh, Arjuna)
2. Supriyono
3. Glassnot (Alfiansyah, Adlan, Danu, Abieza, Rusydina)
4. Jong Merdeka (Guntur dan La Ode umar Al-Suria
5. Stelkendo (Triyanugerah & Taufiq Rahman)
6. Sigma.std ( Faried, Ikhfan, Fitrah & Endra)
7. robot (Elvin, Brenda, Cindy, Dione & vivin
8. Masoness Overload (Fiona, Adeline, natasha & Gabi)
9. Hydrant (Tridiwa, M.ni’am, Hendri, Asep, Abdul)
10. r. Puguh & Heru Lesmana

pengumuman 
Pemenang

Pesertanya tak hanya dari warga sekitar, 
bahkan dari luar daerah. “Saya senang 
dengan adanya event ini karena mengangkat 
kreativitas masyarakat Serpong terutama 
Tangerang, sebaiknya  tahun depan     
diadakan lagi,” ujar Taufiq Rahman peserta 
dari Serpong. 

Tujuan utama kompetisi mural ini adalah 
sebagai wadah kreativitas serta mengedukasi 
masyarakat agar lebih sadar terhadap 
lingkungan sesuai dengan tagline Scientia 
Garden yaitu smart and green environtment. 
Acara yang berlangsung dari pagi hingga senja 
ini berjalan lancar dan sukses. Cuaca terik di 
siang hari tidak memadamkan semangat para 
peserta dalam menyelesaikan lukisan mural. 

peserta pilihan juri
Pada tahap awal, pendaftaran dibuka pada 
tanggal 21 September 2015 sampai 10 Oktober 
2015 melalui email online ataupun datang 
langsung. Jumlah yang mendaftar terbilang 
banyak, sekitar 200 peserta mengirimkan 
desain awal mural yaitu sketsa berwarna 
dalam bentuk digital bertema SmArT Green. 
Desain sketsa bisa dikirim tiga alternatif.

juara 
1

juara 
2

juara 
3

Setelah semua karya sketsa digital 
tersebut terkumpul, para juri menyaring 200 
peserta menjadi 40 peserta pilihan. Executive 
Director Summarecon Serpong, Magdalena 
Juliati mengungkapkan tentang proses awal 
kompetisi ini. “Dari 200 grup ini masing-
masing diminta memberikan tiga sampel 
karya, berarti ada 200 kali tiga (minimal), 
ada juga yang mengirim 4 sketsa.  Jadi ada 
sekitar 600 karya pada seleksi awal untuk bisa 
diaplikasikan di lapangan.” 

Setiap  karya desain yang telah ditentukan 
oleh para juri, diaplikasikan pada media 
dinding berukuran 5,5x1,8m. Mereka 
membawa sendiri peralatan seperti kuas, 
alat aduk, dan lain-lain, kecuali cat warna 
primer yang sudah disediakan. Sedangkan 
pengumuman pemenang, dihelat dua 
minggu setelahnya dalam acara seremoni 
tanggal 7 november 2015, di panggung SDC 
Summarecon Serpong.

peserta dari berbaGai 
kalanGan
Walaupun ini adalah event pertama kali, 
Summarecon Serpong Mural Competition 

berhasil menarik hati masyarakat Serpong 
dan luar kota. Berbagai kalangan ikut andil 
dalam kompetisi ini seperti yang disampaikan 
Executive Director Summarecon Serpong, 
Magdalena Juliati, pada sambutan pembukaan 
pengumuman pemenang, “Saya berbahagia 
sekali karena lomba mural ini disambut 
dengan cukup baik oleh seluruh kalangan 
mulai dari pelajar, mahasiswa, umum dan 
seniman.” Contohnya dari kalangan seniman, 
Subki dari Subki Magelang Art (SMArT), iwan 
dari Grup Swastika Yogyakarta dari kalangan 
mahasiswa, yang datang khusus untuk ikut 
kompetisi.

Para peserta mengetahui event kompetisi 
ini dari spanduk, brosur, dan media sosial yang 
disebar luas. Fiona dan beberapa temannya 
dari grup Masoness Overload,  pelajar Sekolah 
Menengah Atas Pahoa di Summarecon 
Serpong, mengatakan, “Kita melihat banyak 
brosur dan spanduk di jalan, akhirnya kita 
tertarik ikut lomba ini.” Lain halnya dengan 
alfian dari grup peserta Glassnosst, mahasiswa 
dari universitas Mercu Buana ini mendapat 
informasi Summarecon Serpong Mural 
Competition dari media sosial.
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• Dibuang sayang
Dapur merupakan penyumbang sampah paling besar di rumah. 
untuk hemat energi, hindari membeli produk dengan kemasan 
yang besar, atau Anda bisa berbelanja dengan membawa 
sendiri tas/kantong belanjaan dan hindari penggunaan kantong 
plastik. Gunakan botol kaca bekas sebagai container, atau 

wadah tak terpakai 
sebagai storage. Jangan 
lupa juga untuk gunakan 
sampah organik sisa 
sayuran, tisu, kertas atau 
buah dari dapur sebagai 
pupuk kompos untuk 
taman Anda. 

• Beli lokal
Bawa produk yang fresh ke dapur 
Anda untuk disajikan di meja 
makan. Semakin dekat perkebunan 
dengan dapur Anda maka semakin 
baik. Meski produk buah atau 
sayuran impor terkadang lebih enak 
rasanya tapi Anda tidak pernah tahu 
kalau teknologi penyimpanan agar 
produk menjadi awet dan tetap 
segar, ternyata mengandung bahan 
kimia berbahaya. 
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green 
living

green 
living

U
mumnya orang lebih 
mengutamakan memiliki 
dapur cantik ketimbang 

memerhatikan fungsi utamanya 
sebagai pusat kehidupan di dalam 
rumah. Demi estetika, sering kali 
perlengkapan dapur canggih yang 
tidak hemat energi misalnya,  justru 
malah dibeli. Padahal eco living yang 
menerapkan hidup sehat itu, bukan 
hanya berarti mengonsumsi produk 
organik tapi tanpa memerhatikan 
proses pembuatannya. Dengan 
memiliki dapur yang eco friendly 
maka energi positif dari proses 
mengolah makanan hingga 
disajikan, akan  mampu  mendukung 
gaya hidup sehat Anda sekeluarga. 
Yuk buat “dapur hijau”!

Start Your Green Living 
From The Kitchen!

Selamatkan kesehatan keluarga, bumi kita dan uang anda dengan memulai 
green living style dari dapur rumah anda.

• Pilih yang awet
Pilih peralatan memasak yang tidak mudah rusak dan tahan lama, 
seperti yang terbuat dari stainless steel. Meskipun harga perangkat 
tersebut lebih mahal, namun Anda tengah melakukan investasi 
untuk jangka panjang. Gunakan lap bahan kain dari pada tisu, hindari 
membeli peralatan masak kayu atau plastik yang mudah rusak karena 
Anda harus menggantinya dalam kurun waktu singkat. 

• Efisiensi energi
Menghangatkan makanan sudah 
menjadi kebiasaan kita. Daripada 
Anda menghangatkannya di 
oven; untuk makanan porsi 
kecil cukup gunakan microwave. 
Menurut Energy Star, sebuah 
standar internasional Anda 
bisa menghemat 80% energi 
saat menggunakan microwave 
untuk memanaskan makanan 
dibandingkan oven. 

• Manajemen fungsi
Perhatikan bahwa beberapa 
barang bisa Anda gunakan untuk 
beberapa fungsi! Misalnya, 
Anda bisa membeli lap yang bisa 
berguna untuk membersihkan 
dapur, debu rumah, bahkan lap 
mobil, biaya yang dikeluarkanpun 
menjadi semakin kecil bukan? 
Memasaklah dengan lebih hemat, 
memasak terlalu banyak lauk, 
bukan hanya berisiko makanan 
bersisa, tetapi juga tidak hemat 
energi saat proses memasak. 

• Pembersih natural
Bersihkan dapur menggunakan 
pembersih yang terbuat dari bahan 
alami. Hindari penggunaan produk 
ditergen atau sabun kimia. Anda 
bisa menemukan produk berbahan 
dasar natural, atau membuatnya 
sendiri di rumah. Cara paling mudah 
adalah dengan mencampurkan 
cuka dan baking soda sebagai 
cairan pembersih yang ampuh 
mengusir segala jenis noda.

Yuk 
Hidroponik

Selain hasil sayuran lebih sehat, bertanam 
hidroponik juga ramah lingkungan.

1. Pertama-tama, potonglah 
styrofoam sesuai dengan 

kebutuhan ukuran permukaan 
pada bak plastik, kemudian lapisi 
dengan alumunium foil.

2. Buatlah lubang di 
permukaan styrofoam, 

dengan jarak antar lubang agak 
rapat. Lubang ini nantinya untuk 
menempatkan gelas air mineral. 
Pada gelas air mineral, bagian 
bawahnya dilubangi.

3. Aturlah net pot ke dalam 
lubang styrofoam. Putar 

dan tata bagian dasar pada net 
pot, hingga menyentuh bagian 
permukaan pada larutan nutrisi. 
Bisa juga ketinggian net pot 
dibuat rata-rata 5 cm dari dasar 
wadah bak plastik tadi.

4. Potong rockwool 
menyerupai kubus 

berukuran 3 x 3 x 3 cm. 
Guntinglah, supaya terbentuk 
celah. Di sinilah, bibit sayuran 
diletakkan di area celah rockwool. 
Setelahnya, tempatkan bibit 
sayuran pada dasar net pot.

lanGkah demi lanGkah menanam:

hidroponik sistem rakit apunG
Cara bertanam hidroponik yang sederhana adalah sistem rakit apung. Prinsipnya 
dengan menempatkan tanaman terapung tepat di atas cairan nutrisi. Kelebihan 
metode ini tanaman akan mendapat pasokan air dan nutrisi secara rutin sehingga 
memudahkan perawatan.

Sebelum memulai, jangan lupa untuk menyemai benih di media sekam 
bakar hingga tumbuh 4 daun sejati (biasanya berumur 14 hari). untuk membuat 
hidroponik sistem rakit apung sederhana, peralatan yang perlu disiapkan:
• Bak plastik ukutan 50 x 30 cm, tinggi 20 cm untuk menampung larutan nutrisi
• Rockwool (bisa dibeli secara online) sebagai media tanam
• Gelas air mineral sebagai net pot sebagai wadah tumbuhnya sayuran
• Sediakan juga styrofoam yang berukuran 50 x 30 cm
• Cutter untuk memotong bagian stryrofoam
• Aluminium foil sebagai pelapis styrofoam
• Paku untuk melubangi beberapa bagian dari gelas air mineral

Setelah 30 hari, sayuran bisa dipanen, 
tergantung jenis sayuran dan sinar matahari. 
Mudah, bukan? Selamat mencoba ya.

peraWatan tanaman:
• Menempatkan bak plastik pada area yang 
 terkena cukup sinar matahari
• Senantiasa jaga kondisi cairan nutrisi agar 
 senantiasa ada
• Pastikan akar tanaman tetap menempel 
 pada larutan nutrisi

Dengan memanfaatkan halaman pekarangan, berbagai jenis sayuran 
dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi bagaimana jika 
halaman rumah Anda sangat terbatas? Jangan khawatir, Anda masih bisa 

menanam sayuran dengan teknik hidroponik.
Ya, hidroponik adalah metode menanam tanaman sayuran dengan 

menggunakan media air yang dicampur dengan nutrisi khusus tanpa 
menggunakan tanah. Tanaman yang cocok dengan metode ini, antara lain selada, 
pakcoy, caisim, bayam, kangkung, dan sebagainya. 

Bertanam ala hidroponik mudah kok ! Anda bisa menggunakan media daur ulang 
atau benda lain yang tidak terpakai, misalnya botol bekas air mineral. Tapi kini banyak 
juga tersedia hidroponik kit yang dijual secara online dengan harga terjangkau.

di Rumah
Bertanam
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S
etelah bencana banjir yang erat kaitannya 
dengan prilaku membuang sampah 
sembarangan, kita masih harus dihadapkan 

bencana kebakaran hutan yang ternyata dipicu oleh 
ulah oknum manusia yang “serakah”. Mereka semua 
tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap 
lingkungan. Melihat kondisi hutan saat ini yang 
kian menipis, dimana pasti terjadi perubahan eco 
system , dapat dibayangkan seperti apa dunia yang 
akan dihuni si Kecil di masa depan? Hendaknya kita 
menyadari, perubahan tidak terjadi dalam sekejap 
mata, sudah menjadi pe er (pekerjaan rumah) kita 
sebagai orang tua untuk mulai menanamkan sikap 
peduli lingkungan sejak dini. Yang kita harapkan 
adalah bumi bisa terselamatkan, termasuk masa 
depan si Kecil. 

berinteraksi denGan alam
Mengajarkan si Kecil berbuat benar, tidak semata-
mata dengan perintah. Ada cara tidak langsung 
untuk menumbuhkan kepedulian si Kecil terhadap 
lingkungan, misalnya dengan sering mengajaknya 
beraktivitas di alam terbuka. Tidak dapat dipungkiri 
memang dunia anak saat ini sulit dijauhkan dari gadget. 
Kemudahan akses digital membuat ruang bermain 
nyata si Kecil kian sempit. untuk itu manfaatkan 
waktu luang yang Anda punya untuk menemaninya 
melakukan aktivitas outdoor, seperti berikut: 

• Berkebun
Ajak si Kecil bercocok tanam sayur-sayuran seperti 
tomat, bayam atau toge. Ketika siap panen, biarkan 
ia yang memetiknya sehingga ia bisa merasakan 
hasil kerja kerasnya merawat tumbuhan alam; buah 
dan sayuran yang bisa ia makan. 

• bersepeda
Sering menghabiskan waktu dengan bersepeda 
bersama si Kecil akan menumbuhkan kecintaannya 
pada kegiatan ini. Anda bisa melakukannya dengan 

Ajak si Kecil

Pada usia balita adalah saat yang tepat untuk mengajarkan kebiasaan baik 
yang akan membentuk karakter peduli lingkungan. 

family

Bahan: 
• 4 kardus bekas tisu rol
• kardus ukuran 15 x 15 cm
• Lem kertas

cara membuat:
1. Tempelkan setiap 
sisi kardus bekas tisu 
dengan susunan seperti 
membentuk segitiga. 
2. oleskan lem pada 
sisi bagian bawahnya, 
lalu tempelkan pada 
permukaan kardus.
3. biarkan mengering, 
dan wadah siap 
digunakan untuk tempat 
penyimpanan alat tulis 
dan lainnya. anda dan si 
kecil juga bisa mengecat 
atau menggambar 
permukaannya jika mau.

berlomba adu cepat agar lebih seru. Melalui aktivitas 
ini si Kecil diajarkan bahwa sepeda adalah kendaraan 
yang bebas polusi dan ramah lingkungan. 

• Memancing
Di usia 6-7 tahun Anda mulai bisa mengajak si Kecil 
beraktivitas memancing. Sebagai permulaan, mungkin 
Anda bisa mengajaknya ke kolom pemancingan, 
namun sesekali ajak si Kecil memancing di laut atau 
sungai saat berlibur. Momen ini untuk menjelaskan 
kekayaan alam pada si Kecil dan menjaganya adalah 
satu-satunya cara ia bisa tetap menikmati keindahan 
dan aktivitas alam yang ia cintai.

yuk, mulai sekaranG!
Si Kecil adalah copy cat tercanggih dari orang tuanya. 
Ingin si Kecil lebih peduli terhadap lingkungan? 
Pastikan Anda adalah panutan yang terbaik. Selain 
itu, berikan si Kecil arahan yang sederhana, mudah 
dimengerti dan tidak rumit, seperti berikut ini:
• Minta si Kecil untuk mematikan lampu yang      
tidak terpakai. 
• Ajak si Kecil untuk membuang sampah di 
tempatnya. Jika saat  di perjalanan tak menemukan 
tempat sampah, minta ia menunda buang sampah 
lalu membuangnya di tempat yang tepat. 
• Setiap kali si Kecil mengambil benda  di kulkas, 
katakan padanya untuk menutup kembali pintunya 
dengan rapat. Ambil kesempatan ini untuk 
menjelaskan akibatnya jika ia tidak melakukannya 
dengan benar. 
• Saat menggosok gigi, minta si Kecil untuk selalu 
mematikan keran dan tidak membiarkan air 
mengalir. Beri pengertian bahwa yang dilakukannya 
ikut menyelamatkan teman-temannya yang 
kekurangan air bersih di daerahnya. 
• Di pagi hari ajari si Kecil untuk mematikan lampu 
dan membuka tirai jendela serta membiarkan cahaya 
matahari masuk. Jelaskan bahwa kegiatan yang ia 
lakukan adalah upaya menghemat energi listrik.

daur ulang 
tisu rol!
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Pada tahap keempat, sel darah merah diperbarui dan hormon-hormon 
yang penting untuk pertumbuhan dan penyembuhan diproduksi. Tahap 
kelima adalah Rapid Eye Movement (rEM) yang sangat penting untuk 
kesehatan mental. Pada tahap ini, fungsi-fungsi kognitif, pembelajaran, 
dan daya ingat diasah. Mimpi paling sering terjadi pada tahap rEM. 
Sebelum mencapai rEM, tahap 1—4 berlangsung 90 sampai 120 menit 
dengan pengulangan tahap dua dan tiga. 
Lamanya tahap 4 dan rEM  menentukan kualitas tidur Anda. Orang 
yang hanya tidur 6 jam dengan porsi tahap 4 dan rEM-nya cukup, akan 
bangun lebih segar dibanding yang tidur 8 jam tapi  porsi tahap 4 dan 
rEM-nya kurang. Jadi, lamanya tidur tidak selalu menentukan kualitas. 

menuju tidur berkualitas
Berikut cara mudah mendapatkan tidur malam berkualitas:
1. Matikan atau redupkan lampu. Penerangan di malam hari dapat 
mengganggu produksi melatonin dan merusak kualitas tidur Anda. 
Matikan semua lampu agar bias tidur tenang.
2. Jauhkan ponsel. radiasi yang dipancarkan dari ponsel dapat 
meningkatkan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai siklus 
tidur nyenyak. 
3. Buat kamar Tenang dan nyaman. Kebisingan terbukti menurunkan 
kualitas tidur secara keseluruhan. Sulit untuk tertidur ketika ada bunyi-
bunyian yang mengganggu. Anda  dapat menggunakan penyumbat 
kuping. Pastikan kualitas kasur dapat membuat Anda tertidur lelap. 
4. Mengatur Jadwal Tidur. Memang butuh kedisiplinan, apalagi di akhir 
pekan. namun tubuh Anda tidak akan dapat membangun ritme yang 
efektif, jika Anda tidak menaati pola tersebut.
5. Bacaan ringan 15 menit. Sebelum tidur hindari membaca sesuatu 

yang berat dan dapat mendorong Anda berpikir. Pilih 
bacaan ringan agar Anda santai dan pelan-pelan tertidur.
6. olahraga. Khususnya kardio, secara alami membantu 
Anda tertidur lebih nyenyak. Lakukan rutin 3 kali seminggu, 
selama minimal 20 menit. Hindari olahraga berat sebelum 
waktu tidur.
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M
asyarakat modern ternyata tidurnya  lebih singkat 
dibandingkan masyarakat pada abad yang lalu,  demikian 
laporan hasil   penelitian The  National Center on Sleep 

Disorder di Amerika. Padahal kurang tidur bisa menimbulkan dampak 
buruk bagi kesehatan, antara lain melemahnya sistem kekebalan tubuh 
serta menurunnya kemampuan berkonsentrasi dan produktivitas. 

Cukupkah tidur anda?
Kadang Anda bisa tidur hingga 6-8 jam sehari. namun Anda masih tetap 
mengantuk.  Kadang juga di pagi hari Anda merasa masih baik-baik saja 
meski hanya tidur 4 jam di malam hari. namun saat siang tiba, Anda 
merasa sangat kantuk pada meeting siang. nah, harus berapa lama 
Anda tidur agar tetap segar sepanjang hari? Bagaimana agar pola tidur 
Anda menjadi teratur? 
Caranya cukup mudah. Selama 6 hari, tidurlah pada jam yang sama 
setiap malam (misalnya mulai pukul 22.00)  dan pasang alarm agar 
Anda bangun di jam yang sama setiap pagi (misalnya pukul 5.00). Pada 
hari ketujuh, tetaplah tidur pukul 22.00, tapi jangan pasang alarm. Jika 
esok harinya Anda terbangun pukul 5.00 dengan sendirinya, berarti 
kebutuhan tidur Anda telah terpenuhi. Tapi bila Anda molor jauh dari 
pukul 5.00, berarti Anda perlu tidur lebih dari 7 jam sehari. 

tahapan untuk tidur berkualitas
Selama tidur, kita akan memasuki 5 tahapan sebelum akhirnya pulas. 
Dalam tahap pertama, mata sudah terpejam, tapi jika terbangun Anda 
merasa belum tidur. Pada tahap kedua, detak jantung melambat, suhu 
badan menurun. Tubuh bersiap-siap untuk tidur pulas. Sedangkan tahap 
ketiga dan keempat adalah tahap tidur pulas. 

Tidur Nyenyak,
ingin hidup sehat? Tidur nyenyak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.

Beberapa jenis makanan mengandung 

bahan alami yang dapat membuat Anda 

lebih gampang terlelap. 

• AlMonD. Kandungan magnesium 

yang terlalu rendah dalam tubuh akan 

membuat Anda lebih sulit tertidur. 

Almond kaya akan magnesium.

• PisAng. Kandungan magnesium dan 

kalium akan mempermudah tidur Anda. 

Pisang juga sumber vitamin B6 yang 

dibutuhkan tubuh untuk memproduksi 

hormon melatonin yang antara lain 

bermanfaat  membuat Anda mengantuk.

• KEnAri, UDAng, DAn loBstEr. 

Ketiganya merupakan sumber 

triptofan alami, yakni asam amino 

yang membantu produksi serotonin 

dan melatonin dalam tubuh yang 

berfungsi sebagai hormon pengatur 

siklus tidur. 

• KEjU. Selain susu hangat yang bisa 

memicu kantuk, juga  produk hasil 

olahan susu, seperti keju dan yogurt. 

Kalsium di dalam produk-produk 

itu membantu otak mengeluarkan 

kandungan triptofan untuk 

memproduksi melatonin yang memicu 

rasa kantuk.

• jUicE. Segelas jus ceri bisa membuat 

Anda tertidur lebih cepat menurut 

para peneliti 1. Ceri secara alami 

meningkatkan kadar melatonin. 

• tEH cHAMoMilE. Menurut peneliti, 

minum teh berkaitan erat dengan 

peningkatan glisin, zat kimia yang 

membuat rileks saraf dan otot, serta 

bertindak seperti obat penenang ringan.

• tUnA. Ikan seperti tuna, halibut dan 

salmon kaya akan vitamin B6 yang 

dibutuhkan tubuh untuk memproduksi 

melatonin dan serotonin.  Juga bawang 

putih mentah dan kacang pistachio.

• MADU. Gula alami yang terkandung 

dalam madu meningkatkan kadar 

insulin sehingga memungkinkan 

triptofan memasuki otak lebih mudah.

WaSpada hiperSoMnia
anda sudah tidur lama tapi tetap merasa cepat lelah dan sangat mengantuk? 
hati-hati, bisa jadi anda menderita hipersomnia. berbeda dari insomnia yang 
menyebabkan sulit tidur, hipersomnia adalah gejala gangguan tidur berupa 
kantuk yang berlebih. Jika anda mengalami hipersomnia atau insomnia, 
berkonsultasilah segera pada dokter. 1 Penelitian dari university of Pennsylvania dan rochester 

2 ahli gizi lindsey duncan di situs droz.com.

Makanan untuk 
Tidur berkualitas

untuk Tubuh Sehat
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M
enyusun sebuah resolusi baru 
sebenarnya bisa dilakukan kapan 
saja, apalagi di area life style. 

Misalnya tren bergaya hidup sehat yang 
semakin popular dimanapun, dari pola 
makan hingga pola gerak selalu ada hal-
hal yang baru. Ya, memiliki tubuh dan jiwa 
yang sehat tentu menjadi dambaan setiap 
insan, tak heran healthy life style menjadi 
skala prioritas masa kini. Tubuh yang 
sehat akan bermuara pada kebahagiaan. 
Produktivitaspun akan meningkat dan 
terbebas dari biaya sakit.

anCaman kesehatan
Dunia terus berputar ke arah yang semakin 
modern diiringi kemajuan teknologi 
yang juga kian canggih. Tidak dipungkiri, 
berbagai urusan menjadi lebih mudah untuk 
dikerjakan dalam waktu relatif singkat berkat 
perangkat teknologi mutakhir. Di sisi lain, 
tentunya ada pengaruh yang kurang baik 
dari gaya hidup modern yang merasuk ke 
seluruh aktivitas hidup, seperti pola makan, 
pola gerak, pola istirahat, dan sebagainya.

Pola makan misalnya. Saat ini kita 
dimanjakan oleh makanan industri yang bisa 
dibilang tidak ideal untuk kesehatan tubuh. 
Sayangnya, kita tergoda dengan makanan 
instan dalam berbagai kemasan, junk food, 
serta makanan/minuman tinggi lemak, 
garam, dan kalori. Apalagi anak-anak, lebih 
lahap mengonsumsi makanan kemasan 
atau yang berasal dari restoran cepat saji 
dibanding makanan yang diolah di rumah.

healthy life

Menjalankan pola hidup sehat untuk seluruh anggota keluarga 
seyogianya menjadi motivasi setiap saat demi kebahagiaan bersama.

Begitu juga dengan kegiatan fisik. Kita 
memilih mengendarai kendaraan bermotor 
untuk menuju suatu tempat yang sebenarnya 
masih bisa ditempuh dengan sepeda atau 
berjalan kaki. Bagaimana dengan anak-anak? 
Mereka justru lebih asyik berada di depan 
video games atau menggenggam gadget 
daripada menggerakkan seluruh anggota 
tubuh, seperti berlari-lari mengejar bola atau 
menari dengan musik.

nah, jika pola makan yang tidak sehat 
masih terus dipertahankan, kemudian 
ditambah dengan minimnya gerak fisik, 
kurang tidur, dan sering dilanda stres, maka 
sesungguhnya kesehatan tubuh kita tengah 
terancam oleh gangguan yang disebut 
sindrom metabolisme. Bagi orang dewasa, 
gangguan ini bisa saja berkembang menjadi 
penyakit hipertensi, jantung, bahkan kanker. 
Sementara bagi anak-anak, obesitas dan 
kurang berkembangnya daya tahan tubuh 
menjadi ancaman cukup serius. Efeknya, 
mereka kerap mudah terserang flu hingga 
penyakit yang cukup berat.

resolusi hidup sehat
Secara umum, menyusun resolusi untuk 
keluarga tidak jauh berbeda dengan resolusi 
untuk diri sendiri. Berikut ini beberapa hal 
yang bisa dijadikan pertimbangan sebagai 
resolusi hidup sehat untuk keluarga:

• Makanan olahan dari rumah
Mulai dari sarapan hingga makan malam, sebisa 
mungkin menyediakan sajian yang diolah 

di rumah. Makanan olahan rumah tentu 
lebih terjamin nilai gizi dan kebersihannya, 
bukan? Perlu juga memerhatikan komposisi 
makanan, seperti karbohidrat, protein, lemak, 
vitamin, dan mineral dalam jumlah seimbang.

Makanan olahan rumah pastinya juga 
bisa dijadikan bekal sekolah anak-anak 
maupun dibawa ke kantor untuk sang ayah. 
Dengan begitu, Anda dan keluarga terbebas 
dari godaan makanan cepat saji yang 
dijajakan di luar rumah.

• Perbanyak konsumsi buah 
dan sayuran
Sangat bagus jika menjadikan buah 
dan sayuran sebagai menu sarapan dan 
camilan harian. namun seringnya hanya 
orang tua yang gampang menambah porsi 
buah-buahan dan sayuran dalam menu           
sehari-hari. Bukan rahasia lagi jika anak-anak 
agak sulit atau memilah-milah makan buah 
dan sayuran.

untuk itu, kreativitas orang tua diuji 
dalam menyediakan buah dan sayuran bagi 
sang buah hati. Pilihlah sayuran warna-
warni agar anak anak tertarik, seperti 
sayur bayam dicampur dengan wortel dan 
tomat. Sedangkan buah-buahannya bisa 
apel, melon warna jingga, semangka, dan      
anggur hijau.

Dalam menyajikan buah dan sayur, tidak 
selalu dengan cara konvensional, seperti 
dipotong kecil-kecil (buah) dan dimasak 
(sayur). Cobalah sajikan  berupa jus atau 
puding. nah, cara ini bisa membuat anak-
anak lebih semangat menyantapnya.

health

Happy Family
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K
ecantikan adalah anugerah Sang Pencipta yang harus selalu 
dijaga dan dirawat keindahannya. Walau usia merambah tua 
dan proses ini tidak bisa ditolak, namun merawat diri agar bisa 

meremajakan kulit, selalu bisa Anda lakukan. 

maCam-maCam masker
Banyak cara untuk merawat wajah; salah satunya adalah dengan 
mengenakan masker. Saat ini banyak sekali pilihan masker; dari yang 
berupa bubuk, pasta, masker peel-off (yang dapat dikelupas), maupun 
masker siap pakai berupa lembaran tissue basah. Bahan masker juga relatif 
beragam, antara lain clay (tanah liat), lumpur yang kaya mineral, vitamin, 
juga buah-buahan yang diyakini bermanfaat untuk kecantikan wajah. 

Cantik denGan masker buatan sendiri
Bahan alami selalu lebih aman untuk merawat wajah. Manfaatkan 
bahan-bahan yang tersedia di rumah untuk membuat masker wajah 
sendiri. Selain praktis dan mudah, sudah barang tentu masker yang 
Anda buat sendiri bebas dari pengawet dan zat kimia berbahaya.

• Tomat
Masker ini sesuai untuk kulit berminyak, bermanfaat menyamarkan 
pori-pori yang besar dan menyerap minyak yang berlebih. Blender 1 
buah tomat matang, oleskan ke wajah dan biarkan selama 15-20 menit, 
lalu cuci wajah dengan air hangat.

natural
Face 

Mask

• hindari camilan instan 
Kini saatnya Anda dan keluarga menjauh dari 
segala bentuk makanan olahan industri dan 
cepat saji. Memang dibutuhkan komitmen 
yang kuat untuk menjalani hal yang satu ini 
mengingat jenis makanan modern sangat 
menggoda, baik dari rasa maupun sisi 
kepraktisannya.

Anak-anak mungkin akan kecewa 
tatkala Anda memutuskan untuk berhenti 
menyediakan makanan instan. Tentu Anda bisa 
memberi penjelasan yang bisa diterima oleh 
mereka. Sebagai pengganti, Anda bisa siapkan 
camilan sehat hasil olahan sendiri, seperti 
kacang rebus, kentang goreng, nugget, dan 
puding buah.

• Lebih sering beraktivitas fisik
Sebagian orang masih menjadikan kesibukan 
sebagai penghalang utama untuk berolahraga. 
Padahal, olahraga tidak melulu harus ke gym 
atau di arena olahraga. 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang 
ibu cukup banyak, kok! Mulai dari membersihkan 
setiap ruangan di rumah, berkebun, dan senam 
ringan selama 20-30 menit di sela-sela pekerjaan 
rumah tangga. untuk seorang ayah, bisa 
mencuci mobil dan melakukan gerakan seperti 
push up dan sit up. Beberapa kegiatan fisik 
tersebut dapat dilakukan bersama anak-anak, 
misalnya mencuci mobil.

Anda dan keluarga juga bisa olahraga jalan 
kaki atau jogging keliling kompleks rumah 

setiap pagi atau sore. usahakan menghindari 
naik kendaraan bermotor jika pergi ke suatu 
tempat yang masih bisa ditempuh dengan 
jalan kaki atau bersepeda.

• Olahraga bersama di Minggu pagi
Hari Minggu pagi sudah sepatutnya menjadi 
hari untuk keluarga. Dimulai pagi hari, ajak 
anggota keluarga untuk olahraga bersama di 
taman. Olahraga lari dan bersepeda menjadi 
tren saat ini dan bisa menjadi pilihan yang 
tepat. Anda juga bisa mengajak anak-anak 
berenang di sport center terdekat. Yang jelas, 
selain memperoleh manfaat olahraga, kegiatan 
ini akan mempererat hubungan keluarga.

• Mencukupi kebutuhan tidur
Tidur adalah bentuk istirahat yang paling baik 
bagi tubuh. Dengan tidur, terjadi relaksasi 
sambil me-recovery jaringan pada organ 
tubuh. Kebutuhan tidur orang dewasa sekitar 
6-8 jam/hari, sedangkan untuk anak-anak 
disesuaikan dengan tahapan usianya. untuk 
usia 1-3 tahun (12-14 jam: 11 jam tidur malam, 
2-3 jam di siang hari), usia 4-6 tahun (11-13 
jam: 10-11 jam tidur malam, 2 jam di siang 
hari), dan usia 7-12 tahun (10-11 jam: 8-9 jam 
tidur malam, 2 jam di siang hari).

• batasi penggunaan gadget
Tidak hanya anak-anak, orang tua pun harus 
bijak menggunakan gadget jika sedang berada 
di rumah. Penggunaan gadget yang berlebihan 
tentu berdampak pada kurangnya aktivitas 
fisik. Di sisi lain, kebersamaan di rumah juga 
menjadi terganggu. Seharusnya, manfaatkan 
waktu luang di rumah untuk berkumpul sambil 
bercerita atau bermain bersama. Yang lebih 
mengkhawatirkan, beberapa aplikasi games 
tertentu bisa memengaruhi kondisi psikologis 
anak sehingga ia menjadi lebih reaktif. 
Sepatutnya orang tua mendampingi si kecil 
saat bermain dengan gadget.

• Jalan-jalan
Liburan ke luar kota atau bahkan ke luar negeri 
mungkin sudah masuk dalam rencana besar 
Anda. namun, sempatkan jalan-jalan bersama 
keluarga setidaknya sebulan dua kali di akhir 
pekan untuk sekadar melepas penat dari 
rutinitas harian. 

Anda sekeluarga bisa mengunjungi 
museum, kebun binatang, atau mal yang 
menyediakan hiburan untuk keluarga. Yang 
jelas, tempat-tempat yang dipilih mampu 
meredakan stres (ketegangan) yang Anda 
alami. Perlu diketahui juga bahwa anak-anak 
pun rentan terkena gangguan stres akibat 
padatnya jadwal harian mereka, apalagi jika 
waktu mereka tidak dikelola dengan baik.

• Mayones
Oleskan mayones ke wajah Anda dan biarkan selama 20 menit. Bilas 
dengan air dingin. rasakan kulit Anda akan lebih lembap dan kenyal. 

• aloe Vera
Kupas kulit lidah buaya, kemudian oleskan lendirnya ke wajah Anda. 
Biarkan sejenak sampai mengering. Angkat masker dengan air hangat. 
Masker ini bermanfaat mengatasi jerawat dan melembapkan kulit.   

• Madu
untuk kulit lebih segar dan lembap, oleskan madu asli pada wajah 
dan leher, kemudian biarkan sekitar 15 menit. Bilas dengan air suam-
suam kuku. Anda juga bisa menambahkan susu dan oatmeal untuk 
meremajakan kulit wajah.

• alpukat
Haluskan daging alpukat matang dengan garpu, tambahkan sedikit 
madu, lalu oleskan secara merata pada wajah. Biarkan selama 30 menit, 
lalu bilas dengan air hangat atau air mawar.

• Strawberry
Haluskan beberapa buah strawberry. Campur dengan sedikit putih 
telur kocok dan 1 sendok makan air  mawar. Biarkan 15 menit lalu bilas. 
Masker ini mengandung vit C, berguna untuk mengencangkan dan 
meremajakan kulit.  F
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B
agi kaum wanita, wajah yang 
terlihat kusam dan kehilangan 
kelembapannya tentu sangat 

meresahkan. Tak heran kalau sejak remaja 
kaum wanita sangat paham dan terlatih untuk 
melakukan perawatan kulit agar tetap terlihat 
cantik dan berseri. 

lenGkapi lanGkah 
peraWatan anda
Kalau dulu Anda cukup puas hanya dengan 
melakukan cuci muka menggunakan cleansing 
foam atau cleansing milk, saat ini langkah itu 
saja kurang cukup untuk memberi nutrisi dan 
perlindungan tambahan pada kulit wajah. 
Selain cuci muka, Anda perlu melengkapi 
perawatan dengan menggunakan peringkas 
pori (toner), dilanjutkan dengan serum dan 
pelembap, juga tabir surya untuk aktivitas di 
siang hari, serta night cream untuk perawatan 
di malam hari. 

memilih produk peraWatan 
berbahan alami
untuk mendapatkan hasil yang optimal, 
pemilihan krim perawatan harus disesuaikan 
dengan jenis kulit wajah Anda. Pilih yang 
mengandung bahan alami yang relatif lebih 
aman dan nyaman untuk kulit. 

• kulit normal & kombinasi
Kulit wajah normal dan kombinasi cenderung 
tampak cerah, elastis, dan kenyal, dengan 
sirkulasi darah yang baik dan sehat. Walau 
jarang mengalami masalah, bukan berarti 
Anda tidak perlu merawat kecantikan secara 
berkala. Produk perawatan dan pelembap 
yang sesuai untuk kulit normal dan kombinasi 
adalah yang mengandung antioksidan atau 
likopen untuk menangkal radikal bebas, juga 
ekstrak teh hijau, bunga mawar, minyak 
cendana, maupun madu yang mampu 
melembapkan kulit.  

• kulit kering
Produk perawatan yang sesuai untuk kulit 
kering adalah yang mampu mempertahankan 
kelembapan air dalam kulit, seperti hyaluronic 
acid dan gliserin. Produk dengan kandungan 
vitamin E, ekstrak bunga canola dan madu, 
buah alpukat, telur, dan minyak zaitun juga bisa 
membantu memberi kelembapan pada kulit. 

Cantik
dengan bahan alami

• kulit berminyak dan berjerawat
Karena kulit berminyak dan berjerawat 
mudah meradang, maka produk perawatan 
wajah yang sesuai adalah yang berbasis clay, 
selain bermanfaat untuk menyerap kelebihan 
minyak pada wajah, juga memperbaiki tekstur 
pori-pori, dan menyerap toksin. Ekstrak jeruk 
nipis atau lemon yang kaya vitamin C, juga 
dapat Anda pilih untuk merawat kulit wajah 
berminyak dan berjerawat. Selain membantu 
membersihkan sumbatan pada pori-pori, juga 
menghilangkan bakteri penyebab jerawat. 

• kulit sensitif
Kulit wajah sensitif seringkali tampak 
memerah di beberapa bagian. Krim perawatan 
yang mengandung aloe vera, chamomile, 
mentimun, ekstrak maple, dan teh hijau cocok 
untuk jenis kulit yang sensitif karena bersifat 
“mendinginkan”, membantu mengurangi 
kemerahan dan peradangan sementara. 

• kulit dengan tanda penuaan
Seiring waktu, kulit akan menampakkan 
tanda-tanda penuaan, seperti vlek hitam, 
garis halus dan kerutan, juga kekenduran 
di beberapa bagian. Meski saat muda Anda 
memiliki jenis kulit berminyak, dengan usia 
meningkat bisa saja kondisi kulit Anda menjadi 
lebih kering dan kusam. Sebagai perawatan, 
pilih produk yang mengandung formula anti 
aging, juga yang mengandung bahan alami 
seperti buah beri-berian yang kaya antioksidan 
(blueberry, strawberry, raspberry), rumput 
laut, susu murni, ekstrak orchid. 



BIG EArrInGS
Tak hanya sebagai pernyataan gaya, anting 
ukuran besar juga bisa menjadi aksentuasi 
leher serta memberi ilusi tampilan berani. 
Marni, Prada, dan Loewe adalah sebagian 
rumah mode yang mengadaptasi tren ini.
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fashion

Gaya 
Fashion

beberapa tren fashion musim semi 2016 yang patut dicoba 
untuk tampilan lebih gaya.

TurTLEnECK DrESS
Turtleneck atau kerah tinggi awalnya dikenakan wanita pada tahun 1920-an. untuk musim semi 2016, 

turtleneck hadir dalam siluet gaun dan cukup dominan di panggung mode dunia. Gucci, Lanvin, dan 
Alexander McQueen adalah sebagian brand yang menampilkan gaun berkerah tinggi.

Tips:
untuk tampil lebih fashionable lengkapi dengan aksesoris seperti anting dan topi fedora.

Tips:
Siasati Anda yang bertubuh 

mungil dengan memakai 

high heels dan hindari 

celana yang terlalu lebar.

Tips:
Kenakan dengan gaun berdesain 

minimalis serta tatanan rambut 

ponytail untuk tampil lebih modern 

agar anting besar menjadi fokus 

penampilan Anda.Musim Semi 2016

WIDE LEG PAnTS
Setelah beberapa tahun celana model skinny merajai tren fashion, saatnya celana bersiluet 
longgar ala tahun 70-an kembali menjadi tren. Padukan dengan blus bahu terbuka untuk gaya 
bohemian atau blus dengan pita pada bagian leher seperti karya Alessandro Michele untuk Gucci.
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K
edai yang sudah lama terkenal sebagai 
kedai kopi yang menyajikan 100% 
biji kopi Indonesia ini akhirnya buka 

juga di daerah Gading Serpong. Bukan hanya 
kopinya saja yang terbaik, Tanamera coffee 
indonesia juga memiliki sederet prestasi, di 
antaranya roastery yang pernah memenangkan 
kejuaraan dunia, juga barista yang pernah 
memenangkan kontes latte art di dunia.

Tepat berseberangan dengan Scientia 
Square Park, kedai kopi yang terdiri dari 2 
lantai ini bisa dibilang yang terbesar di wilayah 
Tangerang Selatan. Mengambil konsep ‘coffee 
with a view’, Tanamera akan memberi Anda 
pengalaman yang tidak terlupakan saat 
menikmati secangkir kopi dengan beans single 
origin, antara lain Premium Blend, Malabar 
Natural, dan Rasuna Natural.

santai sambil minum kopi
Kedai kopi ini dikemas apik dengan dekorasi 
sederhana minimalis, yang membuat Anda 
ingin menghabiskan lebih banyak waktu 
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Kopi terbaik indonesia di TanaMera
Menikmati secangkir kopi dengan pemandangan indah Scientia Square park.

TanaMera coFFee 
indoneSia
Summarecon Digital Centre
Jl Scientia Boulevard no. #Gv-09
Summarecon Serpong – Tangerang 15810
Telp 021 2917 1244
www.tanameracoffee.com

opening hours
Mon – Fri : 10.00 AM - 10:00 PM 
Sat – Sun : 07.00 AM - 10.00 PM

untuk sekadar berbincang, hang out, atau 
menghabiskan me-time sambil minum 
kopi. Apalagi saat duduk di lantai 2, Anda 
akan dimanjakan dengan pemandangan 
taman yang indah dari Scientia Square Park. 
Selain itu, Anda juga akan dapat melihat 
langsung aksi barista terbaik Tanamera saat 
membuat secangkir kopi dari mesin espresso 
pilihan ‘Black Eagle by victoria Arduino’, 
sekaligus menghiasinya dengan Latte Art 
yang menarik. Di lantai 2 juga terdapat area 
meeting dengan berbagai fasilitas untuk 
menunjang kegiatan meeting.

belajar tentanG kopi
Tak hanya minum kopi, di tempat ini Anda 
juga berkesempatan belajar lebih banyak 
tentang kopi dan cara pembuatannya 
langsung dari barista di Manual Brew 
Area. Membuat kopi secara manual 
memberi kesempatan kepada Anda untuk 
mendapatkan kopi segar dan berkualitas. 
Jika Anda ingin lebih mendalami tentang 

kopi, Tanamera juga membuka sekolah 
barista intensif selama 4 hari, untuk 
mempelajari manual brew, espresso basic, 
dan juga basic latte art. Informasi lebih 
lanjut, hubungi infot@tanameracoffee.com.

Selain kopi, kedai ini juga menyediakan 
all day breakfast, burger, sandwiches, dan 
wraps. Layanan dengan senyum ramah dari 
barista terbaik Tanamera akan membuat 
hari Anda menjadi lebih seru.

B
ersama Bank BCA, 
Summarecon Serpong 
mengadakan dua acara Fun 

Walk selama bulan november 2015.  
Aktivitas kebersamaan yang seru 
sekaligus menyehatkan tersebut diikuti 
oleh ratusan nasabah terpilih BCA.

menikmati embun paGi di the sprinGs
Pada 14 november 2015, 500 nasabah terpilih dari BCA Gading Serpong 
mengikuti acara Fun Walk yang pertama. Dua minggu kemudian, tepatnya 
pada 28 november 2015, kembali 500 nasabah terpilih dari BCA Alam 
Sutera mengikuti acara Fun Walk yang kedua. 

Di kedua acara tersebut, peserta sudah berkumpul sejak pagi hari di 
garis start yang terletak di kawasan The Springs club, pusat olahraga 
Summarecon Serpong. Di sana, para peserta serta beberapa perwakilan 
dari BCA dan pihak manajemen Summarecon Serpong mendapat 
seragam T-shirt, untuk kemudian dibagikan ke dalam kelompok yang 
masing-masing beranggotakan 30 orang.

Tepat pukul 06.30, para peserta mulai berjalan. rute sepanjang 3,5 km 
dari The Springs Club menuju garis finish di kawasan rainbow Springs 
Condo villa melewati pemandangan pemukiman yang hijau dengan udara 
bersih dan embun-embun pagi yang masih segar. Sambil melangkah, 
seluruh peserta juga menikmati suasana pagi hari dan pemandangan indah 
di sekitar Danau Grisea. Di tepi  danau tersebut terdapat show unit cluster 
rainbow Springs Condo villa, project terbaru dari Summarecon Serpong.

banjir hadiah di Garis Finish
Sambil berjalan, setiap grup harus menyerukan yel-yel untuk 
dilombakan. Mereka juga harus melewati empat pos untuk 
melakukan berbagai permainan seru seperti lomba selfie, 
menjawab pertanyaan, serta menyerukan yel-yel grup yang sudah 
mereka persiapkan. Tim juri yang terdiri dari perwakilan BCA dan 
Summarecon, menilai kekompakan serta kreativitas dari setiap 
grup. Terntunya grup terbaik mendapatkan hadiah dari BCA di 
garis akhir.

Yang asyik, tak cuma grup pemenang yang mendapat hadiah. 
Di garis akhir sudah menunggu banyak hadiah yang tak kalah 
menggiurkan. Sambil mengisi perut dengan menyantap bubur 
ayam, bubur kacang hijau, serta makanan dan minuman lainnya 
yang disediakan oleh pihak penyelenggara dan para sponsor, para 
peserta Fun Walk juga ‘kebanjiran’ berbagai hadiah doorprize 
seperti Tv, sepeda, seperti Kartu Flazz. Seru!  

nantikan Fun Walk di tahun 2016
Antusiasme peserta yang tinggi untuk mengikuti acara Fun Walk 
membuat pihak manajemen Summarecon Serpong berkomitmen 
untuk kembali menggelar acara serupa di tahun 2016 ini. 

Menurut Bapak Baryadi (Marketing Manager Summarecon 
Serpong) yang turut serta dalam dua acara Fun Walk tersebut, Fun 
Walk merupakan kesempatan yang baik untuk para warga, partner 
strategis dan pihak manajemen Summarecon Serpong untuk 
berbaur sambil berolahraga. 

Jalan santai sambil menikmati udara pagi yang segar 
di Summarecon Serpong.

event

in SuMMarecon Serpong
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P
roduk fashion semakin beragam dan pastinya berganti di 
setiap musim. untuk tampil fashionable, kini Anda tak perlu 
repot mendatangi outlet yang jauh. Di kawasan Summarecon 

Serpong sejak 4 Juli 2015 lalu, telah resmi dibuka Hills Fashion Outlet 
yang berlokasi  di Jl Boulevard raya Gading Serpong, Tangerang. 

Hills Fashion Outlet bukan hanya menyediakan beragam busana 
yang trendy, namun tempat ini memberikan  suasana yang terasa 
nyaman. Memang dari sisi desain arsitektural amat berbeda dengan 

hillS FaShion ouTleT
Jl Boulevard raya Blok M5 no. 8A
Summarecon Serpong, Tangerang
Phone: 021-54211252

hillS FaShion ouTleT
Terlengkap untuk Keluarga

Tampil gaya berkat kehadiran fashion store yang paling dicari di Summarecon Serpong.

pusat pebelanjaan umumnya. Modern dan stylish, serta 
lapang, tak heran jika tempat ini sudah menjadi referensi 
untuk fashion items bagi masyarakat Serpong dan sekitarnya. 

Dengan mengusung konsep family, Hills Fashion 
Outlet menjual produk-produk yang terdiri dari pakaian 
berkualitas ekspor, mulai dari baby, kids, junior, ladies, mens 
dan menyediakan pakaian khusus musim dingin, pakaian 
kerja serta casual. Tentu saja Anda juga dapat menemukan 
aneka aksesoris di Hills Fashion Outlet ini, dari pernak pernik 
perhiasan, hingga tas, sepatu, sandal, topi, ikat pinggang, 
aksesori rambut, dan lain-lain. 

Bagaimana dengan harganya? Rate harga produk yang 
ditawarkan mulai dari harga rp. 39.000 hingga rp. 590.000. 
Terjangkau kan? Dan untuk momen khusus , Hills Fashion 
Outlet juga sering mengadakan promo diskon. nah, tunggu 
apalagi? Kunjungi Hills Fashion outlet untuk tampil gaya 
bersama keluarga…

B
ayangkan! Anda bisa mendapatkan 
berbagai macam pengalaman 
kegembiraan hanya berada 

dalam satu kawasan. Bisa menikmati aneka 
petualangan kuliner hanya dengan beberapa 
langkah kaki saja, bisa memanjakan diri 
dengan melakukan perawatan tubuh, bahkan 
Anda bisa sekaligus membawa hewan piaraan 
kesayangan ke dokter hewan. Masih kurang? 
Anda mau kursus bahasa asing, menyelesaikan 
urusan di bank, menitipkan anak, atau mau 
belanja sepatu? Semua bisa Anda temukan di 
kawasan komersial Graha Boulevard. 

Berada di jalan Boulevard Gading Serpong 
yang merupakan poros utama serta urat nadi 
kegiatan bisnis dan aktivitas warga Summarecon 
Serpong, membuat tempat ini menjadi incaran 
para pebisnis kuliner untuk membuka usahanya.

Setidaknya di sini ada beberapa tempat 
kuliner yang bisa Anda kunjungi,  yang 
lokasinya di depan kawasan ekslusif Pondok 
Hijau Golf, kawasan seluas 110 ha dengan 

graha BouleVard 
coMMercial
Jl Boulevard Gading Serpong

Satu kawasan dengan seribu macam kegembiraan.

GRAHA BoULEVARD
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Kawasan Favorit 
Warga Summarecon Serpong

13 cluster yang sudah terbangun dan dihuni. 
Mulai dari O! Fish, resto milik aktor Dion 
Wiyoko yang menyajikan menu andalan ikan 
dan sambel matah. Bagi Anda penyuka steak, 
ada Steak Corner dengan daging impor dari 
Australia.  ngopi dan kumpul relaks bersama 
teman? Langsung saja Anda meluncur ke 
Asa Gao, sebuah kedai kopi bertema Jepang, 
dan cobalah uniknya menu Kori Kohi dengan 
bahan-bahan yang langsung didatangkan   
dari Jepang. Kalau belum puas, masih ada   
The Bunker Café, Sweet Hut, Phomate, AW,  
Ze Tov, Waku, dan lain-lain. 

Penasaran kan? Segera langkahkan kaki 
Anda ke kawasan Graha Boulevard ini. Takut 
tidak dapat parkir? Jangan khawatir, kawasan 
ini didukung kapasitas parkir dan pedestrian 
yang luas, lho.
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S
ebuah menu masakan yang diracik 
dengan penuh cinta akan mencipta 
kebahagiaan bagi pelanggan. Begitulah 

kira-kira semangat Steak Corner setiap kali 
menyajikan menu terbaiknya kepada para 
pelanggannya. Hadir di kawasan Summarecon 
Serpong sejak 2014 lalu, Steak Corner 
menyajikan bermacam pilihan olahan daging 
dan iga, seperti wollongong steak AUS, beef 
schnitzel, hurricane ribs, dan canberra back ribs. 

nama restoran ini terinspirasi dari 
permainan sepak bola, yang dalam bahasa 
Indonesia berarti sudut atau pojok. Dari segi 
interior, Steak Corner mengusung konsep classic 
western. Pengunjung akan merasa nyaman 

STeak penuh cinTa 
ala STeak corner
Jangan bilang penyuka steak sebelum mencoba Steak corner.

STeak corner
ruko Graha Boulevard 
Blok A 11/12
Summarecon Serpong
Phone: 021-29001246

dengan kursi dan meja kayu serta berbagai 
ornamen dan pencahayaan relatif redup. 
Soal kapasitas, restoran dua lantai ini dapat 
menampung kurang lebih 160 pengunjung.

Demi menyajikan daging kualitas terbaik, 
Steak Corner memilih daging pilihan yang segar 
diimpor langsung dari Australia dan uSA. Diolah 
khusus dengan perpaduan bumbu khas Eropa, 
seperti Bayleaf, Oregano, Rosemary, Thyme, 
Taragon, Basil serta bahan-bahan baku lainnya 
yang berkualitas dan alami, menghasilkan 
daging steak dengan tingkat keempukan yang 
luar biasa. Disajikan dengan homemade sauce 
ala Australia dan uSA, pengalaman bersantap di 
Steak Corner menjadi tak terlupakan.

Selain steak, restoran ini juga 
menghidangkan varian menu lain, seperti salad, 
seafood, burger, dan pasta. untuk jenis minuman, 
aneka softdrink, special tea, coffee, dan fresh 
juices bisa jadi pilihan pengunjung.  Tersedia 
juga milkshake dengan campuran green tea, dan 
Oreo yang menjadi favorit pengunjung. Jangan 
khawatir soal harga, masih terjangkau kok, 
antara rp10 ribu – rp120 ribu saja.
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o! FiSh
ruko Graha Boulevard Blok A/18 
Summarecon Serpong
opening hours: 
• Sun to Thurs 10AM - 11PM 
• Fri to Sat 10AM - 12PM 
Phone: 021-55681088

K
ini restoran bukan sekedar tempat makan lho! 
Hang out bersama kawan-kawan maupun keluarga, 
idealnya termasuk di situ.  untuk menarik pengunjung, 

syaratnya adalah desain yang menarik dan fotogenic. Hal ini 
disadari benar oleh Dion Wiyoko (31), aktor yang beberapa waktu 
lalu mulai terjun ke bisnis kuliner. o! Fish, nama yang dipilih Dion 
untuk restoran miliknya. “Saya ingin sebuah nama yang unik, 
simpel dan mudah diingat,” alasan Dion. 

restoran yang mulai beroperasi tanggal 23 Januari 2016 ini 
menyediakan menu berbasis ikan dengan konsep western, fish, 
and chips. “Tapi selain ikan, kami juga menyediakan menu-
menu yang lain, misal pasta, nasi goreng, kopi, cake, dan aneka 
minuman,” ujar aktor yang sudah membintangi 15 film ini. 

Disinggung tentang menu andalan di resto yang beralamat 
di ruko Graha Boulevard Blok A/18 - Gading Serpong ini, Dion menyebutkan 2 menu: pan seared 
cobia + sambal matah dan fry dory + cream sauce. “Cobia itu ikan air laut yang kandungan gizinya 
bagus. Kombinasi cobia dengan sambal matah ternyata menciptakan sensasi sendiri di lidah,” 
kata Dion yang bekerjasama dengan temannya, seorang chef yang pernah punya restoran di 
Australia. Rate harga menunya juga terjangkau, antara rp 40 ribu – rp 95 ribu. 

Jangan ditanya lagi tentang desain interiornya. Setiap pojok dan tempat di resto ini bisa 
dijadikan latar foto selfie. “Saya jamin pengunjung tidak malu untuk mengunggah foto ke 
Instagram deh,” kata Dion. Mengambil tema desain clean industrial, resto yang terdiri dari 
3 lantai ini didominasi dengan warna putih dan abu-abu. Salah satu yang unik lagi dari 
O! Fish adalah dindingnya ada mural tentang pembuatan menu, dari awal ikan segar hingga 
jadi hidangan yang menggugah selera. nah, tunggu apa lagi. Segera kunjungi O! Fish bersama 
keluarga dan unggah momen kehangatan Anda di media sosial.  

o! Fish
resto & café yang instagramable

Santap makanannya, abadikan momennya.
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Salah satu kemudahan bagi Anda yang bertempat tinggal 

di kawasan Summarecon Serpong, adalah saat Anda akan 

memenuhi kewajiban dalam membayar PPL dan PAM. 

Kini dengan Virtual Account  (VA), Anda tak perlu lagi antri  ke 

lokasi pembayaran di kantor estate. Bank BCA sebagai bank rekanan 

Summarecon Serpong  memberikan fasilitas pembayaran yang 

dapat Anda manfaatkan. Masing masing pelanggan akan mendapat 

nomor ID atau nomor pelanggan. Ini merupakan pengganti dari 

unit rumah yang dimiliki, sehingga setiap unit rumah memiliki No 

ID yang berbeda. Demikian pula untuk PPL ataupun PAM, masing 

masing memiliki ID yang berbeda. Hal ini untuk memudahkan dalam  

Bayar PAM dan PPL Lewat Virtual Account (VA)
melakukan identifikasi pembayaran dari masing masing tagihan.

Dengan membayar PPL dan PAM lewat VA ini, otomatis 

pembayaran Anda akan teridentifikasi. ID Virtual Account 

merupakan sesuatu yang custom dari blok rumah masing 

masing pemilik, maka pihak management akan langsung dapat  

mengidentifikasi pembayaran Anda, tanpa harus mencantumkan 

no unit rumah ataupun konfirmasi.

Selain itu, pembayaran PPL dan PAM dapat dilakukan 

dimanapun, artinya mnghemat waktu dan tenaga. Pembayaran 

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

finance

<<TRANSFER

2
<<KE REK.BCA VIRTUAL ACCOUNT

UNTUK ANT

MASUKKAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BENAR >>
SALAH >>

3

TRANSAKSI ANDA SUDAH SELESAI

APAKAH ANDA INGIN MELAKUKAN
TRANSAKSI LAIN?

YA >>
TIDAK>>

NO.VA : 
NAMA :
PERUSAHAAN :
TTL.TAGIHAN :
SILAHKAN MASUKAN JUMLAH YANG
INGIN DITRANSFER
RP. _ _ _ _ _ _ _ _ BENAR >>

SALAH >>

4 MASUKKAN PIN ANDA
_ _ _ _ _ _

6

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)

PEMBAYARAN DI CoUNTER BCA
Cara pengisian formulir setoran:  

a. Nomor Rekening Customer: Nomor BCA Virtual Account 

b.  Nama Pemilik Rekening: Nama Pelanggan

 (nama yang diberikan Co-partner)

c. Berita/Keterangan: Berita (optional dan tidak dikenakan biaya) 

d. Nama Penyetor: Nama Penyetor 

e. Alamat Penyetor & Telp.: Alamat dan telepon penyetor 

f. Informasi Penyetor 

 Untuk Nasabah BCA: Tandai di kolom Nasabah dan    

 masukkan nomor rekening penyetor

 Untuk Non-Nasabah BCA: Tandai di kolom Non-Nasabah dan   

 masukkan nomor tanda pengenal (KTP/SIM/KITAS/PASPOR)

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

 Dan no. warkat: bila sumber dana berupa cek/bilyet Giro(BG)

h.  Jumlah rupiah: Nilai yang akan disetor

UNTUK ATM

NO.VA : 
NAMA :
PERUSAHAAN :
TTL.TAGIHAN :
APAKAH ANDA INGIN MEMBAYAR?

YA >>
TIDAK>>

5

<<TRANSFER <<KE REK.BCA VIRTUAL ACCOUNT

NO.VA : 
NAMA :
PERUSAHAAN :
TTL.TAGIHAN :
APAKAH ANDA INGIN MEMBAYAR?

YA >>
TIDAK>>

TRANSAKSI ANDA SUDAH SELESAI

APAKAH ANDA INGIN MELAKUKAN
TRANSAKSI LAIN?

YA >>
TIDAK>>

NO.VA : 
NAMA :
PERUSAHAAN :
TTL.TAGIHAN :
SILAHKAN MASUKAN JUMLAH YANG
INGIN DITRANSFER
RP. _ _ _ _ _ _ _ _ BENAR >>

SALAH >>

4MASUKKAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BENAR >>
SALAH >>

3

MASUKKAN PIN ANDA
_ _ _ _ _ _

1
TRANSAKSI LAINNYA>>

2

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’

MASUKKAN PIN ANDA
_ _ _ _ _ _

1

UNTUK KLIK BCA BISNIS
a. Daftar Transfer Dana:

1.  Pilih menu ‘Tranfer Dana’

 -‘Daftar Transfer’ – ‘Tambah’

  -‘Ke BCA Virtual Account’

2. Masukkan nomor BCA Virtual Account, klik ‘Lanjut’

3. Tampil Konfirmasi Daftar Transfer, klik ‘Kirim’

b. Transfer Dana:

1.  Pilih menu ‘Transfer Dana’

 -‘Daftar Transfer’

 -‘Ke BCA Virtual Account’

2. Pilih nomor rekening yang akan didebet dan 

 nomor BCA Virtual Account yang dituju, klik ‘Lanjut’

3. Tampil konfirmasi transaksi:

 *Bila kolom ‘Jumlah Transfer’ tertera  nominal, 

 masukkan berita (optional)

 *Bila kolom ‘Jumlah Transfer’ tidak tertera nominal, 

 masukkan jumlah transfer dan berita (optional)

 4. Klik ‘Lanjut’      

 5. Tampil konfirmasi transaksi. Klik ‘Kirim’

UNTUK 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’

1. Masukkan kartu ATM, lalu PIN Anda
2.  Pilih menu ‘Transfer”
 -“ke Rek BCA Virtual Account”
3.  Masukkan nomor BCA Virtual Account, pilih “Benar’
4.  Masukkan berita (optional)
5.  Layar ATM akan menampilkan konfirmasi transaksi “
 * Pilih ‘Ya’ bila setuju
 * Bila tidak ada pilihan ‘Ya’/’Tidak” masukkan jumlah transfer, 
 klik ‘Benar’ lalu klik”Ya’
6. Masukkan kembali nomor PIN Anda

UNTUK oToRISASI TRANSAKSI
(tergantung single/multi otorisasi)

1. Pilih menu ‘Transfer Dana’

 - ‘Otorisasi Transaksi’

2. - Untuk single otorisasi 

 (Login User Releaser)

  i. Tandai transaski pada table ‘Transaksi Yang Belum   

  Diotorisasi’,  klik ‘Setuju’

  ii. Masukkan nomor Respons KeyBCA appli 2, klik ‘Kirim’

 - Untuk multi otorisasi (Login User Approver)

  i.Tanda transaksi pada table Approver, klik ‘Setuju’

  (Login User Releaser)

  ii. Tandai transaksi pada table ‘Transaksi Yang Belum   

  Diotorisasi’, klik ‘Setuju’

  iii. Masukkan nomor Respons KeyBCA appli 2, klik’Kirim’



S
ejauh mata memandang, di hadapan kita  tampak  
ruang terbuka hijau yang sangat luas. Begitu tiba di 
lokasi, alunan suara-suara alam terbawa oleh similir 

angin.  Anda dan keluarga bisa mendengar suara kodok, 
suara jangkrik, suara rintik air, pun suara desir angin yang 
menentramkan. ruang terbuka yang diberi nama  universe 
amphitheater adalah sebuah tempat yang dirancang untuk 
menikmati pertunjukan di alam terbuka. Deretan kayu-
kayu berjajar rapi sebagai tempat duduk. Kalau tidak hujan, 
tersedia bantalan bulat yang membuat Anda ‘pewe’ sambil 
menikmati live movie untuk keluarga. 

Di pagi yang sejuk, Anda bersama komunitas  bisa 
memanfaatkan area ini untuk latihan tai chi, yoga, atau 
zumba misalnya. Anak-anak pun bisa bebas bermain layang-
layang. Sebaliknya kalau malam tiba, duduklah santai di 
sini sambil memandang  kerlap-kerlip bintang di langit dan 
menikmati bulan yang bersinar terang. rasakan keindahan 
alam anugerah Tuhan ini ... 

SCIENTIA SqUARE PARK
kebahagiaan tanpa batas bisa anda temukan dalam taman seluas 1,2 hektar ini.

taman hijau Favorit keluarGa
universe Amphitheater merupakan salah satu fasilitas yang berada di Scientia 
Square Park (SQP) yang resmi dibuka para 30 Juni 2014 lalu oleh 
PT Summarecon Agung Tbk. Berlokasi di kawasan Scientia Garden Summarecon 
Serpong, SQP menempati lahan seluas 1.2 hektar dan dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas modern untuk melakukan berbagai aktivitas favorit keluarga. 

Sejak dibuka beberapa tahun yang lalu, SQP kini menjadi favorit kunjungan 
keluarga di akhir pekan. Taman terbuka dengan lahan hijau ini dihadirkan untuk 
melengkapi fasilitas yang ada di kawasan hunian modern Summarecon Serpong. 
Difungsikan sebagai taman hiburan, taman bermain, taman olah raga, serta 
taman edukasi, SQP siap memanjakan semua anggota keluarga Anda.

Selain dilengkapi dengan fasilitas modern, Anda dan keluarga juga dapat 
menikmati berbagai aktivitas, seperti jogging, running, cycling, yoga, pilates, inline 
skate, street workout, baby strolling, dan juga kite flying. 

Taman ini dibuka setiap hari mulai dari pk 05.00 WIB sampai dengan 
pk 22.00 WIB.  untuk harga tiket masuk  Scientia Square Park, di weekday rp 20.000 
dan weekend rp 35.000. Jadi, tunggu apalagi. Temukan kebahagiaan tanpa batas 
bersama keluarga di taman hijau dengan fasilitas lengkap ini.

• kidS playground
Di awal pintu masuk, terdapat tempat 

bermain anak-anak, seperti meniti di 

atas tali, jungkat jungkit, dan lainnya. 

Kids Playground ini selalu penuh anak-

anak. Soal keamanan? Kids Playground 

ini sangat aman untuk anak-anak, 

karena lantainya terbuat dari bahan 

busa yang empuk dan para petugas akan 

selalu menemani serta menjaga.

• The BarS
The Bars ini adalah tempat buat melatih 

otot. Anda bisa pull up, sit up, dan 

melakukan gerakan lainnya. Sama seperti 

Kids Playground, di bawah The Bars 

terdapat karpet empuk untuk melindungi 

Anda kalau jatuh. Jadi, aman!

• VelociTy SkaTepark
Buat penggemar olah raga ekstrem, 

tempat ini adalah surga. Tersedia lintasan 

dengan aneka tantangan. Dan bagi Anda 

yang belum bisa main skateboard, jangan 

cemas, ada pelatihnya kok! 

• SereniTy koi FarM
Selain bisa memberi makan langsung 

ikan koi yang berada di 3 kolam ini, 

Anda dan keluarga juga bisa belajar 

pembudidayaan ikan pembawa hoki 

ini. Tersedia juga saung-saung yang  

nyaman di area.

yang BiSa 
dilakukan 
di  ScienTia 

Square 
park
(SQP)
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Menikmati Keindahan

• The penduluM
Pertama di Indonesia, Pendulum yang 

ada di SqP ini bisa berputar 360 derajat. 

Anda cukup duduk atau tiduran di atas 

tempat yang disediakan, petugas akan 

membantu menggerakan ayunan ini. 

Seru banget ! Wajib dicoba ayunan ini!

• BuTTerFly park
Semua tentang kupu-kupu bisa Anda 

temukan di sini. Petugasnya dengan 

ramah akan menjelaskan bagaimana 

cara kupu-kupu bermetamorfosis. 

Tempat yang cocok untuk mengenalkan 

pengetahuan kepada buah hati Anda.

• paddy Field
Di tengah hunian yang tumbuh 

pesat, masih ada lho tanaman padi. 

Hamparan padi yang luas ini bisa 

menjadi sarana edukasi untuk anak-

anak. Sekitar 1 bulan sekali saat padi 

mulai menguning, Anda dan keluarga 

bisa merasakan sendiri memanen padi 

sampai menghasilkan beras. Juga ada 

kerbau beserta petaninya.

• VerTical liMiT 
(WaLL cLiMbing)
Setinggi 10 meter, 

wall climbing unik ini 

adalah yang pertama 

ada di kawasan Gading 

Serpong. Untuk Anda 

yang ingin mencobanya, 

jangan takut! Di sini 

ada petugas yang selalu 

mendampingi Anda. 

Ada juga wall climbing 

untuk anak-anak 

dengan pengaman busa 

tebal yang berada di 

bawahnya.  

• The TWiSTer 
Setelah asyik melihat padi, wall climbing, 

universe amphitheater, saatnya beraksi di The 

Twister. Area ini merupakan tempat bermain 

Remote Control Car. Dengan desain off road, 

jadi lebih seru memainkan remote controlnya. 

• WaTer FeaTureS
Fasilitas yang satu ini keren banget. Ada 

asap-asap yang keluar dari pinggir-pinggir 

batu dan air-air yang mengalir. Berasa di alam 

banget! Pastikan Anda ‘selfie’ di tempat yang 

keren dan unik ini.

• Torque Zone 
Arena ini di siapkan khusus Anda 

pecinta motor bike dan ATV. Tidak 

perlu jauh-jauh untuk mencari 

arena off road di Puncak, Bogor 

atau Lembang, Bandung, Anda bisa 

bermain di sini!

Lahan Hijau Keluarga
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Jalan-jalan Kuliner
Menemukan makanan enak di cirebon tak perlu bersusah payah. 

Tour wisata kuliner ke sana pasti asyik.

S
iapa yang berani menyangkal 
kelezatan kuliner kota Cirebon? Ya, 
selain batik, Cirebon terkenal dengan 

aneka kulinernya yang menggoyang lidah. 
rasanya pun beragam, dari manis sampai 
pedas bisa Anda coba. Kuliner Cirebon juga 
sangat khas karena tidak sama dengan 
corak makanan Jawa Barat pada umumnya 
namun juga berbeda dari olahan khas Jawa 
Tengah. Kuliner Cirebon seperti memiliki 
identitas otentiknya sendiri yang  pasti 
bikin ketagihan! 

Dengan berbagai alasan seperti itulah, 
maka yukmakan.com mengadakan acara 
seru Jalan-jalan Kuliner (JJK) bersama 

KSO Summarecon Serpong ke Cirebon. Tak 
hanya pesta rasa kuliner, peserta juga diajak 
menikmati wisata sejarah dan tentu saja 
wisata belanja ke beberapa lokasi menarik 
di kota yang terletak di daerah pantai utara 
Jawa Barat ini. Antusiasme warga Cluster 
Summarecon Serpong sangatlah tinggi, 
terbukti banyaknya jumlah peserta yang 
mendaftar untuk ikut JJK. Hingga akhirnya, 
JJK pun dibagi menjadi 3 sesi. JJK Cirebon 
dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Maret 
2015, 25 April 2015, dan 9 Mei 2015. Setelah 
membelah perjalanan Jakarta hingga 
Cirebon dengan kereta api, jalan-jalan 
kuliner pun dimulai. 

ke cirebon

eksotisme nasi jamblanG & 
kraton kesepuhan
nasi Jamblang Ibu nur menjadi lokasi pertama 
yang dikunjungi. Di tempat ini, peserta diajak 
sarapan dengan berbagai pilihan lauk pauk 
yang terhampar di meja. Pilihannya mulai 
dari Cumi Hitam, Tempe Goreng, Pepes 
Tahu, Terong Balado, Lidah Sapi, Sate usus, 
Sate Kerang, Ayam Goreng, Sate udang, 
dan masih banyak lainnya. namun sebelum 
bisa menyantapnya, para peserta harus 
diuji kesabarannya terlebih dahulu, karena 
harus antri dengan banyaknya pengunjung 
yang datang ke tempat ini. Setelah lahap 
menyantapnya, kebanyakan peserta mengaku 
cocok dengan citarasa pada masakan di nasi 
Jamblang Ibu nur ini.

usai sarapan di nasi Jamblang Ibu nur, 
perjalanan berlanjut ke Kraton Kasepuhan. 
Setelah membeli tiket masuk, peserta JJK 
memasuki wilayah kraton dan didampingi 
oleh guide yang mengenakan pakaian khas 
kraton (menggunakan bawahan kain jarik, 
surjan, dan blangkon sebagai penutup 
kepala). Satu persatu bangunan yang berisi 
peninggalan masa lampau ditunjukkan. Mulai 
dari kereta kencana, alat perang, pakaian, 
lemari jati, hingga perkakas lainnya. Tidak 
mau kehilangan kesempatan baik, hampir 
semua peserta ‘selfie’ di tempat bersejarah ini. 

Keceriaan para peserta semakin sempurna, 
karena di sesi ini dibagikan banyak voucher 
belanja persembahan Summarecon untuk 
peserta yang bisa menjawab beragam 
pertanyaan.  

belanja oleh-oleh khas 
Cirebon
Acara pun berlanjut dengan perjalanan ke 
rumah Kerang bernama Cv Multi Dimensi 
Cirebon, yakni tempat yang menjual aneka 
kerajinan kerang. Di tempat ini, pengunjung 
dibuat terpukau dengan aneka barang yang 
dipamerkan di sana. Mulai dari alat rumah 
tangga, pernak-pernik, hingga aksesoris 
semua tersedia di tempat ini. 

Puas melihat dan berbelanja aneka 
kerajinan kerang yang begitu cantik, para 
peserta JJK diajak makan siang. Pilihan 
makan siang berlokasi di Jalan Djuanda, 
Cirebon, tepatnya di Empal Gentong H. 
Apud. Pilihan menunya cukup beragam:  
Empal Gentong, Empal Asem, Sate 
Kambing, atau nasi Lengko. Makan siang 
pun berlangsung dengan begitu riuh dan 
menggembirakan. Terlebih peserta bisa 
menikmati empal gentong secara langsung 
di kota asalnya.

Kini tiba saatnya yang dinanti, yakni 
berbelanja batik Cirebonan di Kampung 

Batik Trusmi. Banyak busana dan kain 
batik yang menarik baik motif maupun 
warnanya,  dan cukup membuat kewalahan 
para peserta untuk memilih. Terlebih waktu 
yang diberikan tidak terlalu lama, karena 
agenda akan berlanjut ke lokasi oleh-oleh 
khas Cirebon. Di tempat terakhir yang 
bernama Toko Daud ini, pengunjung tidak 
hanya bisa membeli oleh-oleh saja. namun, 
juga bisa menikmati aneka hidangan seperti 
Mi Koclok dan Tahu Gejrot sambil  disuguhi 
hiburan berupa Tari Topeng.

Puas berbelanja dan menikmati aneka 
makanan yang telah disediakan, peserta 
diajak seru-seruan untuk meraih hadiah. 
Para peserta diminta untuk menari dan 
menjawab beberapa pertanyaan. Tawa dan 
kehebohan semakin riuh. Tak pelak JJK 
Cirebon menjadi pengalaman mengesankan 
untuk seluruh peserta.
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JelaJah dunia
BerSaMa 

SuMMarecon Serpong

T
orehan prestasi selalu membuahkan pengalaman 
yang manis. Hal itu dialami oleh para partner strategis 
Summarecon Serpong yang mendapatkan reward berupa 

Incentive Trip ke negara-negara yang indah di Eropa dan new 
Zealand. Seperti apa cerita mereka selama di sana?

trip kebersamaan
Dalam perjalanan bisnisnya, Summarecon Serpong selalu 
berusaha menjalin hubungan yang baik. Tidak hanya dengan para 
warga yang bermukim di Summarecon, namun juga dengan para 
rekanan serta para partner strategis.

untuk menjalin kebersamaan serta sebagai bentuk apresiasi 
kepada para partner strategis yang telah menorehkan prestasi 
dalam bidang penjualan, Summarecon Serpong mengajak 
mereka mengikuti Incentive Trip ke berbagai negara selama tahun 
2014 dan 2015 yang lalu. 

Setiap perjalanan dirancang dengan cermat oleh 
Summarecon Serpong agar para partner strategis mendapatkan 
pengalaman liburan yang mengesankan. Selain pemilihan negara 
yang unik dan berpanorama cantik, Summarecon juga sengaja 
tidak mau menyusun acara yang terlalu padat. Dengan begitu, 
seluruh peserta dapat bersenang-senang secara maksimal.

Turut hadir dalam setiap perjalanan adalah pihak 
manajemen Summarecon Serpong, seperti Bapak Baryadi 
(Manajer Marketing) dan ibu Magdalena (Direktur eksekutif). 
Kehadiran mereka dalam perjalanan tersebut semakin 
menambah ikatan kebersamaan yang ingin dibangun oleh 
Summarecon Serpong bersama para partner strategisnya. 

“Bila biasanya pertemuan dengan para partner stategis 
terjadi dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang 
profesional, dalam setiap trip, para partner strategis bisa 
berlibur bersama berhari-hari,” jelas Pak Baryadi yang ikut 
dalam empat trip yang sudah berjalan.

Selain bisa saling mengenal dan saling bersosialisasi, 
selama trip para partners strategis dapat dengan bebas 
memberikan masukan, usulan, bahkan kritik yang 
membangun kepada para pihak manajemen Summarecon 
Serpong dalam suasana yang akrab dan santai.
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Trip berikutnya di tahun 2014 berlangsung 
ke dua negara di Eropa Barat Daya, yaitu 

Spanyol dan Portugal. Sedikit berbeda dari 
trip pertama di Turki, peserta rombongan 
lebih sedikit, hanya 22 orang. Meski demikian, 
perjalanan selama delapan hari ini tak kalah 
mengesankan.

Letak kedua negara yang bersebelahan, 
dan terletak di Semenanjung Iberia yang 
berpemandangan indah, membuat seluruh 
rombongan peserta dapat menikmati dua 
negara unik dengan dua kebudayaan yang 
berbeda dalam satu kali kunjungan.

Setiba di Lisbon, para peserta diajak 
mengunjungi Park and national Palace of 
Pena, Sinatra national Palace, The Jeronimos 
Monestery, Belem Tower, serta Padrao Dos 
Descobrimentos. Sedangkan di Spanyol, 
beberapa tempat menarik yang di kunjungi 
selama trip antara lain Alhambra Palace, royal 
Palace Madrid, Spanish village, serta Sagrada 
Familia Cathedral yang merupakan gereja 
megah dengan arsitektur yang sangat indah.

Sagrada Familia Carthedral merupakan 
katedral raksasa dengan 18 menara yang 
menjulang dengan ketinggian yang berbeda-
beda. Dirancang oleh arsitek Antoni Gaudi 
dan dibangun sejak tahun 1882, katedral ini 
diperkirakan baru akan rampung pada tahun 
2026. Konon, Gaudi tidak mau terburu-buru 
membangunnya karena ia ingin membangun 

Turki merupakan negara 
tujuan perdana Incentive Trip 

Summarecon Serpong. Letak 
negaranya sangat strategis, yaitu di 

persimpangan benua Asia dan Eropa, 
perbatasan Semenanjung Balkan dan 

kawasan Timur Tengah, dan juga menjadi 
jalur penting dalam penyebaran kebudayaan-

kebudayaan agung di dunia. 
Saat ditanya pengalaman mana yang paling berkesan 

selama trip Summarecon Serpong Goes to Turkey, sebagian 
peserta langsung menjawab; pengalaman naik balon udara 
di Cappadocia! “Pemandangan alamnya sangat bagus,“ 
ungkap Pak Abadi, peserta dari Lumbung Property. “Seperti 
terbang di atas Planet Mars,” tambah Pak Zaldy dari Grand 
royal Property.

Kekaguman para peserta bukannya tanpa alasan. 
Lansekap bebatuan unik yang dimiliki oleh dataran 
Cappadocia bentuknya memang unik dan sangat 
beragam. Ada bebatuan yang menjulang bagaikan 
menara, namun ada pula yang berbentuk bukit dengan 
lubang-lubang bagaikan sarang lebah. Dari atas balon 
udara, para peserta juga bisa melihat bebatuan berbentuk 
kerucut yang oleh masyarakat lokal Turki disebut sebagai 
cerobong asap peri. 

Cappadocia bukan satu-satunya tempat wisata 
menakjubkan yang peserta trip kunjungi. Mereka juga 
diajak naik feri menyeberangi Laut Marmara menuju 
Canakkale untuk mengunjungi ruins of Troy. Tempat 
itu terkenal karena menjadi lokasi Perang Trojan, serta 

menjadi tempat pahlawan-pahlawan Agamemmon dan 
Achilles bermalam. Melihat replika Patung Kuda Troya 
yang berdiri tegap di sana, para peserta langsung sigap 
berfoto bersama.

Highlight lain adalah tempat-tempat bersejarah seperti 
reruntuhan Acropolis di Pergamon, kota tua Ephesus, 
kota kuno Hierapolis, serta Cotton Castle yang merupakan 
sumber mata air panas. Seluruh peserta juga ke Goreme 
Open-air Museum dan underground City di Cappadocia, 
tempat persembunyian orang Turki di masa lampau yang 
terletak di dalam tanah.

underground City Kaymakli, Derinkonyu, dan 
nevsehier memiliki kedalaman hingga 11 tingkat ke 
bawah. Kota bawah tanah ini adalah tempat tinggal 
50.000-an keluarga Turki pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. 
Pada saat itu, terjadi invasi bangsa Arab di Turki. Warga 
Turki yang tidak ingin tunduk oleh bangsa Arab lari dan 
memilih untuk hidup di kota bawah tanah tersebut.

Meski wisata alam dan lansekap Turki sangat indah, 
wisata kota di negeri ini juga tak kalah menarik. Di 
Ankara, ibukota Turki, rombongan mengunjungi Ataturk 
Mausoleum, sedangkan di Istanbul, peserta mendatangi 
Hippodrome, Blue Mosque, Topkapi Palace, serta 
menikmati Bosphorus Cruise untuk melihat keindahan kota 
Istanbul dari atas kapal. 

Bagi para peserta, pemilihan hotel, restoran, serta 
akomodasi selama trip ini sangat memuaskan. “Terima 
kasih banyak atas reward-reward yang Summarecon 
berikan. Kalau bisa, tidak berhenti sampai di sini. Saya 
tunggu reward-reward berikutnya,” ujar Pak Abadi.

turki 
(8–17 april 2014)

rute : Istanbul–Canakkale–

Pergamon–Kusadasi–

Ephesus–Pamukkale–

Konya–Cappadocia–

Ankara– Bolu

katedral itu dengan 
sempurna.

Tak hanya mengunjungi 
tempat-tempat bersejarah 
seperti Sagrada Familia 
Carthedral, saat di Spanyol, 
tepatnya di Cordoba, para 
peserta diajak menonton 
pertunjukan tari flamenco. 
Mereka pun mendapat waktu 
khusus untuk shopping di La 
roca village Shopping Outlet 
dan La ramblas. Ssst, harga 
barang-barang bermerk di 
sini lebih murah dibanding di 
Indonesia, lho! Tak heran, banyak peserta 
yang langsung berburu suvenir dan barang-
barang mode terkini. 

Tak kalah seru, rombongan juga diboyong 
ke stadion sepakbola Santiago Bernabeu 
(Markas Klub real Madrid) serta Camp nou 
(Markas Klub Barcelona). Dua stadion tersebut 
merupakan dua dari sepuluh stadion terbesar 
di Eropa. Di Santiago Bernabeu terdapat Best 
Club in History Room yang berisi informasi 
lengkap mengenai klub real Madrid yang 
telah menjadi jawara Liga Champions sampai 
sebanyak sepuluh. Sedangkan di Camp 
nou, peserta bisa melihat museum dan 
area multimedia mengenai klub sepakbola 
Barcelona. 

spanyol & 

portuGal 

(26 november 2014–

5 desember 2014)

rute : Lisbon–Badajoz–

Cordoba–Granada–Toledo–

Madrid–Barcelona

Bagi Pak Abadi dari Lumbung Property, 
kunjungan ke Stadion Santiago Barnabeu 
sangat berkesan. Fans berat Klub real Madrid 
ini tak menyia-nyiakan kesempatan langka 
itu. Selain berfoto di depan stadion, ia juga 
tak lupa memborong berbagai pernak-pernik, 
mulai dari kaos jersey, topi, bola sepak, mug, 
hingga gantungan kunci. 

Pengalaman mengesankan lain dari trip 
ini adalah terciptanya suasana yang akrab di 
antara seluruh peserta. Menurut Pak Zaldy 
dari Grand royal Property, saat-saat bersama 
teman-teman, Ibu Magda dan Pak Baryadi 
di dalam bus dan di jalan, juga tak kalah 
menyenangkan. “Terima kasih, Summarecon!” 
ujarnya senang.
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Perjalanan Summarecon Serpong trip to 
Yunani bermula di Athena. Di hari pertama, 

peserta menyambangi Acropolis of Athens, 
Olympic Stadium, dan Plaka. Sedangkan 
perjalanan bernuansa ‘romantis’ di hari kedua 
mencakup persinggahan di kota Delphi yang 
terletak di kawasan lembah Phocis di dekat 
dataran tinggi Parnassus. Di sana terdapat 
Delphi Museum, Sanctuary of Apollo Pythios, 
dan Treasury of the Athenians yang bersejarah. 

Petualangan berlanjut ke Meteora, sebuah 
daerah yang namanya berarti “tengah langit”. 
Di sini terdapat sebuah Biara Holy Monastery of 
rousanou yang terletak di antara tebing-tebing 
batu dengan pemandangan yang indah. Selain 
berfoto dengan latar biara yang cantik, beberapa 
anggota rombongan yang beragama nasrani 
menyempatkan diri untuk berdoa di gereja yang 
ada di dalam kompleks biara tersebut. Sungguh 
pengalaman yang tak terlupakan!

Pemandangan yang memanjakan 
mata kembali para peserta dapatkan di hari 
berikutnya, di Santorini yang indah. Sambil 

negeri Kiwi menjadi tujuan Incentive Trip Summarecon Serpong pada awal April 2015 lalu. 
Jumlah peserta dalam rombongan trip cukup besar, yaitu sekitar 99 orang. Selama delapan 

hari penuh, mereka bersama-sama menikmati keindahan pemandangan alam new Zealand dalam 
suasana yang akrab dan menyenangkan.

Setelah puas berkeliling kota Auckland, peserta menuju Matamata untuk menikmati Hobbiton 
Movie Set Tour. Lansekap yang hijau serta bentuk-bentuk rumah yang unik langsung mengundang 
para peserta untuk berfoto. Serunya lagi, peserta juga berkesempatan mencoba makan siang 
dengan menu farmstyle di The Green Dragon Inn.

Mengunjungi Hobbiton yang terletak di Matamata membuat para peserta seakan benar-
benar masuk ke dunia yang diciptakan oleh J.r.r Tolkien, pengarang buku trilogi The Lord of The 
Rings dan The Hobbit. Dibangun pada tahun 1999, seluruh lansekap, bangunan, jembatan, dan 
taman-taman yang ada di Hobbiton memang dibuat semirip dan sedetail mungkin seperti desa 
Hobbiton. Semuanya pun asli, mulai dari pohon, bunga, sampai buah-buahan yang ada di sana!

Di hari-hari berikutnya, selain mengunjungi rainbow Springs, nonton show domba di 
Agrodome, serta masuk ke dalam Waitomo Glow Worm Caves untuk melihat cacing-cacing 
Arachnocampa luminosa yang bercahaya, peserta tur juga berbelanja buah-buahan khas new 
Zealand di Mrs. Jones Orchard, serta menyambangi Kawarau Bungy Centre & Bungy Bridge yang 
terkenal sebagai tempat terbaik untuk melakukan kegiatan bungy jumping.

Satu cerita menarik terjadi di Queenstown dalam perjalanan menuju Midford Milford Sound 
Scenic Cruise. Tiba-tiba salju turun dengan sangat lebat yang membuat bus rombongan tidak 
bisa lewat dan batal melakukan kegiatan cruise. Meski sedikit kecewa, para peserta tetap senang 
karena bisa melihat salju. ramai-ramai mereka turun dari bus, dan asyik bermain salju! 

Pengalaman mengesankan lain dialami beberapa peserta saat naik helikopter ke puncak 
Mount Cook di Omarama. Selama penerbangan yang memakan waktu sekitar 20 menit itu, para 
peserta dapat melihat dari dekat pemandangan spektakuler padang-padang salju serta glesier 
berselimutkan salju di Aoraki/Mount Cook World Heritage Park. 

Sambil menikmati pemandangan dari dalam helikopter, beberapa peserta seperti Ibu Joy 
dari rumah Juragan Property tak lupa berfoto dan membuat video kenangan. Ketika akhirnya 
mendarat di atas puncak gunung, mereka dapat menikmati pemandangan spektakuler gunung 
dengan salju abadi yang ketebalannya hingga ke batas lutut orang dewasa.

yunani 
(17-26 september 2015)

rute: Athena–
Delphi–Kalambaka–

Meteora–
Santorini

melakukan walking tour, para peserta terlihat 
sangat menikmati pemandangan menakjubkan 
yang ditawarkan oleh salah satu kota tercantik di 
dunia ini. Di Santorini, sejauh mata memandang, 
langit biru, lautan biru, serta bangunan-
bangunan rumah beratap biru dan berdinding 
putih terlihat bagaikan sebuah lukisan.

Dengan tebing-tebing yang menjulang 
tinggi dari kaldera di dalam lautan, Santorini 
telah terkenal sebagai salah satu tempat 
tercantik –dan teromantis di dunia. Saat 
matahari terbenam, pemandangan dari atas 
puncak Santorini yang terpantul pada air laut, 
sangat cantik, sehingga mengundang decak 
kagum dari para peserta rombongan. 

Puas mengeksplor Santorini, para peserta 
kembali ke Athena dengan menumpang perahu 
speed boat. Makan malam dilakukan di daerah 
Plaka, yang sejak abad ke-16 merupakan 
tempat pusat keramaian orang-orang Yunani. 
Dari sana, rombongan bertolak ke pelabuhan 
Pireus untuk mengikuti Soronic Island Cruise. 
rutenya melintasi Aegean Sea, Pulau Hydra, 

Pulau Poros, dan Pulau Aegina yang terkenal 
dengan panorama tebing dan pesisir pantai 
yang memesona. 

Masih banyak lagi tempat menawan di 
Yunani yang disambangi oleh peserta tur. Salah 
satunya adalah Corint Canal, perhentian terakhir 
di Athena sebelum rombongan pulang ke 
Jakarta. Meski singkat, seluruh peserta sangat 
menikmati perjalanan ini. Mereka sangat puas 
dengan pilihan tempat, makanan, hotel, sampai 
pemandu tur yang dipilih oleh Summarecon.

Bagi Ibu Agustin dari Platinum Property, 
perjalanan tur bersama Summarecon Serpong 
selalu menarik dan rugi bila dilewatkan. Apalagi, 
selama trip, ia sangat menikmati suasana santai 
dan akrab yang terbangun di antara seluruh 
peserta. Tidak ada gap di antara petinggi dan 
agent. Kita semua jalan beriringan. Fun banget, 
seperti jalan-jalan dengan teman!” ungkapnya.

neW 
Zealand 
(8–17 april 2015)

rute : Auckland–
Matamata–rotorua–

Waitomo–Queenstown–
Dunedin–Oamaru–

Omarama- 
Christchurch
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