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Selamat tahun baru! Memasuki awal tahun 2017, tentu banyak 

rencana dan harapan yang ingin kita capai. Summarecon pun, 

terlebih di usianya yang mencapai 41 tahun di bisnis properti, ingin 

selalu memberikan yang terbaik untuk Anda, sambil terus berusaha 

mencetak prestasi yang membanggakan. 

Di tahun yang baru ini, kami juga berkomitmen untuk dapat 

melakukan resolusi mental, yaitu perbaikan diri dan pola pikir secara 

utuh, demi menjadi yang terbaik dan berwawasan lingkungan. Salah 

satu kegiatan nyata yang sudah dilakukan adalah melalui pengelolaan 

biomassa berteknologi hydrothermal, yaitu pengelolaan sampah yang 

diproses menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan.

Seiring dengan resolusi mental itu juga, simak paparan kami tentang 

yoga sebagai cara untuk menghilangkan stress, juga cara merawat 

diri dengan aromaterapi, yang dikenal sebagai metode relaksasi 

dan rejuvenasi jiwa raga yang baik. Jangan lupakan juga untuk 

menyempatkan diri bersantai sejenak dengan menikmati suasana 

nyaman dan kuliner lezat, di berbagai café trendi dan sedang “in”, 

yang kami rekomendasikan.

Baca juga tentang cara cerdas mengemudi yang hemat BBM, serta bagaimana semakin 

menciptakan kedekatan bersama keluarga, tanpa gangguan gadget dan media digital. 

Berawal dari keluarga, terapkan gaya hidup sehat dan berkualitas. 

Selamat menjalani tahun 2017 dengan penuh semangat!

MAGDALENA JULIATI

ExEcutivE DirEctor SummarEcon SErpong
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F
aktor apa saja sih, yang biasanya 

dicari orang saat berniat untuk 

menempati suatu area pemukiman 

yang baru? Rasanya semua sepakat 

menyebut lokasi yang aman, nyaman, 

juga berdekatan dengan fasilitas umum, 

di antaranya sekolah, rumah sakit, juga 

tempat berbisnis adalah faktor terpenting.  

Summarecon Serpong kembali 

memberi solusi dengan membuka 

peluang bisnis di kawasan Scientia 

Garden yang mengusung konsep Smart 

and Green Environment. 

Setelah sukses dengan penjualan 

Cluster Alloggio yang dapat difungsikan 

sebagai rumah tinggal sementara atau 

sarana akomodasi bagi mahasiswa dan 

karyawan perkantoran, kini Summarecon 

Serpong menghadirkan Ruko Alloggio 

yang menjanjikan angin segar bagi 

mereka yang tinggal di area ini. Sudah 

tentu, dengan dibukanya tempat untuk 

berbisnis di daerah ini, mereka yang 

tinggal di Cluster Alloggio maupun yang 

membuka pondokan bagi mahasiswa dan 

karyawan akan semakin yakin bahwa 

lokasinya akan terus diminati orang dan 

mampu bersaing dengan kawasan lain 

di sekitarnya karena dilengkapi fasilitas 

komersil yang lengkap dengan cluster. 

Ditambah dengan letaknya yang berada 

tepat di depan Cluster Alloggio dan sangat 

strategis karena dekat dengan kampus 

UMN (Universitas Multimedia Nusantara), 

perkantoran serta area komersial lainnya, 

ruko dua lantai ini dipastikan akan 

menjadi incaran para pebisnis tingkat 

menengah maupun upper class. 

hiGhliGht hiGhliGht

Ruko yang potensial
Besarnya potensi Ruko Alloggio sebagai 

ruang usaha yang sangat menguntungkan 

di pemukiman mahasiswa dapat 

dilihat dari dua perkembangan yang 

sedang berlangsung. Pertama, pesatnya 

pertumbuhan mahasiswa di kawasan 

Gading Serpong dan sekitarnya. Saat ini 

mahasiswa UMN tercatat ada 7000 orang 

dan perkembangan jumlah mahasiswa 

akan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 

2030 jumlah mahasiswa bahkan diprediksi 

akan mencapai 22.000 orang. 

Melihat potensi mahasiswa yang 

cukup banyak dan akan bertambah 

banyak, menurut Baryadi Bursa Wijaya, 

Marketing Manager Summarecon 

Serpong, Ruko Alloggio memiliki pangsa 

pasar yang jelas. “Kalau di data 40% 

mahasiswa UMN itu dari luar Jabodetabek, 

sementara sebagian yang lain adalah yang 

berasal dari Jakarta namun tidak semuanya 

bisa bepergian bolak-balik setiap hari. 

Karena itu, mereka butuh tempat tinggal 

sementara. Ruko Alloggio menjadi fasilitas 

pelengkap bagi mereka yang tinggal di 

Cluster, juga menjadi peluang usaha bagi 

para pebisnis,” kata Baryadi. 

Untuk beragam bisnis
Ruko Alloggio dapat dijadikan usaha 

seperti, mini market retail, kuliner/

kantin/cafetaria, laundry, bakery & cake, 

fotocopy, toko buku, desain/printing, 

barbershop/salon kecantikan, bimbingan 

belajar, lembaga kursus bahasa, tour & 

travel, apotik dan masih banyak usaha 

lainnya yang dapat dikembangkan disini. 

Deretan ruko dua lantai ini didesain 

sesuai kebutuhan dengan ukuran 

5 meter x 16 meter yang didesain 

sempurna. Selain menghadap ke jalan 

besar, Ruko Alloggio memiliki akses 

langsung ke dalam Cluster Alloggio 

dikarenakan memiliki dua fasad. Dengan 

double exposure, kebutuhan penghuni 

Cluster Alloggio akan cepat dan mudah 

terpenuhi. Fasad bagian belakang 

dilengkapi dengan selasar berkanopi yang 

dirancang untuk mempermudah akses 

warga cluster menuju Ruko Alloggio. 

Peluang inilah yang ditawarkan 

Summarecon Serpong kepada masyarakat 

untuk berinvestasi dalam bentuk ruko 

yang khusus dirancang agar dapat 

dipergunakan sebagai akomodasi 

para mahasiswa dan karyawan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saatnya 

mengembangkan usaha 

di lokasi strategis yang 

menguntungkan.

rUko alloGGio
peluang Bisnis ideal di pemukiman

P
ada tahun 2016, Summarecon Mal Serpong mencetak 

prestasi gemilang dengan diraihnya penghargaan bergengsi 

berupa World Silver Winner dari FIABCI WORLD PRIX 

d’EXCELLENCE AWARDS 2016 di Panama, Amerika Tengah. 

Penghargaan ini merupakan anugerah yang diberikan setiap 

tahun oleh federasi real estate internasional (FIABCI), yang 

diselenggarakan untuk memberi penghargaan atas karya-karya 

unggulan di dunia properti dari seluruh dunia. 

Rancang bangun yang inovatif
Berhasilnya Summarecon Mal Serpong atau yang lebih dikenal 

dengan SMS, meraih penghargaan ini tak lepas juga dari 

inovasinya dalam hal penataan ruang yang terdiri dari tiga zona, 

yaitu indoor mall - Downtown Walk melalui konsep alfresco 

dining, Salsa Food City sebagai pusat kuliner dengan konsep 

family food court, dan Pasar Modern Sinpasa sebagai pasar 

tradisional yang dikemas dengan balutan modern. Inovasi-inovasi 

ini dikembangkan SMS dengan tujuan menjawab keinginan pasar 

yang terus berubah; yang dimulai dengan pengembangan Pasar 

Sinpasa dan Salsa Food City. Pihak manajemen SMS terbilang 

sukses menghasilkan sebuah konsep baru yang harmonis dengan 

memadukan pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional. 

prestasi membanggakan kembali diiraih 

summarecon melalui konsep gaya hidup dan 

bangunan berarsitektur terdepan.

Selain itu, SMS juga dinilai sebagai salah satu bangunan 

yang konsisten dalam menghemat energi. Selain menggunakan 

bahan bakar gas untuk energi yang jauh lebih efisien daripada 

listrik negara yang memanfaatkan bahan bakar minyak, 

mekanisme konversi juga diterapkan untuk mengubah limbah 

panas menjadi energi baru yang dapat digunakan untuk 

mengoperasikan perangkat pendingin ruangan (AC) di area mal. 

Setiap sisi bangunannya menggunakan lampu hemat energi 

dan menerapkan penggunaan bahan organik untuk kemasan 

makanan di setiap tenant penyewa untuk mengoptimalkan 

konsep inovasi berwawasan lingkungan.  

Pertumbuhan di semua lini 
kehidupan
Terlepas dari simbol gaya hidup masa kini, Summarecon Mal 

Serpong atau SMS telah menuntun pertumbuhan berbagai 

komunitas, kelompok sosial, hingga kegiatan budaya. Dengan 

membuka tata letak dan arsitektur yang ramah lingkungan, 

SMS merupakan platform yang mampu mengubah banyak 

waktu luang menjadi lebih berharga dan melayani kehidupan 

kaum urban yang dinamis. 

Melihat beragam keunggulan tersebut, maka tak heran jika 

SMS dinyatakan layak sebagai pemenang World Silver Winner dari 

FIABCI WORLD PRIX d’EXCELLENCE AWARDS 2016 tersebut. 

Selamat untuk Summarecon Mal Serpong!

WorlD 
SilVer 
Winner 
FiABCi WORlD pRiX 
D’eXCelleNCe AWARDs 2016 
RetAil CAtegORy 
sUMMAReCON MAl seRpONg



S
erunya dinamika penjualan hunian untuk 

kaum urban modern saat ini memang terus 

terasakan, terutama di Serpong yang terus 

berkembang. Summarecon Serpong sebagai salah 

satu pengembang yang aktif dan inovatif, kembali 

mencetak keberhasilan melalui strategi penjualan dan 

promosi yang unggul. Salah satu area menarik yang 

saat ini dikembangkan oleh Summarecon Serpong 

adalah Cluster Thomson.

Langsung diserbu
Setelah sukses menjual habis Cluster Tesla sebanyak 

402 unit dalam satu hari pada 14 Mei 2016 serta 

melihat banyaknya peminat yang mendaftar 

pembelian Cluster Tesla, maka di hari yang sama 

Summarecon Serpong juga membuka penjualan tahap 

pertama Cluster Thomson yang langsung terjual 

sebanyak 107 unit. 

Tak hanya sampai di situ saja, sebagai 

kelanjutannya pada 30 Juli 2016 lalu, penjualan Cluster 

Thomson tahap kedua tercapai sebanyak 76 unit. Calon 

pembeli sepertinya sudah tidak meragukan lagi dengan 

apa yang ditawarkan oleh Summarecon Serpong, 

karena dikelola dengan baik dan pengembangannya 

pun sesuai dengan harapan masyarakat.

Hunian bertata ruang ideal
Cluster Thomson dirancang dengan konsep rumah 

compact alias efisien di setiap bagiannya, serta 

berdesain arsitektur modern, menjadikan tata ruang 

yang ideal dan fungsi ruang yang fleksibel. Hal ini 

bertujuan demi terciptanya kenyamanan tinggal   

para penghuninya. 

Hunian di Cluster Thomson memiliki model 

modern minimalis, konsep desain yang diminati para 

keluarga muda dan pasangan yang baru berkeluarga. 

Dengan bangunan dua lantai, hunian di cluster 

ini memiliki tata ruang yang apik dan diupayakan 

untuk memanfaatkan semua bagiannya, di antaranya 

carport dan taman kecil di depan rumah, ruang yang 

cukup luas sebagai ruang tamu, area makan, dan 

dapur di lantai dasar. Kamar utama terletak di lantai 

atas dengan ukuran 2,75 meter x 6 meter untuk    
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M
endapatkan rumah layak huni “dekat dengan mana-mana” di 

zaman sekarang terbilang cukup sulit. Apalagi menemukan rumah 

yang sekaligus dapat memberikan kenyamanan serta mudahnya 

mengakses semua kebutuhan. Demi menjaga eksistensinya dalam bidang 

properti, Summarecon Serpong sukses menjawab kebutuhan dasar 

manusia, melalui dibukanya kawasan hunian terbaru, yaitu Cluster Tesla.

Saatnya memilih hunian berkonsep modern 

dengan lokasi strategis di kawasan hijau. 

hiGhliGht

Cluster 
tesla
Hunian Modern 
Bernuansa Alam

hiGhliGht

Persembahan 

Summarecon 

Serpong  

yang tak 

kalah seru, 

hunian 

compact 

berdesain 

modern.  

Antusiasme masyarakat
Sejak diluncurkan, antusias masyarakat terhadap 

hunian ini begitu besar. Sepanjang dua minggu 

saja sebanyak 1500 pengunjung datang untuk 

melakukan survey di Cluster Tesla. Untuk 

mengantisipasi lonjakan calon pembeli, pihak 

Summarecon Serpong menggunakan sistem 

undian, sehingga semua calon pembeli memiliki 

kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan 

hunian di Cluster Tesla. Cluster Tesla   

ditawarkan dengan dua pilihan, yakni ukuran 

6 meter x 11 meter dengan harga mulai 

Rp1,1 miliar dan ukuran 7 meter x 11meter 

dengan harga mulai Rp1,37 miliar. Tercatat 

pada  14 Mei 2016 lalu bersamaan dengan waktu 

peluncurannya, Cluster Tesla berhasil mencapai 

angka penjualan sebanyak 402 unit (sold out).

Lokasi strategis 
gaya modern
Diluncurkan oleh Summarecon Serpong pada bulan 

Mei 2016 lalu, Cluster Tesla dibangun sebagai 

hunian kompleks dengan desain modern. Seiring 

tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian 

landed house, lokasi yang mudah dicapai baik dari 

Boulevard Gading Serpong, Scientia Square Park, 

Kampus UMN dan area komersial lainnya membuat 

Cluster Tesla semakin banyak diminati.

Lingkungan asri dan sejuk juga menjadi hal 

utama yang memberi kenyamanan saat beraktivitas 

di Cluster Tesla. Lokasinya pun dekat dengan jalan 

utama, kebutuhan lain, seperti mal, tempat gym, 

salon, tempat kuliner semua tersedia di kawasan. 

Fasilitas pendukung yang lengkap juga merupakan 

daya tarik yang membuat lokasi ini makin menarik.

Cluster Tesla hunian idaman
Cluster Tesla merupakan rumah yang dirancang dengan memaksimalkan 

tata ruang yang ideal dan fleksibel. Rumah tipe ini berdesain compact, 

namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan ruang manusia.  Artinya, 

Anda dan keluarga tetap dapat beraktivitas normal seperti biasa dengan 

nyaman dan proposional. Pada saat proses pembangunannya pun, 

pihak Summarecon Serpong selalu 

berkonsultasi dengan pakar interior 

dan arsitek, mulai dari peletakan 

ruangan dan kelengkapan bangunan 

rumah, seperti jendela, pintu, tangga, 

guna mendapatkan kenyamanan 

tinggal bagi penghuninya.

Untuk menjadi hunian favorit bagi 

masyarakat, lengkapnya fasilitas 

penunjang bagi Anda dan keluarga 

juga menjadi alasan Cluster Tesla 

banyak diminati. Seperti, Scientia 

Square Park yang sudah menjadi 

magnet saat akhir pekan, menjadi salah satu daya tarik calon penghuni. 

Tersedianya taman untuk anak-anak yang tak hanya untuk bermain saja, 

melainkan sambil belajar sehingga tersedia fasilitas edukatif untuk buah 

hati Anda. Selain itu, juga tersedia Mini Club House yang dilengkapi kolam 

renang baik untuk anak-anak dan dewasa, yang hanya boleh dimanfaatkan 

oleh warga Cluster Tesla saja. Seru, bukan? Anda dan keluarga akan bisa 

menikmati fasilitas secara lebih eksklusif.

tipe G dan 2,75 meter x 7 meter untuk tipe H akan 

membuat penghuni merasa lebih nyaman tinggal 

di dalamnya. 

Selain kamar tidur utama, pengembangan ruang 

dapat dilakukan pada sisi lain ruang atas bagian 

belakang.  Terdapat ruang kosong berukuran    

1,75 meter x 3 meter ini dapat dijadikan sebagai 

tempat bermain anak-anak, kamar asisten rumah 

tangga atau sebagai ruang penyimpanan. 

Lokasi strategis
Lokasi strategis tentu menjadi pilihan utama calon 

penghuni dalam mencari hunian idaman. Cluster 

Thomson berada sangat strategis dan di area sudah 

berkembang lokasi yang berdampingan dengan 

Cluster Tesla dan berdekatan dengan Boulevard, 

yaitu jalan utama Summarecon Serpong yang saat ini 

terhubung langsung dengan akses tol Jakarta-Merak, 

dan nantinya juga akan terhubung dengan BSD City. 

Cluster Thomson juga dekat dengan Universitas 

Multimedia Nusantara dan terhubung langsung 

dengan fasilitas komersial, seperti Scientia Square 

Park, Culinary area Garden Walk, Scientia Business 

Park, perkantoran, dan area komersial lainnya. 

Dengan semua fasilitas penunjang yang 

lengkap, baik di dalam Cluster Thomson maupun 

di kawasan Scientia Garden Summarecon Serpong, 

Cluster Thomson menjadi hunian idaman 

sekaligus investasi yang menguntungkan.

Kenyamanan Baru di

tHOMsON
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Pt. Summarecon agung tbk telah melakukan prosesi 

Penutupan atap (topping off) proyek terbaru, Serpong m-town 

tanggal 11 november 2016 lalu. ini adalah wujud komitmen 

Summarecon Serpong untuk selalu mempersembahkan karya 

yang bernilai tinggi dengan kualitas yang terbaik serta  proses 

serah terima tepat waktu kepada konsumen.  

hadir dalam prosesi ini  jajaran komisaris, Direksi, dan 

manajemen Summarecon serta perwakilan dari para mitra 

kerja, marketing dan proyek. Diawali dengan pidato pembuka 

dari Direktur Summarecon, herman nagaria, dilanjutkan 

dengan topping off, bersama jajaran Direksi untuk melakukan 

penanaman paku emas sebagai puncak acara. Dalam kata 

sambutannya, herman nagaria mengatakan, “antusias 

konsumen sangat tinggi. Penjualan apartemen Serpong 

m-town mencatat rekor penjualan yang fantastis. Sejak dibuka 

penawaran, 7.000 orang sudah antri untuk mendapatkan 

hunian ini. Dari 10 tower yang direncanakan, 6 tower sudah 

sold out. ini bukti kepercayaan masyarakat terhadap 

Summarecon Serpong sangat tinggi. karena itu, kami 

berkomitmen untuk memberi yang terbaik.”

Sementara itu, Presiden Direktur Summarecon,        

adrianto P. adhi, menjelaskan, “m-town akan menjadi icon 

properti terbaru di Summarecon Serpong, bersama-sama 

dengan the Spring lake di Summarecon Bekasi dan juga    

the kensington di Summarecon kelapa Gading. Seluruhnya 

kami bangun tepat waktu, dan acara topping off m-town 

hari ini kembali menjadi bukti keseriusan dan komitmen kami 

dalam membangun proyek-proyek kami.”

menurut Direktur eksekutif Summarecon Serpong, 

magdalena Juliati, apartemen Serpong m-town dibangun 

dengan memadukan konsep hunian sekaligus perkantoran dan 

area komersial. Selain itu, dilengkapi dengan fasilitas modern, 

yang dititik beratkan pada kenyamanan penggunanya. 

“Serpong m-town terletak di jantung area hunian 

Summarecon Serpong, memberikan kemudahan bagi para 

penghuni sebagai kawasan mixed-use yang terpadu dan 

terintegrasi dengan beragam fasilitas yang telah hadir 

sebelumnya seperti Summarecon mal Serpong, retail arcade, 

Pasar modern Sinpasa, Gading raya Golf course, fasilitas 

pendidikan berupa sekolah yang sudah terakreditas yaitu 

Sekolah Pahoa, BPk Penabur, tunas Bangsa, Univ. multimedia 

nusantara dan fasilitas-fasilitas lainnya,” ungkap magdalena.

Berburu apartemen idaman
hunian yang nyaman dengan fasilitas lengkap menjadi idaman banyak orang. itulah 

sebabnya apartemen Serpong m-town layak untuk dimiliki.

S
abtu, 19 November 2016 lalu, kantor marketing Plaza 

Summarecon Serpong sudah ramai dikunjungi orang sejak 

pukul 9 pagi. Semua terlihat penuh semangat. Bagaimana tidak, 

pada hari itu berlangsung penjualan Apartemen Serpong M-Town, 

yang terdiri dari M-Town Residence dan M-Town Signature.

Acara yang juga dihadiri oleh beberapa agen properti dan bank 

penyedia kredit, merupakan lanjutan dari acara topping off (tutup 

atap) yang diselenggarakan 11 November lalu. Sejak pertama kali 

diluncur kan pada 22 November 2014, delapan puluh persen unit 

apartemen telah terjual.

Hal tersebut tidak mengherankan, karena letak Apartemen 

Serpong M-Town memang sangat strategis, yaitu di jantung area 

hunian Summarecon Serpong, CBD Gading Serpong. Berseberangan 

pula dengan mal terbesar di kawasan tersebut, yaitu Summarecon 

Mal Serpong.

Lantai favorit
Apartemen Serpong M-Town dikembangkan di atas lahan seluas 

70.292 meter persegi. Terdiri dari tiga bangunan utama, yaitu 

M-Town Residence, M-Town Signature, dan Commercial District. 

M-Town Residence memiliki 6 tower apartemen, yaitu Avery, 

Bryant, Carmel, Dakota, Ellis, dan Franklin, masing-masing 

memiliki 25 lantai. Dalam setiap tower ada 4 tipe hunian, yaitu 

studio, 1 kamar, 2 kamar, dan 3 kamar. Sedangkan untuk M-Town 

Signature, terdiri dari 4 tower apartemen, yaitu Galaxy, Herald, 

Imperial, dan Jefferson. Masing-masing tower memiliki 28 lantai, 

terdiri dari tipe hunian 1 kamar, 2 kamar, dan 3 kamar.

Meskipun sudah 80 persen unit apartemen terjual, namun 

para pembeli tak khawatir akan kehabisan, karena pada hari itu 

ditawarkan unit apartemen di lantai-lantai favorit, seperti lantai 8, 

18, dan 28 untuk Tower Jefferson di M-Town Signature. 

Sekitar pukul 10.00 WIB akhirnya penjualan mulai dibuka.      

Baryadi B. Wijaya selaku Marketing Manager Summarecon 

Serpong dalam sambutannya memberikan tips dalam membeli unit 

apartemen. “Pertimbangkan untuk membeli tipe dua kamar, karena 

dalam satu lantai lebih banyak tipe 2 kamar. Sebab tipe tersebut 

banyak dicari,” kata beliau. Keuntungan lain yang bisa didapatkan 

oleh mereka yang membeli Apartemen Serpong M-Town adalah 

akan tersedianya skybridge yang menghubungkan proyek Serpong 

M-Town dengan Summarecon Mal Serpong, sehingga untuk 

berkunjung ke mal atau kembali ke apartemen akan menjadi lebih 

mudah dan praktis. Dalam acara ini diinformasikan juga bahwa 

Summarecon Serpong akan mengadakan serah terima pada Mei 

2018, sesuai jadwal yang telah dijanjikan.

Sudah tentu, para pengunjung semakin antusias mendengarnya. 

Mereka pun segera mengantre menuju meja-meja penjualan. Untuk 

tOppiNg Off aparteMeN 
serpONg M-tOwN

hiGhliGht

memudahkan, antrean dibagi menjadi dua, yaitu antrean pembeli 

Apartemen Serpong M-Town Residence dan Signature. Agar antrean 

tidak terlalu panjang, nama-nama dipanggil sesuai urutan daftar 

pembeli yang akan melakukan transaksi, sedangkan yang belum 

dipanggil dapat menikmati hidangan yang telah disediakan oleh 

Summarecon Serpong.

Fasilitas lengkap
Tak terlalu lama, menjelang pukul 11.30 WIB, telah terjual              

65 unit Sepong M-Town, terdiri dari 42 unit M-Town Residence dan 

23 unit M-Town Signature dengan total 96 unit yang dipasarkan 

pada hari tersebut.

Tingginya minat pembeli tentu karena Apartemen Serpong 

M-Town memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah akses 

yang mudah ke jalan tol dengan direct access, seperti tol Gading 

Serpong-Jakarta-Merak-Karawaci, Alam Sutera-Jakarta Barat, dan 

Serpong-Jakarta Selatan. Selain itu konsep mixed-use yang diusung 

oleh Apartemen Serpong M-Town cukup lengkap, yakni memadukan 

hunian dan perkantoran yang dilengkapi area retail. Walaupun 

berfasilitas modern, namun Serpong M-Town tetap dibalut dengan 

konsep resort yang menyatu dengan alam. Memberikan ketenangan 

pada penghuninya begitu memasuki kawasan apartemen.

Apartemen Serpong M-Town memiliki fasilitas lengkap; ada mini 

market, kolam renang untuk dewasa dan anak-anak, tempat berlatih 

yoga, jogging track, jalur refleksologi, tempat bermain anak, hingga 

fitness luar ruangan. Untuk Apartemen Serpong M-Town Signature, 

tersedia juga fasilitas pendukung, seperti jacuzzi, ledge lounger, 

fitness dan gym, kids club, barbeque area, retail arcade, juga pavilion 

dan lounge.

Beberapa fasilitas penunjang lain yang juga dekat dengan 

apartemen di antaranya pasar modern Sinpasa, Gading Raya Golf 

Course, rumah sakit, fasilitas pendidikan mulai dari taman kanak-

kanak hingga universitas, beragam restoran, hotel, bank, Scientia 

Business Park, dan lain-lain.

Dengan seluruh fasilitas tersebut dan lokasi yang sangat strategis, 

Apartemen Serpong M-Town sangat cocok untuk para profesional, 

pebisnis, keluarga baru, maupun yang sudah mapan. Di sana, Anda 

bisa bertempat tinggal dan beraktivitas dengan mudah dan nyaman.
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K
epedulian PT. Summarecon 

Agung Tbk, terhadap kelestarian 

lingkungan kembali dibuktikan 

dengan tindakan nyata. Kali ini melalui unit 

usaha Summarecon Serpong, meresmikan 

KSO Pengolahan Biomassa berteknologi 

hidrotermal pada Rabu, 5 Oktober 2016 

lalu. Bekerja sama dengan PT. Shinko 

Teknik Indonesia selaku technology 

provider, Summarecon Serpong membangun 

fasilitas pengolahan biomassa berteknologi 

Hidrotermal pertama di Indonesia di atas 

lahan seluas 5.000 m2. 

Pengolahan biomassa pertama di 

Indonesia  ini diresmikan dalam satu 

peNgOlaHaN BiOMassa 
suMMareCON serpONg
komitmen Summarecon Serpong untuk kelestarian lingkungan tidak pernah 

berhenti. Pengolahan sampah jadi energi merupakan sebuah prestasi, semua demi 

membangun negeri yang ramah lingkungan.

acara khusus, oleh Gubernur Banten 

Rano Karno, Bupati Tangerang Ahmed 

Zaki Iskandar, yang didampingi Presiden 

Direktur PT. Summarecon Agung Tbk., 

dan Direktur PT. Shinko Teknik Indonesia, 

di kampung Carang Pulang, Kabupaten 

Tangerang, Banten. Acara peresmian 

ini dihadiri juga oleh jajaran Direksi 

PT Summarecon Agung Tbk, serta para 

akademisi dari Indonesia dan Jepang.

Presiden Direktur Summarecon, 

Adrianto P. Adhi, menjelaskan bahwa 

peresmian pengolahan biomassa ini 

merupakan salah satu langkah nyata 

perusahaan untuk kembali membuktikan 

komitmennya terhadap pelestarian 

lingkungan. “Selama ini Summarecon 

Serpong telah menjalankan berbagai 

program ramah lingkungan, seperti 

pengolahan dan pemanfaatan kembali 

air limbah dengan teknologi waste water 

treatment, menyediakan ruang terbuka 

hijau di setiap kawasan, pembuatan 

lubang biopori, juga bekerja sama 

dengan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk 

melakukan kampanye daur ulang dan 

pemilahan sampah warga,” jelasnya. 

“Semua program tersebut        

dijalankan di seluruh kawasan yang 

dikembangkan oleh Summarecon 

Serpong,” lanjut Adrianto, semata 

mata agar lingkungan tetap terjaga 

kelestariannya. Juga menjadi nyaman 

dan sehat bagi para penghuninya.

Teknologi Hidrotermal merupakan 

teknologi yang tengah berkembang pada 

pengolahan sampah dengan karakteristik 

tercampur. Di dalam negeri, teknologi 

ini dikembangkan oleh PT. Shinko 

Teknik Indonesia. Sistem pengolahan 

Hidrotermal menggunakan sebuah reaktor 

yang dimasukkan uap bertekanan tinggi 

sehingga karakteristik sampah yang 

awalnya sangat beragam, setelah diproses 

menjadi produk yang seragam. Produk 

yang dihasilkan dapat digunakan kembali 

setelah pengeringan dua hingga empat 

hari di bawah sinar matahari. Produk 

dapat digunakan menjadi bahan bakar 

alternatif, kalori yang dihasilkan cukup 

tinggi sehingga dapat mem-back up 

prosesnya sendiri dengan menggunakan 

produk tersebut.

YANG PERTAMA 

DI INDONESIA

”Bahkan, apabila jumlah produk 

terus meningkat, maka akan berpotensi 

dapat digunakan sebagai sumber energi 

pembangkit listrik. Pengolahan sampah 

menjadi bahan bakar akan menjadi 

solusi yang sangat menjanjikan 

dalam membantu menghasilkan 

energi untuk kehidupan yang 

berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif 

Summarecon Serpong, Magdalena 

Juliati. Hidrotermal sebagai alternatif 

teknologi untuk mengubah sampah 

menjadi energi, memiliki keunggulan 

dalam penggunaan bahan baku sampah 

campur tanpa pemilahan. Hal ini 

sangat cocok dengan jenis sampah 

yang ada di Indonesia.

”Ini sesuai dengan salah satu visi dari 

Summarecon Serpong yaitu untuk selalu 

konsisten dan kreatif menciptakan 

hunian berkonsep ”hijau”, salah satunya 

dengan menyuguhkan kawasan hunian 

bebas sampah,” ucapnya.
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H
unian modern bernuansa hijau, terutama yang terletak 

di kawasan strategis tak mudah ditemukan. Namun 

tidak demikian di Rainbow Springs CondoVillas, hunian 

yang baru saja diluncurkan di kawasan Summarecon Serpong. 

Terinspirasi oleh keindahan alam, hunian inovatif yang terletak di 

kawasan The Springs Summarecon Serpong ini berhasil menjadi 

pemenang FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2015 untuk 

kategori Residential (Low Rise).

Lingkungan asri nan seimbang
Rainbow Springs CondoVillas memiliki konsep unik pertama  

diaplikasikan di Indonesia. Berkonsep residensial dengan 

bangunan 5 lantai, Rainbow Springs CondoVillas lebih mirip 

rumah dibandingkan dengan apartemen.  

Hunian yang nyaman dan asri ini dibangun di area tepi 

danau dengan 7 tema lanskap tropis beserta fasilitasnya. Ada 

Contemplating Sanctuary Garden yang menawarkan ketenangan 

dan tepat bagi Anda yang ingin melakukan yoga, membaca 

buku, senam, melukis atau mencari ide. Ada pula Blooming 

Oasis Garden, yaitu taman yang dihiasi beragam jenis bunga 

dan dirancang untuk digunakan sebagai tempat bermain dan 

mengasuh anak. Bagi remaja, disediakan taman khusus bernama 

Woodland Quest Garden, dengan lapangan basket 

3 on 3 dan arena skateboard. Bagi penghuni dewasa, Rainbow 

Springs CondoVillas merancang Gymnastic Quarter Garden yang 

dilengkapi outdoor fitness.

Di  Leisure Escapade Garden tersedia kolam renang untuk 

anak dan dewasa, lengkap dengan Clubhouse. Untuk bersantai 

dan bersosialisasi di pinggir kolam. Sebagai sarana aktivitas 

bagi para penghuni, dikembangkanlah Eco Explore Garden yang 

memiliki fasilitas berkebun dan tempat uji coba menanam 

sayuran hidroponik. Salah satu bagian taman ini dibuat dalam 

bentuk labirin (maze) yang seru untuk tempat bermain anak-

anak dan orangtua. Ada juga Lakefront Esplanade Garden yang 

dapat dijadikan tempat berkumpul keluarga sambil menikmati 

pemandangan indah dan angsa serta ikan-ikan berenang di tepian 

danau Grisea.  

Fasilitas unggul
Ditawarkan mulai dari harga Rp1,2 miliar, Rainbow Springs 

CondoVillas merupakan perpaduan revolusioner dengan 

kombinasi konsep arsitektur dan lanskap. Rainbow Springs 

CondoVillas menawarkan hunian nyaman yang terletak di lokasi 

strategis dengan nuansa alam yang hijau nan asri, menjadikan 

waktu bersama keluarga makin berkualitas.

 

di raiNBOw spriNgs CONdOvillas

S
udah biasa terjadi setiap kali 

Summarecon Serpong me-launching 

produk terbaru, ratusan bahkan 

ribuan orang harus ambil nomor undian 

untuk mendapatkan produk terbaru itu. 

Menyadari bahwa semua pengunjung yang 

mengambil nomor undian belum tentu 

dapat produk baru, Summarecon Serpong 

mengambil solusi untuk mengadakan 

semarak pesta Kpr 2016 
    summarecon serpong

penawaran spesial dari summarecon serpong.

event Pesta KPR Summarecon Serpong. 

Salah satunya adalah di tahun 2016 

lalu, kegiatan ini diadakan di Forum 

Atrium Summarecon Mal Serpong pada 

tanggal 23 Mei - 5 Juni 2016. Pada acara 

pembukaan diadakan kegiatan funwalk 

yang diikuti segenap warga Summarecon 

Serpong. Tampak para warga antusias 

mengikuti kegiatan yang membagikan 

Menikmati kehidupan seimbang di hunian modern berkonsep penghijauan.

doorprize 2 unit sepeda Polygon, voucher 

belanja, logam mulia, dan perjalanan 

wisata ke Bali ini.

Dalam acara ini, pengunjung bisa 

mendapatkan promosi penjualan unit ready 

stock properti Summarecon Serpong yang 

bisa dimiliki dengan KPR dengan bunga 

spesial. Terdapat beragam pilihan produk 

dan tipe yang pasti harga unit dengan 

program promosinya lebih menarik. 

Beberapa produk properti Summarecon 

Serpong yang ada dalam Pesta KPR 2016 

ini adalah: Cluster Edison, Cluster Faraday, 

Maxwell, Flamingo, Pelican, pilihan ruko 

Darwin, New Jasmine dan Emerald Cove. 

Penawaran khusus bagi konsumen yang 

melakukan pembelian saat Pesta KPR 

Summarecon 2016 ini berupa subsidi bunga 

KPR mulai daripada 4.99 % p/a, insentif 

tinggal dan hadiah Logam Mulia. Bunga KPR 

spesial diberikan oleh beberapa bank yang 

bekerja sama: BCA, OCBC NISP, MayBank, 

Permata Bank, CIMB Niaga, Danamon,     

dan UOB. Sudah tentu, penawaran 

seperti ini membuat pengunjung lebih 

bersemangat dalam membeli properti di 

Summarecon Serpong.
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R
ainbow Springs CondoVillas, hunian baru                          

di Summarecon Serpong, resmi diluncurkan pada Sabtu, 

17 September 2016 lalu. Bersamaan dengan acara 

tersebut, berlangsung pula acara penyerahan hadiah bagi para 

pemenang lomba foto instagram #CondoVillaMoment. 

Lomba foto #CondoVillaMoment ini diadakan untuk 

menyambut peluncuran unit hunian Rainbow Springs CondoVillas. 

Para peserta yang ingin mengikuti kontes diwajibkan mengunjungi 

show unit Rainbow Springs CondoVillas dan mengabadikan objek 

yang mencakup seluruh kawasan Rainbow Springs CondoVillas, 

seperti interior, eksterior dan lanskap. Hasil foto ini kemudian 

harus diunggah di akun Instagram dan Facebook masing-

masing, beserta caption yang menarik dan mencantumkan 

tagar (hashtag) #CondoVillaMoment, #RainbowSprings, dan 

#SummareconSerpong. Syarat lainnya, peserta harus 

mem-follow akun instagram @summarecon_serpong dan 

Twitter @summarecon_srpg, serta me-like fan page akun 

 
Pemenang lomba Foto 

#CondoVillaMoment

#condoVillamoment memberikan hadiah 
terbaik melalui foto-foto menakjubkan.

Facebook Summarecon Serpong. Setelah men-tag 5 orang teman 

dan akun Summarecon Serpong, maka hasil foto peserta telah 

memenuhi persyaratan kontes foto ini.

Kontes foto #CondoVillaMoment berhasil menjaring banyak 

peserta, apalagi peserta juga dibolehkan mengirimkan lebih dari   

1 foto. Setelah melewati proses penjurian, akhirnya tersaring           

4 pemenang utama dan 20 pemenang hiburan. Berikut nama-nama 

pemenang kontes foto #CondoVillaMoment: 

• Pemenang I @lioevielan berhak atas 1 unit Samsung Galaxy S7

• Pemenang II @dwisuciaprilia mendapatkan Samsung Gear S2

• Pemenang III @benny_gunawan dan @hartantotan 

mendapatkan voucher belanja Summarecon Mal Serpong (SMS) 

masing-masing sebesar Rp 1.000.000. 

Sedangkan 20 pemenang lainnya berhak mendapatkan voucher 

belanja SMS masing-masing sebesar Rp250.000. 

Selamat untuk para pemenang!

Berita 
Utama

Juara 1 Juara 2

Juara 3 Juara 4
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B
agaimana cara membuat sebuah 

acara jadi super seru? Ajak 

saja seluruh anggota keluarga 

berpartisipasi, seperti yang digelar oleh 

Rainbow Springs CondoVillas, Summarecon 

Serpong, Sabtu, 15 Oktober lalu.

Waktu masih menunjukkan pukul        

7 pagi. Namun celotehan anak-anak sudah 

memenuhi lapangan parkir di samping 

CondoVillas. Ada yang berlari-lari ke sana 

kemari, ada yang tertawa-tawa sesama 

anak-anak, beberapa anak duduk sambil 

disuapi semangkuk bubur kacang hijau 

oleh ibunya. Tampak juga keluarga yang 

terlihat begitu kompak dengan t-shirt 

warna sama, ayah, ibu, dan dua anak. 

Bahkan ada yang sekeluarga memakai 

t-shirt kuning bergambar tokoh Pikachu.

Semua terlihat siap dan all out 

mengikuti beragam permainan di acara 

Family Fun Day.   

 

Adu kompak
Menjelang pukul 8 persiapan games 

dimulai. Peserta dibagi menjadi empat 

grup, masing-masing terdiri dari 10 tim. 

Tiap tim beranggotakan 2 orang; ibu/bapak                                                                                                       

dan anak. Dua grup bermain di area 

blue yang merupakan CondoVillas tahap 

pertama dan sisanya di Condo Villa 

Orange. Pada masing-masing area terdapat 

4 pos permainan. Agar mendapat nilai 

tinggi, setiap tim harus mendatangi semua 

pos untuk menyelesaikan permainan.

Grup pertama yang bermain di area blue 

langsung dimanjakan oleh pemandangan 

danau, lengkap dengan air mancur. Yang 

dilombakan antara lain “Catch Me If You 

Can,” yaitu memindahkan ikan kecil-kecil 

dalam baskom ke danau dengan hanya 

menggunakan kedua tangan. Meski harus 

bersusah payah menangkap ikan, para 

peserta tak menyerah. Tampak wajah 

puas para orang tua dan antusias anak-

anak ketika melepaskan ikan-ikan kecil ke 

danau tersebut.

DI RAINBOW SPRINGS CONDOVILLAS

Seru, asyik, banjir 
hadiah dan menjadi 

lautan tawa.

mengisi penuh ‘bahan bakar’ sebelum 

bertanding. Tak hanya makanan, untuk 

para peserta, panitia Family Fun Day 

juga menyiapkan jamu yang disambut 

antusias oleh orang tua juga anak-anak. 

Sumber tenaga bagi para peserta tersebut 

telah ditata rapi di meja panjang sebelum 

acara lomba dimulai. Selain mangkuk 

bubur kacang hijau, juga bubur ayam 

untuk peserta yang selesai bermain. Roti 

dan es krim pun juga diserbu peserta 

yang kelelahan.

Family Fun Day juga banjir hadiah. 

Puluhan goodie bag diterima para peserta 

yang bisa menjawab pertanyaan MC. 

Saking antusiasnya, anak-anak berlarian 

di sekitar MC. Mengikuti kemana pun MC 

berjalan. Mereka berlomba tunjuk tangan 

event

memberikan fasilitas bagi masyarakat 

untuk bisa merasakan kebersamaan 

bersama keluarga, itulah harapan 

rainbow Springs condoVillas. 

“tujuan diadakannya Family Fun 

Day adalah untuk memperkenalkan 

proyek rainbow Springs condoVillas, 

termasuk fasilitas yang dimiliki, 

kepada targeted calon konsumen,” 

kata Baryadi, marketing manager 

Summarecon Serpong.

Untuk anak-anak ada fasilitas 

misalnya, taman tempat mereka 

bebas berlari dan bermain. 

Sedangkan untuk remaja, ada 

lapangan basket dan skateboard.  

Desain condoVillas yang terbuka dan 

memiliki banyak ventilasi, membuat 

udara mengalir dengan lancar. tak 

heran, dengan fasilitas yang lengkap 

dan desain yang bagus, condoVillas 

laris terjual. “Untuk rainbow Springs 

condoVillas tahap pertama, yang 

terdiri dari 9 blok sudah habis terjual. 

Sedangkan untuk tahap kedua, 

yang terdiri dari 5 blok sudah terjual        

60 persen,” terang Baryadi.

Pada acara Family Fun Day 

tersebut, dilakukan pula penjualan 

langsung. 

“Family Fun Day ini akan diadakan 

sekali atau dua kali lagi. Selama ada 

proyek yang kita pasarkan,” demikian 

pernyataan Baryadi.

FAsilitAs leNgKAp

Di sebelahnya, tim lain bermain “Love 

Card.” Dengan bermodalkan bahan-bahan 

seperti bunga-bunga dan daun-daun 

kering, orang tua dan anak bersama-sama 

membuat kartu ucapan yang berisi kata-

kata untuk mengekspresikan kasih sayang 

anak ke orang tua.”Dear Mom, You’re a 

Rainbow in My Heart.” Itulah salah satu 

tulisan di kartu hasil karya ibu dan anak.

Masih di area blue, satu sudut bernama 

“Ciluk Ba” adalah menebak barang yang 

ada dalam kotak dengan cara merabanya. 

Beberapa peserta tampak sedikit takut-

takut ketika memasukkan tangan ke dalam 

kotak, mungkin dikira ada binatang hidup.

Di area orange tak kalah seru. Beberapa 

tim tampak asyik mencari koin emas di 

pasir pantai taman Condovillas Orange. 

Mata anak-anak tersebut langsung  

berbinar begitu menemukan koin 

emas.   Di sisi lain, ada yang asyik belajar 

bertanam hidroponik.

  Permainan skateboard tak kalah 

memikat. Orang tua meniup balon dan 

anak berlari mengambil tangkai balon, 

yang ditaruh di area skateboard. Setelah 

tangkai dipasang pada balon, sang anak 

didorong orang tua di atas skateboard 

hingga garis finish.

Jeritan dan tawa, merupakan keseruan 

tersendiri pagi itu. Semua terlihat penuh 

semangat dan tak kenal lelah.

Jutaan voucher belanja 

Energi luar biasa yang tampak pada 

setiap peserta tentu karena mereka telah 

setiap MC melempar pertanyaan.Ternyata 

yang mendapat hadiah tidak hanya juara 

1 dan 2, lima orang juara harapan pun 

masing-masing mendapat voucher belanja 

senilali Rp 500.000. Bahkan ada tiga sepeda 

yang siap dibawa pulang sebagai doorprize. 

Juga hadiah Rp 300.000 untuk peserta 

dengan kostum terbaik.

Mendekati pukul 11.00 diumumkanlah 

pemenangnya. Duo ibu dan anak, Holly 

dan Wiwiek menjadi juara kedua, dan 

berhak mendapat voucher belanja senilai 

Rp 1.000.000. Juara pertama diraih 

pasangan ibu dan anak, Lim Dui Hing dan 

Daven. Mereka berhak mendapat voucher 

senilai Rp 1.500.000. “Senang banget bisa 

main sama anak, menang pula.,” kata Lim 

sang juara.

 
 



Para juara dari 
mancanegara 

 SGWR sukses menorehkan senyum di 

wajah para Green Warrior - sebutan untuk 

peserta - ketika mereka berhasil mencapai 

garis finish dengan waktu terbilang cepat. 

Dimenit ke 32 peserta pertama bernama 

Stephen Mungathia Nkubita, pelari 

kewargaan Kenya berhasil melewati garis 

finish dan mengukuhkan dirinya sebagai 

peserta terbang ke Jepang.

Disusul pelari wanita kategori 10K 

bernama Susan Jemutai Kosgei di menit ke 

36. Sebanyak 2 pelari kategori 10K obstacle 

yang memasuki garis finish menyusul para 

pelari kategori speed tanpa obstacle yaitu 

Wilder Carolis kewarganegaraan Kenya 

dan Novita Andriyani kewarganegaraan 

Indonesia. Total 6 orang peserta dari 

kategori 10K berhasil mendapatkan tiket 

menuju Jepang. Dua orang ditentukan 

melalui undian untuk pelari dengan 

waktu terbaik. Terpilih Benny Maulana 

dan Absaria Sinaga, melengkapi 4 pelari 

dengan waktu tercepat sebelumnya. Selain 

perjalanan ke Jepang, para pemenang 

juga mendapatkan hadiah jutaan rupiah 

berupa uang cash, voucher belanja hingga 

pin emas dari sponsor yang diserahkan 

langsung oleh Soegianto Nagaria selaku 

Direktur Summarecon. Selain itu telah 

diberikan apresiasi kepada para best timing 

untuk kategori lari 5K dan 1,2K berupa      

3 orang tercepat mendapatkan paket 

hadiah medali emas, perak dan perunggu 

dan total hadiah uang kas dan voucher 

belanja jutaan rupiah.
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S
erpong Green Warrior Run (SGWR), 

telah berlangsung sukses tanggal     

11 September 2016 lalu. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari rangkaian acara 

tahunan Summarecon Mal Serpong (SMS) 

2016. Dengan konsep yang unik, SGWR 

telah memberikan ambience dan tantangan 

tersendiri bagi pelari profesional atau 

penggemar lari di Indonesia. 

Kegiatan ini terbukti diminati para 

pelari karena keunikan yang ditawarkan 

mulai dari hadiah total ratusan juta rupiah 

hingga trip mengikuti Fujisan Marathon 

di Jepang. Terasa adanya antusias yang 

tinggi saat pendaftaran dimulai. Apalagi 

area lari dengan jarak hingga 10 kilometer 

ini berada di kawasan yang terjamin bebas 

dari polusi. Semua peserta dari berbagai 

kalangan dan usia diperkenankan untuk 

mengikuti acara ini. Tidak hanya warga 

negara Indonesia, banyak warga negara 

asing yang juga antusias mendaftarkan diri. 

Lari dengan Rintangan
Pukul 05.00 dini hari peserta SGWR sudah 

mulai tampak memenuhi lokasi. Tepat 

pukul 06.00 para pelari dengan kategori 

10K yang sebelumnya diajak pemanasan 

event

lomba lari dengan keunikan tersendiri, serta hadiah ratusan juta rupiah plus 

trip mengikuti Fujisan marathon di Jepang, telah menarik banyak para peserta 

termasuk dari mancanegara.

ringan dan doa bersama, resmi memulai 

lomba. Dilanjutkan dengan kategori 5K 

dan 1,2K (untuk anak-anak usia mulai 

5 - 10 tahun),  serta pelari dalam katagori 

obstacle khusus jarak 10K dan 5K. 

Khusus untuk pelari yang mengikuti 

katagori obstacle, ada 4 jenis rintangan 

yang harus dilalui. Warrior on Tyres 

berupa tumpukan ratusan ban; Warrior 

Jump, kolam lumpur dengan deretan 

barrier, Warrior Squat berupa jaring 

paranet setinggi pinggang orang dewasa 

yang dilewati dengan posisi squat, 

Warrior Balance Beam balok titian tipis 

diatas kubangan lumpur. 

Semua obstacle ini sukses 

menghadang pelari dengan tingkat 

kesulitan cukup berat karena otomatis 

memperlambat speed pelari. Runners 

kategori 10K diwajibkan melewati         

3 obstacle sekaligus, Warrior on Tyres, 

Warrior Jump, Warrior Squat secara 

berurutan. Tantangan ini menuntut 

pelari untuk memiliki ketangkasan, 

kekuatan, dan daya tahan fisik 

yang mumpuni untuk bisa melewati 

rintangan dengan sempurna dan   

waktu terbaik. 

Selamat kepada para pemenang 

yang akan berjuang di Fujisan 

Marathon bulan November 2016. 

Nantikan SGWR dengan tantangan 

lebih seru lagi di tahun depan. Pastikan 

Anda jangan sampai ketinggalan event 

Serpong Green Warrior Run.

Let’s run and keep a wonderful life.

seRpONg gReeN 
WARRiOR RUN 2016 SGWr merupakan adaptasi dari Jakarta 

Wine & Cheese Run yang diadakan oleh 

mal kelapa Gading (mkG) dan Summarecon 

kelapa Gading yang sukses dilaksanakan 

pada event tahunan Jakarta Fashion &   

Food Festival. 

kegiatan tersebut begitu menarik 

perhatian para calon peserta sampai 

pendaftaran pun perlu diperpanjang. 

Pendaftaran yang digelar via online      

pada website www.sgwrun.com atau 

datang langsung di Food temptation lt.2, 

SmS dan mkG awalnya dimulai tanggal 

15 Juli hingga 28 agustus 2016. akhirnya 

pendaftaran diperpanjang sampai 

tanggal 4 September 2016. Para peserta 

mendapatkan race pack yang diambil 

4 hari menjelang hari h berupa eco bag, 

kaos Under armour dan BIB number. 

Untuk kategori obstacle, chip computer 

diberikan berupa gelang yang digunakan 

di bagian kaki untuk mencatat waktu 

pelari agar terekam sistem. ada 4 jenis 

macam rintangan untuk katagori obstacle 

tersebut: Warrior on Tyres, Warrior Jump, 

Warrior Squat dan Warrior Balance Beam. 

adapun Obstacle yang disediakan, telah 

dirancang dengan matang dan penuh 

pertimbangan karena diharapkan dapat 

menguji ketahanan stamina tubuh peserta 

serta tentunya mengandung unsur fun.

Runners yang sudah mendaftarkan diri 

diijinkan untuk mencoba latihan di area 

obstacle atau di area Scientia Square Park 

untuk memaksimalkan performa saat hari h.

peRsiApAN pANitiA 
yANg MAtANg
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A
cara jalan-jalan memang sudah menjadi agenda rutin para 

warga Summaercon Serpong. Tujuan wisata kali ini adalah 

ke kota Pekalongan, kota yang sudah lama dikenal sebagai 

penghasil kain batik yang kualitasnya pun diakui dan  dinikmati 

para pecinta batik di mancanegara. Bukan hanya itu, jalan-jalan kali 

ini pun punya agenda seru lain, yaitu memanjakan lidah dengan 

ragam sajian istimewa khas Pekalongan.

Lika-liku batik
Dengan naik kereta api, rombongan warga Summarecon Serpong 

meluncur ke kota Pekalongan penuh antusias. Pasalnya, setibanya 

di Pekalongan semua peserta akan diajak untuk menelusuri lika-liku 

batik, sejarahnya, proses pembuatannya, juga kesempatan untuk 

membeli aneka kain batik khas dari kota ini. 

Tiba di daerah Batang, rombongan diajak mengunjungi 

rumah produksi batik. Setelah mendapat penjelasan tentang 

batik, rombongan pun berkesempatan untuk belajar membatik 

di hamparan kain panjang yang sudah tersedia di sebuah meja. 

Bukan itu saja, sebagian peserta juga mencoba membatik di kain-

kain berukuran kecil, yang setelahnya bisa dibawa pulang sebagai 

buah tangan. 

Setelah belajar membatik usai, rombongan pun melanjutkan 

perjalanan ke Pusat Grosir Setono dan International Batik Center 

untuk berbelanja batik. Sudah tentu, agenda hari itu menjadi 

makin seru dan penuh keceriaan. Semua peserta tampak 

bersemangat memilah-milah aneka kain untuk koleksi masing-

masing, juga oleh-oleh bagi sanak saudara dan keluarga tercinta. 

Selama berada di Pekalongan, rombongan juga mengunjungi 

Butik Batik Bulan dan Batik Luza, juga ke Museum Batik. Di 

museum ini, bersama dengan pemandu wisata, rombongan 

mendapat penjelasan tentang aneka jenis batik, sejarah dan waktu 

penggunaannya, juga kembali belajar membatik.  

Wisata kuliner
Sudah tentu, rombongan warga Summarecon Serpong tak ingin 

melewatkan mencicipi kuliner khas Pekalongan yang satu ini: Tauto. 

serunya 
Berwisata

Begitu asyik jalan-jalan di kota 

penghasil batik berkualitas dengan 

ragam kulinernya yang mengesankan.

Menu yang merupakan variasi lain dari beragam jenis soto ini cukup 

unik, karena dimasak dengan menggunakan tauco sehingga rasa 

dan penampilannya makin menggugah selera. Potongan daging 

sapi/ayam, yang dicampur dengan gorengan kering usus ayam 

menjadikan hidangan ini nikmat disantap. 

Selain Tauto Pekalongan yang sedap, rombongan juga sempat 

mampir ke rumah makan Garang Asam Masduki, untuk menikmati 

sajian khas berupa Garang Asam daging sapi, yang dipadukan 

dengan telur pindang. Juga tak terlewatkan tempe mendoan khas 

Pekalongan yang hangat-hangat nikmat. 

Sudah tentu, warga Summarecon Serpong yang ikut dalam 

kunjungan wisata kali ini sangat menikmati akhir pekan yang 

seru dan mengesankan. Selain tambah ilmu dan wawasan kuliner, 

sejumlah kain batik yang dibawa pulang menjadi bukti betapa 

jalan-jalan kali ini menjadi acara yang tak terlupakan. 
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M
akan-makan? Siapa yang tidak 

suka? Apalagi menu yang 

dihadirkan dominan western 

food. Hmm.. baru membayangkan saja 

sudah  membuat lidah tidak sabar untuk 

mencicipinya. Tapi, sebelum makan-

makan dimulai, tentunya terlebih dahulu 

dimulai dengan session masak-memasak 

yang terselenggara dalam acara Cooking 

Class. Kegiatan ini telah dipersembahkan 

Summarecon Serpong untuk para warga 

sebanyak 20 orang bertempat di B’steak 

Grill & Pancake Resto Summarecon 

Serpong. Bekerja sama dengan Majalah 

Yuk makan, dan B’steak Resto acara ini 

berlangsung Jumat, 12 Agustus 2016.

Mungkin, sebagian orang menganggap 

memasak menu western food sangat 

susah, dari memilih bahan-bahan sampai 

bagaimana cara mengolahnya. Tak perlu 

khawatir, semua bisa diatasi dengan 

mudah. Memang acara ini bertujuan 

memberi edukasi mengenai kiat-kiat 

membuat masakan ala resto secara 

praktis dan cepat. Tentunya dengan 

U
ntuk siapa saja yang ingin mengembangkan kreativitas, 

ada banyak jalan dan cara. Selain salah satunya untuk 

mengisi waktu, berkreasi dapat membangkitkan motivasi, 

membuka peluang kerja dan pendapatan, juga mengasah hobi dan 

kemampuan diri.

Workshop 1 hari
Berangkat dari semangat itu juga lah, Sierra Santos, Wire Jewelry 

Artist, membuka kelas workshop satu hari di Summarecon Serpong. 

Dalam acara yang digelar pada Sabtu, 24 September 2016 lalu, 

sejumlah peserta tampak memadati The Springs Club, tempat 

yang menjadi lokasi workshop kali ini, yang dibuka untuk 2 tingkat 

kesulitan, yaitu basic dan intermediate. Dengan membayar Rp500.000, 

seluruh peserta akan mendapatkan perangkat dan bahan yang akan 

digunakan, juga makan siang. Serunya lagi, seluruh hasil karya 

masing-masing boleh dibawa pulang, dan satu karya terbaik akan 

mendapatkan apresiasi berupa uang senilai Rp250.000. 

Selain mendapat pengetahun baru, para peserta yang 

masakannya paling ok mendapat hadiah. asyik!

didampingi langsung ahlinya yakni 

Executive Chef dari B’steak Grill & Pancake, 

Chef Baharuddin.  

Memasak 
western food
Para peserta yang mayoritas adalah ibu-

ibu, terlihat begitu antusias mengikuti 

cooking class yang dimulai pukul      

15.00 WIB. Chef Baharuddin mengajak 

para peserta memasak 2 menu makanan 

western food, Classic Chicken Caesar 

Salad & Mexican Chicken Quasadillas 

yang begitu menggugah selera. Semua 

peserta yang sudah siap, berkumpul di 

dalam ruangan dengan menggunakan 

celemek berwarna hijau bertuliskan 

Cheesy. Mereka memasak secara 

berpasangan, karena hanya tersedianya 

10 kompor untuk 20 peserta.

Selanjutnya, sesi masak pun dimulai. 

Chef Baharuddin yang langsung 

memandu cooking class, menyampaikan 

step by step cara membuat 2 menu utama 

tadi. Mulai dari pemilihan bahan-bahan, 

cara mengolah, waktu memasak, sampai 

menata ke piring dengan tampilan yang 

cantik dan menarik.

Reward peserta
Setelah peserta selesai memasak, 

karya mereka diletakkan di depan 

secara berjejer memanjang, lalu tiba 

saatnya Chef Baharuddin memberikan 

penilaian kepada 20 orang peserta. Chef 

Baharuddin menilai berdasarkan rasa 

dan penataan terbaik, yang masing-

masing pemenang akan mendapatkan 

reward, berupa voucher belanja SMS 

senilai Rp. 250.000,- dan voucher dari 

B’Steak senilai Rp. 100.000,- . Tak lupa, 

untuk mengabadikan momen tersebut, 

seluruh peserta diajak foto bersama 

Chef Baharuddin dengan menggunakan 

background banner bertuliskan 

“Summarecon Serpong Cooking Class”. 

Dengan gaya mengacungkan jempol dan 

senyum yang merekah, hasil jepretan 

kamera pun menjadi kenang-kenangan 

peserta dalam acara masak-memasak ini.

Bersama Chef Andal

Kreasi Cantik dengan

event

Butuh kesabaran
Kreasi perancangan perhiasan dengan menggunakan teknik 

wire wrapping ini memang gampang gampang susah. Dengan 

kesabaran dan ketelitian, seluruh peserta memerhatikan 

pengarahan dari pengajar, sambil berusaha mempraktikkannya 

sendiri dengan perangkat dan bahan yang tersedia. Adapun 

kreasi yang bisa dihasilkan dengan teknik ini adalah gelang, 

leontin, kalung, juga bros. Sebagai sentuhan manis, batu-batu 

perhiasan dapat dililit dengan menggunakan kawat khusus 

sehingga penampilannya lebih unik dan eksklusif.

Di tengah suasana workshop yang santai dan 

hangat, seluruh peserta dengan nyaman terus berusaha 

menyelesaikan kreasinya sambil berbincang dan bebas 

berdiskusi dengan pengajar. Harapannya, setelah 

menyelesaikan workshop ini, peserta bisa melanjutkan sendiri 

di rumah dan membuka peluang untuk berbisnis perhiasan 

unik bernilai seni ini.

BelAJAR Di MANA?
Hubungi Sierra Santos (Sierra’s Collection) 
0815 13737289.

Asyiknya
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Prinsip dasar 
eco-driving
Pada dasarnya, perilaku eco-driving berarti 

menyesuaikan diri dengan teknologi 

mesin modern. Yakni berkendara dengan 

cara yang lebih lembut, lancar, dan aman, 

pada putaran mesin rendah. Maka akan 

lebih baik jika kita mempelajari karakter 

mesin kendaraan kita dan membaca buku  

manual kendaraan untuk mengetahui 

kondisi optimumnya.

Menerapkan eco-driving untuk pertama 

kali mungkin saja menimbulkan kesulitan, 

karena kita mesti mengubah gaya lama 

dalam mengemudi. Namun mengingat 

aneka manfaat yang dapat diperoleh dari 

eco-driving, sebaiknya Anda menerapkan 

prinsip-prinsip dasarnya.

Tak hanya menghemat konsumsi BBM, 

perilaku eco-driving akan merambat    

pada biaya perawatan kendaraan yang 

lebih hemat dan penumpang merasa lebih 

nyaman. Ini dia 9 prinsip dasar eco-driving:

1. MeNUJU tRANsMisi        
yANg leBiH tiNggi  

seCepAt MUNgKiN
Pada posisi perseneling yang lebih tinggi, 

putaran mesin akan lebih rendah. Nah, 

saat putaran mesin rendah, penggunaan 

bahan bakar lebih hemat. Sementara  

untuk kendaraaan bertransmisi otomatis, 

yang perpindahan persenelingnya sudah 

diatur sedemikian rupa dan disesuaikan 

dengan tingkat efisiensi kerja mesin, 

posisikan perseneling pada N (netral)    

saat kendaraan berhenti dalam kondisi 

mesin hidup. Posisi perseneling D saat 

kendaraan berhenti akan memboroskan 

bahan bakar.

2. peRtAHANKAN KeCepAtAN 
pADA pUtARAN eKONOMis

Putaran ekonomis pada mesin bensin yaitu 

2.500 rpm, sementara mesin diesel adalah 

2.000 rpm ke bawah. Sedapat mungkin 

pertahankan kecepatan kendaraan 

pada putaran ekonomis tersebut. Selain 

menghemat bahan bakar, juga dapat 

mengurangi emisi, serta meningkatkan 

kenyamanan penumpang.

3. HiNDARi AKseleRAsi 
DAN peNgeReMAN yANg    

tiDAK peRlU
Saat berakselerasi (menambah kecepatan), 

energi bahan bakar digunakan untuk 

menggerakkan kendaraan. Sementara 

ketika mengerem, energi tersebut berubah 

bentuk menjadi panas. Itulah mengapa 

akselerasi, apalagi secara ekstrem, dan 

mengerem berulang-ulang membutuhkan 

lebih banyak bahan bakar. Menghindari 

akselerasi dan pengereman yang tidak 

perlu dapat menghemat 5 - 10% konsumsi 

bahan bakar kendaraan.

4. MeMpeRlAMBAt 
KeNDARAAN     

DeNgAN leMBUt
Penghentian mendadak akan 

membuang energi menjadi panas 

dalam jumlah besar. Maka, perlambat 

dengan lembut saat akan menghentikan 

kendaraan. Anda dapat memanfaatkan 

pengereman lewat tenaga mesin (engine 

breaking), dengan mengangkat kaki dari 

pedal gas secara perlahan. 

Untuk lebih menghemat bahan 

bakar, dapat juga dengan menetralkan 

transmisi, atau menginjak pedal 

kopling jika tenaga mesin untuk 

pengereman tidak diperlukan lagi. 

Dengan demikian mesin akan segera 

kembali pada putaran ideal, energi 

pun dapat dimanfaatkan ke posisi 

yang diinginkan.

5. MANFAAtKAN KeCepAtAN 
KeNDARAAN 

Jalan menanjak membutuhkan tenaga 

mesin yang lebih besar buat dilalui. 

Menjelang tanjakan, usahakan untuk 

menyesuaikan putaran mesin, melakukan 

teknik perpindahan transmisi yang 

tepat dan cermat, kemudian manfaatkan 

kecepatan kendaraan untuk membantu 

menempuh tanjakan.

Green liVinG

gAyA MeNgeMUDi 
HeMAt BAHAN BAKAR

B
erapa banyak bahan bakar minyak yang kendaraan 

Anda konsumsi untuk mengantar Anda bekerja sehari-

hari? Juga saat bepergian bersama keluarga mengisi 

hari libur. Itu belum ditambah ketika kondisi jalanan macet, 

yang memaksa penggunaan bahan bakar lebih boros.

Efek dari konsumsi BBM yang tinggi tentunya 

meningkatkan emisi gas buang dari knalpot kendaraan 

ke udara. Dampaknya pun luas, pencemaraan udara yang 

kemudian timbul akan memicu pemanasan global, serta 

beragam penyakit seperti asma dan kanker.

Jangan tinggal diam. Yuk, segera kurangi konsumsi 

BBM untuk mengurangi efek negatif tersebut. Kita dapat 

mengawalinya dari kebiasaan diri sendiri. Salah satunya 

dengan menerapkan perilaku eco-driving.

Lebih ekonomis pula
Konsep eco-driving sudah diperkenalkan sejak tahun 1990-an 

di Eropa. Tujuannya mendorong cara mengemudi yang ramah 

lingkungan serta lebih ekonomis. Menurut hasil eksperimen 

Automobile Association yang dipublikasi pada 2014, efisiensi 

bahan bakar dari penerapan eco-driving rata-rata mencapai 

10% dibanding penggunaan bahan bakar sebelumnya.

Seumpama konsumsi bahan bakar kita sebelumnya 

mencapai Rp 1 juta per bulan, maka dengan menerapkan eco-

driving kita dapat menyisihkan  Rp 100 ribu. Dalam setahun, 

pengeluaran untuk bahan bakar dapat dihemat hingga Rp 1,2 

juta. Lumayan, kan? Bahkan penghematan tersebut bisa lebih 

besar lagi, mencapai sekitar 25%, jika cara mengemudi kita 

benar-benar sesuai dengan konsep eco-driving tersebut.

7. sOAl AeRODiNAMiKA
Kian cepat mobil Anda melaju, 

maka makin besar hambatan udara yang 

timbul. Contohnya, berkendaraan dengan 

kecepatan 12km/jam dapat meningkatkan 

setidaknya 20% penggunaan bahan bakar.

8. PerikSa 
tekanan Ban
Tekanan ban yang 
tidak sesuai, misalnya 

kurang 25% 
dari spesifikasi 
normal, dapat 
memboroskan 
bahan bakar 
sebanyak 2%. 
Kontrol tekanan ban 
kendaraan Anda secara 
teratur, minimal 
sebulan sekali.

9. seRVis BeRKAlA
Selain menjaga performa  

kendaraan, perawatan rutin seperti 

membersihkan saringan udara, kemudian 

melakukan uji emisi juga dapat membantu 

menghemat BBM. Lakukan servis 

kendaraan secara teratur.

Terapkan eco-driving setiap saat 

kondisi memungkinkan. Namun kalau 

tidak memungkinkan, seperti ketika 

kondisi jalanan padat, tak mengapa hanya 

menerapkan beberapa prinsipnya. Meski 

sedikit, itu tetap berkontribusi untuk 

menjaga kelestarian lingkungan kita.

6. BeBAN JANgAN BeRleBiHAN
Muatan adalah faktor utama yang memengaruhi penggunaan bahan bakar. 

Penambahan beban 100 kg pada kendaraan berukuran sedang (1.500 kg) akan 

meningkatkan konsumsi BBM sekitar 6 – 7%.

menerapkan perilaku eco-driving selain bikin kita lebih bersahabat 

dengan lingkungan, juga menghemat pengeluaran bulanan.
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S
tres adalah satu hal yang pasti 

dialami oleh setiap orang. Menurut 

Weinberg & Gould dalam buku 

“Foundations of Sport and Exercise 

Psychology” (2003:81) stres didefinisikan 

sebagai adanya ketidakseimbangan atau 

kegagalan pada individu dalam memenuhi 

kebutuhannya baik jasmani maupun 

rohani. Meski demikian, tidak semua 

situasi yang tidak seimbang berdampak 

stres pada setiap orang. Semua sangat 

bergantung pada bagaimana tingkat 

toleransi, kepekaan dan kemampuan 

mengatasi stimulus stres sehingga tidak 

akan berdampak buruk pada kondisi 

emosi, jiwa dan juga kesehatannya. 

Dampak stres
Stres dapat berarti tegang, baik dalam 

artian fisik maupun jiwa. Ketegangan 

dapat muncul dalam keadaan harfiah 

maupun tidak nyata (halusinasi atau 

pikiran). Stres pada ambang tertentu 

justru diperlukan untuk membuat 

seseorang siaga (alert). Namun stres yang 

berlebihan bisa menjadi berbahaya, karena 

rasa khawatir, tidak puas dan tekanan 

besar dalam hidup, dapat memunculkan 

perasaan tidak bahagia, cemas, bahkan 

depresi. Tidak hanya kondisi kejiwaan 

yang tertekan, hal ini pun dapat berakibat 

eliMiNate stress             
             witH

hilangkan stres dan segarkan jiwa dan raga 

anda melalui yoga.

pada masalah kesehatan serius karena 

hormon stres menganggu daya tahan 

tubuh. Efek jangka panjangnya dapat 

memicu penyakit seperti kanker, 

hipertensi, masalah jantung-pembuluh 

darah, osteoporosis, insomnia, dan 

sebagainya. Lebih jauh lagi, stres yang 

tidak teratasi dengan baik menghasilkan 

aura negatif yang dapat menular pada 

orang terdekat Anda seperti anak, suami/

istri, sahabat dan lingkungan sosial Anda. 

Atasi stres dengan yoga
Faktanya stres dapat diatasi dengan 

pengelolaan yang tepat. Kemampuan 

mengatasinya akan terbentuk seiring 

proses pembelajaran/manajemen stres 

dan penyesuaian gaya hidup sehat. 

Kebalikan dari situasi stres adalah relaks. 

Inilah kondisi tubuh maupun mental yang 

berada dalam kondisi damai, nyaman, 

tidak takut dan khawatir. Anda dapat 

mewujudkan situasi relaks yang mudah 

dengan melakukan latihan-latihan yoga. 

Pada prinsipnya, yoga dapat dilakukan di 

manapun dan kapan pun. Gerakan yoga 

praktis bisa membantu Anda menjadi 

lebih relaks dan mampu mengatasi atau 

meredam tekanan akibat stres agar dapat 

menikmati hidup dengan nyaman dan 

penuh kebahagiaan. 

Manfaat relaksasi dengan yoga:
• Otot menjadi lebih lemas ketika 

 diregangkan, terasa seperti dipijat. 

• Lubrikasi pada sendi meningkat sehingga 

 gerak sendi lebih berkualitas. 

• Saat relaks kondisi pernafasan perlahan, 

 mendalam dan teratur. 

• Gerakan dan peregangan membantu 

 melancarkan sirkulasi darah serta 

 membantu menormalkan tekanan darah 

 dan detak jantung. 

• Gelombang otak ikut melambat sehingga  

 memberi efek relaksasi

• Aktivitas sistem saraf simpatetis 

 menurun, yang berarti Anda dalam 

 kondisi kebalikan dari orang yang 

 tengah stres.

  

Jenis-jenis yoga
Ada beragam jenis metode yoga dan 

diperkirakan terdapat 280 jenis yang 

merupakan gabungan beberapa gaya 

atau ciptaan baru seorang guru. Bagi 

pemula tentu ini membingungkan untuk 

menemukan metode yang tepat dan 

paling cocok untuk Anda. Inilah jenis 

yoga di antaranya:

1. Inyengar yoga
Bagi pemula metode ini terasa lebih mudah dilakukan karena banyak menggunakan 

alat bantu untuk menyelaraskan pose-pose yoga. Menitikberatkan kepada 

keselarasan, praktik yoga ini pada kelas yang lebih tinggi fokus kepada penemuan 

jati diri dan kesadaran spiritual.

2. Ashtanga yoga
Ashtanga yoga bersifat aerobic 

dengan fokus pada pikiran, postur 

dan berlanjut pada gerakan 

menantang yang diakhiri meditasi. 

Peserta yoga akan melakukan 

pose-pose yang sesuai dengan 

kondisi masing-masing.

3. 
Anti gravity 

yoga
Umumnya yoga dilakukan di atas 

matras, pada yoga antigravitasi 

pose dilakukan dengan cara 

berayun di atas kain khusus yang 

menggantung (hammock). Meski 

terbilang aman, namun tidak 

semua orang disarankan untuk 

melakukannya seperti penderita 

glukoma, ibu hamil, 

hipertensi dan 

pasca operasi.

6. Acro yoga
Acro yoga biasanya dilakukan oleh dua 

orang atau lebih. Hal ini disebabkan 

gerakan yang dilakukan banyak 

mengandung unsur acrobatic. Pose-pose 

yoga yang dilakukan bersama pasangan ini 

tidak hanya melatih kekuatan fisik tetapi 

juga menjaga keseimbangan pikiran.

4. Bikram yoga
Bikram Yoga merupakan metode yang 

sangat menantang. Pasalnya, yoga ini 

dilakukan di dalam ruangan dengan suhu 

panas ruang sekitar 400C. Praktik yoga 

berlangsung untuk jangka waktu 90 menit 

dengan melakukan 26 posisi. Metode ini 

mampu memperbaiki kualitas tidur dan 

mengeluarkan racun melalui keringat.

Yuk Ikut Kelas Yoga 

bersama Summarecon Serpong!

Jadwal yoga di TSC (khusus member):

Senin: jam 19.00 - 20.00 WIB

Rabu: jam 08.00 - 09.00 WIB

Sabtu: jam 09.15 - 10.15 WIB
it’s 

free!
Yoga setiap hari 

Minggu pagi 
di SQP 

jam 07.00 - selesai

5. Yoga fit
Yoga fit mudah ditemui di klub kebugaran 

karena memang berfokus pada tubuh 

dan kesehatannya. Mudah dilakukan oleh 

semua orang karena menggabungkan 

beberapa gerakan fitness seperti sit up 

atau push up dan modifikasi lainnya.
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P
ernahkah Anda melihat satu 

keluarga tengah berkumpul 

dalam satu meja di sebuah 

restoran, tapi masing-masing anggota 

keluarga sibuk dengan gadget-nya? Tak 

ada suara riuh karena perbincangan, 

apalagi tawa. Yang terdengar ‘ramai’ 

hanyalah nada yang keluar dari 

perangkat elektronik tersebut, serta 

suara sendok yang menyentuh piring.

Tak jauh beda, suasana “asyik 

sendiri” terjadi pula ketika di 

perjalanan. Di dalam mobil, yang 

mestinya diisi dengan perbincangan 

seru malah tergantikan dengan   

obrolan asyik di dunia maya. Tiada hari 

tanpa gadget. 

‘Menjauhkan’ 
yang dekat
Contoh kehidupan di atas bisa jadi 

mirip dengan apa yang kita alami 

sehari-hari. Tak dipungkiri, rutinitas 

harian—apalagi yang berkaitan 

dengan urusan kantor—membuat 

kita bergantung dengan gadget. 

Dalam kondisi tertentu, tanggung 

jawab terhadap anak-anak terkadang 

menjadi tidak optimal, atau bahkan 

malah terabaikan. Misalnya, disela-

sela menyuapi anak, kita masih saja 

melirik ponsel. Alhasil, waktu yang 

seharusnya bisa dimanfaatkan untuk 

mempererat ikatan (bonding) akhirnya 

tidak tercapai.

Dikutip dari Antara, perilaku tidak 

bisa lepas dari ponsel menurut The 

Halifax Insurance Digital Hime, telah 

memberikan perubahan hubungan 

berkeluarga. Hal ini terlihat dari 

hasil studi yang dilakukan terhadap 

1.000 orang tua dan anak-anak 

berusia 7-17 tahun. Penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa 

lebih dari sepertiga dari anak-anak 

berkomunikasi dengan anggota 

keluarganya dengan menggunakan 

gadget meskipun berada dalam satu 

atap rumah yang sama. Sementara 

itu, sepertiga dari orang tua dan 

anak-anak menggunakan perangkat 

teknologi di meja makan. Dengan 

demikian tidak mengherankan bila 

kemudian muncul anggapan “teknologi 

telah mendekatkan yang jauh dan 

menjauhkan yang dekat”.

 Jangan ada 

 
 di antara Kita

ciptakan selalu komunikasi 

tatap muka agar hubungan 

anggota keluarga tidak 

kian berjarak.

Ingat dampak 
negatifnya
Tentu kita tidak bisa hanya 

menyalahkan kemajuan teknologi 

masa kini. Faktanya, kemampuan 

teknologi yang diadopsi oleh ponsel, 

tablet, notebook, komputer, televisi, 

dan sebagainya memang membantu 

nyaris di setiap lini kehidupan kita. 

Hanya saja, kita juga tidak boleh 

menutup mata akan efek negatif 

yang muncul dari keberadaan gadget, 

antara lain:

• Seolah tinggal di alam 
‘tidak nyata’
Karena teknologi, kehidupan seperti 

berpindah, dari alam nyata ke 

dunia virtual (maya). Hal ini tentu 

saja berpotensi merusak interaksi 

dengan anggota keluarga lain meski 

berada dalam satu ruang pada saat 

bersamaan. Patut diingat, komunikasi 

di dunia maya berbeda dengan 

komunikasi tatap muka. 

Merawat ikatan keluarga
Sebelum hubungan dalam keluarga makin berjarak, ada baiknya kita 

melakukan antisipasi terhadap dampak penggunaan gadget. Hal ini bukan 

berarti harus ‘memusnahkan’ sama sekali teknologi dalam kehidupan kita, 

lho… tetapi manfaatkan sesuai porsi dan dalam batas kewajaran.

• Gunakan pada waktu tertentu
Kuatkan tekad untuk ‘menyentuh’ gadget hanya pada waktu-waktu tertentu 

atau ada urusan yang mendesak. Minta kepada seluruh anggota keluarga untuk 

tidak membawa ponsel atau tablet ketika makan bersama dan berkumpul di 

ruang keluarga.

• Matikan notifikasi
Mematikan seluruh notifikasi pada ponsel pintar akan membantu Anda 

berkonsentrasi pada hal-hal lain yang lebih penting. 

• Jangan tinggalkan media cetak dan buku
Dengan alasan praktis, kita mengandalkan ponsel untuk menambah wawasan. 

Padahal, membaca informasi dari ponsel rentan gangguan dari berbagai aplikasi. 

Sebaliknya, jika Anda membaca media cetak dan buku, transfer pengetahuan 

menjadi lebih efektif sekaligus meminimalkan kecanduan akan ponsel.

• Kegiatan bersama keluarga
Banyak hal yang bisa Anda lakukan bersama keluarga. Anda bisa ajak anak-anak 

ke dapur untuk memasak atau menyiapkan makan bersama, membantu anak 

mengerjakan PR, dan merapikan kamar. Pada hari libur, ajak anak untuk mencuci 

mobil bersama, merawat taman, membersihkan rumah, berolahraga bersama,  

dan pergi berlibur. Pastikan, seluruh kegiatan yang dilakukan terbebas dari 

keriuhan gadget.

• Hilangnya kebersamaan
Tidak sedikit dalam satu keluarga 

yang setiap anggota lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama gadget-

nya. Lalu, bagaimana bisa menikmati 

kebersamaan jika dalam satu ruangan 

saja kita tidak saling bercengkerama?

• Merasa asing 
di rumah sendiri
Sepulang dari kantor atau sekolah, 

tanpa basa-basi kita langsung masuk 

ke kamar, entah untuk istirahat 

ataupun ‘tenggelam’ dalam dunia 

maya. Lama kelamaan, kita akan 

merasa asing di rumah sendiri. 

• Memicu kepribadian 
impulsif
Dilansir di laman Tempo, anak 

yang sering menggunakan gadget 

cenderung akan berperilaku impulsif. 

Salah satu tandanya adalah anak 

sering gelisah dan harus segera 

dipenuhi setiap keinginannya.
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Kulit Cantik 
dengan 

aroma yang tepat memberi manfaat kecantikan untuk kulit.

Minyak esensial mangga baik untuk merawat kulit kering, 

juga melembutkan, mengangkat sel kulit mati, mencegah 

jerawat, mengurangi kulit yang kemerahan, membuka 

sumbatan pori-pori, serta membantu penyembuhan. 

UNTUk DICOBA: Campurkan dengan body butter untuk 

perawatan kulit yang sangat kering.Minyak ini juga baik untuk merawat kulit yang 

berjerawat dan mengalami pelebaran pori-pori. Selain 

itu, sereh juga dapat digunakan sebagai 

astringent atau toner. 

UNTUk DICOBA: Campurkan dalam 

body lotion untuk membantu membuat 

kulit lebih bersinar, juga mencegah 

gigitan nyamuk/serangga.

Minyak esensial Maracuja didapatkan dari biji buah markisa (Passiflora incarnata). 

Mengandung emollient yang baik untuk melembapkan kulit, mengurangi 

peradangan, menangkal radikal bebas, juga mengatasi gatal-gatal pada kulit.

UNTUk DICOBA: Untuk melembapkan kulit, campurkan dengan carrier oil seperti 

minyak kelapa atau minyak zaitun.

Minyak esensial moringa diyakini punya manfaat antibakteri, 

antijamur, juga antioksidan sehingga baik untuk menjaga kulit dari 

tanda tanda  penuaaan. 

UNTUk DICOBA: Campurkan dalam body lotion untuk membantu 

melembapkan serta sebagai perawatan antiaging.

Minyak esensial dari bunga neroli sering digunakan untuk 

merawat kulit yang mengalami penuaan dan sensitif. Selain 

itu, neroli juga bermanfaat sebagai skin toner yang bermanfaat 

membantu mengencangkan kulit.

UNTUk DICOBA: Campurkan dengan minyak avocado untuk 

merawat stretchmark. 

Untuk kulit yang mengalami penuaan dan 

kekenduran, minyak ini dapat membantu 

meregenerasi sel kulit serta mengencangkannya.

UNTUk DICOBA: Campurkan dalam pelembap 

favorit Anda.

Efektif untuk membantu 
meredakan rasa pegal pada otot, 
juga baik untuk kulit yang sensitif. 

UNTUk DICOBA: Oleskan 
langsung setelah berolahraga, 
campurkan beberapa tetes minyak 
basil dalam minyak pijat Anda.

Minyak ini membantu menyeimbangkan 

produksi minyak alami dalam kulit. 

UNTUk DICOBA: Face mist dari campuran 

minyak geranium dan air mineral. 

Minyak esensial ini membantu memulihkan iritasi 

kulit, membersihkan, juga menenangkan tubuh dan 

mental yang sedang stres.

UNTUk DICOBA: Body spray dari campuran 

minyak lavender dan lemon.

Bagi kulit yang berjerawat dan 
berminyak, minyak ini membantu 
menstimulasi pertumbuhan sel kulit, 
meredakan masalah jerawat, serta 
mengurangi tanda-tanda penuaan.

UNTUk DICOBA: Campurkan dengan 
minyak almond sebagai pelembap 
khusus untuk kulit berminyak.

Berikut ini adalah beberapa jenis minyak 

aromaterapi yang baik untuk kulit:

A
da banyak cara untuk merawat kecantikan, salah satunya 

lewat aromaterapi. Sudah sejak lama orang menggunakan 

wewangian sebagai cara yang cukup ampuh untuk 

merawat kecantikan, di antaranya dengan memadukannya dalam 

minyak pijat atau produk perawatan tubuh sehari-hari, seperti 

sabun mandi, body lotion, dan sebagainya. 

Kandungan bahan alami di dalam minyak esensial 

yang terbuat dari bunga-bungaan dan tumbuhan 

beraroma, dapat membantu membangkitkan mood 

positif, pikiran pun kembali tenang, stres menurun, 

sehingga berdampak pada kulit yang tampak cantik 

dan lebih sehat.
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mitoS: ramBUt rontok 
BerSiFat Permanen
Faktanya, sebagian kasus rambut rontok bersifat 

sementara. Masalah kerontokan rambut – pada wanita 

umumnya – dipicu karena kehamilan dan melahirkan, 

juga karena pengaruh perubahan hormon di dalam tubuh. 

Setelah hormon kembali stabil, biasanya kerontokan pun 

berhenti. Kekurangan nutrisi seperti zat besi dan seng 

juga kerap menimbulkan kerontokan rambut, sehingga 

saat kedua nutrisi ini sudah tercukupi, kerontokan 

biasanya berhenti.

• StreS menyebabkan 
RAMBUt RONtOK
Kondisi tubuh yang tidak 

normal, di antaranya karena 

stres sering dianggap sebagai 

penyebab kerontokan. 

Siklus pertumbuhan rambut 

memang bisa dipengaruhi oleh 

kondisi tubuh, sehingga saat 

daya tahan tubuh menurun, 

mengalami trauma berat 

maupun penyakit tertentu, 

siklus pertumbuhan 

rambut menjadi 

terganggu sehingga 

menimbulkan kerontokan. 

Saat kondisi tubuh 

membaik, biasanya 

masalah rambut pun reda. 

• MitoS: SerinG 
memakai toPi 

BiSa menyeBaBkan 
kerontokan

Faktanya, kerontokan tidak 
disebabkan oleh pemakaian 
penutup kepala. Namun 
sebaiknya, penutup kepala 
tidak dipakai terlalu ketat 
maupun terlalu sering, 

agar kulit kepala tetap 
mendapat sirkulasi 

udara yang baik.
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Jangan hanya percaya mitos; ketahui dulu faktanya.

M
asalah rambut rontok memang mengesalkan, baik pada pria 

maupun wanita. Berikut ini adalah beberapa mitos yang beredar 

seputar rambut rontok, beserta faktanya.

MitOs: KeRONtOKAN HANyA 
teRJADi pADA ORANg tUA
Faktanya, sangatlah mungkin bagi 

siapa saja, terutama mereka yang 

punya riwayat kerontokan rambut 

dalam keluarga, bisa mengalami 

penipisan rambut sejak di usia 20-an 

atau bahkan sebelumnya. Para pakar 

menyatakan bahwa selain penyebab 

genetik, kerontokan banyak dipicu dari 

masalah hormonal.

MitOs: pil KB MeNyeBABKAN 
RAMBUt RONtOK
Penelitian ilmiah menunjukkan 

bahwa sejumlah hormon androgen 

(hormon pria) dapat memengaruhi 

kondisi folikel rambut. Beberapa 

jenis hormon progesteron, yang 

biasanya terkandung di dalam pil 

KB, dapat bersifat seperti androgen. 

Itu sebabnya pil KB sering 

disebut-sebut sebagai penyebab 

kerontokan. Namun pil KB masa 

kini sudah dikembangkan dengan 

formula tertentu yang menekan 

efek samping dan tidak bersifat 

androgen, sehingga lebih aman dan 

relatif tidak menimbulkan penipisan 

folikel rambut.

• mitoS: 
MeMAKAi JilBAB 
MeNiMBUlKAN KeRONtOKAN 

Biasanya yang mengenakan jilbab, apabila sedang berada di 

rumah mereka melepaskannya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan 

kurang memperoleh sirkulasi udara. Lagipula kerudung tidak 

ketat melekat di kepala. Malahan ketika mengenakan jilbab di luar 

rumah, rambut akan terhindar dari debu dan polusi udara.

SEPUTAR 
RAMBUT RONTOk

Mitos vs fakta
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Pilihan gaya busana terkini dengan 
warna-warna cerah, untuk penampilan 
lebih menarik di segala acara. 



FaShion

K
alau beberapa dekade lalu kiblat fashion dan gaya 

hidup lebih banyak didominasi belahan dunia Barat, 

seperti New York, London, Milan, dan Paris, saat ini 

situasinya sudah terus berubah. Geliat benua Asia, terutama 

Korea, semakin kuat terasakan di seluruh dunia. Musik, film, 

kuliner, kosmetik, juga gaya busana Korea menjadi nafas 

gaya hidup yang baru. Seoul Fashion Week bahkan menjadi 

salah satu pergelaran fashion yang ditunggu-tunggu dan 

menjadi agenda utama. 

Apa sih, yang menjadikan gaya fashion Korea menarik? 

Korean style biasanya meliputi beberapa keunikan, yaitu 

warna, pola, juga tekstur yang dipadupadankan dengan apik, 

ditambah dengan aksesori, misalnya topi, perhiasan, juga tas 

dan sepatu yang dipilih, diadopsi dan di-rework dengan teliti, 

sehingga menciptakan harmoni yang estetis.

Menurut Madam Woo, creative director dari Solid Homme 

dan Wooyoungmi di salah satu laman digital Telegraph, 

masyarakat Korea saat ini sudah tak lagi ragu-ragu untuk 

mencoba hal baru. Tren dan inovasi baru datang dengan 

cepat, dan langsung diadaptasi terutama oleh generasi muda 

Korea. Mereka tak akan ragu meniru apapun yang dipakai oleh 

bintang K-pop, dari busana, hingga riasan wajah dan rambut. 

Jangan kira pakem ini hanya berlaku untuk high fashion, 

lho… karena streetwear pun, juga memiliki keunikan tersendiri 

yang tak kalah seru. Ini dia, beberapa gaya busana ala Korea 

yang up-to-date:

mengenal lebih jauh gaya fashion 

korea yang makin mendunia.

A
k

r
e

d
it

A
s

i f
o

to
: s

e
o

u
lf

A
s

h
io

n
w

e
e

k
.o

r
g

UNiqUe & iNNOVAtiVe

38    Summarecon Serpong                                  



Summarecon Serpong    4140    Summarecon Serpong                                  

WiSata

Lokasi glamping yang sempurna 

bagi para pencari suasana tenang di 

alam pegunungan yang asri. Terletak 

di dataran tinggi Puncak Lembang, 

menghadap Gunung Pangrango, 

Gunung Burangrang, dan Gunung 

Putri. Lokasinya yang strategis 

memungkinkan Anda menikmati 

keindahan matahari terbit setiap pagi, 

persis di depan kemah Anda.

Tersedia tempat tidur queen size 

dengan bantal-bantal empuk dan 

selimut tebal, juga toilet dan kamar 

mandi shower dengan air panas. 

Perlengkapan dan alat mandi pun 

tersedia. Meski tidak ada TV ataupun 

radio, tersedia sinyal Wi-Fi gratis 

dan aktivitas-aktivitas seru seperti 

morning yoga, outdoor zumba, 

api unggun, BBQ, 

pijat refleksi, 

dan berbagai 

outbond games.

sANtAi 
MAKsiMAl 
DI ALAM 
TERBUKA
Nikmati kenyamanan 

berlibur outdoor 
dengan serunya 

menginap di 

perkemahan modern.

T
ingkat stres yang 

tinggi yang dihadapi 

kaum urban masa kini 

membuat kegiatan berlibur 

menjadi sebuah kebutuhan. 

Selama bersantai, seseorang 

bisa sejenak menghilangkan 

penat dan menyegarkan pikiran. 

Baik seorang diri atau bersama 

orang-orang tercinta.

Meski selera setiap pelancong 

berbeda, ada satu tren 

akomodasi wisata yang terus 

menanjak sejak tahun 2015 dan 

menjadi favorit, yaitu kemah 

modern di tengah alam terbuka. 

Tren wisata yang juga 

populer dengan istilah 

glamorous camping, glam camp 

atau glamping ini menawarkan 

pengalaman berkemah 

dengan kenyamanan dan 

fasilitas berkelas. Nyaman dan 

bebas repot, dengan kualitas 

pelayananan yang mirip hotel. 

Sebuah pilihan akomodasi 

berlibur yang tepat bagi Anda 

dalam mencari ketenangan 

plus kenikmatan suasana alami 

dengan kicauan burung serta 

desir angin.

Akomodasi Unik = 
Pengalaman Unik
Sesuai namanya, bentuk akomodasi glam 

camp adalah kemah yang sudah dimodifikasi 

untuk kenyamanan para tamu. Ukurannya 

lebih besar dari kemah-kemah yang umum 

digunakan oleh para pendaki gunung atau 

komunitas pencinta alam. Di dalamnya, 

tersedia tempat tidur berkasur empuk dan 

selimut hangat, pemanas atau pendingin 

ruangan, kamar mandi, dan perabot yang 

lengkap seperti meja, kursi, atau lemari. 

Fasilitas lain yang juga tak kalah 

menggiurkan adalah tersedianya kebutuhan-

kebutuhan ‘standar’ kaum urban masa kini 

di setiap tenda seperti televisi dan sinyal 

Wi-Fi. Dengan begitu, meski berada jauh dari 

pusat perkotaan, Anda tetap dapat terkoneksi 

dengan ‘dunia luar’ melalui akses internet. 

Begitu menyingkap jendela atau melangkah 

keluar dari pintu kemah, udara segar dan 

pemandangan alam langsung menyambut. 

Tak perlu pula kuatir akan aspek keamanan, 

karena meski berada di tengah-tengah alam 

(di dalam hutan, di gurun pasir, di tepi danau, 

atau di puncak gunung), lokasi glam camp 

lebih aman daripada perkemahan biasa karena 

memiliki pengaman khusus untuk serangga 

serta hewan-hewan tak diundang lainnya.

Pengalaman bersantai semakin terasa 

menyenangkan karena, seperti layaknya hotel, 

glam camp menyediakan jasa room service. 

Makanan tak susah dicari, tiga kali sehari tersedia 

menu yang dimasak oleh koki profesional. 

Dengan fasilitas selengkap itu, umumnya 

biaya menginap di glam camp lebih tinggi 

daripada tempat-tempat kemping biasa (atau 

bahkan hotel sekalipun!). Tapi… pengalaman 

unik yang akan Anda dapatkan tentu juga jauh 

lebih berharga, bukan?

pilaH-piliH BeNtuK KeMaH 
Bentuk kemah glam camp masa kini semakin 

bervariasi. Selain bermacam-macam tenda 

seperti tenda biasa, tenda safari, dome, yurt 

(tenda khas Mongolia), sampai ke tipi (tenda 

orang Indian), ada pula fasilitator glam 

camp yang menyediakan tempat akomodasi 

berbentuk rumah pohon, pondok, mountain 

cabin, caravan, dan camper van.

Glamping di Mana?
Beberapa lokasi populer untuk menikmati sensasi glamping yang seru di Indonesia 

dan luar negeri adalah

   

                                        (leMBANg, JAWA BARAt)

leGok konDanG loDGe  

(CiWiDey, JAWA BARAt)

Di dalam kompleks perkemahan terdapat 20 kemah dengan 

berbagai ukuran, mulai dari standard hingga luxury. Kemah terbuat 

dari paduan membran dan cordura, dengan pondasi dari kayu. Di 

dalamnya, terdapat tempat tidur, selimut, kamar mandi, dan balkon 

yang sempurna untuk kegiatan duduk-duduk menikmati alam. 

Selain bermalas-malasan di dalam kemah, Anda bisa mencoba 

berbagai kegiatan berkonsep “kembali ke alam” seperti memetik 

sayuran dan buah stroberi, menangkap ikan, memberi makan rusa, 

bermain dengan kelinci, bersepeda, main paintball, dan rafting.

taK 
KalaH seru
• Sandat Glamping Tents 

(Ubud, Bali) 

• Ciwidey Valley 

(Bandung, Jawa Barat) 

• Bravo Adventure 

(Sukabumi, Jawa Barat)
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Terletak persis di atas permukaan sungai Tatah River, Koh 

Kong, yang terpencil. Setiap kemah memiliki desain yang 

mewah dengan fasilitas tempat tidur, jaringan Wi-Fi, toilet, 

telepon, TV, dan DVD di setiap kamar. Kompleks perkemahan 

juga memiliki restoran, perpustakaan, dan kolam renang.

Aktivitas petualangan yang bisa dilakukan adalah 

kayaking, trekking di hutan, memancing, sampai berendam 

di air terjun. Karena menerapkan ekoturisme, penginapan 

ini benar-benar menjaga kondisi lingkungan dan melibatkan 

warga sekitar untuk mengelola tempat ini, lho.

Benua Afrika jadi lokasi favorit untuk glamping karena 

bisa dilakukan sambil bersafari. Nah, salah satu tempat 

glamping favorit di Tanzania adalah Kuro Tarangire 

karena terletak persis di tepi danau Tanganyika di dalam 

Taman Nasional Tarangire.    

Lokasinya yang sangat strategis membuat tamu-tamu 

tak perlu bepergian jauh untuk mengamati hewan-hewan 

liar khas Afrika. Hanya duduk di depan pintu tenda, 

sudah bisa melihat aktivitas para hewan dari jarak yang 

cukup dekat. Dijamin mendebarkan!

 
 (sWeDiA)

Yang suka rumah pohon, pasti senang menginap di 

sini. Terletak di pinggir desa Harads, Treehotel punya 

6 kamar yang semuanya dibangun mengambang di 

antara pepohonan. Serunya, setiap kamar memiliki 

desain yang berbeda dan unik; ada yang berbentuk 

sarang burung, UFO, dan ada kamar yang dinding 

luarnya dilapisi cermin.

Setiap kamar memiliki jendela-

jendela besar agar para tamu 

dapat memandang keindahan 

dari dalam dan sekitar 

kamar. Kalau kurang puas 

dan ingin menikmati 

keindahan alam secara 

langsung, mereka tinggal 

turun dari kamar dan 

berjalan-jalan di hutan sekitar 

yang cantik.

kUro taranGire (tANzANiA)

4 riVerS FloatinG loDGe (KAMBOJA)

taK 
KalaH seru

• Suján Luxury Camp 

(India)

• Canonici di San Marco 

(Italia)

• Clayoquot 

Wilderness Resort 

(Kanada)
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lANgKAH-lANgKAH 
tRANsAKsi BCA ViRtUAl 
ACCOUNt

UntUk atm
1. Masukkan kartu ATM, lalu PIN Anda

2. Pilih menu ‘Transaksi lainnya’

 • ‘Transfer’ – “Ke Rek BCA Virtual Account”

3. Masukkan nomor BCA Virtual Account, 

 pilih ‘Benar’

4. Layar ATM akan menampilkan konfirmasi 

 transaksi : • Pilih ‘Ya’ bila setuju

5. Bila tidak ada pilihan ‘Ya’ atau ‘Tidak’  

 masukkan jumlah transfer, klik ‘Benar’ 

 lalu klik ‘Ya’       

UntUk ant
1. Masukkan kartu ATM, lalu PIN Anda

2. Pilih menu ‘Transfer”

 -“ke Rek BCA Virtual Account”

3. Masukkan nomor BCA Virtual Account, 

 pilih “Benar’

4. Masukkan berita (optional)

5. Layar ATM akan menampilkan 

 konfirmasi transaksi “

 * Pilih ‘Ya’ bila setuju

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

 masukkan jumlah transfer, klik ‘Benar’ 

 lalu klik”Ya’

6. Masukkan kembali nomor PIN Anda

UntUk klik Bca inDiViDU
1. Masukkan user ID dan PIN Anda

2. Pilih menu ‘Transfer Dana’

 -“Transfer ke BCA Virtual Account”

3. Masukkan nomor BCA Virtual Account, 

 atau pilih “Dari Daftar Transfer”

4. Tampil konfirmasi transaksi :

 o *Bila kolom “Jumlah Transfer” tertera  

 nominal, masukkan berita (optional)

 o *Bila kolom “Jumlah Transfer” tidak 

 tertera nominal, masukkan jumlah transfer 

 dan berita (optional)

5. Klik ‘Lanjut”

6. Setelah tampil halaman konfirmasi transaksi, 

 masukkan nomor Respons KeyBCA appli 1, 

 dan klik ‘Kirim’

UntUk klik Bca BiSniS
a. Daftar Transfer Dana:

1. Pilih menu ‘Tranfer Dana’

 -‘Daftar Transfer’ – ‘Tambah’

 -‘Ke BCA Virtual Account’

2. Masukkan nomor BCA Virtual Account, 

 klik ‘Lanjut’

3. Tampil Konfirmasi Daftar Transfer, 

 klik ‘Kirim’

b. Transfer Dana:

1. Pilih menu ‘Transfer Dana’

 - ‘Daftar Transfer’

 - ‘Ke BCA Virtual Account’

2. Pilih nomor rekening yang akan didebet dan 

 nomor BCA Virtual Account yang dituju, 

 klik ‘Lanjut’

3. Tampil konfirmasi transaksi:

 * Bila kolom ‘Jumlah Transfer’ tertera 

 nominal, masukkan berita (optional)

 * Bila kolom ‘Jumlah Transfer’ tidak tertera  

 nominal, masukkan jumlah

 transfer dan berita (optional)

 4. Klik ‘Lanjut’      

 5. Tampil konfirmasi transaksi. Klik ‘Kirim’

UntUk otoriSaSi tranSakSi
(tergantung single/multi otorisasi)

1. Pilih menu ‘Transfer Dana’

 - ‘Otorisasi Transaksi’

2. - Untuk single otorisasi (Login User Releaser)

i.  Tandai transaski pada table ‘Transaksi Yang  

 Belum Diotorisasi’, klik ‘Setuju’

ii.  Masukkan nomor

 Respons KeyBCA appli 2, klik ‘Kirim’

-Untuk multi otorisasi (Login User Approver)

i.  Tanda transaksi pada table Approver, klik  

 ‘Setuju’ (Login User Releaser)

ii.  Tandai transaksi pada table

 ‘Transaksi Yang Belum Diotorisasi’, 

 klik ‘Setuju’

iii. Masukkan nomor

 Respons KeyBCA appli 2, klik’Kirim’

PemBayaran Di coUnter Bca
Cara pengisian formulir setoran:  

a.  Nomor Rekening Customer: Nomor BCA  

 Virtual Account 

b.  Nama Pemilik Rekening: Nama Pelanggan 

 (nama yang diberikan Co-partner)

c.  Berita/Keterangan: Berita (optional dan tidak 

 dikenakan biaya) 

d.  Nama Penyetor: Nama Penyetor 

e.  Alamat Penyetor & Telp.: Alamat dan 

 telepon penyetor 

f.  Informasi Penyetor 

 Untuk Nasabah BCA: Tandai di kolom 

 Nasabah dan masukkan nomor 

 rekening penyetor

 Untuk Non-Nasabah BCA: Tandai di kolom  

 Non-Nasabah dan masukkan nomor tanda  

 pengenal (KTP/SIM/KITAS/PASPOR)

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

 berupa uang tunai

 Dan no. warkat: bila sumber dana berupa  

 cek/bilyet Giro(BG)

h.  Jumlah rupiah: Nilai yang akan disetor

llG/rtGS 
Cara pengisian formulir setoran: 

•  Nama: Nama pelanggan BCA Virtual Account  

 (nama yang diberikan Co-partner, wajib) 

•  Alamat: Alamat pelanggan BCA 

 Virtual Account  

•  Telepon: No. Telepon Pelanggan BCA 

 Virtual Account 

•  Bank Tujuan: BCA (wajib) 

•  Nomor Rekening Tujuan : 888 (wajib) 

•  Kota: Kota pelanggan BCA Virtual Account

•  Negara: Negara pelanggan BCA 

 Virtual Account 

•  Nama Pengirim: Nama orang yang   

 mentransfer dana 

•  Alamat: Alamat orang yang mentransfer dana 

•  Sumber Dana: Tunai/Debet rekening/

 Cek/Bilyet (BG)

•  Jumlah Dikrim: jumlah dana yang akan  

 ditransfer/dikirim

•  Berita: Nomor BCA Virtual Account(wajib)

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

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

Serpong adalah saat memenuhi kewajiban dalam membayar IPL dan PAM. 

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

pembayaran di kantor estate. Bank BCA sebagai bank rekanan Summarecon Serpong 

memberikan fasilitas pembayaran yang dapat Anda manfaatkan. Masing-masing pelanggan 

akan mendapat nomor ID atau nomor pelanggan. Ini merupakan pengganti dari nomor 

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

pula untuk IPL ataupun PAM, masing masing memiliki ID yang berbeda. Hal ini untuk 

memudahkan dalam melakukan identifikasi pembayaran dari masing-masing tagihan.

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

akan teridentifikasi. ID Virtual Account merupakan kode identifikasi yang customized 

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

dapat mengidentifikasi pembayaran Anda, tanpa harus mencantumkan nomor unit rumah 

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

artinya menghemat waktu dan tenaga. 

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

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

Bayar Pam dan 
iPl lewat Virtual 
account (Va)
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P
embangunan Royal Dental Hospital (RDH) Rumah Sakit 

Gigi dan Mulut terintegrasi pertama di Indonesia dan yang 

terbesar di kawasan Asia Tenggara, telah memasuki tahap 

akhir. Hal tersebut ditandai dengan topping off ceremony di lokasi 

RDH, Jl Gading Golf Boulevard Raya Blok G/002 Summarecon 

Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (02/11/2016).

Hadir dalam acara ini Bupati Tangerang, Ahmed Zaki B. Bus, 

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang,      

drg. Hj. Naniek Isnaeni M.kes, Direktur PT. Royal Abadi 

Dentalindo, drg. Jeddy Sp.kGA, Direktur Royal Dental Hospital, 

drg. Johanes Hendri, M.kes., Sp.BM., MARS, serta aktris sekaligus 

model, drg. Ully Triani. Selain kegiatan simbolik, acara yang 

dipandu Erwin Parengkuan ini juga diisi dengan acara Doctor 

Gathering dan penandatangan kerja sama dengan para mitra RDH.

Tahun depan beroperasi
Menurut drg. Jeddy, topping off ceremony diadakan sebagai 

bentuk antusiasme dan ungkapan syukur segenap manajemen 

RDH atas kelancaran pembangunan infrastruktur rumah sakit 

hingga memasuki tahap penyelesaian. “Acara ini juga sebagai 

pemberitahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan RDH 

yang tidak lama lagi akan segera beroperasi,” katanya. 

Lebih lanjut drg. Jeddy menjelaskan, dalam acara ini RDH 

mengundang dan memperkenalkan konsep RDH kepada tenant, 

supplier, akademisi, media, tenaga medis, organisasi kedokteran, 

perusahaan asuransi, BPJS, dan sebagainya. “Kami ingin mereka 

melihat values dan potensi yang dimiliki oleh RDH merupakan 

investasi di masa depan. Harapan kami tentunya, dapat 

bergandengan tangan dengan para pemangku kepentingan untuk 

maju bersama,” jelas dokter yang kaya pengalaman di bidang 

kedokteran gigi ini.

Saat ini ada beberapa perusahaan yang menjalin kerja sama 

dengan RDH misalnya, PT Tirta Medical Center (Member of 

Fullerton Health Group), sebuah perusahaan yang memberikan 

Pembangunan royal Dental hospital (rDh) telah memasuki 

tahap akhir. tak lama lagi masyarakat akan dapat menikmati 

pelayanan kesehatan gigi & mulut terlengkap.

inFo 
tenant

inFo 
tenant

pelayanan kesehatan dengan berpusat pada kebutuhan 

pelanggan korporasi, baik bagi karyawan maupun untuk 

menunjang program kesehatan dan keselamatan kerja 

perusahaan, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia,              

PT Citra Husada Indonesia (Panasonic Group), dan NTT Data 

(Nippon Telegraph and Telephone). RDH juga menggandeng 

beberapa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) di Indonesia, seperti 

FKG Universitas Airlangga dan FKG Universitas Hang Tuah, 

Sekolah Kesehatan Angkatan Laut (SEKESAL) Jakarta, dan ATG 

Hang Tuah, terkait kerja sama bagi bagi profesi dokter gigi.

Doctor gathering
Dalam acara ini juga diadakan doctor gathering. Menurut            

drg. Johanes Hendri, hal tersebut diadakan karena dokter 

merupakan salah satu aset penting rumah sakit disamping 

fasilitas terbaik dan teknologi canggih. “Kami menyadari 

perlunya dukungan dari dokter-dokter handal. Oleh karena itu 

melalui pemaparan milestone program-program signifikan RDH, 

competitive advantage RDH serta sosialisasi nilai-nilai yang 

diusung RDH, diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik 

bagi para dokter untuk mau menjadi mitra dan berkomitmen 

bersama RDH,” ungkap drg. Johanes Hendri alumnus FKG 

Universitas Trisakti.

RDH terdiri dari 20 lantai dengan kapasitas pelayanan 

terbesar serta kompetensi teknis komprehensif dilengkapi 

fasilitas dan teknologi canggih terbaru. Ada empat klasifikasi 

pelayanan yang dimiliki oleh RDH, yaitu: general practitioner 

(GP), specialist, centre of excellent (COE), dan VIP yang  

merupakan fasilitas medis kedokteran gigi yang menangani 

seluruh kasus pada bidang kedokteran gigi terkecuali tata 

laksana kasus yang harus dilakukan di ruang operasi. Seluruh 

fasilitas pelayanan dan perawatan, diberikan dengan mengusung 

nilai CARING, yaitu Consumers, Accuracy, Reliability, Integrated, 

Nurture, dan Greatness.

TOPPING OFF 

DI SUMMARECON 

SERPONG

yang berada di bawah tanah diwakili 

dengan penggunaan material yang diekspos 

sehingga tampak lebih unik. Material beton, 

kayu, logam, bahkan kabel-kabel semua 

dibiarkan “mentah” tampil apa adanya. 

Selain interior, di banyak bagian di kafe 

ini pun dihias dengan mural atau lukisan 

dinding yang berkesan surealis dan sangat 

menarik. Ya, desain bergaya industrial 

dan steampunk di kafe ini sangat kental 

terasa dan juga menarik perhatian. ‘Arsitek 

dan desain interior kami berusaha sebisa 

mungkin membuat banyak spot yang 

instragramable,” ujar Stephen.

Yang membedakan The Bunker Board 

Game Café dengan kafe lainnya adalah 

pengunjung tidak saja dapat menikmati 

minuman dan makanan, tetapi juga 

merasakan serunya bermain board game. 

“Board Game intinya adalah permainan 

yang menggunakan papan sebagai alat 

permainannya” Di sini ada sekitar 200 

jenis board game yang sebagian besar 

didatangkan dari berbagai negara di 

dunia dan dapat dinikmati dengan harga 

Rp15.000 per jam. Konsepnya adalah 

sepanjang waktu bermain tersebut, para 

the Bunker Board game Cafe

ruko Graha Boulevard D 10/11

Summarecon Serpong

Working hours 10.00 - 22.00 WiB

081286361011

Kafe yang menawarkan keasyikan dan kehangatan berinteraksi

pemain dapat berganti game sebanyak 

berapa pun yang dia mau dari koleksi    

200 jenis board game yang ada di kafe ini. 

Jangan ragu untuk mencoba permainan 

baru, karena di kafe ini ada beberapa 

orang “game master” yang bertugas 

menjelaskan aturan permainan, sekaligus 

membantu memilih permainan yang 

cocok untuk pengunjung. “Para gamers 

kalau sedang bermain serasa punya dunia 

sendiri. Ibarat seperti orang yang sedang 

tinggal di dalam bunker.” jelas Stephen.

Bagaimana dengan makanannya? 

Banyak pilihan, kok,. Mulai dari corn dogs, 

samurai fries, smoked beef risoles, dan 

lain-lain. Selain makanan ringan, bagi Anda 

yang ingin hidangan utama pun tersedia di 

sini. Kisaran harga makanan dan minuman 

di sini juga relatif terjangkau, mulai dari 

Rp20.000 hingga Rp50.000.

NyaMaN ‘BerliNduNg’ 
di tHe BuNKer BOard gaMe Cafe

J
ika Anda ingin masuk ke sebuah 

kafe dan kemudian Anda secara total 

berekspresi dan sedikit melupakan 

rutinitas hidup, The Bunker Board Game 

Café adalah pilihan yang tepat. Nama 

kafe ini sendiri, menurut Stephen, sang 

pemilik, memang dimaksudkan untuk 

“berlindung” dari segala kesibukan sambil 

secara total mengekespresikan diri bersama 

kehangatan teman dan keluarga. Karena 

itulah, kafe ini dirancang dengan konsep 

yang berbeda. Kesan Bunker atau ruang 

RUMAH sAKit gigi DAN MUlUt 
teRBesAR se-AsiA teNggARA
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T
empat minum kopi baru yang terletak di Summarecon 

Serpong ini letaknya berseberangan dengan O!Fish, 

restoran seafood milik aktor Dion Wiyoko. Demeter 

berada di lantai satu, sementara di lantai 2 ada resto JJang 

korean Noodle and Grill. Meski tempatnya tidak begitu besar, 

tapi ruangannya benar-benar digunakan secara maksimal tanpa 

mengurangi kenyamanan pengunjung. 

Di bagian luar kafe adalah smoking room area. Di dalam ada 

split level, sementara di bagian bawahnya masih ada tempat 

duduk untuk pengunjung. Selain itu, sebelum menuju ke lantai 

2 tersedia juga ruangan kecil yang nyaman. Interior kafe ini 

ditata secara minimalis, sekaligus vintage sebagai sentuhan 

antik yang menarik. Yang paling menarik perhatian adalah 

display pesawat telepon kuno yang dipasang di dinding, dengan 

aksen pinggiran berbahan kayu yang menjadi area favorit 

pengunjung untuk selfie. 

Bagaimana dengan menunya? Anda bisa mencoba Hot 

Cappucino. Menurut baristanya, biji kopinya diambil dari 

produksi lokal dengan nama blend Maja - Mandailing dan Toraja. 

Dari baunya tercium sangat acid (asam). Tapi setelah dicicipi, 

rasanya cocok di lidah, tidak terlalu kuat, malah terasa dominan 

jejak cokelat. Mango Vanilla Smoothies juga bisa Anda cicipi. 

Smoothies ini enak, rasanya seimbang antara asam dan manisnya 

buah mangga, yang dipadukan dengan manisnya vanilla dan 

susu. Minuman ini disajikan dengan mangga yang dikerat kecil-

kecil sebagai garnish; penampilannya sungguh menggemaskan. 

Kalau Anda penyuka cake ala tempo dulu, Anda wajib pesan 

Mocha Chocolate Cake. Kue ini terlihat sederhana, tidak terlalu 

kering di lidah, tapi rasanya enak. Paduan cake dan krim moka di 

dalamnya terasa seperti kue-kue yang disajikan zaman oma dan 

opa dulu. Kisaran harga menu di kafe ini antara Rp15.000 hingga 

Rp100.000. Di akhir pekan, kafe ini buka sampai jam 2 dini hari, 

sehingga Anda bisa menikimati waktu santai lebih lama bersama 

keluarga atau para sahabat. Asyik, bukan?

habiskan akhir pekan yang seru 

bersama sahabat sampai dini hari 

di kafe ini.

Demeter Coffee Bar 

ruko Graha Boulevard Blok D no. 21 Summarecon Serpong

Working hours: 

Senin - kamis: 10.00 - 00.00 WiB 

Jumat - minggu: 10.00  - 02.00 WiB

Phone 0811 9911 109

ngopi dan ngemil asyik 
di Demeter

B
agi Anda yang sepakat 

dengan pernyataan 

bahwa ‘ngopi itu digiling 

bukan digunting’, Anda wajib 

datang ke Coffeedential, kafe 

yang menyediakan minuman 

kopi yang diolah dari biji kopi 

lokal yang dipanggang sendiri 

sehingga mempunyai cita rasa 

yang berbeda dari tempat lain. Di 

kafe ini, Anda bisa menanyakan 

terlebih dulu ke barista, 

bagaimana karakter kopi yang 

Anda inginkan; mereka akan 

memilihkan biji kopi yang tepat 

dengan selera Anda. Racikannya? 

Tempat ini berani menjamin 

Anda akan mendapatkan 

pengalaman minum kopi yang 

mengesankan. 

Rasa kopi semakin mantap, 

karena didukung tempat yang 

nyaman. Sebagai kedai kopi, 

Coffeedential termasuk luas 

karena memanfaatkan 2 unit ruko. 

Meja dan kursinya juga banyak, 

sehingga bisa menampung 

lebih banyak pengunjung. 

Kalau Anda ingin mengadakan 

pesta atau acara khusus, tentu 

tempat ini adalah pilihan yang 

tepat. Desainnya simpel dengan 

Citarasa Kopi Khas 
COffeedeNtial

Menikmati 

minuman kopi 

dengan cita rasa 

khas yang diolah 

dengan racikan 

tersendiri.

Coffeedential 

Roastery & eatery 

ruko Dalton Blok DlnU 

no 51-52

Summarecon Serpong

Working hours

mon - Fri 09.00 - 21.00 WiB 

Sat - Sun 08.00 - 22.00 WiB

 Phone 021-2222506

FB: coffeedential roastery

iG: coffeedentialroastery

dominan warna putih, abu-

abu, hitam, dan cokelat. Tentu 

Anda akan betah berlama-lama 

berada di sini. Penerangannya 

juga ditata dengan apik dan 

terang,  sehingga saat Anda 

menghabiskan waktu sambil 

membaca atau berfoto-foto, 

hasilnya akan memuaskan. Kalau 

Anda mampir ke tempat ini di 

siang hari, cahaya alami yang 

masuk pun juga cukup terang. 

Sambil ngopi dan menikmati 

aneka makanan, pengunjung 

juga akan dimanjakan dengan 

alunan musik indie, juga sesekali 

musik instrumental gitar. Yang 

lebih memuaskan lagi, di kafe 

ini pun tersedia wifi dan fitting 

listrik di bawah meja untuk 

Anda mengisi baterai gadget. 

AC-nya juga sejuk sehingga 

Anda akan terus merasa nyaman. 

Selain pilihan kopi, minuman 

non-kopi, juga dessert, tersedia 

juga makanan berat seperti Nasi 

Goreng, Sop Buntut, beragam 

hidangan Pasta, dan masih 

banyak lagi yang lainnya, yang 

semuanya diolah dengan teliti 

untuk mendapatkan cita rasa 

yang lezat.






