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a word from THE EDITOR
Membangun sebuah bangsa 
diperlukan sumber daya 
manusia yang paripurna, 
dan semuanya tidak akan 
tercapai tanpa pendidikan yang 
memadai. Tanggung jawab 
atas pendidikan tidak hanya 
menjadi milik pemerintah, 
tapi juga semua pihak yang 
mampu. Untuk itu inistiatif pihak 
swasta dalam menghadirkan 
lembaga pendidikan menjadi 
sebuah kontribusi yang sangat 
diharapkan. Liputan utama 
Wonderful Life kali ini menyoroti 
kepedulian Summarecon 
terhadap dunia pendidikan 
dengan menghadirkan beragam 
institusi pendidikan berkualitas 
di Kelapa Gading, Serpong, 
Bekasi, hingga Bandung. 

Artikel menarik lainnya 
masih bisa dinikmati, seperti 
ide liburan ke pulau Padar 
yang keindahannya mampu 
menghipnotis hingga 
turis mancanegara, hobi 
fotografi, wisata kuliner dan 
masih banyak lagi. Semoga 
Wonderful Life kali ini 
dapat kembali memberikan 
manfaat dan inspirasi.

Selamat membaca.

Cut Meutia
Editor in Chief

Salam Wonderful ...
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Turut mencerdaskan bangsa 
adalah cita-cita mulia yang 
diusung oleh Summarecon. 
Hal ini diwujudkan dengan 

menghadirkan fasilitas pendidikan di setiap 
awal mula pembangunan kawasan.

Menengok pada masa lampau pengembangan 
kawasan Kelapa Gading oleh Summarecon, 
hanya berselang 3 tahun setelah mengantongi 
ijin pembangunan, Summarecon membangun 
Sekolah Tunas Karya, pada tahun 1979. 
Sekolah ini mulai rampung dan memulai 
menerima siswa di tahun 1981. Dua tahun 
kemudian, pada tahun 1983 Sekolah Al-Azhar 
Kelapa Gading hadir bersama dengan BPK 
Penabur, Jakarta Taipei International School 
dan Sekolah Don Bosco.

Hal serupa kemudian juga dilakukan di 
Serpong, Bekasi dan Bandung. Fasilitas 
pendidikan dihadirkan dengan kualitas 
terbaiknya. Hasilnya, selain menjadi sekolah 
pilihan utama bagi para orang tua untuk 
menyekolahkan putra -putrinya, terdapat juga 
sekolah yang berhasil meraih penghargaan 
berskala internasional.

PT SUMMARECON AGUNG TBK., 
DIKENAL SEBAGAI PERUSAHAAN 
PROPERTI TERKEMUKA YANG TELAH 
MENGEMBANGKAN KAWASAN 
SUMMARECON KELAPA GADING, 
SERPONG, BEKASI, BANDUNG 
DAN KARAWANG. TIDAK HANYA 
MEMBANGUN, TAPI JUGA MEWUJUDKAN 
CITA-CITA DAN IDEALISME UNTUK 
MENGEMBANGKAN KAWASAN 
AGAR BERFUNGSI SEBAGAIMANA 
LAYAKNYA SEBUAH KOTA SEPERTI 
YANG DIAMANATKAN DALAM VISI MISI 
PERUSAHAAN. SALAH SATU IDEALISME 
YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS 
ADALAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI 
DALAM DUNIA PENDIDIKAN.
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SEKOLAH TERPADU PAHOA
-----------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2008, Sekolah Terpadu 
PAHOA yang sarat akan nilai sejarah 
bangsa berdiri kembali di Summarecon 
Serpong. Sekolah ini berawal pada akhir 
abad ke - 19, saat sejumlah pemimpin 
Tionghoa peranakan yang berpendidikan 
barat memulai gerakan pembaruan untuk 
memperbaiki kondisi sosial masyarakat 
Tionghoa, dengan mendirikan perkumpulan 
Tiong Hoa Hwe Koan (THHK). Setahun 
setelah berdirinya THHK, pada tanggal 17 
Maret 1901 didirikan sekolah THHK., yang 
menempati gedung perkumpulan THHK 
di Jalan Patekoan atau sekarang dikenal 
sebagai jalan Perniagaan, yang dibeli dari 
Nederlansch Indische Hypotheek Bank di 
Batavia. Karena lokasinya, maka sekolah ini 
disebut Patekoan Tiong Hoa Hwe Koan atau 
disingkat menjadi Pa Hoa.

Sekolah Pa Hoa menjadi perintis sekolah swasta 
di zaman penjajahan Belanda karena setelah 
sekolah THHK/Pa Hoa didirikan pada tahun 
1901, berdiri pula sekolah Boedi Oetomo (1908), 
Muhammadiyah (1911/1912) dan Taman Siswa 
(1922) yang merupakan taman persemaian bibit 
nasionalisme. Dr. Wahidin Sudirohusodo, salah 
seorang pendiri Boedi Oetomo mengatakan, 
“organisasi kemasyarakatan Tionghoa memacu 
orang Jawa untuk mendirikan organisasinya 
sendiri.” Sekolah Pa Hoa sempat ditutup saat 
penjajahan Jepang dan masa orde baru.

Memasuki era reformasi, 
berkat upaya para alumninya, 
sekolah ini terlahir kembali 
dengan nama Sekolah 
Terpadu Pahoa (kata Pa 
Hoa dirangkai menjadi 
Pahoa), yang berlokasi di 
jalan Ki Hajar Dewantara, 
Summarecon Serpong, 
Tangerang. Terdapat jenjang 
pendidikan TK, SD, SMP dan 
SMA. Sekolah Pahoa menjadi 
istimewa karena menekankan 
pendidikan moral yang 
bersifat universal. Sekolah 
Terpadu Pahoa memiliki tiga 
bahasa pengantar, yaitu 
Bahasa Indonesia, Mandarin 
dan Inggris. Siswa juga 
diajarkan untuk mencintai 
dan memiliki kedekatan 

dengan alam, sehingga TK 
Pahoa khusus dirancang 
dengan konsep green 
building. Bangunan sekolah 
ini memiliki roof garden dan 
kelas tanpa pendingin udara 
yang justru sangat baik bagi 
kesehatan dan perkembangan 
anak. Bangunan ini banyak 
mendapatkan penghargaan 
internasional. Pada tahun 
2014, Pahoa mendapatkan  
Five Star Best Public 
Services Development 
dari International Property 
Awards serta World Golden 
Winner (Purpose Built 
Category) dan Silver Winner 
(Sustainable Development 
Category) dari FIABCI World 
Prix d’Excellence Award.
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UNIVERSITAS MULTIMEDIA 
NUSANTARA (UMN)
--------------------------------------------------------
Pada tahun 2009, sebuah 
fasilitas pendidikan dengan 
tingkat Universitas untuk 
pertama kalinya kalinya hadir 
di Summarecon Serpong. 
Menempati lahan seluas 8 
hektare, Universitas Multimedia 
Nusantara (UMN) hadir dikelola 
Yayasan Multimedia Nusantara, 
dan didirikan Kompas Gramedia. 
Kampus yang berada di kawasan 
Scientia Garden ini dilengkapi 
fasilitas sport center, foodcourt, 
asrama, perpustakaan, dan 
laboratorium. Saat ini UMN sudah 
menjadi salah satu universitas 
terkemuka di Indonesia.

SEKOLAH ISLAM AL AZHAR
-----------------------------------------------------
Menunjang ketersediaan 
fasilitas pendidikan di 
Summarecon Bekasi, 
Summarecon melalui Yayasan 
Syiar Bangsa menjalin 
kerjasama dengan YPI Al-
Azhar, mengembangkan 
Sekolah Islam Al Azhar Kota 
Summarecon Bekasi yang 
diresmikan pada 26 November 
2013. Sekolah ini dilengkapi 
fasilitas peribadatan bagi umat 

Muslim, yaitu Masjid Raya 
Al Azhar Kota Summarecon 
Bekasi yang menempati lahan 
seluas 3.000 meter persegi 
dan merupakan karya desain 
Arsitek Ridwan Kamil.Pada 
tahap pertama Sekolah Islam 
Al-Azhar Kota Summarecon 
Bekasi ini menempati lahan 
seluas 1 hektare, dengan luas 
bangunan mencapai 12.000 
meter persegi.

Pada 26 Agustus 2015, diresmikan 
tahap kedua sehingga secara 
total, gedung sekolah yang 
menyediakan jenjang pendidikan 
dari SD, SMP, hingga SMA ini 
mempunyai luas sekitar 20.160 
meter persegi. Sekolah Islam 
Al Azhar juga akan beroperasi 
di Summarecon Serpong pada 
tahun ajaran 2018/2019, dan 
segera menyusul berikutnya di 
Summarecon Bandung.
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PRADITA INSTITUTE
-----------------------------------------------------------------------------
Sebagai perusahaan properti terkemuka di Indo-
nesia, Summarecon memiliki pengalaman selama 
43 tahun di bisnis properti dan pengembangan 
kawasan township. Dengan pengalaman ini, 
Summarecon telah memiliki repository penge-
tahuan yang mendalam dan berharga. Sebagai 
perusahaan yang memiliki cita-cita mencer-
daskan bangsa, Summarecon berupaya agar 
bekal pengalaman dan ilmu yang dimiliki dapat 
dimanfaatkan secara luas untuk kemajuan bangsa 
melalui pendidikan formal. Upaya ini diwujudkan 
oleh Summarecon dan mitra bisnis korporasinya 
dengan menginisiasi berdirinya Pradita Institute.

“Pradita Institute merupakan Enterprise Uni-
versity, yang mampu menjawab kebutuhan 
dunia usaha akan sumber daya manusia yang 
siap pakai. Para mahasiswa di Pradita Institute 
akan memiliki kesempatan untuk belajar dan 
berinteraksi dengan Summarecon, mempe-
lajari proyek yang telah dan sedang diker-
jakan, juga profesionalisme yang terlibat di 
dalamnya. Sehingga mahasiswa akan semakin 
kaya akan pengetahuan, karena tidak hanya 
mempelajari teori tapi juga keterampilan prak-
teknya”, demikian dijelaskan oleh Adrianto P. 
Adhi, Presiden Direktur Summarecon.

Dengan konsep Enterprise University dan tagline, 
Develop Nation’s Potential Pradita Institute akan 
turut memberikan kontribusi membangun talenta 
bangsa agar menghasilkan professional dan 
entrepreneur muda yang siap bekerja, berkarya, 
serta bernilai tinggi. Rektor Pradita Institute, Prof. Dr. 
Ir. Richardus Eko Indrajit M.Sc., M.B.A., M.Phil., M.A. 

Pradita Institute 
menghadirkan sistem 
pembelajaran yang dirancang 
mendekati kondisi kerja 
yang akan dihadapi oleh 
mahasiswa, sehingga 
setiap case study, materi 

S1 Desain Komunikasi 
Visual, S1 Desain Interior, 
S1 Perencanaan Wilayah 
(Urban Design), S1 Teknik 
Sipil, S1 Sistem Informasi, S1 
Teknik Informatika dan S1 
Pariwisata & Perhotelan.

menjelaskan “Pradita Institute 
merancang program pendidikan 
yang menggabungkan 
filosofi perguruan tinggi yang 
teoritis dan sistematis dengan 
pendekatan korporasi bisnis 
yang praktis dan pragmatis. 
Konsep pendidikan yang 
unik ini didukung pula oleh 
komposisi tenaga pengajar yang 
berpengalaman dan berkualitas. 
Dimana Pradita Institute 
mengkombinasikan para 
akademisi professional dengan 
para praktisi aktif. Sehingga 
dalam aktivitas belajar mengajar 
nanti, mahasiswa Pradita 
dibimbing langsung oleh para 
pelaku di industri yang relevan”.

pembelajaran hingga simulasi 
kerja akan banyak dilakukan 
langsung di lapangan dengan 
pendampingan dosen 
akademisi maupun praktisi. 
Dengan formulasi program ini, 
mahasiswa Pradita Institute, 
dari mulai semester awal akan 
memiliki pengalaman dan 
akses langsung ke dunia kerja 
dan Industri yang diminati. 
Pradita Institute bercita-cita 
tidak hanya melahirkan Fresh 
Graduate namun Experienced 
Graduate yang siap ber-
kontribusi di masyarakat. 
Saat ini Pradita Institute 
menawarkan 8 program studi 
antara lain, S1 Arsitektur, 
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BINA NUSANTARA BEKASI
----------------------------------------------------
Fasilitas pendidikan di 
Kota Summarecon Bekasi 
semakin lengkap dengan 
ditandatanganinya perjanjian 
dengan Bina Nusantara pada 
29 April 2015. Kampus BINUS 
University berdiri di lahan 
seluas 3,6 Ha. Pembangunan 
kampus ini dicanangkan 
selesai pada tahun akademik 
2018/2019. Walau begitu, 
aktivitas kampus ini telah 
dimulai sejak bulan Maret 
2016, dengan membuka 
perkuliahan online learning. 
Aktivitas perkuliahan di 
sekolah ini akan memiliki 
standar internasional didukung 
infrastruktur canggih berbasis 
Information Communication 
technology (ICT) menjadi 
tulang punggung Smart Digital 
Campus yang terintegrasi.
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Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Summarecon Bandung
dengan  ITB  untuk mengembangkan  ITB  Innovation Park,
Senin, 10 Juli 2017

ITB INNOVATION PARK
--------------------------------------------------
Sejalan dengan program 
pemerintahan Presiden 
Joko Widodo untuk 
meningkatkan produktivitas 
masyarakat dan daya saing 
di industri pasar global, 
akan dimulai pembangunan 
sejumlah Science Techno 
Park (STP) di seluruh 
Indonesia. Fasilitas riset 
tersebut dilengkapi sarana 
dan prasarana berteknologi 
terkini dan dibangun di 
beberapa daerah, salah 
satunya di Kota Bandung.

Summarecon Bandung 
mengadakan kerja sama 
dengan Institut Teknologi 
Bandung (ITB) dalam 
mengembangkan Science 
Techno Park di atas sebidang 
tanah seluas 1 hektare. Kerja 
sama ini terlaksana dengan 
adanya hibah lahan seluas 
6.027 meter persegi dari 

PT Summarecon Agung Tbk., 
melalui anak perusahaannya, 
PT Mahkota Permata Perdana 
kepada Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) untuk 
pembangunan Institut Teknologi 
Bandung (ITB) Innovation 
Park di kawasan kota terpadu 
Summarecon Bandung. •
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THERE’S NO SOUL FOR 
THE HOUSE WITHOUT 
A BOOKSHELF. JIKA 
ANDA SETUJU DENGAN 
KALIMAT INI, BERARTI 
ANDA BISA MENCONTEK 
TIPS MENGHADIRKAN 
BOOKSHELL DI RUMAH 
TANPA MENGHABISKAN 
BANYAK TEMPAT. 
READ THIS ONE!

BOOK~
SHELF
untuk 
Pecinta 
Buku

PILIH SATU 
DINDING
Tidak perlu 
ruangan khusus 
untuk membuat 
perpustakaan. 
Pilih saja salah 
satu sisi dinding 
di rumah, seperti 
di ruang keluarga 
atau ruang 
tamu. Kemudian 
letakkan rak buku 
dan kursi nyaman.

Ibarat jendela, buku adalah jalan pintas untuk melihat 
dunia. Bahkan Anda rela menyisihkan uang demi membeli 
buku-buku favorit, hingga koleksi buku yang ada di kamar 
mulai menggunung. Kalau sudah begini, kenapa tak 
terpikir untuk membuat semacam perpustakaan mini? 
Lalu, apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat 
perpustakaan sendiri? Berikut ini tips-nya.

ATUR BUKU 
BERDASARKAN WARNA
Strategi mengatur buku 
berdasarkan warna memiliki 
potensi untuk menghindari 
terlalu banyak barang yang 
tidak beraturan, sekaligus 
membuat buku-buku tertata 
secara dekoratif. Gunakan 
rak berwarna putih dan isi 
dengan buku-buku berwarna. 
Perpaduan ini sangat serasi 
dan bahkan membuat suasana 
ruangan menjadi lebih segar.
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SEDIAKAN TEMPAT DUDUK YANG NYAMAN
Agar waktu membaca menjadi lebih nyaman, 
tambahkan tempat duduk seperti sofa dengan 
bantal atau kursi yang cukup empuk untuk 
duduk berlama-lama. Agar kehadiran kursi tidak 
mengaburkan pandangan mata dengan banyaknya 
buku, gunakan kursi dengan warna solid dan netral.

BUAT RAK BUKU YANG UNIK
Jika ingin membuat visual yang menarik di perpustakaan Anda, 
desain rak buku menjadi sesuatu yang tidak biasa. Misalnya 
setiap kubikal buku diletakkan dengan posisi diagonal, 
sehingga menambah nilai artistik.

MANFAATKAN LORONG RUMAH
Anda juga bisa memanfaatkan lorong di rumah 
dengan menaruh rak buku di sisi–sisi dinding untuk 
menghemat ruangan. Jika memungkinkan, gunakan 
rak tinggi yang dapat menutup seluruh dinding. 
Namun bila terbatas, gunakan rak yang tingginya 
setengah dari tinggi dinding. Berikan warna yang 
ringan agar lorong rumah tidak terlihat sempit.

PERHATIKAN 
KUALITAS 
PENCAHAYAAN
Perpustakaan 

merupakan tempat 
yang digunakan 

selama berjam- jam, 
baik untuk membaca buku, 

belajar, bahkan melakukan penelitian. Pastikan 
perpustakaan rumah Anda memiliki pencahayaan 
berkualitas, sehingga aktivitas membaca tidak 

akan merusak mata. Untuk menambah efek 
dramatis, tambahkan lampu kecil di bagian atas 

rak yang dapat menyorot buku -buku.
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Kepercayaan 
masyarakat yang 

begitu tinggi terhadap 
Summarecon Bekasi telah 
menghasilkan penjualan 
yang baik, dari perumahan, 
komersial maupun apartemen. 
Komitmen yang tinggi dalam 
memberikan service serta 
kualitas produk terbaik dan 
tepat waktu, membuat 
tingginya kepercayaan 
dan minat masyarakat 
untuk memiliki hunian di 
Summarecon Bekasi. 

SEJAK DIKEMBANGKAN PADA 
TAHUN 2010, KOTA SUMMARECON 
BEKASI DENGAN CEPAT TELAH 
MENJADI SEBUAH KOTA MODERN 
YANG PRESTIS DAN TUMBUH 
BERKESINAMBUNGAN.

BURGUNDY 
RESIDENCE
Cluster Pertama 
The Orchard 
Summarecon Bekasi

Melengkapi kawasan Kota 
Summarecon Bekasi memper-
kenalkan THE ORCHARD, sebuah 
pengembangan kawasan hunian 
terbaru dari Summarecon Bekasi 
seluas 30 Ha dengan konsep 
Urban Nature Living. The Orchard 
Summarecon Bekasi berlokasi di 
sisi utara Summarecon Bekasi.

Prestise dan gaya hidup 
akan menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dari The 
Orchard Summarecon Bekasi 
mengingat lokasinya dekat 
dengan Summarecon Mal 
Bekasi dan berbagai fasilitas 
dan sarana umum untuk 
mendukung kehidupan semua 
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anggota keluarga, seperti Auto 
eXhibition Center (AXC), La 
Terrazza Culinary Park, Pasar 
Modern Sinpasa dan deretan 
Rukan Komersial. Menemukan 
sarana pendidikan berkualitas 
dan bereputasi baik pun tak 
sulit, karena letak Burgundy 
Residence dekat dengan 

Sekolah Islam Al-Azhar, 
Sekolah BPK Penabur, 
Universitas Bhayangkara serta 
Universitas Binus. Penguni juga 
dapat menikmati fasilitas Bus 
TransJakarta dengan 2 rute 
baru di Summarecon Bekasi 
untuk tujuan Bundaran HI dan 
Tanjung Priok.

Burgundy Residence menjadi 
cluster pertama yang ditawarkan. 
Sebuah cluster hunian yang 
apik, bergaya arsitektur modern 
kontemporer dengan sentuhan 
nuansa yang natural dan elegan. 
Burgundy Residence menghadirkan 
rumah berarsitektur 2 lantai 
dengan facade yang menarik 
melalui penggunaan batu alam 
ataupun aksen kayu. Penataan 
layout ruangan dilakukan secara 
optimal sehingga ruangan menjadi 
sangat efisien.

Sebagai hunian yang mendukung 
gaya hidup modern yang 
seimbang, Burgundy Residence 
menghadirkan hunian dengan 
ruang terbuka hijau yang luas serta 
lingkungan yang berdampingan 
langsung dengan danau yang dapat 
menjadi oase of calm bagi para 
penghuni. Burgundy Residence 
juga dilengkapi fasilitas Club House 
di tepi danau, lengkap dengan 
kolam renang, children playground 
dan multifunction room, tempat 
di mana semua keluarga 
bisa bersantai, berinteraksi, 
bersosialisasi, sambil beraktifitas 
menikmati lingkungan yang asri.

Burgundy Residence juga 
menawarkan kehidupan yang 
aman dan nyaman, karena 
dilengkapi dengan sistem 
keamanan terpadu 24 jam dengan 
access card dan kamera CCTV serta 
jaringan infrastruktur bawah tanah 
(underground). Jalan lingkungan 
yang lebar serta adanya danau dan 
taman yang besar sejalan dengan 
prinsip gaya hidup sehat.

Burgundy Residence hadir dengan 
ukuran yang beragam, mulai 
tipe Scarlet (6 x 11), Magenta (7 
x 13), serta Vermilion (8 x 13). 
Untuk informasi lebih lanjut, dapat 
menghubungi 021 886 6666 atau di 
www.summareconbekasi.com. •

May 2018  |  Wonderful Life Magazine 19



Kawasan ini menjadi 
area pengembangan 

terbaru setelah sebelumnya 
sukses mengembangkan tiga 
kawasan perumahan yaitu 
Pondok Hijau Golf, Scientia 
Garden hingga kawasan 
perumahan yang telah 

TAHUN 2017 MENJADI TAHUN YANG 
SANGAT SPESIAL UNTUK SUMMARECON 
SERPONG, SALAH SATU UNIT USAHA PT 
SUMMARECON AGUNG TBK. DI TAHUN 
INI SUMMARECON SERPONG AKHIRNYA 
MELUNCURKAN PENGEMBANGAN 
KAWASAN TERBARU YANG DINAMAKAN 
SYMPHONIA, MAHAKARYA TERBARU 
AREA HUNIAN SELUAS 200 HEKTAR.

Summarecon Serpong Sukses dalam 

PENJUALAN PERDANA 
SYMPHONIA mendapatkan penghargaan 

dengan skala internasional, 
yaitu The Springs. Seluruh 
area ini sudah berkembang 
pesat dan memiliki tingkat 
huni yang tinggi.

Mengangkat tagline “Embrace 
The Future With Nature’s 
Lifestyle”, Symphonia resmi 
diluncurkan pada tanggal 28 
Oktober 2017 yang lalu di 
Plaza Summarecon Serpong, 
Tangerang. Dua cluster 
perdana yang dihadirkan 
yaitu Cluster Verdi dan Cluster 
Vivaldi. Penjualan tahap 
pertama Symphonia melalui 2 
cluster ini berlangsung sukses 
hingga berhasil menarik minat 
konsumen properti yang 
sangat tinggi, seluruh unit 
yang ditawarkan terjual habis 
dalam satu hari penjualan. 

Bahkan atas permintaan 
konsumen, Summarecon 
Serpong kembali membuka 
tahap kedua, sehingga total 
unit yang terjual melebihi 
dari jumlah yang ditawarkan. 
Sampai penutupan acara 
launching, berhasil terjual 
total 363 unit.

Symphonia merupakan sebuah 
icon baru dari hunian modern 
berkonsep hijau dan memiliki 
visi teknologi jauh kedepan 
dengan memadukan sejumlah 
kekuatan utama yaitu energi, 
teknologi dan ekologi yang 
dikemas menjadi satu simfoni 
yang merangkai keunggulan 
sebagai sebuah kawasan 
hunian yang nyaman. 
Teknologi yang dihadirkan 
adalah pemanfaatan energi 
matahari lewat panel surya 
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dan smart home system 
dengan teknologi terbaru.

Keistimewaan yang 
dihadirkan Symphonia 
sangat beragam dan layak 
untuk dipertimbangkan 
sebagai piihan hunian untuk 
keluarga. Summarecon 
Serpong mendedikasikan 
green technology yang 
diaplikasikan ke setiap hunian 
melalui teknologi Solar 
Energy System, yaitu berupa 
pemasangan panel surya pada           
cluster perdana, Verdi dan 
Vivaldi untuk membantu 
penghematan penggunaan 
energi listrik konvensional. 
Sistem ini terintegrasi dengan 
PLN yang menjamin setiap 
rumah memiliki tabungan 
energi yang sewaktu-waktu 
bisa digunakan.

Setiap hunian di Symphonia 
juga terkoneksi dengan alam, 
sehingga menjadi tempat yang 
tepat bagi keluarga untuk 
tumbuh dan berkembang. 
Dengan demikian kawasan 
ini sekaligus menjadi wujud 
dedikasi misi Summarecon 
dalam mewujudkan kehidupan 
yang seimbang.

Symphonia memiliki lokasi yang 
strategis, penghuni di kawasan 
ini akan lebih mudah untuk 
menjangkau berbagai fasilitas 
publik, seperti pusat bisnis, 
pusat pendidikan dan juga 
kesehatan serta pusat lifestyle 
dan entertainment. Kawasan ini 
juga dilengkapi dengan jogging 
track dan jalur sepeda untuk 
menyusuri kawasan dan danau, 
outdoor fitness, dan floating 
barbeque pavillion.

Selain itu juga akan hadir 
fasilitas seperti: reading 
zones, amphitheater, 
playground, touching pond, 
happy hills dan beberapa 
sarana pendukung lain. 

Dua cluster perdana 
yang ditawarkan kepada 
konsumen properti yaitu 
Cluster Verdi dan Cluster 
Vivaldi berada di lokasi 
premium Symphonia dan 
memiliki akses berupa 
pemandangan indah ke 
arah Harmony Lake. Kedua 
cluster ini dirancang khusus 
dengan gaya arsitektur 
modern kontemporer yang 
memberikan kesan elegan, 
dan didukung dengan tata 
ruang bangunan rumah 
yang memanfaatkan potensi 
pencahayaan dan sirkulasi 
udara yang alami. •
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Kerja sama ini 
dilaksanakan melalui 

pembangunan infrastruktur 
yang dilakukan Summarecon 
Bandung di atas lahan seluas 
kurang lebih 48.912 meter 
persegi milik Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat. 

Infrastruktur tersebut 
berupa pembangunan jalan, 
bundaran, dan flyover yang 
menghubungkan Exit Tol 
Gedebage KM149 Padaleunyi 
dengan jalan umum 
lainnya untuk kepentingan 
masyarakat. Kerja sama 
Pemerintah Provinsi Jawa 

KERJA SAMA
SUMMARECON 
BANDUNG &
PEMPROV JABAR 
Bangun 
Infrastruktur di 
Wilayah Timur 
Bandung

DALAM RANGKA MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
DI WILAYAH TIMUR BANDUNG, 
PT SUMMARECON AGUNG, TBK., 
MELALUI UNIT USAHANYA, 
SUMMARECON BANDUNG
(PT MAHKOTA PERMATA PERDANA) 
MENJALIN KERJA SAMA DENGAN 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

Barat dengan Summarecon 
Bandung pun dituangkan 
dalam bentuk Perjanjian Kerja 
Sama yang ditandatangani 
kedua belah pihak pada hari 
Rabu, 10 Januari 2018. 

Seluruh pembangunan jalan 
tersebut merupakan bagian 
dari sistem besar konstelasi 
jaringan jalan tol Bandung 
Raya, di mana di dalamnya 
terdapat pembangunan 
flyover tol yang merupakan 
bagian dari Bandung Intra 
Urban Toll Road (BIUTR). 
“Kami sangat bersyukur 
dengan berlangsungnya 
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penandatanganan kerja sama 
antara Summarecon Bandung 
dengan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat. Dengan demikian, 
infrastruktur berupa jalan 
yang sudah Summarecon 
dan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat rencanakan 
bersama sejak tahun 2015 
dapat segera dilaksanakan 
pembangunannya,” 
ujar President Director 
Summarecon, Adrianto P. Adhi. 

Lebih lanjut, Executive 
Director Summarecon 
Bandung, Hindarko Hasan, 
menambahkan bahwa 

pembangunan infrastruktur 
ini akan memberikan banyak 
manfaat bagi kota dan 
juga masyarakat Bandung, 
diantaranya akses menuju 
Masjid Raya Jawa Barat Al 
Jabbar, Sarana Olah Raga 
(SOR) Bandung Lautan Api, 
serta Jalan Gedebage Selatan 
bisa menjadi lebih cepat 
dan mudah. “Selain itu, 
infrastruktur ini juga akan 
terhubung dengan kawasan 
Summarecon Bandung,” 
katanya.

Berlokasi di Kota Bandung 
bagian Timur (Gedebage), 

kota terpadu Summarecon 
Bandung merupakan kawasan 
seluas 300 hektare yang terdiri 
atas bangunan residensial 
dan komersial. Kota terpadu 
ini dilengkapi beberapa fitur 
kawasan, seperti ruang terbuka 
hijau dan akses Bandung Intra 
Urban Toll Road (BIUTR) yang 
dibangun pemerintah menuju Exit 
Tol Gedebage KM149 Padaleunyi, 
yang menjadikannya salah satu 
titik pertemuan strategis antara 
Outer Ring Road dan Inner Ring 
Road. Selain itu, Kereta Cepat 
Jakarta – Bandung nantinya dapat 
diakses dengan mudah dari dekat 
kawasan Summarecon Bandung. •
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Wonderful ACTIVITIES

Summarecon

Medical Check-Up diperlukan 
oleh pria dan wanita berbagai 
usia. Bahkan bila Anda 
yang terlihat sehat pun 
perlu melakukannya untuk 
mengetahui tingkat kesehatan, 
serta mendeteksi dini 
kemungkinan penyakit yang 
belum menunjukan gejala.

Memang biaya yang 
dikeluarkan untuk medical 
check-up tidaklah sedikit, 
namun bayangkan Anda akan 
mengeluarkan biaya yang jauh 
lebih besar jika sudah telat 
menangani dan mengobati 
penyakit yang Anda tidak 
sadari punyai.

Lakukanlah medical check-up 
secara rutin untuk megetahui 
perkembangan kesehatan 
dan tingkat kebugaran tubuh 
kita. Memiliki data kesehatan 
akan mempermudah dokter 
mengetahui hal yang tidak 
wajar pada tubuh Anda, 

Pentingnya Melakukan
MEDICAL CHECK-UP

Tidak sampai disitu saja, program ini juga 
memberikan fasilitas konsultasi dari hasil medical 
check-up yang sudah dilakukan. Setiap karyawan 
mendapatkan hasil dari medical check-up secara 
lengkap dan terperinci, sehingga memudahkan 
dokter mendiagnosa keadaan tubuh peserta dan 
menyarankan langkah terbaik untuk menjaga 
tubuh tetap sehat atau mencegah datangnya 
penyakit yang tidak diharapkan.

Selain untuk mendiagnosa kebugaran tubuh 
Anda, medical check-up bisa memotivasi Anda 
untuk memiliki gaya hidup lebih sehat setiap 
harinya. Medical check-up ini merupakan langkah 
antisipasi yang sangat efektif dalam mendeteksi 
risiko keberadaan penyakit yang ada di dalam 
tubuh. Lakukanlah secara rutin untuk mencegah 
perkembangan tingkat penyakit yang lebih parah
di masa depan.  •

kemudian menyarankan 
langkah apa yang sebaiknya 
Anda lakukan.

Pada akhir September lalu, 
Koperasi PT. Summarecon 
Agung, Tbk bekerja 
sama dengan Bio Medika 
menyelenggarakan program 
medical check-up gratis bagi 
karyawan yang berusia lebih 
dari 30 tahun untuk kawasan 
Kelapa Gading, Serpong 
dan Bekasi. Menghadirkan 
sekitar 20 tenaga ahli, 
program ini meliputi cek 
gula dan tekanan darah, 
fisik, mata, gigi dan rontgen 
paru-paru. Lebih dari 500 
karyawan Summarecon 
mengikuti medical check-up 
di kawasannya masing-
masing. Sementara itu, di 
kawasan Bandung koperasi 
Summarecon bekerja 
sama dengan Kimia Farma 
menyelenggarakan medical 
check-up.
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Itulah sebabnya buah strawberry sangat bermanfaat, 
mulai dari menjaga kesehatan mata, fungsi otak, 

kesehatan tulang, jantung, pencernaan, menurunkan kolesterol 
hingga mencegah kangker. Namun tak hanya sampai disitu, 
strawberry juga bermanfaat untuk menambah kecantikan wajah.

BUAH STRAWBERRY MERUPAKAN BUAH YANG PALING POPULER 
DISURUH DUNIA. SELAIN RASANYA YANG MANIS, BUAH STRAWBERRY 
KAYA AKAN BERBAGAI MINERAL, VITAMIN, ZAT BESI, SERTA 
ANTIOKSIDAN YANG SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK KESEHATAN TUBUH.

MANFAAT 
STRAWBERRY 
untuk Kecantikan

MENGOBATI JERAWAT
Produksi minyak berlebih memang seringkali 
menimbulkan masalah pada kulit karena dapat 
menyebabkan jerawat dan komedo. Strawberry 
memiliki Vitamin C, Alpha Hydroxy Acids (AHA), 
asam salisilat dan flavonoid yang akan mengurangi 
minyak  berlebih. Buatlah masker dengan 
memblender strawberry dan wortel lalu oleskan 
ke kulit selama 20 menit dan bilas dengan air 
bersih. Dengan mengonsumsi strawberry setiap 
hari atau memakai maskernya seminggu dua 
kali, kulit Anda pun akan terhindar dari jerawat.

MEMUTIHKAN GIGI
Asam malat yang terkandung dalam stroberi 
bertindak sebagai zat yang akan mengikis dan 
menghilangkan beberapa noda dan plak pada 
permukaan gigi. Selain itu vitamin C juga dapat 
memutihkan gigi. Sebenarnya dengan mengunyah 
langsung buah strawberry juga langsung mendapat 
manfaatnya pada gigi. Namun Anda dapat mencoba 
cara lain seperti menggosok gigi dengan strawberry 
lalu diamkan selama 2 menit sebelum berkumur.

MEREMAJAKAN KULIT 
Vitamin C dan antioksidan 
yang dimiliki oleh buah 
strawberry mampu mencegah 
kerusakan kulit yang 
diakibatkan oleh radikal 
bebas. Selain itu, kandungan 
likopen didalamnya mampu 
memperlambat proses 
penuaan pada kulit. Anda 
dapat membuat masker 
strawberry sebagai anti-aging 

alami yang dapat mengangkat 
sel-sel kulit mati. Cara 
membuatnya cukup mudah 
yaitu tumbuk strawberry 
beku, tambahkan madu, 
oleskan pada bagian wajah 
dan leher yang bersih selama 
20 menit, lalu bilas dengan 
air hangat. Lakukan teratur 
minimal seminggu sekali 
untuk hasil yang maksimal.
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Kekayaan bangsa yang telah 
terdokumentasikan dalam 

karya literatur tersebut telah menjadi 
sebuah bagian esensial dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia.

Jumlah motif kain batik di Indonesia 
sudah tidak terhitung banyaknya. 
Ragam corak dan warna batik 
dipengaruhi oleh berbagai pengaruh 
asing. Awalnya, batik memiliki ragam 
corak dan warna yang terbatas, dan 
beberapa corak hanya boleh dipakai 
oleh kalangan tertentu. Namun batik 
pesisir menyerap berbagai pengaruh 
luar, seperti para pedagang asing dan 
juga para penjajah. Warna -warna 
cerah seperti merah dipopulerkan oleh 
Tionghoa, yang juga mempopulerkan 
corak burung phoenix. Bangsa 
penjajah Eropa juga mengambil minat 
kepada batik, dan hasilnya adalah 
corak bebungaan yang sebelumnya 
tidak dikenal (seperti bunga tulip) 
dan juga benda-benda yang dibawa 
oleh penjajah (gedung atau kereta 
kuda), termasuk juga warna-warna 
kesukaan mereka seperti warna biru.

KEKAYAAN 
TEKSTIL

Indonesia
INDONESIA MERUPAKAN 

NEGERI YANG KAYA AKAN 
KEANEKARAGAMAN SUKU, 

BUDAYA, SENI DAN KEINDAHAN 
ALAM. TERINSPIRASI DARI 
KEKAYAAN NEGERI ITULAH 
LAHIR SEBUAH WARISAN 

KERAJINAN KAIN TRADISIONAL 
TURUN TEMURUN DI 

BERBAGAI DAERAH, KAIN 
BATIK DAN TENUN.
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Batik tradisional tetap 
mempertahankan coraknya, 
dan masih dipakai dalam 
upacara-upacara adat, karena 
biasanya masing-masing corak 
memiliki perlambangan khusus.

Dibandingkan dengan 
kain batik, seni kain tenun 
merupakan kerajinan tangan 
yang cukup sulit dalam 
proses pembuatannya karena 
penuangan motif tenunan 
hanya berdasarkan imajinasi 
penenun sehingga dari segi 
ekonomi kain tenun memiliki 
harga yang cukup mahal. 
Tenunan sangat bernilai 
dipandang dari nilai simbolis 
yang terkandung didalamnya, 
termasuk arti dari ragam 

hias yang ada, karena ragam 
hias tertentu yang terdapat pada 
tenunan memiliki nilai spiritual dan 
mistik menurut adat.

Keragaman koleksi kain nusantara, 
khususnnya kain batik dan 
busana terbaru karya designer 
Indonesia ternama, kerajinan 
tangan hingga produk-produk 
kualitas terbaik karya anak 
bangsa akan hadir kembali di 
Mal Kelapa Gading (MKG). Dalam 
rangka memeriahkan hari Batik 
Nasional yang jatuh pada tanggal 
2 Oktober nanti, MKG kembali 
mempersembahkan acara Pesona 
Batik Wastra Indonesia untuk ke-3 
kalinya yang akan diselenggarakan 
pada tanggal 28 September - 7 
Oktober 2018.

Wardrobe provide by Jajaka X  Ivan Gunawan

Wardrobe provide by Abee & Danny Setriadi
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Dalam sambutannya, Soetjipto Nagaria 
menjelaskan proses pembangunan wihara 

yang memakan waktu hingga tiga tahun, dimulai 
pada tahun 2015. Pembangunan ini dilakukan  
karena belum ada fasilitas rumah ibadah bagi 
umat Buddha. Wihara Ekayana akan melengkapi 
fasilitas rumah ibadah lainnya yang telah hadir 
di kawasan tersebut seperti Mesjid Raya Asmaul 
Husna di Gading Serpong, juga fasilitas pendidikan 
keagamaan seperti Sekolah Islam Al Azhar yang 
akan memulai penerimaan siswa pada bulan Juli 
2018 untuk jenjang Sekolah Dasar, disusul SMP dan 
SMA di tahun berikutnya.

Pembangunan tempat Ibadah memang menjadi 
salah satu fokus pembangunan di setiap 
kawasan yang dikembangkan oleh Summarecon. 
Sebelumnya di Kelapa Gading, pembangunan 
kawasan juga disertai dengan kehadiran Mesjid 
Raya Al Musyawarah, dilanjutkan Mesjid Raya Al 
Azhar dan Sekolah Islam Al Azhar di Summarecon 

Diresmikan Rumah Ibadah 
bagi Umat Buddha
WIHARA EKAYANA 
SERPONG

MELENGKAPI FASILITAS KAWASAN KOTA SUMMARECON 
SERPONG, SATU LAGI FASILITAS IBADAH DIRESMIKAN. PADA 
HARI SENIN, 18 DESEMBER 2017, RUMAH IBADAH WIHARA 
EKAYANA SERPONG YANG BERALAMAT DI JALAN KI HAJAR 
DEWANTARA NO 3A. GADING SERPONG, TANGERANG, 
DIRESMIKAN OLEH MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, DIDAMPINGI OLEH BUPATI 
TANGERANG AHMED ZAKI ISKANDAR DAN KOMISARIS UTAMA 
SEKALIGUS FOUNDER SUMMARECON SOETJIPTO NAGARIA. 

Gunting pita peresmian Wihara Ekayana Serpong oleh Mentri 
Agama RI, H Lukman Hakim Saifuddin, Bupati Tangerang 
Ahmed Zaki Iskandar, Kepala Wihara Biksu Aryamaitri 
Mahasthavira, Komisaris Utama Summarecon Soetjipto 
Nagaria dan Franky Oesman Widjaya
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Bekasi, juga yang akan segera 
hadir di Summarecon Bandung 
adalah pembangunan Mesjid 
Raya juga Fasilitas Pendidikan 
Sekolah Islam Al Azhar.

Berbagai fasilitas Ibadah 
ini juga menjadi dukungan 
Summarecon terhadap 

keberagaman komponen 
bangsa yang berlandaskan 
azas Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai pedoman Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Wihara Ekayana Serpong 
berlantai lima mampu 
menampung umat dalam 
jumlah besar, memiliki ruang 
kebaktian dan ruang meditasi. 
Fasilitas lainnya antara 
lain ruang-ruang sekolah 
minggu, perpustakaan, serta 
tempat tinggal para biksu. 
Wihara ini juga disebut 
sebagai “Wihara Keluarga 
Buddhis Modern” karena 
melibatkan penggunaan 
teknologi informasi. Bagian 
belakang Wihara ini juga 
dilengkapi pemandangan 
luas danau buatan yang akan 
memberikan kedamaian saat 
beribadah.

Kepala Wihara Ekayana 
Serpong, Biksu Aryamaitri 
Mahasthavira, dalam 
sambutannya memaparkan 
visi Wihara yaitu menjadi 
pusat pengembangan agama 
Buddha yang esensial dan 
kontekstual. Diharapkan 
melalui Wihara ini akan lebih 

banyak mencetak tenaga umat Buddha 
yang dapat berkarya dan berkontribusi bagi 
kesejateraan masyarakat.

Sementara Bupati Tangerang Ahmed Zaki 
Iskandar dalam sambutannya menjelaskan 
bahwa Gading Serpong, Kab Tangerang 
saat ini telah berkembang dan menjadi 
heterogen dengan masyarakat yang terdiri 
dari berbagai suku dan penganut berbagai 
agama, sehingga hadirnya fasilitas Wihara 
ini sangatlah tepat. Ahmad Zaki Iskandar 
juga memastikan proses perizinan dan 
persyaratan pendukung telah dipenuhi, juga 
didukung Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) Kabupaten Tangerang.

Menteri Agama Republik Indonesia,
H. Lukman Hakim Saifuddin dalam 
sambutannya mengutarakan kekagumannya 
atas sosok Soetjipto Nagaria sebagai 
contoh konkret dari seorang Buddhis yang 
mengutamakan kepentingan sesama 
saudara meskipun berbeda agama. Terbukti, 
sebelum membangun Wihara, Soetjipto telah  
membangun begitu banyak tempat rumah 
ibadah dan lembaga - lembaga pendidikan 
keagamaan lainnya. Menteri Agama 
mengharapkan Wihara ini dapat membawa 
semangat baru bagi umat Buddha dalam 
lingkup internal maupun kelompok agama 
lainnya sehingga memberikan kontribusi 
meningkatkan kualitas hidup pribadi, 
keluarga, masyarakat dan bangsa negara 
yang sejahtera di masa depan. •
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Berbagai makanan siap saji 
seperti mie instan menjadi 

pilihan menu makan sehari-hari bagi 
berbagai kalangan. Selain penyajiannya 
yang mudah dan cepat, pilihan 
berbagai varian rasa pun ditawarkan 
oleh berbagai produsen mie instan 
untuk memuaskan lidah para pecinta 
mie. Namun demikian para ahli 
kesehatan menyarankan untuk tidak 
mengkonsumsi mi instan secara rutin 
karena mengandung bahan pengawet 
serta tidak memiliki gizi yang cukup.

Bahagianya ALAMI

Mie instan 
yang telah 

diresmikan Agustus 
2017 lalu ini diproduksi 

dengan bahan - bahan alami, 
dan telah mendapatkan 
sertifikasi HALAL dari 

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) serta sertifikasi 
Vegan Internasional.

PT Indofood Sukses Makmur 
ini merupakan bentuk 
kepedulian bagi masyarakat 
banyak bukan hanya 
masyarakat dengan gaya 
hidup vegetarian melainkan 
juga masyarakat yang peduli 
akan kesehatan dengan 
memilih bahan makanan 
yang alami. Diharapkan mie 
instan DAAI dapat menjadi 
alternative pilihan menu 
makan yang praktis dan 
sehat. Saat ini mie instan 
DAAI sudah dapat dibeli di 
Food Hall dan di berbagai 
supermarket lainnya.

HIDUP DIJAMAN MILENIAL SEKARANG 
INI SEMUA DITUNTUT UNTUK HIDUP 
LEBIH PRAKTIS, TAK TERKECUALI 
DALAM HAL MAKANAN.

Berkaitan dengan isu 
kesehatan tersebut, Mie 
Instan DAAI memberikan 
kabar gembira bagi seluruh 
pecinta mie instan. Mie yang 
hadir dengan 2 varian rasa 
yaitu Rasa Soto dan Rasa 
Mie Goreng menyuguhkan 
rasa yang tidak hanya enak 
tapi juga sehat karena tidak 
mengandung MSG dan tidak 
mengandung bahan pengawet 
serta pewarna buatan.

Mie instan vegan yang 
diproduksi oleh PT DAAI Boga 
bekerjasama dengan
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Kelebihan mengkonsumsi 
mie instan DAAI tidak hanya 
sampai disitu, dengan 
membeli Mie Instan DAAI 
berarti kita sekaligus beramal 
dan membantu masyarakat 
kurang mampu karena 
keuntungan dari penjualan 
tersebut akan digunakan 
untuk menyebarluaskan 
cinta kasih melalui DAAI 
TV Indonesia dan juga 
dialokasikan untuk berbagai 
kegiatan kemanusiaan yang 
dilakukan oleh Yayasan 
Buddha Tzu Chi di Indonesia.

Jika penasaran dengan 
rasanya mie instan DAAI, 
kelezatannya sudah 
dapat dicoba di Kedai Mie 
Hopeng yang berlokasi di 
3 Mal Summarecon yaitu di 
Foodcourt Summarecon Mal 
Kelapa Gading, Foodcourt 
Summarecon Mal Serpong 
dan Foodcourt Summarecon 
Mal Bekasi. Kedai Mie 
Hopeng sendiri merupakan 
bentuk kepedulian dari 
Yayasan Summarecon 
Peduli yang menawarkan 
kreasi menu Mie Instan 
DAAI menjadi Mi Goreng 
Jamur Lada Hitam, Mie 
Goreng Sayur Original, Mie 
Goreng Sambal Matah, Mie 
Goreng Tofu Nanas Asam 
Manis, Mie Soto Kulit Tahu, 
dan Mie Soto Sayur Krecek 
Kacang Tolo.

Selain itu Mie sehat DAAI 
saat ini juga bisa ditemukan 
di Taman Jogging dan juga 
Taman Honai Summarecon 
Kelapa Gading dari pukul 
07.00 hingga 16.00.  •
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Apalagi jika acara 
tersebut merupakan 

momen -momen sakral dalam 
hidup seperti acara perayaan 
ulang tahun, acara tunangan, 
anniversary atau bahkan per-
nikahan. Dekorasi dirasa men-
jadi salah satu elemen penting 
untuk mempercantik yang 
menyempurnakan momen pa-
ling berharga yang diharapkan 
sekali seumur hidup.

Merangkai bunga tidaklah 
mudah, butuh keahlian dan 
tenaga professional untuk 
merangkai bunga secara 
sempurna seperti yang 
ditawarkan oleh Yulika 
Florist & Dekorasi sejak 1985. 
Berpengalaman di bidangnya, 
Yulika memiliki bunga-bunga 
berkualias, baik hasil dari kebun 
sendiri maupun bunga yang 
import dari berbagai dunia.

Semua bunga berkualitas 
tersebut dibuat sesuai 
pesanan dengan keahlian 
khusus oleh tenaga 
professional dalam 
perancangan bunga, hampir 
semua aspek kreasi dapat 
diubah untuk memenuhi 
kebutuhan spesifik 
pelanggan, anggaran, atau 
daftar keinginan khusus. 

Sangat profesional, berdedikasi dan kooperatif. 
Selalu ingin mendengarkan apa yang dibutuhkan 
oleh customer dan mengubahnya seperti yang 
dibayangkan. Yulika Florist & Dekorasi bukan hanya 
solusi untuk dekorasi bunga melainkan solusi untuk 
mempercantik momen bahagiamu.

DEKORASI ACARA TENTU 
RASANYA KURANG LENGKAP 
BILA TIDAK ADA SENTUHAN 
KEINDAHAN BUNGA.

The Beauty of  FLOWERS

YULIKA FLORIST
Jl. Bulevard Kelapa Gading WA 2/12-14, Kelapa Gading Permai, 
Jakarta 14240 PHONE +62 4532630, 4534775, 4530415 OPENING 
HOURS Monday - Saturday 07.00-20.00 & Sunday 07.00 - 17.00 
EMAIL  yulikaflorist@gmail.com WEBSITE yulikaallesscia@
centrin.net.id
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MEMILIKI BUAH HATI YANG 
BERTUMBUH DENGAN SEHAT 
MERUPAKAN DAMBAAN 
SETIAP ORANG TUA. UNTUK ITU 
DIPERLUKAN ASUPAN MAKANAN 
DENGAN GIZI YANG SEIMBANG 
UNTUK MEWUJUDKANNYA.

ANAK 
SULIT 
MAKAN

Mengatasi

Siasati Menu Makanan
----------------------------------------------
Jika anak tidak suka makanan 
tertentu, siasati dengan 
mencampurnya dengan makanan 
lain yang disukai. Penyajian yang 
unik dan cantik serta variasi 
makanan yang beragam juga 
bisa menambah selera makan 
si kecil. Sajikan menu makanan 
dalam porsi yang sedikit namun 
kuantitas yang lebih sering. Hal 
ini agar anak tidak bosan dengan 
makanan yang tersaji.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa 
ada anak-anak yang tidak doyan 
makan sehingga menyulitkan orang 
tua dalam memenuhi kebutuhan 
gizi yang seimbang. Untuk itu ada 
beberapa tips yang perlu diperhatikan 
oleh orang tua.

Buat Waktu Makan 
Menjadi Waktu yang 
Menyenangkan
--------------------------------------
Untuk menghindari trauma 
pada anak, jadikan waktu 
makan menjadi waktu yang 
menyenangkan tanpa ada 
ancaman tertentu jika anak 
tidak mau makan. Usahakan 
berbicara dengan intonasi 
yang rendah dan bujuk anak 
secara perlahan tanpa suara 
yang keras.
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Hindarkan Gangguan Ketika Waktu Makan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jauhkan televisi, gadget ataupun mainan ketika waktu makan tiba. Usahakan 
agar anak fokus kepada makanannya dan bukan kepada hal lainnya. Ada baiknya 
mengajarkan anak untuk makan dalam keadaan duduk dan tidak sambil bermain 
atau berlarian.

Olahraga Bersama
---------------------------------
Saat anak aktif bergerak 
atau berolahraga maka 
metabolisme tubuhnya 
bekerja dengan baik 
untuk membakar kalori. 
Hal tersebut membuat 
tubuh menjadi lapar dan 
meningkatkan nafsu 
makan anak.

Libatkan Anak dalam Proses 
Pembuatan
------------------------------------------------------
Mengajak anak-anak berbelanja bahan 
makanan ataupun memasak membuat 
ikatan antara anak dan orangtua 
menjadi lebih erat. Selama waktu-
waktu tersebut, orangtua bisa sekaligus 
sambil mengedukasi pentingnya makan 
makanan bergizi untuk kesehatan. 
Keterlibatan anak dalam proses 
pembuatan makanan membuat mereka 
dihargai dan tertarik untuk mencicipi 
makanan yang mereka olah sendiri.
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Bertempat di Museum 
Nasional, kilasan eksklusif 

event hasil kerjasama Summarecon 
dengan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta melalui Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi DKI 
Jakarta tersebut dipertunjukan 
kepada partner, tamu undangan 
dan rekan-rekan media. Dalam 
kata sambutannya, Chairman JFFF, 
Soegianto Nagaria menjelaskan. 
“Untuk ke-15 kalinya JFFF masih 
konsisten dengan visi mengangkat 
citra, harkat dan martabat bangsa 
Indonesia di kancah internasional 
melalui sektor industri kreatif berbasis 
budaya. Kehadirannya telah menjadi 
sebuah program yang konsisten 
untuk terus melestarikan serta 
mengembangkan nilai budaya dan 
kekuatan perekonomian Indonesia 
melalui industri mode dan kuliner 
yang berbasis budaya”.

KEMERIAHAN EVENT 
TAHUNAN JAKARTA FASHION 
& FOOD FESTIVAL YANG 
KE-15, DI AWALI DENGAN 
‘PREVIEW’ PADA HARI 
SELASA, 27 MARET 2018.

JFFF 2018
Mengangkat Tren dan 
Rasa Asli Indonesia

Wonderful Life Magazine  |  May 201840

Wonderful EVENT



JFFF 2018
Mengangkat Tren dan 
Rasa Asli Indonesia

Dalam pemaparannya, 
dijelaskan juga bahwa JFFF 
berlangsung pada tanggal 
5 April hingga 6 Mei 2018, 
kembali menghadirkan 
rangkaian acara Fashion 
Festival dan Food Festival. 
Seperti juga tahun-tahun 
sebelumnya, partisipan dalam 
JFFF didominasi oleh UKM, 
produk lokal berkualitas, serta 
jajaran desainer dan instansi 
mode Tanah Air.   

Usai pemaparan Soegianto 
Nagaria, Anies Baswedan 
selaku Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta, mewakili 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta yang bekerjasama 
dengan Summarecon 
menyelenggarakan JFFF setiap 
tahunnya, tampil di atas 
panggung untuk memberikan 
penjelasan serta menunjukkan 
tanggapan positifnya akan 
diselenggarakannya JFFF. 

Food Festival pun tak ketinggalan 
menampilkan sesi Preview 
melalui jajaran menu yang 
disiapkan untuk santap siang 
para tamu. Semua yang hadir 
dapat mencicipi beberapa menu 
khas Nusantara yang dapat 
ditemui dalam Food Festival, 
Kampoeng Tempo Doeloe (KTD), 
2018 mendatang. Setelah sukses 
menyelenggarakan Kompetisi Mie 
Warisan Nusantara tahun lalu yang 
memberikan kesempatan kepada 
pemenang utama membuka 
usaha di Summarecon Mal Kelapa 
Gading, dan juga sebagai bentuk 
dukungan JFFF bagi UKM dalam 
mengembangkan usahanya, 
maka tahun ini KTD mengangkat 
Soto Nusantara yang sekaligus 
mendukung program Bekraf untuk 
mempromosikan Soto “A Spoonful 
of Indonesian Warmth” ke dunia. 
Sebagai tahap pertama, tim telah 
melakukan Kurasi Soto di beberapa 
wilayah Indonesia, serta dilanjutkan 
dengan Kompetisi Soto Indonesia. •

Setelah itu, acara kemudian 
dilanjutkan dengan Preview 
Fashion Festival menghadirkan 
peragaan koleksi dari brand 
lokal, LAKON Indonesia, serta 
beberapa desainer yang akan 
melakukan show nantinya, an-
tara lain Albert Yanuar dan Yo-
safat Dwi Kurniawan mewakili 
para desainer muda yang akan 
tampil pada opening show 
Fashion Festival 2018 bertajuk 
“On Fleek”, tampil juga pada 
hari ini koleksi Jenahara, Marga 
Alam, Mayaratih, Happa by 
Mel Ahyar, dan Eddy Betty. 
Katharina Reena Luandha yang 
terpilih sebagai Face Icon JFFF 
2018 pada kesempatan hari ini 
tampil mengenakan busana 
Eddy Betty, desainer yang 
nantinya akan tampil pada 
puncak acara Fashion Festival, 
JFFF Awards yang mengangkat 
kebaya bertema “Kinasih”, 
didukung kain-kain produksi 
Batik Sida Mukti.
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INDAHNYA DANAU 
MENEMANI SANTAP
DI LAKE VIEW CAFE

MENGULANG KESUKSESAN YANG SAMA SETELAH KLUB 
KELAPA GADING, SUMMARECON JUGA MENGHADIRKAN 
MAHAKARYA TERBARU YAITU KLUB OLAHRAGA DAN 
KLUB KELUARGA DI KAWASAN SUMMARECON SERPONG 
BERNAMA THE SPRINGS CLUB. SELAIN TERKENAL DENGAN 
SPORT CLUBNYA, SALAH SATU SPORT CLUB TERLENGKAP 
DI AREA SERPONG INI JUGA MEMILIKI ROYAL BALLROOM 
TERMEGAH DAN TERMEWAH DI AREA SERPONG.

Summarecon Serpong

Melengkapi segala kebutuhan masyarakat 
masa kini, The Springs Club pun memiliki 

restoran dengan rangkaian menu Indonesia, Asia 
dan Internasional. Untuk memberikan kenyamanan 
yang lebih kepada member-nya, The Springs Club 
menyediakan restoran khusus member yaitu 
Paprika Resto dengan tawaran harga khusus, 
terletak di lokasi strategis, di depan kolam renang 
luas ukuran Olympic dan standar internasional.

The Spring Club turut menyediakan restoran yang 
terbuka untuk umum dengan interior dan nuansa 
yang berbeda yaitu Lake View Cafe. Pemandangan 
danau yang cantik menjadi kelebihan dari cafe ini. 
Pengunjung juga dapat menghabiskan waktu di bar 
atau teras terbuka yang nyaman.

Lake View Cafe dapat menjadi 
pilihan yang tepat untuk 
mengadakan pertemuan 
bisnis, keluarga, atau event-
event lainnya dengan 
kapasitas sedang.

Dengan ditemani keindahan 
danau, pengunjung dapat 
menikmati menu makanan 
yang diolah oleh chef terbaik 
dengan harga terjangkau. 
Beberapa menu favorit antara 
lain Sop Buntut, Peppercorn 
Meltique Steak, dan Bebek 
Sambal Mercon.

Selain itu Lake View Cafe juga 
menyediakan dessert yang 
menjadi salah satu best seller 
di sini yaitu Chocolate Bomb. 

Yang patut dicoba juga 
ditawarkan oleh The Springs 
Club, yaitu BBQ Package di 
Lake Garden untuk Anda yang 
menginginkan suasana pesta 
berbeda bertema outdoor 
dengan suguhan makanan 
lezat dan kualitas terbaik. 
Dibandrol mulai Rp 5,5 juta 
hingga Rp 7,5 juta untuk 
kapasitas 30 orang dengan 
pilihan menu barbeque’s 
lengkap dengan side dish
dan dessert.

Bagi Anda yang ingin memiliki 
pengalaman kuliner yang 
berbeda, datang segera ke 
Lake View Cafe di The Spring 
Club, Summarecon Serpong.
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PLEASED TO 
MEAT YOU

BAGI PARA PECINTA MENU STEAK, PASTI SUDAH TIDAK 
ASING LAGI DENGAN RESTO SATU INI. YUP, ABUBA STEAK 
MEMANG SALAH SATU RESTO YANG MENYAJIKAN CITRA 
RASA STEAK SUPER LEZAT. SEPERTI APA KELEZATANNYA?

Summarecon Bekasi

Berlokasi di kawasan 
Rukan Sinpasa - 

Summarecon Bekasi, resto 
Abuba Steak siap menyambut 
para pecinta steak, mulai 
dari menggunakan daging 
lokal hingga impor.  Abuba 
Steak hadir dengan konsep 
store modern yang terdiri 
dari 2 lantai dengan kapasitas 
mencapai 180 orang. Di lantai 
2 tersedia ruangan makan 
smoking room. Agar terlihat 
sejuk dan nyaman, di lantai 
satu tersedia sofa dan replika 

pohon rindang, yang menjadi 
ciri khas dari Abuba Steak 
Summarecon Bekasi.

Bicara soal steak, Abuba 
menyajikan daging sapi lokal 
dan impor dari New Zealand, 
US dan Wagyu. Setiap daging 
sapi ini memiliki tekstur 
kelembutan dan lemak yang 
berbeda-beda. Untuk range 
harga steak disini, para 
pengunjung cukup merogoh 
kocek mulai dari Rp60.000 
sampai Rp280.000.

ABUBA STEAK
Rukan Sinpasa 
Commercial 
Blok SA 32-33
Sumarecon Bekasi
PHONE +62 21 
2957 2233
OPENING HOURS
Mon-Fri, 10am- 11pm
Sat-Sun, 10am-12pm

Selain menu steak, 
Abuba juga menyajikan 
menu lezat lainnya 
seperti Chicken Steak, 
Pasta, Salmon Steak, Gilled 
Sausages, Grilled Chicken 
Wings dan menu dessert 
seperti Choco Volcano, Oreo 
Cheese Cake, Banana Split, 
dan masih banyak lagi. 
Untuk minuman, Anda bisa 
mencoba beragam minuman 
jus dan milkshake dengan 
range harga mulai dari Rp 
12.000 hingga Rp 30.000.
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Pengunjung setia MKG 
dapat merasakan 

sendiri sensasi bermain 
salju seperti di negara 
empat musim. Di SnowPark 
Adventure ada 3 jenis 
permainan utama yang dapat 
dicoba yakni 2 board slide, 1 
dough-nut slide, serta 1 snow 
playground tempat bermain 
salju. Baik board slide maupun 
dough-nut slide merupakan 
permainan uji adrenalin 
dimana pengunjung dapat 
meluncur dari ketinggian 
dengan menggunakan alas 
seluncur berupa papan 
ataupun ban. Lain halnya 
dengan snow playground, 
di area ini pengunjung bisa 
bebas bermain membuat 
snowman, bola salju, dan 
permainan lainnya atau hanya 
sekedar berfoto di depan igloo 
layaknya orang Eskimo. 

SnowPark Adventure buka 
setiap hari untuk segala usia 
(bagi anak usia di bawah 
7 tahun wajib didampingi 
orang dewasa usia minimal 

Sensasi Bermain Salju di
SNOWPARK ADVENTURE MKG
SETELAH SUKSES 
DENGAN WAHANA 
HOUSE OF TRAP, MULAI 
TANGGAL 20 JANUARI 
2018 SUMMARECON 
MAL KELAPA GADING 
(MKG) MENGHADIRKAN 
WAHANA BARU 
SNOWPARK ADVENTURE.

17 tahun). Agar suhu tubuh tetap 
terjaga normal, para pengunjung 
yang ingin bermain di SnowPark 
Adventure diwajibkan menggunakan 
jaket/mantel dan kaos kaki. 
Loker penyimpanan barang juga 
disewakan di area SnowPark 
Adventure dengan harga Rp 10.000. 
Selain itu, SnowPark Adventure juga 
menyediakan penyewaan sarung 
tangan dan kaos kaki seharga 
masing-masing Rp 10.000.

SNOWPARK
ADVENTURE MKG

MKG 1 Lantai 1

Jam Operasional:
Senin - Minggu, 10.00 - 22.00 WIB

Harga Tiket
Weekdays (Senin - Kamis)

One Day Pass : Rp 175.000,-
Per 45 Minutes : Rp 100.000,-

Weekend ( Jumat - Minggu & Hari Libur)
One Day Pass : Rp 200.000,-
Per 45 Minutes : Rp 125.000,-
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Dikutip dari artikel 
National Geographic, 

musik memiliki andil dalam 
menjaga kesehatan tubuh, 
yaitu mengurangi rasa sakit, 
membantu lebih fokus, 
meningkatkan performa 
saat olahraga, meningkatkan 
mood hingga menenangkan 
hati. Musik sendiri sudah 
berkembang sejak lama di 
Indonesia hingga pada tahun 
2013 oleh Presiden saat itu, 
menetapkan tanggal 9 Maret 
sebagai Hari Musik Nasional 
dengan tujuan untuk lebih 
meningkatkan apresiasi 
terhadap musik tanah air. 
Tanggal tersebut dipilih 
karena bertepatan dengan 
tanggal lahir dari Wage Rudolf 
Supratman, yang merupakan 
pencipta lagu kebangsaan 
Indonesia Raya.

Sejalan dengan visi tersebut, 
Summarecon Mal Serpong 
(SMS) juga ikut serta 
membantu pelestarian karya 
musisi tanah air dengan 
menciptakan suatu event 
sebagai apresiasi untuk 
kesenian musik nasional, 
yaitu  “Musical March”. Tahun 
ini event tersebut kembali 
digelar tanggal 8 Maret 2018 
lalu dan diselenggarakan 
selama sebulan penuh. 

NOSTALGIA 
MUSICAL

TAHUKAH ANDA? MUSIK 
MEMILIKI PERANAN 
PENTING DALAM 
KESEHARIAN KITA.

Berlokasi di panggung 
Boradway, Downtown Walk 
- salah satu venue outdoor 
primadona SMS. Bertajuk 
“Malam Nostalgia”, SMS ingin 
mengajak para pengunjung 
untuk mengenang kembali 
masa -masa indah dengan 
beragam lagu dari para musisi 
senior terbaik pada masanya.

“Musical March” kali ini menjadi apresiasi dan peng-
hargaan bagi para musisi senior yang telah memba-
wa kesuksesan musik Indonesia. Tanggal 18 Maret, 
pengunjung diajak mengenang kesuksesan kom-
poser ternama tahun 90-an dengan konsep tribute 
bersama Tito Soemarsono. Tanggal 25 Maret 2018 
malam nostalgia semakin memanas dengan hadirnya 
lagu-lagu terbaik tahun 1960 sampai 1990-an melalui 
suara emas dari Panbers, Betharia Sonata, Christine 
Panjaitan, Dian Piesesha, dan Smart Beat Music.
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Bertajuk Spring 
Fantasy, event yang 

menghadirkan rangkaian 
hiburan artis, program belanja 
dan kompetisi anak ini 
akan berlangsung mulai 14 
Maret - 1 April 2018. Setiap 
akhir pekan panggung The 
Downtown Walk akan diisi 
dengan penampilan spesial 
dari Yura Yunita (17 Maret) 
dan Armand Maulana (24 
Maret) setiap pukul 20.00 WIB.

Ragam kompetisi menarik 
juga turut hadir untuk buah 
hati kesayangan Anda. Easter 
Egg Hunt atau mencari telur 
paskah akan berlangsung pada 
tanggal 30 Maret 2018. Bagi 
yang suka mewarnai dapat 
mengikuti Easter Coloring pada 
31 Maret 2018. Sementara 
bagi ibu dan anak akan ada 
kompetisi Mix & Match dimana 
peserta akan diberikan uang 
senilai Rp 500.000,- untuk 
menghasilkan satu look 
berpakaian yang terbaik.

Selama periode event, bagi 
pemegang member Friendship 
Card dengan minimum 
pembelanjaan Rp 500.000,- 

THE SPRING 
FANTASY
SUMMARECON MAL BEKASI 
(SMB) MENGAJAK PARA 
PENGUNJUNG UNTUK 
MEMASUKI MUSIM SEMI 
DENGAN SERANGKAIAN 
PROGRAM MENARIK.

berkesempatan memilih satu telur keberuntungan dari Lucky Egg Tree yang berisi 
ragam hadiah menarik atau mendapatkan voucher belanja SMB senilai Rp 25.000,-.
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MOMEN LIBURAN MENJADI WAKTU 
YANG DITUNGGU-TUNGGU OLEH 
SETIAP ORANG. MOMEN INI SERINGKALI 
DIMANFAATKAN UNTUK MELAKUKAN 
WISATA BERSAMA KELUARGA. TAK PERLU 
BERWISATA KE LUAR NEGERI, ANDA DAPAT 
MENGUNJUNGI SALAH SATU TEMPAT 
WISATA DOMESTIK POPULER INDONESIA 
DI BAGIAN TIMUR, YAITU LABUAN BAJO.

Menikmati Sunrise

Labuan Bajo merupakan 
salah satu desa dari 9 desa 
dan kelurahan yang berada 
di kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat, 
provinsi Nusa Tenggara Timur, 
Indonesia. Ada sekitar 3000 
penduduk yang mencari 
nafkah di laut. Hal ini dapat 
terlihat betapa ramainya 
kapal-kapal yang berlabu
di sekitar pelabuhan.

Labuan Bajo begitu populer 
di kalangan wisatawan lokal 

DI PULAU PADAR

maupun internasional. Hal ini 
terjadi dikarenakan Labuan 
Bajo menjadi tempat terdekat 
dan tempat persinggahan 
sementara para wisatawan 
menuju kawasan Komodo 
National Park.

Kawasan ini sangat terkenal 
karena dikenal sebagai salah 
satu tempat terbaik untuk 
diving dan spesies kadal 
raksasanya yaitu Komodo, 
yang berhasil menarik ribuan 
wisatawan setiap tahunnya.
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PULAU RINCA
& PULAU PADAR
Pulau Komodo menjadi tempat 
wisata paling banyak dikunjungi 
di Flores. Pulau Rinca, pulau 
yang lebih kecil dan juga 
tempat tinggal Komodo, juga 
bisa menjadi alternatif yang 
wajib dikunjungi.

Kunjungi juga Pulau Padar 
yang lokasinya lebih tenang 
dan terpencil. Pemandangan 
di Pulau Padar dan Rinca 
paling indah saat sunrise di 
pagi hari. Kedua pulau ini juga 
dikelilingi pantai yang unik 
dan mudah untuk melakukan 
trekking. Untuk mendapatkan 
hasil foto yang bagus, Anda 
disarankan melakukan 
trekking ke puncak sebelum 
matahari terbit. 

PINK BEACH
Pulau Padar juga 
dikelilingi pantai-
pantai yang indah dan 
unik. Salah satunya 
yang wajib Anda 
kunjungi adalah Pink 
Beach. Warna pink 
di pantai ini berasal 
dari fragment karang 
merah yang terbawa 
arus ombak ke pesisir 
pantai. Pantai ini 
sangat bagus untuk 
bersantai atau bahkan 
snorkeling.
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Ant-Man and the Wasp

How to Stop Time
Matt Haig

Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa 
antman tidak hadir dalam movie Infinity War 
yang baru saja tayang pada bulan April lalu.

Rich Brian Amen

Rapper muda berasal dari Indonesia 
yang bernama asli Brian Immanuel 
ini akhirnya mengeluarkan album 
pertamanya berjudul Amen dibawah 
label 88rising.

Gramedia Pustaka Utama akhirnya menerbitkan 
novel bergenre romance dan fantasy ini dalam 
Bahasa Indonesia. Bercerita tentang perjalanan 
seseorang yang sudah berumur lebih 400 tahun 
dan berjuang menghadapi perubahan demi 
perubahan dalam hidup serta problematika satu-
satunya yang perlu dihindari yaitu jatuh cinta. 
Setelah sukses masuk dalam The Sunday Times 
Bestseller Books dan Books Are My Bag Readers’ 
Awards for Popular Fiction 2017, novel ini akan 
segera diadaptasi ke layar lebar.

Rencana kehadirannya di 
cinema pada bulan Juli 2018 
menjawab pertanyaan tersebut. 
Sekuel keduanya ini masih 
disutradari oleh Payton Reed, 
yang terkenal sejak debut 
Bring It On. Kisah Ant-man 

kali ini melibatkan the Wasp, karakter 
yang dapat memperkecil diri seukuran 
serangga. Mereka berdua berjuang 
dalam sebuah misi penyelamatan ibu 
dari the wasp alias Hope, Janet van 
Dyne, yang juga diketahui sebagai istri 
dari ilmuwan Hank Pym.

Sejak mengunggah 
video musik pertama-
nya yang berjudul Dat 
$tick di Youtube dan 
ditonton lebih dari 
85 juta kali, pemuda 
berusia 18 tahun ini 
membuat dirinya 
makin dikenal dengan 
meluncurkan album 2 
Februari lalu. Ia berhasil 
menjadi penyanyi Asia 
pertama dalam sejarah 
yang menempati posisi 
puncak album hip-
hop terbaik di tangga 
iTunes seluruh dunia. 
Saat ini Brian bersama 
beberapa rekan selabel 
akan menjalani tur ke 
sejumlah kota di Eropa.
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Sony a6000 merupakan kamera yang 
menggunakan sensor APS-C CMOS 24,3 MP serta 
prosesor BIONZ X yang merupakan versi terbaru 
dari Sony. Kamera ini pun memiliki pengaturan ISO 
dengan jangkauan yang cukup tinggi, yaitu hingga 
mencapai 25600.

Menariknya dalam Burst Mode, kamera ini 
mampu menjepret hingga 11 FPS tidak kalah 
dengan kamera DSLR seri tinggi sekalipun. Untuk 
transfer sudah mendukung Wifi dan NFC sehingga 
memudahkan para pengguna untuk langsung 
mengirim foto ke Smartphone kesayangan.

Dalam Generasi kedua ini 
tentu kamera ini dibekali 
berbagai macam perubahan 
dari versi pendahulunya. 
Penambahan prosesor 
TruePic VIII membuat kamera 
tersebut mampu melakukan 
pengambilan video 4K pada 
30/25 /24p. Dari segi gambar 
tidak banyak berubah hanya 
saja ada fitur tambahan yaitu 
Filter Bypass Art Bleach yang 
baru ke hasil foto.

Titik autofokus E-M10 II telah 
ditingkatkan menjadi hingga

Diluncurkan tahun 2016, 
dengan sensor 16mp yang 
membuat gambarnya tajam 
dan kualitas warna yang cerah. 
Dengan hilangnya fitur optical 
low-past filter membuat 
hasilnya lebih baik dari kamera 
beresolusi 20 mp sekalipun. 
Fitur lainya dan pertama 
kalinya Panasonic menerapkan 
fitur teranyar mereka yaitu 5 
Axis Shift Stabilization dalam 
badan kamera, sehingga 
dapat merekam video namun 
mengurangi getaran pada 
lensa tele. Untuk Video sudah 

KAMERA 
MIRRORLESS 
DENGAN KUALITAS 
LUAR BIASA DI 
BAWAH 10 JUTA

Olympus OM-D 
E-M10 Mark II

Panasonic 
Lumix GMC 
GX85

Sony α6000

121 poin, dan tembakan 
burst menjadi 8,5 fps. Secara 
umum Olympus E-M10 Mark 
II menawarkan rangkaian fitur 
baru dalam bodi klasik /retro 
kompak dengan harga yang 
lebih terjangkau. 

mendukung 4k sehingga 
hasil sangat tajam dengan 
dukungan 30fps serta 5 axis 
tersebut sehingga mengurangi 
getaran dalam merekam video 
dengan tangan sekalipun. 
Didukung lensa kit 12 - 32 mm
yang sudah cukup untuk 
kebutuhan sehari -hari dengan 
hasil yang tajam.

Wonderful GOODS
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4 CARA 
MERAWAT 
KAMERA
DSLR & 
MIRRORLESS
DENGAN 
BENAR

Perbedaan antara 
kamera DSLR dan 

kamera mirrorless? Tidak 
seperti kamera DSRL, 
kamera mirrorless tidak 
dilengkapi dengan mirror 
box. Itulah kenapa bentuknya 
relatif lebih kecil dengan 
konstruksi lebih sederhana. 
Kamera Mirrorless juga tidak 
memiliki jendela bidik optik 
(optical viewfinder). Proses 
pembidikan gambar bisa di 
lakukan melalui layar LCD. 
Meski memiliki beberapa 
perbedaan, kamera DSLR 
dan mirrorless memiliki cara 
perawatan yang cenderung 
sama. Simak cara benar 
merawat kamera DSLR dan 
Mirrorless berikut ini!

PERHATIKAN SENSOR KAMERA
Tips satu ini wajib diperhatikan apabila memiliki 
kamera DSLR. Sebelum membersihkan sensor 
kamera DSLR, pastikan mirror lock up kamera 
sedang tidak aktif agar mirror bisa terbuka dan 
mudah dibersihkan. Tapi, kalau mirror lock up 
sedang aktif, segera lepaskan lensa dan tekan 
shutter release hingga mirror terangkat dan sensor 
kamera terlihat. Setelah itu, hadapkan kamera 
ke bawah dan semprot bagian bawah kamera 
menggunakan blower agar debu langsung jatuh 
ke bawah. Kalau sudah selesai, baru bisa langsung 
mematikan kamera.

CARA MERAWAT
KAMERA YANG BENAR
Indonesia merupakan negara 
tropis dengan suhu udara 
yang cenderung lembap, 
sensor dan lensa kamera lebih 
rentan terkena jamur. Suhu 
ideal yang direkomendasikan 
agar terhindar dari jamur 
adalah 40-60 derajat celcius. 
Simpan dan merawat kamera 
di dalam kotak tertutup rapat 
dan beri silica gel.

HINDARKAN DARI KONTAK LANGSUNG DENGAN AIR
Kecuali kamera DSLR dan Mirrorless yang bersifat waterproof, wajib menghindarkan 
kamera dari kontak langsung dengan air. Air bisa membuat komponen internal di 
dalam kamera menjadi lembab sehingga berpotensi merusaknya. Apabila terpaksa 
memotret saat hujan, wajib melindungi kamera dengan cover yang waterproof. Untuk 
penyimpanan, sebaiknya beli dry box yang bakal memudahkan untuk mengontrol 
tingkat kelembapan ruang penyimpanan.

JANGAN CUMA BADAN KAMERA,
LENSA PUN BUTUH PERAWATAN
Menyemprotnya dengan blower lalu 
membersihkan nya menggunakan kain 
microfiber. Kalau tidak disemprotkan 
blower terlebih dulu, debu yang ada di 
lensa bisa mengakibatkan goresan ketika 
langsung membersihkannya menggunakan 
kain microfiber. Jika debu yang ada di 
lensa cukup banyak, sebaiknya gunakan 
lenspen yang memiliki bulu-bulu halus agar 
terhindar dari goresan.
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NO. TELEPON 
PENTING UNTUK 

SITUASI DARURAT

Berikut Ini Nomer-nomer 
telepon penting yang 

mungkin bermanfaat dalam keadaan 
darurat di sekitar tempat tinggal 
Anda di wilayah Summarecon 
Kelapa Gading, Serpong dan 
Bekasi. Semoga bermanfaat!

Summarecon Kelapa Gading, Serpong & Bekasi

Summarecon Kelapa Gading

Polsek Metro Kelapa Gading
 +62 21 4532 439

Polres Metro Jakarta Utara
 +62 21 4393 1017
  4393 1055

Pemadam Kebakaran 
Sudin Jakarta Utara
 +62 21 4393 1063

PMI Jakarta Utara
 +62 21 4393 5630

Posko Banjir Jakarta Utara
 +62 21 4393 0152
 4393 4751

RS. Mitra Keluarga 
Kelapa Gading
 +62 21 4585 2700

Badan SAR DKI Jakarta 
 +62 21 550 1111

PDAM Wilayah Timur (TPM)
 +62 21 577 2010

Summarecon Serpong

Polsek Serpong
 +62 21 756 1132

Polres Kabupaten
Tanggerang
 +62 21 5995 550

PDAM Wilayah Tanggerang
 +62 21 552 3338
  5579 4863

Pemadam Kebakaran 
Sudin Kota/ Kab 
Tanggerang
 +62 21 5582 144

PMI Kabupaten 
Tanggerang
 +62 21 5523 582

Summarecon Bekasi

Polres Metro Bekasi
 +62 21 884 1110

Polsek Bekasi Barat
 +62 21 918 0546

PDAM Kota Bekasi
 +62 21 8841 901

PMI Kota Bekasi
 +62 21 881 7243

Pemadam Kebakaran 
Sudin Kota Bekasi
 +62 21 8895 7805

RS Bekasi
 +62 21 844 2121
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� Sebutan waktu 
penyelenggaraan Jakarta 
Fashion & Food Festival?

� Sebutkan juga event 
kompetisi lari yang digelar 
di Jakarta Fashion & Food 
Festival?

Jakarta Fashion & Food Festival atau JFFF 
(dibaca: je-ef-tri) merupakan event tahunan hasil 
kerjasama PT Summarecon Agung Tbk dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
yang menampilkan ragam kekayaan budaya 
Indonesia khususnya di bidang fashion & kuliner 
yang dikemas dalam rangkaian acara yang 
menarik. Di tahun ke -15 penyelenggaraannya, 
JFFF hadir melalui 2 rangkaian utama acara yaitu 
Fashion Festival dan Food Festival pada tanggal 5 
April hingga 6 Mei 2018.

Fashion Festival menampilkan ragam kekayaan 
budaya Indonesia melalui mode. Presentasi 
koleksi terbaru busana siap pakai dari para 
desainer terkemuka, desainer independen, serta 
para perancang muda dari berbagai institusi 
pendidikan mode ternama melalui peragaan 
busana dan Fashion Village berkonsep trade show 
di JFFF. Selain itu, ajang penyaluran bakat serta 

QUIZWonderful

penghargaan dalam bidang 
mode, JFFF hadirkan melalui 
Gading Model Search (GMS), 
GMS Kids Category, Next Young 
Promising Designers (NYPD), 
dan Fashion Icon Awards (FIA).

Sedangkan melalui Food 
Festival, JFFF mengangkat 
pesona kuliner Nusantara 
pada tataran lokal maupun 
global melalui event 
Kampoeng Tempo Doeloe 
(KTD), berdampingan dengan 
Wine & Cheese Expo sebagai 
sarana mengenalkan budaya 
kuliner Nusantara melalui 
kegiatan pertukaran budaya 
antar bangsa. Tak ketinggalan, 
kembali digelarnya program 
Eat & Win serta JF3 Run.

Kirimkan jawaban 
ke wonderful@
summarecon.com 
paling lambat hingga
1 Juni 2018.
Pemenang yang 
beruntung akan 
mendapatkan hadiah 
voucher belanja Star 
Dept. Store, senilai
Rp 200.000,-
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