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Opening Ceremony JFFF 2017

Konsistensi dan komitmen 
hanya dapat dibuktikan 
dengan waktu, seperti juga 
event Jakarta Fashion & Food 
Festival yang kembali di gelar 
untuk yang ke-14 kalinya di 
tahun ini. Event tahunan ini 
merupakan kerjasama antara 
PT Summarecon Agung Tbk dan 
Dinas Pariwisata Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dalam 
mengakomodir kebutuhan dan 
gaya hidup masyarakat Jakarta. 
Digarap secara profesional, 
dengan idealisme memajukan 
industri kreatif dalam negeri.
Sejak pertama kali digelar pada 
tahun 2004 hingga kini, sudah 
banyak prestasi yang dihasilkan. 
Liputan lengkapnya bisa Anda 
baca dalam edisi kali ini.

Liputan lainnya seperti telah hadirnya 
institusi pendidikan terbaru yang 
menjanjikan, yaitu Pradita Institute 
di Summarecon Serpong, serta 
pengembangan ITB Innovation Park 
di kawasan Summarecon Bandung.

Tidak kalah menarik pagelaran seni berkelas 
internasional, “My Dream” yang di lakukan 
oleh kaum difabel dari negeri tirai bambu, 
dari dalam negeri kami memiliki konser 
kemerdekaan oleh Addie MS bersama 
Twillite Orchestra yang mengingatkan 
semangat nasionalisme lewat 
musik dan lagu kebangsaan. 

Semoga berbagai kegiatan 
yang telah dilaporkan secara 
komprehensif ini dapat 
menjadi sumber inspirasi 
Anda. Selamat menikmati!

Cut Meutia
Editor in Chief

Salam Wonderful ...



Jakarta Fashion 
& Food Festival 
( JFFF) telah 
memasuki 

       penyelenggaraan 
ke-14, acara ini 
sudah seperti tradisi 
karena konsisten 
mengedepankan 
budaya lokal dan 
menjadi acara tahunan 

PERJALANAN 
BELASAN 
TAHUN
PENUH 
PRESTASI
BAGAI SEBUAH NAPAK TILAS 
PERJALANAN JFFF YANG TERUS 
KONSISTEN MENYAJIKAN FESTIVAL 
YANG KAYA AKAN BUDAYA INDONESIA, 
TAHUN INI KEMBALI HADIR UNTUK 
MENYAPA PARA PENGGEMAR MODE 
DAN PECINTA KULINER NUSANTARA.

yang diselenggarakan oleh 
Summarecon bekerjasama 
dengan Dinas Pariwisata 
& Kebudayaan Provinsi 
DKI Jakarta. Tahun ini JFFF 
digelar mulai dari tanggal 
7 April hingga 7 Mei 2017 
di Summarecon Kelapa 
Gading dengan rangkaian 
acara Fashion Festival 
dan Food Festival.
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Opening Ceremony JFFF 2017

Fashion Show by Lulu Lutfi Labibi

Fashion Show by Lulu Lutfi Labibi

JFFF Awards - Fashion Show by House of Irsan

JFFF Awards - Fashion Show by House of Irsan

Banyak hal yang 
menginspirasi sebuah karya, 
terutama dari tangan dingin 
para desainer Indonesia. 
Pada acara Fashion 
Festival, JFFF menghadirkan 
kreativitas dan inovasi para 
desainer Tanah Air dalam 
menginterpretasikan budaya 

dan tradisi Nusantara dengan 
sentuhan tren terkini melalui 
peragaan busana. Tahun ini 
melalui kolaborasi dengan 
House of Irsan desainer 
terkemuka Indonesia, 
JFFF dengan bangga 
mempersembahkan acara JFFF 
Awards yang dikemas secara 

istimewa dalam malam penghujung 
serta penutup fashion show di 
Ballroom Harris Hotel & Conventions 
Kelapa Gading pada 26 April lalu. 

Eksplorasi Ragam Kain Nusantara
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Kain Negeri
Fashion Show by Stella Rissa

Opening Fashion Show
by Barli Asmara

Fashion Show by Arkamaya
Danny Satriadi

Dari inspirasi inilah House of Irsan mengambil 
tema ‘Asha’ yang dalam bahasa Sansekerta 
mengandung arti ‘Harapan’. Hal tersebut 
merepresentasikan harapan bahwa dengan 
koleksi busana yang ditampilkan, maka kain 
songket Sambas dapat lebih dikenal dan 
dikenakan oleh masyarakat luas, sehingga 
secara berkesinambungan juga dapat 
membuka lapangan kerja lebih luas lagi di masa 
mendatang bagi para perajin, serta menjadi 
salah satu bentuk cara untuk melestarikan 

warisan budaya bangsa.

Bentuk apresiasi juga dilanjutkan dengan 
pemberian penghargaan terhadap 

kontribusi para insan mode yang telah 
menjadi inspirasi para generasi muda 
lewat Fashion Icon Awards (FIA). 
Dewan juri yang kompeten di bidang 
mode Indonesia dan terdiri atas 
pemerhati maupun pelaku industri 
mode, serta jurnalis mode tahun ini 
kembali memilih tiga tokoh dalam 
tiga kategori yang berbeda, yaitu 
kategori Lifetime Achievement yang 
dimenangkan oleh Baron Manansang 
sebagai tokoh pengembang tenun ikat 

sutera yang menggunakan alat tenun 
bukan mesin, kategori Fashion Designer yang 
dimenangkan oleh Itang Yunasz sebagai 
tokoh perancang busana yang konsisten 

dalam produksi busana massal, dan kategori 
Fashion Industry & Support yang dimenangkan 

Yang menarik dari persiapan 
Special Show kali ini, House of 
Irsan bersama tim JFFF terjun 
langsung mendatangi kota Sambas 
yang berada di perbatasan 
Kalimantan, Indonesia dengan 
Malaysia. Bekerjasama dengan 
Dekranasda Sambas, House of 
Irsan menampilkan koleksi busana 
sebanyak 41 looks dengan bahan 
kain dari para pengrajin asli 
Sambas. Nuansa warna koleksi 
House of Irsan kali ini berbeda 
dari kebiasaan desainer yang 

memang terkenal dengan 
koleksi looks avant garde 
style. Irsan menggunakan kain 
songket sebagai kain utama 
dengan khas sentuhan benang 
emas bergaya Melayu. Konsep 
rancangan koleksi ready to 
wear ditampilkan dengan 
teknik old typical tailoring cut, 
yaitu segi potongan, pola, dan 
alur koleksi yang kuat tanpa 
mengganggu orisinalitas hasil 
karya tangan para perajin kain 
songket Sambas.
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Fashion Village

Fashion Icon Awards
Category Lifetime 
Achievement
Baron Manansang

Fashion Icon Awards
Category Fashion Designer
Itang Yunasz

Fashion Icon Awards
Category Industry & Support
Rinaldy A. Yunardi 

Fashion Show CTI
(Happa by Mel Ahyar)

oleh Rinaldy A. Yunardi 
sebagai perancang aksesoris 
mode di Indonesia. Melalui 
penghargaan FIA yang sudah 
konsisten diselenggarakan 
ini, JFFF ingin menghargai 
kepedulian, jasa, dan 
konsistensi mereka dalam 
berkontribusi memajukan 
industri mode Indonesia.

Sebagai negara yang 
memang terkenal akan seni 
dan kekayaan alamnya, 
JFFF kembali mengingatkan 
akan keindahan ragam kain 
nusantara, mulai dari songket, 
tenun hingga batik, melalui 
fashion show yang digelar di 
dua tempat, yaitu Ballroom 

Harris Hotel & Conventions 
Kelapa Gading pada tanggal 
18 hingga 26 April 2017 dan 
juga The Forum Atriuma, Mal 
Kelapa Gading 3, pada tanggal 
pada 20 - 30 April. Rangkaian 
event fashion dibuka dengan 
parade perancang muda 
berbakat yang memadukan 
kecintaan budaya negeri 
dengan kreativitas dalam 
nuansa urban. Desainer yang 
berpartisipasi dalam ‘Opening 
Show’ adalah Barli Asmara, 
Natalia Kiantoro, Opi Bachtiar 
dan Purana dalam tajuk 
‘Trendology’. Dalam acara 
yang sama juga diumumkan 
pemenang Gading Model 
Search dan Next Young 

Promising Designers, sebuah ajang 
penyaluran bakat serta penghargaan dalam 
bidang mode. Dalam rangkaian kegiatan 
fashion selanjutnya juga melibatkan desainer 
ternama tanah air lainnya, seperti Danny 
Satriadi, Ivan Gunawan, Lulu Lutfi Labibi dan 
Musa Widyatmodjo

Koleksi ragam kain Nusantara juga dapat 
dinikmati langsung oleh masyarakat luas 
di bazar berkonsep trade show di Fashion 
Village. Berlokasi di sepanjang koridor 
lantai dasar Mal Kelapa Gading 3- 5, Fashion 
Village yang diselenggarakan pada 12-30 
April lalu menghadirkan lebih dari 90 booth 
dengan ragam koleksi mode yang terdiri dari 
pilihan kain Nusantara, koleksi busana ready 
to wear, hingga produk aksesoris kualitas 
terbaik dari UKM, Dekranasda, sekolah 
mode, hingga merek lokal. 
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Kampoeng Tempo Doeloe (KTD)

Kampoeng Tempo Doeloe (KTD)

Wine & Cheese Expo (WCE)

Warisan Lokal Berpadu 
Budaya Internasional

Ditengah ramainya dunia kuliner 
modern saat ini, selalu ada rasa 
yang dirindukan, yaitu rasa lezatnya 
berbagai menu jajanan tradisional. 
Untuk itulah JFFF kembali menghadirkan 
Food Festival. Ratusan jenis cita rasa 
makanan khas Nusantara ditampilkan 
dalam event kuliner Kampoeng Tempo 
Doeloe (KTD).

Dekorasi atraktif khas 
perkampungan ‘jadul’ 
yang selalu berbeda setiap 
tahunnya, membuat KTD 
selalu ditunggu-tunggu 
karena menjanjikan 
pengalaman yang berbeda 
di setiap tahunnya. Tahun 
ini KTD menghadirkan 
tema dekorasi kampung 
layang-layang mulai 
tanggal 7 April hingga 

Cita rasa global juga dihadirkan 
dalam food festival JFFF. 
Berdampingan dengan lokasi 
penyelenggaran KTD, dihadirkan 
event Wine & Cheese Expo 
(WCE). Tahun ini bekerjasama 
dengan kedutaan Hungaria, 
Slovakia, Ceko dan Kroasia, WCE 
bukan hanya sekedar ajang 
pameran kuliner seperti keju, 
yoghurt, chocolate dan wine 
dari berbagai negara sahabat, 
namun juga melakukan berbagai 
kegiatan edukasi seperti cooking 
demo dan wine testing yang 
melibatkan para ahli kuliner.

7 Mei 2017. Yang berbeda, 
kali ini JFFF mengadakan 
kompetisi pedagang mie, awal 
penyelenggaraan kompetisi 
ini sudah dilakukan jauh 
sebelum KTD dimulai. Para 
dewan juri yang terdiri dari  
chef professional, pengusaha 
kuliner dan jurnalis kuliner 
akhirnya memilih 3 pemenang 
dari puluhan mie yang sudah 
dikurasi oleh tim JFFF.
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Jakarta Wine & Cheese Run (JWCR)

The Winners of  JWCR

Melengkapi kemeriahan 
pertukaran budaya, JFFF juga 
kembali menghadirkan Jakarta 
Wine & Cheese Run ( JWCR). 
Dengan mengadaptasi 
lomba marathon di Perancis, 
Marathon du Medoc, JWCR 
memiliki konsep unik 
karena peserta lomba 
juga diadu kostum larinya 
dengan tema yang sudah 
ditentukan. Kompetisi yang 
diselenggarakan 30 April lalu 
ini tak hanya menyediakan 
jarak tempuh 10 km, peserta 
dewasa juga dapat memilih 

jarak tempuh 5 km, sedangkan untuk anak-anak disediakan jarak tempuh 2 km 
sehingga seluruh anggota keluarga dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sama 
seperti tahun-tahun sebelumnya, JWCR selalu memberikan hadiah menarik. Yang 
menarik tahun ini JWCR bekerjasama dengan kedutaan Hungaria untuk memberikan 
Grand Prize yaitu memberangkatkan para pemenang untuk mengikuti Budapest 
Marathon, Hungaria yang akan diselenggarakan pada 14 -15 Oktober 2017. •

The Face of  JFFF 2017

Perhelatan JFFF tidaklah lengkap 
tanpa kehadiran Face Icon. Kali ini 
model bernama Michelle Agnes 
Samantha Tahalea atau yang akrab 
disapa Michelle Agnes dinobatkan 
sebagai perwakilan JFFF 2017. Wajah 
khas wanita dari Timur Indonesia, 
Michelle dapat dengan mudah 
dijumpai di berbagai peragaan 
busana milik desainer tanah air, 
beberapa majalah mode serta iklan 
produk ternama. Selain memiliki 
latar belakang pengalaman serta 
prestasi sebagai model papan atas 

Indonesia, Michelle dianggap mampu mewakili 
citra JFFF yang selalu konsisten mengangkat dan 
mempromosikan kekayaan Indonesia.

Bersama Face Icon seperti tahun-tahun 
sebelumnya JFFF selalu mengangkat lokasi- lokasi 
yang memiliki nilai historis dalam pemotretan 
materi utama iklannya sebagai bentuk apresiasi 
terhadap budaya Indonesia, khususnya Jakarta. 
Tahun ini JFFF mengangkat Gedung Arsip, Museum 
Bank Indonesia dan Gedung Kesenian Jakarta. 
Ketiga gedung ini merupakan gedung bersejarah 
zaman pemerintaan Belanda yang kembali 
dipugar menjadi gedung cagar budaya, tak heran 
ketiga gedung ini memiliki gaya kental khas  
pemerintahan Belanda.
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Ketidakpastian situasi 
ekonomi dan politik baik 

di dalam maupun luar negeri 
memberikan dampak yang kurang 
menggembirakan bagi dunia 
usaha. Pada tahun 2016 yang lalu, 
sedikitnya ada 2 tantangan untuk 
memacu pertumbuhan ekonomi 
dunia, antara lain belum kuatnya 
pertumbuhan ekonomi dunia 
yang salah satunya disebabkan 
karena masih rendahnya harga 
komoditas. Selain itu, adanya 
ketidakpastian di pasar global juga 
ikut mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dunia yang ikut berimbas 
ke pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun lalu. Salah satu 
bidang usaha yang ikut merasakan 
dampaknya adalah industri 
properti. Hal ini dipaparkan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan (RUPST) dan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (RUPSLB) PT Summarecon 
Agung Tbk., untuk tahun buku 
yang berakhir pada 31 Desember 
2016.

Dalam paparannya, Direksi 
Perseroan melaporkan, 
Summarecon berhasil melalui 
masa sulit dengan mencatat pra-
penjualan pemasaran sebesar Rp 3 

SUMMARECON 
BUKUKAN 

PENDAPATAN 
RP 5,4 TRILIUN

triliun. Hasil tersebut diperoleh 
dari 5 lokasi pengembangan, 
yaitu: Kelapa Gading, 
Serpong, Bekasi, Bandung dan 
Karawang.

Pada laporan keuangan tahun 
2016, Perseroan membukukan 
pendapatan sebesar Rp 5,4 
triliun atau mengalami 
penurunan sebesar 4% 
dengan laba bersih sebesar 
Rp 0,6 triliun. Unit Bisnis 
Pengembangan Properti 
masih merupakan unit usaha 
yang memberikan kontribusi 
pendapatan dan laba usaha 
tertinggi yaitu sebesar
Rp 3,6 triliun.

“Tahun 2017 kami optimis 
akan meraih hasil penjualan 
yang lebih baik, seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi sampai 
akhir tahun yang diperkirakan 
meningkat pada kisaran 5,0%-

5,4% juga inflasi sekitar 3,0%-
3,2%. Kesuksesan program 
amnesti pajak, penurunan 
BI 7-Day Repo Rate dan 
pelonggaran kebijakan kredit 
melalui peningkatan rasio 
LTV akan membuat akses ke 
pembiayaan properti menjadi 
lebih terjangkau”, demikian 
diungkapkan Adrianto P. Adhi, 
Presiden Direktur Summarecon 
dalam Public Expose yang 
berlangsung di Pandan Cafe, 
Klub Kelapa Gading, Jakarta.

Lebih lanjut, Adrianto P. Adhi 
menjelaskan, “Pada tahun 
2017, Perseroan menargetkan 
pra-penjualan pemasaran 
sebesar Rp 3,5 triliun atau 
kenaikan sebesar 17% 
dibandingkan tahun 2016. 
Target tersebut diharapkan 
dapat dicapai dari penjualan 
produk properti di 5 lokasi 
pengembangan. •
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Hadirnya berbagai 
infrastruktur transportasi 

massal tersebut akan membuat 
waktu tempuh dari dan keluar 
Bekasi (khususnya Jakarta) 
akan semakin pendek. Hal ini 
tentunya akan meningkatkan 

kenyamanan untuk tinggal 
di Bekasi dan membawa 
dampak positif terhadap 
grafik penjualan properti di 
Bekasi. Sejalan dengan jumlah 
penduduk di Kota Bekasi 
yang terus bertambah dari 
tahun ke tahun, kebutuhan 
akan berbagai fasilitas 
baru tentunya sangat 
dinantikan, salah satunya 
yaitu kebutuhan akan 
sebuah gedung multifungsi 
yang dapat digunakan 
untuk beragam acara.

PERTUMBUHAN SEKTOR PROPERTI DI 
BEKASI MENUNJUKKAN ANGKA YANG 
CUKUP AGRESIF. INFRASTRUKTUR MENJADI 
SALAH SATU ALASAN UTAMA, MENGAPA 
BEKASI KIAN DIMINATI. SETIDAKNYA ADA 
TIGA INFRASTRUKTUR BARU, YAKNI TOL 
BEKASI CAWANG-KAMPUNG MELAYU 
(BECAKAYU), LIGHT RAIL TRANSIT (LRT), 
TOL JAKARTA-CIKAMPEK II (ELEVATED) DAN 
JALUR KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG.

HARRIS 
CONVENTION HALL 
SUMMARECON 
BEKASI
Melengkapi 
Fasilitas Kota 
Summarecon Bekasi

Menjawab kebutuhan 
masyarakat tersebut, PT. 
Summarecon Hotelindo 
bersama TAUZIA Hotel 
Management meresmikan 
HARRIS Convention Hall 
Summarecon Bekasi, 
sebuah gedung multifungsi 
berkapasitas 1500 orang, 
yang dapat digunakan untuk 
beragam acara, antara 
lain meeting, exhibitions/
pameran, acara-acara spesial, 
seperti pernikahan, konser 
musik serta gathering, yang 
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dilengkapi dengan lahan parkir 
yang luas Lahan yang mampu 
menampung 273 mobil dan 
163 motor, arsitektur bangunan 
yang megah dan fungsional 
serta lokasi yang strategis 
berdampingan langsung 
dengan danau. HARRIS 
Convention Hall Summarecon 
Bekasi menawarkan fasilitas 
lengkap, antara lain Ruang 
VIP, Pre Function, Mushola, 
serta fasilitas penunjang 
lainnya yaitu toilet, kitchen, 
storage, back office, ME room. 

Sedangkan untuk fasilitas 
outdoor, terdapat teras 
samping, taman tematik, serta 
Gazebo. Harris Convention 
Hall Summarecon Bekasi 
memiliki luas keseluruhan 
area mencapai 15.678 m2 
(1,5 ha), dengan luas main 
hall sebesar 960 m2, serta 
luas bangunan 2330 m2.

Pada acara peresmiannya 
yang berlangsung pada hari 
Rabu, 12 Juli 2017 di lokasi 
HARRIS Convention Hall,

Jl. Bulevar Barat Kav JA 001/01, Kel. Harapan 
Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Summarecon 
Bekasi turut dihadiri oleh Xavier Droin (Chief 
Operating Officer – TAUZIA), Christophe Glass 
(Chief Projects and Legal Officer – TAUZIA), 
Zois Sanidiotis (General Manager Harris Hotel 
& Convention Bekasi), jajaran manajemen 
Tauzia Hotels, jajaran komisaris Summarecon 
yang diwakili oleh Harto Djojo Nagaria, 
jajaran direksi Summarecon yang diwakili oleh 
Adrianto P. Adhi, Soegianto Nagaria, Lexy Arie 
Tumiwa dan Lilies Yamin, jajaran Unit Head 
dan manajemen PT Summarecon Agung Tbk.

Terpilihnya Tauzia sebagai partner tak lain karena 
nama baik Tauzia sebagai salah satu perusahaan 

jaringan pengembangan hotel dan resort terbaik 
di Indonesia, juga melihat kerjasama yang telah 
terjalin sangat baik dalam pengelolaan HARRIS 
Hotel & Conventions Bekasi yang selama ini 
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bekasi 
dan sekitarnya akan penginapan yang nyaman 
dan berkualitas serta berstandar internasional. 

Kehadiran Harris Convention Hall 
Summarecon Bekasi menjadi bukti konsistensi 
Summarecon dalam melengkapi fasilitas 
Kota Summarecon Bekasi yang tentunya 
akan menunjang perkembangan kota dan 
juga mendukung segala aktivitas masyarakat 
dalam menghidupkan kawasan. •
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Hunian yang 
ditawarkan berupa 

unit condovilla dengan nama 
Rainbow Springs Condovillas, 
terinspirasi dari kawasan 
hunian beberapa daerah di 
Eropa (low rise residential), 
yaitu bangunan bertingkat 
dengan dukungan lansekap 
hijau yang dilengkapi fasilitas 
luar ruang untuk interaksi 
sosial  bagi para penghuni.

Rainbow Springs Condovillas 
terletak di tepi danau Grisea 
lengkap dengan area terbuka 
hijau  dengan luas hingga ± 
3.8 ha, termasuk di dalamnya 

Hunian Hijau 
di Lingkungan 
Kelas Dunia
RAINBOW 
SPRINGS 
CONDOVILLAS
untuk Keluarga 
Modern

MEMILIKI HUNIAN DI LINGKUNGAN 
YANG SEHAT DENGAN LOKASI 
STRATEGIS ADALAH IDAMAN BAGI 
SETIAP KELUARGA MUDA DAN 
MODERN. KALI INI SUMMARECON 
SERPONG, SALAH SATU UNIT USAHA 
DARI PT SUMMARECON AGUNG 
TBK., KEMBALI MENAWARKAN UNIT 
HUNIAN DI SALAH SATU KAWASAN 
HUNIAN TERBAIK DI DUNIA YANG 
PERNAH MERAIH PENGHARGAAN 
“WORLD GOLD WINNER” 
UNTUK KATEGORI RESIDENTIAL 
(LOW RISE) OLEH FEDERASI 
REAL ESTATE INTERNASIONAL 
(FIABCI) PADA TAHUN 2015.

tersedia area Jogging Track, 
Skateboard Park, serta 
lapangan Basket Ball. Lokasi 
yang sangat strategis karena 
dikelilingi dengan berbagai 
fasilitas utama (shopping mall, 
sekolah, rumah sakit, kuliner, 
dll) yang dapat dijangkau 
dalam hitungan menit. Untuk 
akses dapat ditempuh melalui 
3 akses tol yang juga sangat 
dekat dan mudah dijangkau.

Condovilla ini terdiri dari lima 
lantai dengan setiap lantainya 
hanya terdapat 4 unit hunian 
dilengkapi dengan balkon yang 
memiliki garden view hingga 
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tata ruang bebas tangga yang 
menjadikan hunian ini nyaman 
dan aman untuk ditinggali 
oleh berbagai usia, dari balita 
sampai senior citizen. Setiap 
bangunan Condovilla memiliki 
sistem keamanan yang terjaga 
dengan kelengkapan lift 
khusus, dedicated parking, 
kartu akses dan CCTV. Hal ini 
membuat Rainbow Springs 
Condovillas menjadi sebuah 
ikon baru model hunian yang 
mengutamakan kenyamanan 
eksklusif dan private.

Desain Rainbow Springs 
Condovillas bertema modern 
tropikal hasil rancangan 
seorang arsitek kenamaan Adi 
Purnomo yang memadukan 
fungsi hunian dengan unsur 
alam, hadir dalam konsep 
“hijau” dan dipadukan dengan 
arsitektur dan desain luar 
ruang/landscape. Bangunan 
rumah didirikan di tengah 
taman yang menjadi pusat dan 
memberi kemudahan interaksi 
antar penghuni di semua 

kalangan usia. Kenyamanan 
penghuni akan semakin 
maksimal karena hunian ini 
memperhatikan aliran angin 
dan posisi matahari untuk 
menjamin sirkulasi udara dan 
cahaya alami yang masuk 
ke dalam ruangan. Penghuni 
dipastikan akan mendapatkan 
sensasi sebuah hunian yang 
sangat berkualitas, sehat, dan 
juga bernuansa mewah.

Keistimewaan dari Rainbow 
Springs Condovillas terletak 
pada kekuatan lansekap 
atau area terbuka hijau yang 
mengelilingi setiap blok hunian. 
Terdapat 7 Activity Garden, 
lengkap dengan beragam 
fasilitasnya, yaitu: Blooming 
Oasis Garden merupakan 
taman yang asri dengan 
banyak varian tanaman bunga, 
sesuai untuk penghuni yang 
ingin mengasuh dan bermain 
bersama anak. Woodland 
Quest Garden, berupa lapangan 
basket three on three dan arena 
skateboard, bagi kaum remaja. 

Gymnastic Quarter Garden, bagi warga yang ingin 
menjaga kebugaran dan menyukai olahraga di 
ruang terbuka karena dilengkapi dengan outdoor 
fitness. Leisure Escapade Garden, yang cocok untuk 
menjaga kebugaran tubuh sambil berekreasi bersama 
keluarga karena dilengkapi kolam renang dewasa 
dan kolam renang anak hingga children playground 
dan club house yang dapat digunakan untuk 
bersantai atau sekedar bersosialisasi antar warga. 
Contemplating Sanctuary Garden, yang didesain 
bagi para penyuka yoga, senam, atau bisa digunakan 
untuk aktivitas santai dan menyalurkan hobi lainnya. 
Eco Village, yang disiapkan sebagai area aktivitas 
komunitas warga, dilengkapi taman dan kebun untuk 
bereksplorasi, kolam ikan hingga area barbeque, dan 
Lakefront Esplanade Garden, sebuah area taman 
yang sejuk di tepian danau Grisea untuk kegiatan 
Family Gathering atau BBQ.

Condovilla tersedia dalam 4 tipe, yaitu tipe 99 (2 
Bedroom), tipe 119 dan 121 (3 Bedroom), serta tipe 
141 (4 Bedroom). Harga yang di tawarkan mulai 
dari Rp 1,3 miliar, dengan sistem pembayaran 
uang muka yang dapat dilakukan secara bertahap. 
Respon masyarakat akan konsep hunian ini terbukti 
sangat baik. Saat ini telah terjual sebanyak 300 unit 
Condovilla dari total 20 buildings yang dipasarkan. Hal 
ini didukung dengan disiapkannya show unit di lokasi 
Rainbow Springs Condovillas yang dibuka setiap hari 
mulai pukul 08.30 - 18.00 WIB. •
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COKELAT PAHIT
Cokelat pahit rasanya enak, dan sehat untuk tubuh. 
Cokelat pahit diketahui dapat mengurangi risiko penyakit 
jantung karena mengandung sedikitnya 60% kakao.

BISKUIT PROTEIN
Ketika berpergian, bawalah 
biskuit protein secukupnya. 
Ketika terasa lapar, 
bukalah dan nikmati biscuit 
tersebut untuk mengobati 
rasa lapar Anda.

APEL
Pada umumnya, semua 
jenis buah-buahan dapat 
dikonsumsi sebagai cemilan 
sehat. Akan tetapi, apel lebih 
disarankan untuk dikonsumsi 
karena kaya akan serat dan 
pektin sehingga memberikan 
efek kenyang lebih lama 
serta membantu mencegah 
penyerapan lemak.

KEBIASAAN NGEMIL 
DIANGGAP SEBAGAI 
PENYEBAB UTAMA 
DARI MENINGKATNYA 
BERAT BADAN, 
PADAHAL ANGGAPAN 
TERSEBUT TIDAK 
SEPENUHNYA BENAR.

CEMILAN SEHAT   
YANG DAPAT  
DI KONSUMSI 
SETIAP HARI

Ngemil itu tidak 
akan jadi masalah 

asalkan sehat. Di bawah ini 
merupakan beberapa cemilan 
sehat yang dapat Anda 
konsumsi setiap hari. ALMOND

Almond kaya akan protein, 
serat, vitamin E, dan lemak 
sehat sehingga cocok 
dijadikan sebagai cemilan 
sehat setiap hari.

YOGHURT
Yoghurt mengandung banyak bakteri baik yang 
sangat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. 
Selain itu, teksturnya yang kental juga akan 
memberikan efek kenyang yang lebih baik 
daripada meminum segelas susu.
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Tak peduli berapa usia Anda, jerawat 
tampak seperti momok yang tak ada 

habisnya. Genetik, cuaca ekstrim, stres, serta 
produk kosmetik yang tidak cocok, menjadi 
pemicu utama munculnya jerawat. Yuk, baca 
3 resep alami cantik tanpa jerawat berikut ini!

JERAWAT ADALAH MASALAH KULIT YANG 
PALING UMUM DAN SERING DIALAMI 
OLEH WANITA. SALAH SATU LANGKAH 
PALING TEPAT UNTUK MELENYAPKAN SI 
JERAWAT INI ADALAH PERAWATAN ALAMI 
YANG BISA ANDA LAKUKAN DI RUMAH.

3 RESEP ALAMI 
CANTIK TANPA 
JERAWAT

RESEP 1: CUKA APEL DAN MADU
Campurkan 1/2 sdt madu dan 1 sdt cuka apel, 
kemudian memulaskannya ke seluruh wajah 
dengan menggunakan kapas. Cuka apel 
dapat membantu mengeringkan jerawat dan 
mengeluarkannya.

RESEP 2: SARI JERUK NIPIS
Jeruk nipis dapat membantu mencerahkan noda-
noda hitam bekas jerawat di wajah. Caranya, 
cukup mengompreskan sari jeruk nipis ini dan 
membiarkannya di kulit wajah semalaman.

RESEP 3: STRAWBERRY & MILK 
Kombinasikan 4-5 buah strawberry dengan 2 sdm 
susu kental manis. Hancurkan strawberry dan 
aduk rata dengan susu tersebut. Facial ini akan 
memberikan perawatan ekstra pada jerawat agar 
cepat kering.
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Tanggung jawab pendidikan 
tidak hanya terletak di 

pundak pemerintah, tapi juga 
membutuhkan partisipasi aktif 
dari sektor swasta dan juga 
masyarakat.

PT Summarecon Agung Tbk., yang 
telah memiliki pengalaman panjang 
di industri properti, sehingga 
menjadi perusahaan properti 
terkemuka di negeri ini melakukan 
terobosan dengan memprakarsai 
berdirinya Pradita Institute.

Idealisme Summarecon 
dalam Membangun 
Talenta Bangsa

PRADITA INSTITUTE
PENDIDIKAN MEMILIKI PERAN 

YANG SANGAT BESAR BAGI 
PEMBANGUNAN SEBUAH BANGSA. 

TERLIHAT, BAHWA NEGARA YANG 
MAJU SERINGKALI DITOPANG 

OLEH KEMAJUAN DARI SEKTOR 
PENDIDIKAN YANG MELAHIRKAN 

SUMBERDAYA BERKUALITAS, 
YANG MAMPU MEMBERIKAN 
KONTRIBUSI MAKSIMAL BAGI 

KEMAJUAN BANGSA.

Tanggal 28 Agustus 2017, 
bertempat di Pradita Institute 
Campus, Jalan Boulevard 
Gading Serpong, Summarecon 
Serpong. Pradita Institute 
mengadakan konferensi pers 
untuk memperkenalkan institusi 
pendidikan tersebut. Acara 
ini dihadiri Presiden Direktur 
PT Summarecon Agung, Tbk, 
Adrianto P. Adhi; Ketua Yayasan 
Pendidikan Inti Prima Bangsa, 
Sudino Lim dan Rektor Pradita 
Institute, Prof. R. Eko Indrajit.
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Saat ini Pradita Institute menawarkan 8 
program studi antara lain, S1 Arsitektur, S1 
Desain Komunikasi Visual, S1 Desain Interior, S1 
Perencanaan Wilayah, S1 Teknik Sipil, S1 Sistem 
Informasi, S1 Teknik Informatika dan S1 Pariwisata 
& Perhotelan.

Pradita Institute berdiri di kawasan Summarecon 
Serpong yang telah berkembang dan dilengkapi 
beragam fasilitas, seperti sarana transportasi, 
gedung kampus utama milik sendiri, sarana 
olahraga mahasiswa, Student Activity Park, sarana 
hiburan di Summarecon Mal Serpong, hingga 
sarana akomodasi.

Di bulan Agustus 2017, Pradita Institute telah 
membuka penerimaan mahasiswa baru untuk 
tahun ajaran 2018-2019. Jalur penerimaan 
mahasiswa baru disiapkan beragam, mulai dari 
beasiswa hingga bebas uang pangkal, jalur tes 
maupun jalur prestasi baik akademik maupun 
non akademi. Informasi pendaftaran dapat 
menghubungi 021 2967 3618. •

Dengan tagline, “Develop 
Nation’s Potential” Pradita 
Institute akan turut mem-
berikan kontribusi membangun 
talenta bangsa agar 
menghasilkan professional 
dan entrepreneur muda yang 
siap bekerja, berkarya, serta 
bernilai tinggi. Dengan latar 
belakang korporasi bisnis 
yang solid dibawah bendera 
Summarecon, Pradita Institute 
merancang konsep 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 
mengkombinasikan para akademisi professional 
dengan para praktisi aktif. Sehingga dalam aktivitas 
belajar mengajar, mahasiswa Pradita dibimbing 
langsung oleh para pelaku di industri yang 
relevan juga didukung sistem pembelajaran yang 
mendekati kondisi kerja secara nyata.

“Berdirinya Pradita Institute 
menjadi salah satu upaya 
kami dalam mewujudkan 
visi perusahaan yaitu 
memenuhi tanggung 
jawab sosial dan juga 
misi mengembangkan 
sumber daya manusia yang 
berkulitas tinggi”, Demikian 
dijelaskan Adrianto P. 
Adhi. “Melalui Pradita 
Institute ini juga kami 
akan mendarmabaktikan 
pengalaman selama 42 
tahun dalam mengelola 
bisnis dan membangun 
bisnis properti kepada dunia 
pendidikan”, lanjut Adrianto. 
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Soetjipto Nagaria menerima 
penghargaan Lifetime 
Achievement Awards Summarecon Kelapa Gading

6 Penghargaan
Bergengsi Untuk
SUMMARECON

Menjelang akhir tahun 2017, 
PT Summarecon Agung Tbk. 
kembali mendapatkan 6 
penghargaan bergengsi yang 
digelar dalam rangkaian acara 
Golden Property Awards 
pada 11 September 2017 lalu 
bertempat di Ballroom Raffles 
Hotel, Jakarta.

Penghargaan tertinggi 
diberikan kepada Soetjipto 
Nagaria selaku Komisaris 
Utama dan Pendiri 
Summarecon Group yaitu 
Lifetime Achievement 
Awards atas kontribusi 
dan dedikasi yang tinggi 
dalam perkembangan 
pasar, industri dan bisnis 
properti di Indonesia. 
Dalam penghargaan yang 

Summarecon merupakan gelaran kerjasama 
antara BTN dan Indonesia 
Property Watch (IPW), 
juga turut memberikan 
penghargaan kepada Adrianto 
P. Adhi selaku Presiden 
Direktur Summarecon sebagai 
Best Influential Property 
Profesional dan Albert Luhur 
selaku Eksekutif Direktur 
Summarecon sebagai Most 
Influential Property Figure 
in Marketing.

Eksekutif Indonesia Property 
Watch (IPW) Ali Tranghada, 
menjelaskan dalam acara 
ini pihaknya mendata sekitar 
300 pengembang dengan 152 
proyek. “Kami melakukan 
survei langsung sejak 
November 2016,” demikian 
seperti dikutip detik.com. 
“Penetapan pemenang GPA 

2017 dilakukan berbasis 
riset dan penelitian dengan 
kriteria yang terukur 
melalui Indonesia Property 
Watch Standard Property 
Rating, polling di media sosial 
dan kontribusi dari experts 
panel,” ujarnya.

Sementara itu dalam kategori 
project, Summarecon 
mendapatkan 3 penghargaan 
yang diberikan kepada 
Summarecon Emerald 
Karawang untuk kategori Best 
Compact Scale Development 
Project in Karawang area, 
Summarecon Bandung 
untuk kategori Best Large 
Scale Development Project 
in Bandung area dan 
Summarecon Mal Bekasi 
untuk kategori Best Shopping 
Center / Mall in Bekasi area.
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Deretan penghargaan untuk Summarecon 
dalam ajang Golden Property Awards 2017

Summarecon Mal Bekasi

Summarecon Bandung

Summarecon Bekasi

Summarecon Emerald Karawang

Golden Property Awards 
merupakan ajang 
penghargaan dan apresiasi 
bagi para stakeholder property 
dengan penilaian terukur, 
independen dan bebas konflik. 
Lebih dari 250 nominator 
dari beragam bisnis properti 

tanah air bersaing menjadi 
yang terbaik dari 45 kategori 
pemenang yang dilombakan.

Bagi Summarecon, 
penghargaan bergengsi 
ini bukan yang pertama 
kali di tahun 2017 karena 

sebelumnya di bulan Mei, Summarecon telah 
mendapatkan 2 penghargaan bergengsi di ajang 
FIABCI World Prix d’Excellence Award 2017 Annual 
Property Awards yaitu World Gold Winner untuk 
Retail Category diberikan kepada Summarecon 
Mal Bekasi dan World SILVER Winner for Public 
Infrastructure / Amenities Category diberikan 
kepada kawasan Summarecon Bekasi. •
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MENCINTAI BANGSA
Melalui Untaian Nada

Kecintaan terhadap bangsa 
dapat diwujudkan dengan 
banyak hal, salah satunya adalah 
dengan mengapresiasi lagu-
lagu nasional, yang terkadang 
sudah mulai terlupakan. Upaya 
untuk melestarikan lagu-lagu 
kebangsaan ini dilakukan oleh 
musisi berbakat Addie MS dalam 
pagelaran Konser Kemerdekaan 
pada tanggal 16 Agustus 2017 di 
Aula Simfonia Jakarta. Konser ini 
dilakukan dalam rangka hari ulang 

Summarecon tahun ke -72 Kemerdekaan 
Republik Indonesia.

Konser ini juga dilakukan 
Addie MS untuk menyatukan 
berbagai elemen bangsa. 
Perbedaan pendapat yang 
meruncing pada saat 
pemilihan kepala daerah 
beberapa waktu yang lalu 
diharapkan akan hilang 
dengan mengingat kembali 
semangat kemerdekaan dan 
persatuan bangsa melalui 
konser kemerdekaan.

Addie MS dan Twilite 
Orchestra menampilkan lagu-
lagu daerah dan perjuangan 
dengan melibatkan 160 
paduan suara dan 65 musisi 
orchestra. Terbagi atas 
beberapa babak. Untuk babak 
pertama akan ada lagu-lagu 
daerah. Dilanjutkan babak 
kedua dengan lagu nasionalis. 
Konser ini didukung beberapa 
paduan suara, yaitu Twilite 
Chorus, Paduan Suara 
Mahasiswa Universitas Mercu 
Buana, Perbanas Institute 

Berbagai isu yang 
berpotensi memecah-belah 
bangsa di media sosial 
akhir-akhir ini semakin 
mengkhawatirkan. Untuk 
itu, konser Kemerdekaan 
ini untuk mengingiat 
semangat kemerdekaan 
dan saya melakukannya 
melalui musik

Addie MS • Twilite Orchestra
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Dukungan ini mencerminkan 
apresiasi dan kepedulian kami 

sebagai perusahaan properti 
Indonesia terhadap bakat dan 
pelaku seni di Indonesia untuk 

terus maju dan berkembang.
Sebagai sesama anak bangsa kita 
harus saling mendukung untuk 

persatuan dan kemajuan bangsa.

Soegianto Nagaria • Direktur Summarecon 

Choir, dan Paduan Suara 
Mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Agria Swara, 
juga tiga penyanyi solo, yaitu 
Aning Katamsi, Dira Sugandi, 
dan Agus Wisman;
Konser Kemerdekaan ini 
turut didukung juga oleh PT 
Summarecon Agung Tbk. •
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Summarecon Bandung

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.

PT Summarecon Agung, Tbk., 
melalui anak usahanya, PT 

KERJA SAMA SUMMARECON 
DENGAN ITB
Bangun Innovation Park

dengan hibah lahan seluas 
4.013 m2. Sehingga total luas 
lahan menjadi satu hektare. 
Hibah Lahan ini dituangkan 
dalam Perjanjian Hibah yang 
ditandatangani Direktur Utama 
PT Mahkota Permata Perdana, 
Herman Nagaria dan Sekretaris 
Jenderal Kemenristekdikti, 
Ainun Na’im.

“Diharapkan ITB Innovation 
Park dapat menjadi tulang 
punggung dan percontohan 
bagi pembangunan STP lain 
di Indonesia, serta mampu 
memberikan kontribusi 

Mahkota Permata Perdana 
bekerjasama dengan Institut 
Teknologi Bandung (ITB) 
dalam mengembangkan ITB 
Innovation Park di kawasan 
kota terpadu Summarecon 
Bandung. Kerja sama ini 
terlaksana dengan adanya 
hibah lahan seluas 6.027 m2 
kepada Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti), Senin (10/7).

Pengembangan dan 
pembangunan oleh ITB di 
atas lahan seluas 6.027 
m2, akan ditindaklanjuti 
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besar pada pengembangan 
ekonomi kreatif di Indonesia 
untuk berkiprah di dunia 
internasional,” ujar Presiden 
Direktur Summarecon, 
Adrianto P. Adhi.

Menurut dia, Summarecon 
menghibahkan lahan 
kepada Kemenristekdikti 
selaku instansi pemerintah 
yang menaungi Perguruan 
Tinggi Negeri Berbadan 
Hukum seperti ITB. Secara 
pengembangan dan 
pengelolaan, nantinya 
Innovation Park berada di 
bawah naungan ITB. Untuk 
itu, dalam kesempatan yang 
sama pihak Summarecon 
pun melakukan Perjanjian 
Kerja Sama (PKS) dengan 
ITB terkait pengembangan 
dan pengelolaan Innovation 
Park tersebut. Dalam proses 
persiapan menuju hibah 

lahan, ITB dan Summarecon 
telah menandatangani 
Nota Kesepahaman 
atau Memorandum of 
Understanding pada 11 
Desember 2015 lalu.

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 Km 149 Gedebage, 
yang menjadikannya salah 
satu titik pertemuan strategis 
antara Outer Ring Road 
dan Inner Ring Road. Selain 
itu, Kereta Cepat Jakarta – 

Bandung pun dapat diakses dengan mudah 
dari Summarecon Bandung.

Sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan 
Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2013, Wali Kota 
Bandung, Ridwan Kamil, menetapkan daerah 
Gedebage sebagai Bandung Teknopolis, 
yaitu pusat baru kota yang berbasis 
teknologi, khususnya TIK. “Pembangunan ITB 
Innovation Park akan mewujudkan konsep 
pengembangan Triple Helix di Summarecon 
Bandung, sesuai dengan visi pengembangan 
Bandung Teknopolis. Intisari pengembangan 
dari Triple Helix adalah sinergi kekuatan 
antara Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah,” 
demikian disampaikan Executive Director 
Summarecon Bandung, Hindarko Hasan.

Sebagai lanjutan dari kerja sama, jajaran 
Direksi dan Komisaris PT Summarecon Agung, 
Tbk., bersama jajaran Pimpinan Rektorat 
ITB mengadakan acara ramah tamah di Aula 
Barat, Kampus ITB, Jalan Ganesha No. 10, 
Kota Bandung, Kamis (20/7). Dalam acara 
ramah tamah tersebut turut dihadiri Wali Kota 
Bandung, Ridwan Kamil. •
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Upacara dalam 
KEBHINEKAAN

Sudah menjadi agenda rutin bagi 
Summarecon untuk memperingati 
hari proklamasi kemerdekaan 
RI di tanggal 17 Agustus setiap 
tahunnya. Berlokasi di Harris 
Convention Hall Summarecon 
Bekasi, upacara peringatan 
kemerdekaan tahun ini mengambil 
tema “Bersatu dalam Kebhinekaan, 
Bersinergi dalam Transformasi.”

Bertindak sebagai Inspektur 
Upacara yaitu Soegianto Nagaria 
selaku Direktur Summarecon dan 
Komandan Upacara yaitu Kolonel 
Arhanud Winarta selaku kepala 
bagian keamanan Summarecon 
Bekasi. Upacara dibuka dengan 
rangkaian Defile yang dimulai 
dengan penampilan Satuan Korsik 

Summarecon Bekasi

atau Korps Musik Summarecon. 
Dalam kesempatan yang 
sama juga dilakukan 
pembacaan Teks Proklamasi 
yang dilaksanakan oleh Edi 
Darnadi selaku Komisaris 
Summarecon dan pembacaan 
UUD 1945 yang dilakukan oleh 
Albert Luhur selaku Executive 
Director Summarecon.

Dalam amanat yang 
disampaikan oleh Inspektur 
Upacara, diingatkan mengenai 
kondisi Indonesia saat ini, 
kendati beragam perpecahan 
mulai dirasakan, namun kita 
semua diingatkan kembali 
untuk selalu Bersatu sesuai 
dengan semboyan Pancasila 
“Bhinneka Tunggal Ika”.
Sementara dalam langkah 
nyata transformasi yang 
dilakukan oleh Summarecon 
diharapkan akan terus 
bersinergi demi terciptanya 
visi dan misi perusahaan yang 
berkesinambungan. 

Peringatan upacara juga 
diisi dengan pemberian 
tanda kehormatan kepada 
pejuang kemerdekaan. 
Summarecon memberikan 
sebanyak 26 bingkisan 
kepada Anggota Legiun 
Veteran RI dan Keluarga 
Pahlawan Nasional KH Noer 
Ali. Dalam rangkaian acara 
ini juga ada performance 
dari berbagai unit. Para 
tamu undangan diajak 
untuk menyaksikan mars 
Relawan Summarecon 
Peduli dengan judul Tolak 
Narkoba dan Relawan 
Sejati yang merupakan 
karya dari relawan 
Summarecon Serpong. 
Rangkaian acara ditutup 
dengan tarian seirama 
dari tim keamanan dan 
karyawan lengkap dengan 
baju adat tradisional 
sebagai perlambangan dari 
keanekaragaman bangsa 
Indonesia. •
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Memahami
ARTI KEINDAHAN

Summarecon

Melalui moto Wonderful 
Life Wonderful World, 
Summarecon turut 
mendukung pertunjukan “My 
Dream” yang diselenggarakan 
pada Juli lalu lewat sisi 
keindahan (wonderful) yang 
diperlihatkan dari sebuah 
ketidaksempurnaan manusia 
sehingga terlahir sebuah seni 
yang menakjubkan.

Terinspirasi saat mengetahui 
keikutsertaan murid-murid 
dari SLB Karanganyar 
dalam pentas tari di ISI Solo 
dalam peringatan Hari Tari 
Sedunia pada 29 April 2017, 
Summarecon mengundang 
300 murid SLB dari Jakarta, 
Bekasi, Tangerang dan 
Karanganyar untuk menonton 
pertunjukan seniman difabel 
My Dream. Undangan tersebut 
memiliki tujuan untuk 

“Kehidupan 
kami selalu 

mempunyai nilai, 
menampilkan keindahan 

bagi masyarakat, 
menghantarkan cinta kasih 

bagi umat manusia”

China Disabled People 
Performing Art Troupe

menginspirasi dan memotivasi 
siswa siswi SLB penyandang 
disabilitas bahwa mereka 
dapat menggali potensi lain 
didalam diri dan berprestasi 
walaupun keadaan diri yang 
tidak sempurna.

Para guru dan murid SLB 
merasa bangga dapat di 
undang untuk melihat 
pertunjukan seniman 
difabel yang cukup jarang di 
Indonesia, dan memberikan 

inspirasi kepada murid untuk meningkatkan 
kemampuannya tidak hanya di bidang akademik 
namun juga di bidang non akademis.

Semoga kegiatan yang penuh inspirasi ini tidak 
hanya menyentuh hati mereka, tapi juga kita 
yang berkecukupan secara jasmani untuk terus 
bersyukur juga tidak mudah menyerah dengan 
segala masalah yang dihadapi. •
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MENGINSPIRASI DUNIA
Melalui Ketidaksempurnaan

Yayasan Buddha Tzu Chi bersama 
DAAI TV Indonesia menggelar 

pertunjukan seniman difabel di tanah 
air. Acara ini merupakan rangkaian 
acara hari jadi DAAI TV yang ke-10. 
Didukung oleh beberapa sponsor, salah 
satunya adalah Summarecon melalui 
Yayasan Summarecon Peduli.

Pertunjukan seni ini diselenggarakan 
dengan tema “My Dream” dan 
menghadirkan 40 seniman difabel 
berlatar belakang tuna rungu, 
tuna netra dan keterbatasan 
fisik lainnya, Para seniman 
yang tergabung dalam 
China Disabled People’s 
Performing Art Troupe 
(CDPPAT) tersebut 
menampilkan seni musik, 
seni tari, puisi dengan 
isyarat tangan dan drama 
musikal. Lengkap dengan 
kostum dan dekorasi panggung, 
pertunjukan memukau dari seniman 

Jangan 
menganggap remeh 

diri sendiri, karena setiap 
orang memiliki potensi 
yang tidak terhingga.

Kata Perenungan
Master Cheng Yen

difabel bertaraf internasional ini 
digelar di 3 kota besar di Indonesia 
antara lain Medan 22-23 Juli 2017 
di Sky Convention Hall Cemara 
Asri, Jakarta 29-30 Juli 2017 di Tzu 
Chi Center Pantai Indah Kapuk, 
dan Surabaya 5-6 Agustus di 
Convention Hall Grand City.

Sebagai penyandang 
difabel, tentu mereka 
memiliki keterbatasan dalam 
mempertunjukan karya seni. 
Salah satunya seniman tari seribu 
tangan yang berhasil tampil 
spektakuler meskipun mereka 
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penyandang tuna rungu. 
Mereka tidak menyerah dan 
memiliki cara khusus untuk 
dapat memahami irama dan 
tempo lagu. Saat latihan, 
mereka mengandalkan bahasa 
isyarat dari tangan seorang 
guru untuk menguasai irama 
dan merasakan alunan musik. 
Selain itu, mereka hanya 
bisa menyesuaikan tempo 
dari getaran genderang yang 
merambat di papan panggung. 
Untuk itulah para penari hanya 
mengenakan sepatu balet 
tipis sebagai alas kaki.

China Disabled People’s 
Performing Art Troupe 
(CDPPAT) telah mendapatkan 
pengakuan dan apresiasi dari 
masyarakat internasional 
sebagai “Duta Keindahan dan 
Kemanusiaan”, penghargaan 
sebagai Duta Penyandang 
Cacat di Dunia dari Kongres 
Difabel sedunia Dan PBB 
menunjuk mereka sebagai 
Seniman Perdamaian UNESCO. 
Dengan semangat selalu 
bermimpi dan mencoba, 
melihat cahaya di tengah 
kegelapan, mendengar 

nada di tengah kesunyian, mencari 
kesempurnaan di tengah kesempurnaan, 
para seniman difabel ini selalu memberi 
motivasi dan inspirasi kepada penyandang 
disabilitas di seluruh dunia.

Selama lebih dari 20 Tahun, CDPPAT telah 
menampilkan pertunjukan “My 
Dream” yang luar biasa dan telah 
diselenggarakan lebih dari 90 
negara. Berasal dari beragam latar 
belakang seperti tuna rungu, tuna netra, dan 
keterbatasan fisik lainnya. Mereka mampu 
menampilkan tarian dan pertunjukan yang 
mempesona dengan kualitas yang sama 
dengan seniman profesional. •
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Menghadapi kehidupan 
di kota besar seringkali 

membutuhkan strategi khusus 
agar kehidupan berkeluarga 
tetap terjaga keharmonisannya, 
termasuk urusan membagi tugas 
dan pekerjaan.

Jika dahulu pria dianggap sebagai 
satu-satunya pencari nafkah, lain 
halnya dengan saat ini. Tingkat 
kebutuhan hidup yang semakin 
tinggi membuat wanita sebagai 
pendamping-pun kerap kali 
diharuskan juga untuk bekerja 
guna membantu suami dalam 
memberikan kehidupan yang layak 
untuk keluarga. Kebutuhan untuk 
bersosialisasi dengan rekan sejawat 
juga seringkali menjadi alasan wanita 

SEBAGAI SATUAN KOMUNITAS TERKECIL, 
KELUARGA MERUPAKAN TEMPAT SETIAP 
INDIVIDU TUMBUH, BERKEMBANG, 
MENCINTAI DAN DICINTAI SATU SAMA 
LAIN. SETIAP ANGGOTA MEMILIKI PERANAN 
YANG TIDAK BOLEH DISEPELEKAN.

DILEMA WANITA 
KARIR VS IBU 
RUMAH TANGGA

Apapun pilihan seorang 
wanita baik menjadi 
wanita karir ataupun ibu 
rumah tangga, masing-
masing memiliki resiko dan 
konsekuensi yang harus 
ditanggung. Pilihan sebagai 
wanita karir misalnya, sering 
membuat seorang wanita 
sering merasa bersalah karena 
dianggap menelantarkan 
anak-anak ( jika sudah 
memiliki keturunan). Lain 
halnya dengan ibu rumah 

untuk bekerja. Jika memang 
sudah demikian maka muncullah 
dilematis bagi wanita setelah 
mereka berumah tangga. Pilih 
menjadi wanita karir atau ibu 
rumah tangga? Perdebatan ini 
sudah berlangsung sekian lama 
dan memiliki pro kontra-nya 
masing-masing.

tangga, sindiran bahwa gelar yang 
diperoleh susah payah menjadi 
tidak terpakai kerap kali mampir 
di telinga mereka dan bisa 
membuat seorang wanita menjadi 
rendah diri.

Kunci dari keputusan menjadi 
wanita karir ataupun ibu rumah 
tangga bisa didapat dengan 
berdiskusi bersama suami. 
Keluarga seperti apa yang 
mereka inginkan, apa harapan 
suami, apa keinginan istri yang 
sesungguhnya, bagaimana 
finansial keluarga, dll merupakan 
hal-hal yang harus dibicarakan dan 
disepakati bersama. Sesi diskusi 
bersama pasangan hendaknya 
didasari pada kesadaran akan 
peranan masing-masing yakni 
suami adalah kepala keluarga dan 
istri bertugas menjadi pendamping 
suami. Peranan ini seharusnya 
tidak berubah apapun yang 
menjadi keputusan akhir diskusi.

Tidak hanya itu, setiap pasangan 
suami istri juga harus memiliki 
solusi atas resiko yang nantinya 
akan dihadapi, misalnya ketika 
seorang wanita memilih untuk 
bekerja, harus dipikirkan siapa 
yang akan membantu merawat 
anak; atau sebaliknya, jika 
seorang wanita memutuskan 
untuk menjadi ibu rumah tangga, 
bagaimana cara untuk mengatur 
keuangan agar penghasilan suami 
bisa mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Komunikasi sebelum 
pengambilan keputusan menjadi 
hal yang penting untuk dilakukan 
sehingga tidak ada penyesalan di 
kemudian hari. 

Pada akhirnya, dukungan dari 
pasangan dan keluarga merupakan 
hal yang mutlak harus diberikan 
kepada setiap wanita terlepas dari 
pilihan menjadi seorang wanita 
karir ataupun ibu rumah tangga.
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Beyond Skyline

I’d Die For You 
and Other 
Lost Stories
F. Scott Fitzgerald

Iko Uwais berhasil menambah satu lagi film 
Hollywood dalam filmografinya. Setelah 
sebelumnya hadir di film Star Wars, kali ini 
pria berusia 34 tahun ini akan hadir dalam 
film Beyond Skyline. Film berdurasi 105 
menit ini merupakan sekuel dari film Skyline 
yang sukses tayang pada 2010 silam. 
Namun berbeda dari sekuel pertamanya 
yang ditangani oleh Colin Strause, sekuel 
kedua kali ini ditangani oleh Liam O’Donnel 
dan memutuskan Candi Prambanan 
menjadi salah satu lokasi shooting. Bercerita 
mengenai perjuangan seorang ayah 
yang diperankan Frank Grillo yaitu salah 
satu bintang Captain America yang ingin 
menyelamatkan anaknya yg tertangkap 
oleh Alien, dalam perjalanan kisahnya 
ia dibantu oleh Sua yang diperankan 
oleh Iko Uwais yaitu sebagai pemimpin 
sekelompok pemberontak melawan para 
alien. Selain ikut bermain peran, Iko Uwais 
dan Yayan Ruhian juga menjadi koreografer 
pertarungan dalam film ini.

Dirangkai dengan indah namun 
tajam, kumpulan cerita pendek 
karya penulis The Great Gatsby 
ini berisi cerita-cerita yang belum 
sempat dipublikasi. Anne Margaret 
Daniel didaulat sebagai editor. Buku 
yang segar menyajikan perspektif 
Fitzgerald dengan bahasa khasnya 
yang selalu berhasil memukau 
penikmat karyanya.

Coldplay
Kaleidoscope EP

Mini album lanjutan ini 
berisi lima lagu dengan 
mood yang serupa 
dengan album A Head 
Full of Dreams. Dari trak 
awal, di lagu All I Can 
Think About Is You kita 
bisa merasakan euphoria 
kebahagiaan. Musik 
dance-pop yang disajikan 
penuh semangat, tapi juga 
menenangkan disaat yang 
bersamaan. Versi live dari 
Something Just Like This, 
hasil kolaborasi dengan 
Chainsmokers, menjadi lagu 
penutup di album ini.
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Berlokasi di kawasan 
segudang wisata 

kuliner Kelapa Gading, 
Amyrea tak kalah menarik 
perhatian para penyuka 
kuliner. Amyrea hadir dengan 
konsep art & kitchen, dengan 
design interior bergaya 
minimalis dengan sentuhan 
hangat oleh kursi-kursi kayu 
membuat café ini terlihat unik 
dan terasa cozy. Tak hanya itu, 
ada spot yang juga menjual 
apparel dan aksesoris bergaya 
seni kontemporer. 

Amyrea hadir dengan kopinya 
yang dihargai Rp 30.000,- 
namun rasanya tak kalah enak 
dengan coffee shop ternama, 
cocok dipadu dengan sepotong 
Japanese Cotton Cheese Cake. 

WHEN ART 
LOOKS SO 
YUMMY!

MAKANAN SEKARANG INI BUKAN LAGI SOAL RASA 
TAPI JUGA CARA PENYAJIANNYA. BANYAK CAFÉ DAN 
RESTAURANT BERLOMBA-LOMBA MEMBERIKAN 
PELAYANAN PENYAJI MAKANAN TERBAIK DAN 
TERUNIK, TAK TERKECUALI AMYREA ART & KITCHEN.

Summarecon Kelapa Gading

Untuk pilihan menu makanan 
pun cukup beragam dengan 
konsep makanan barat seperti 
pasta dan pizza. Bagi keluarga 
muda bisa berbahagia karena 
Amyrea menghadirkan menu 
khusus untuk anak-anak 
yang disajikan khusus bagi si 
buah hati. Salah satu menu 
andalan untuk anak adalah 
Butter Rice with Fried Dori, 
penyajiannya sangat menarik 
dengan membentuk nasi 
seperti kucing yang lucu. 
Selain rasanya yang gurih 
dan ikan dori yang lembut, 
menu ini juga mengajarkan si 
buah hati untuk tetap makan 
serat karena ditambahkan 
dengan salad sayur versi mini. 
Dengan menu yang disajikan 
dapat diperkirakan worderful 

people cukup menghabiskan 
sekitar Rp 250.000,- untuk 
membahagiakan keluarga 
kecilmu. Remember, happy 
tummy equals to happy family! 

AMYREA, Art 
& Kitchen
Jl. Kelapa Kopyor Raya
Blok CE2 No. 3, 
Kelapa Gading
OPENING HOURS Mon 
– Sun, 8am – 10pm
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Berlokadi si kawasan 
pusat bisnis Summarecon 

Serpong yaitu Ruko Graha 
Boulevard, restoran ini siap 
menyambut Anda dengan 
suguhan menu khas Korea. 

Setelah sebelumnya membuka 
outlet pertama di kawasan Jakarta 
Selatan, saat ini Jjang Korean 
Noodle and Grill membuka outlet 
kedua di kawasan Summarecon 
Serpong, Gading Serpong, 
Tangerang. Dengan menu andalan 
mulai dari Budae Jjigae, Kimchi 
Bokkeumbap, Dakgalbi, dan 
Bulgalbi, Jjang Korean Noodle and 
Grill menempatkan makanan khas 

HABISKAN AKHIR PEKAN YANG SERU BERSAMA SAHABAT DENGAN 
MENIKMATI INDAHNYA RASA DARI NEGARA GINSENG YANG 
DISUGUHKAN LEWAT KEHADIRAN JJANG KORAN NOODLE AND GRILL.

CITARASA KOREA 
HADIR LEWAT JJANG

Summarecon Serpong

JJANG KOREAN
NOODLE AND GRILL
Ruko Graha Boulevard Blok D No. 21 
Jl. Boulevard Gading Serpong, 
Summarecon Serpong
OPENING HOURS Mon - 
Sun, 11 am - 11 pm
PHONE +62 813 1138 8080

Korea untuk memikat selera 
anak muda. Didukung dengan 
interior dan dekorasi restoran 
yang sedang digemari saat ini, 
lengkap dengan mural untuk 
sekedar diabadikan untuk 
kemudian dibagikan melalui 
akun media sosial.

Memiliki tagline “Korean for 
Everyone”, resto ini menjamin 
dapat menjangkau semua 
kalangan mulai dari rasa 
hingga harga yang disesuaikan, 
tetapi tetap dengan kualitas 
yang nomor satu dan tidak 
kalah dengan restoran Korea 
fine dining kebanyakan. 

Salah satu kelebihannya yaitu 
dengan menggunakan bahan 
segar bahkan daging impor 
di semua menunya yang 
disiapkan langsung oleh koki 
asli dari Korea dengan bumbu-
bumbu rahasia yang sudah 
berusia 30 tahun. Menu-menu 
tersebut dibandrol mulai
Rp 135 ribu untuk menu Dak 
Gal Bi dan Rp 189 ribu untuk 
menu Budae Jjigae Seafood. 
Bisa ditambah topping dengan 
penambahan harga. Disini 
juga menawarkan kimchi 
untuk penggemar asinan 
sayur fermentasi ini dengan 
kemasan botolan dengan 
harga Rp 49 ribu.
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Pertama kali 
menginjakan kaki ke 

Domino’s Pizza Summarecon 
Bekasi, Anda akan langsung 
disambut dengan aroma 
adonan roti, keju, serta topping 
yang menggugah selera. 
Desain ruangan bertema 
simply modern dengan 
sentuhan warna terakota juga 
berhasil membangkitkan mood 
untuk menghabiskan waktu 
lebih banyak di sini. 

Domino’s Pizza Summarecon 
Bekasi terdiri dari 2 lantai, 
dengan lantai 1 sebagai 
tempat pemesanan makanan 
dan berfungsi sebagai ruang 
tunggu bagi pembeli yang 
ingin takeaway. Jika Anda yang 
ingin makan di tempat, dapat 
menggunakan ruangan di 
lantai 2 yang terdiri dari area 
smoking dan non-smoking. 
Bicara soal menu, sudah pasti 

LOVE AT 
FIRST BITE!
ragam pizza jadi primadona 
di sini. Sebut saja American 
Classic Cheeseburger, Meatzza, 
Beef Rasher, Veggie Mania, 
Mexican Sizzler dan masih 
banyak lainnya yang menjadi 
favorit banyak pengunjung. 
Salah satu varian terbaru 
yang menjadi highlight 
adalah American Classic Triple 
Cheeseburger, pizza dengan 
potongan daging berbumbu 
yang menjadi tokoh utama 
berbalut keju yang tebal, 
berpadu apik dengan Chili 
Mozzarella Crust. Teksturnya 
yang tebal namun crispy 
dibagian bawah, menyatu 

DOMINO’S PIZZA
Rukan Sinpasa, Blok SA No. 
35 Summarecon Bekasi
PHONE 1500 366 OPENING HOUR 
Mon – Sun, 10am – 10pm

dengan topping dengan rasa 
yang autentik Domino’s Pizza.

Jika mampir ke sini, jangan 
lupa cicipi juga menu sides, 
pasta serta minuman 
seperti Lychee Tea, Taro 
Milk, dan Peach Tea yang 
menyegarkan. Sebagai 
penutup, manjakan lidah Anda 
dengan dessert chocolate lava 
dan choco bread sticks yang 
oh-so-yummy! 

ANYONE WANT A PIZZA? YA, PASTINYA! SIAPA 
YANG BISA MENOLAK MASAKAN KHAS ITALIA INI! 
NAH, BAGAIMANA JIKA ANDA DISAJIKAN MENU 
PIZZA SUPER LEZAT DIKOMBINASIKAN DENGAN 
FREE WIFI DAN LOKASI YANG COZY BANGET? 

Summarecon Bekasi
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Tidak hanya membuat 
mal menjadi tempat 

untuk berkumpul ataupun 
hangout, akan tetapi kalian 
bisa mendapatkan edukasi 
tentang kerajinan tangan 
yang pasalnya sudah jarang 
ditemui saat ini. Kalian bisa 
berkumpul bersama teman 
dan bahkan saudara untuk 

UNJUK KREATIVITAS
dengan Seni Kerajinan Tangan

SALAH SATU TENANT YANG 
BERADA DI SUMMARECON 
MAL KELAPA GADING 
YAITU CRAFT & IDEAS 
MEMBERIKAN SESUATU 
YANG BERBEDA.

datang dan bersama-sama melakukan workshop 
kerajinan tangan disini. Ada kerajinan kulit, kayu, 
dan keramik.

Beberapa pengrajin pun dihadirkan untuk membuka 
beberapa kelas workshop, diantaranya Jinjit Pottery, 
Keramikku, Terraluna, yang memproduksi keramik 
asli buatan tangan dengan karakter yang berbeda-
beda antar pengrajin keramik tanpa menggunakan 
mesin cetak modern. Hadir pula pengrajin kulit asal 
Bandung yaitu Kael.

Bagi para pengunjung yang ingin mengikuti 
workshop, akan diberikan edukasi secara private 
oleh para pengrajin, mulai dari mengenal bahan 
mentah hingga menjadi sebuah produk yang 
bernilai tinggi. Untuk setiap sesi, akan dikenakan 
biaya dan harga produk yang ingin dipelajari. Mari 
kita lestarikan seni kerajinan tangan dan belajar 
mencintai produk dalam negeri di Craft & Ideas.

CRAFT & IDEAS 2nd Floor Mal Kelapa Gading 3 • FACEBOOK Craft 
and Ideas Workshops • INSTAGRAM @craft.and.ideas • YOUTUBE 
craftandideasid
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Raos Pisan Euy
KULINER DI SERPONG
SUDAH MENJADI VISI 
SUMMARECON UNTUK 
SELALU BERKONTRIBUSI 
DALAM PELESTARIAN 
KEKAYAAN BUDAYA 
INDONESIA. LEWAT 
MASAKAN NUSANTARA 
SUMMARECON MAL 
SERPONG ATAU YANG 
LEBIH FAMILIAR DIKENAL 
DENGAN SMS, KEMBALI 
MENYAPA PARA PECINTA 
KULINER LEWAT EVENT 
FESTIVAL KULINER 
SERPONG ATAU FKS. 

Sukses dengan kuliner 
khas Jawa Timur pada 

tahun 2016 lalu, tahun ini, FKS 
kembali diselenggarakan pada 
tanggal 10 Agustus hingga 10 
September 2017 dengan tema 
sajian dari tanah Pasundan, 
Jawa Barat. Berbagai menu 
otentik khas Jawa Barat pun 
hadir disini untuk memanjakan 
lidah para pengunjung seperti 
Cireng Cipaganti, Kupat Tahu 

Gempol, Nasi Jamblang Mang 
Dul, Seblak Jeletet Murni dan 
masih banyak lagi. Seperti 
yang kita ketahui sekarang ini 
cukup sulit untuk menemukan 
makanan khas daerah di 
sekitar kita, sehingga banyak 
pengunjung yang datang 
berbondong-bondong untuk 
bernostalgia dengan makanan 
tradisional khas Jawa Barat.

Selain dekorasi dan arsitektur 
yang dibangun khas dataran 
Parahyangan, FKS juga 
menampilkan musisi dan 
kesenian asli Jawa Barat 

seperti perpaduan simponi Angklung dengan 
penampilan special dari Saung Angklung Udjo 
(SAU). Angklung sendiri memang merupakan alat 
musik tradisional Jawa Barat yang telah diakui oleh 
UNESCO. Penampilan menarik lainnya dimeriahkan 
oleh Dewi Yull dan Hedi Yunus sehingga pengunjung 
merasakan pengalaman berkuliner dengan nuansa 
layaknya berada di Jawa Barat. 

Tidak hanya sekedar berfestival, Summarecon 
juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. 
Bekerjasama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, 
memberikan edukasi peduli lingkungan dengan 
menyediakan tempat khusus untuk mengumpulkan 
sampah botol plastik yang nantinya akan 
didaur ulang didepo pengolahan sampah plastik 
Summarecon Serpong.
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Summarecon Mal 
Bekasi pun tidak mau 

melewatkan momen dengan 
menggelar event menarik 
yakni August Rush.

August Rush yang 
diselenggarakan pada 1 -31 
Agustus lalu ini dimeriahkan 

Kemeriahan Perayaan
KEMERDEKAAN 
INDONESIA

dengan sejumlah program menarik mulai dari 
penampilan sederet musisi tanah air dengan 
karya - karya terbaiknya hingga aksi dari anak-
anak Indonesia. Penyanyi Marcello Tahitoe pun 
hadir sebagai artis pembuka rangkaian hiburan 
pada 5 Agustus 2017, lalu disusul oleh musisi lain 
seperti Ihsan Tarore (12 Agustus), Sheryl Sheinafia 
(19 Agustus), dan White Shoes & The Couples 
Company (26 Agustus). 

Aksi lucu dan menggemaskan dari para polisi 
cilik dan keindahan dari aneka ragam baju 
tradisional Indonesia juga turut disajikan dari 
anak-anak sekolah pada tanggal 6, 13, 20, dan 27 
Agustus 2017. Tidak kalah menarik, tepat di hari 
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2017, berlokasi di 
The Downtown Walk pengunjung disuguhkan aksi 
seru Drumband. Tidak berhenti sampai disitu, untuk 
menambah keseruan di The Downtown Walk pun 
hadir ragam perlombaan seru dan menarik yaitu 
Lomba Ambil Koin, Lomba Balap Karung, Lomba 
Tarik Tambang, Lomba Kelereng, Lomba Joget 
Balon, dan Lomba Dekorasi Toko.

BULAN AGUSTUS 
MENJADI BULAN YANG 
BERSEJARAH BAGI BANGSA 
INDONESIA. INILAH YANG 
MEMBUAT SUASANA 
BULAN AGUSTUS TERASA 
LEBIH BERSEMANGAT.
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DI KEPULAUAN SERIBU TERDAPAT 
BEBERAPA PULAU YANG MENJADI 
FAVORIT PARA WISATAWAN 
UNTUK DIKUNJUNGI. BERIKUT INI 
SEDIKITNYA ADA EMPAT PULAU 
YANG WAJIB ANDA KUNJUNGI SAAT 
BERWISATA DI KEPULAUAN SERIBU.

WAJIB 
DIKUNJUNGI

4 Pulau di 
Kepulauan 

Seribu Ini

PULAU SEMAK DAUN
Pulau Semak Daun 
menawarkan pemandangan 
pesona kehidupan di bawah 
lautnya yang begitu indah. 
Pulau kecil ini tidak di huni 
oleh warga seperti halnya di 
pulau-pulau lainnya. Tidak ada 
rumah-rumah warga yang 
berdiri di sekitaran pulau ini. 
Nah, bagi para traveler yang 
datang ke pulau ini diwajibkan 
membawa tenda untuk 
tempat beristirahat.
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PULAU HARAPAN
Pulau Harapan yang 
dikelilingi banyak pulau kecil 
lainnya ini terkenal dengan 
pesona keindahan terumbu 
karangnya. Banyak sekali spot 
snorkeling dan diving yang 
dapat Anda lakukan disana. 
Selain itu Anda juga dapat 
menikmati pemandangan laut 
biru yang menyejukkan dari 
atas jembatan sambil duduk 
menggelantungkan kaki.

PULAU PARI
Lokasi Pulau Pari yang 
berjarak kurang lebih 45 
kilometer dari Jakarta ini 
sedikitnya menawarkan 
tiga objek wisata yang 
dapat Anda kunjungi, yaitu 
Pantai Pasir Perawan, 
Pantai Pasir Kresek Pulau 
Pari dan Dermaga Bukit 
Matahari. Selain dapat 
menikmati pemandangan 
pasir pantai putihnya dan 
beningnya air laut, Anda 
dapat berkeliling pulau 
dengan menggunakan 
sepeda yang disewakan 
oleh warga setempat.

PULAU BIRA
Pulau Bira terdiri dari dua 
pulau, yaitu Pulau Bira Besar 
dan Pulau Bira Kecil yang 
memiliki surga bawah laut 
yang dihiasi karang-karang 
cantik dengan ikan-ikan 
kecil berenang bebas kesana 
kemari. Ombak yang tenang 
tidak terlalu besar mengajak 
kita untuk bisa bermain air 
dan berenang tanpa takut 
untuk terseret ombak.
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Wonderful INFO

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
Jl. Gading Indah Raya No. 1
 +62 21 4532 439
  4532 437

Polres Metro Jakarta Utara
Jl. Laksamana Yos Sudarso No.1
 +62 21 4393 1017
  4393 1055

PMI Kota Jakarta Utara
Jl. Plumpang Semper No. 54
 +62 21 4393 5630

Pemadam Kebakaran 
Sudin Jakarta Utara
Jl. Anggrek No. 11
 +62 21 4393 1063
 4391 0406

Posko Banjir Jakarta Utara
Lt. Dsr Gedung Kantor 
Walikota Jakarta Utara
 +62 21 4393 0152
 4393 4751

Summarecon Serpong

Polsek Serpong
Jl. Letnan Sutopo No. 1
 +62 21 538 4139

Polres Metro
Tanggerang
 +62 21 552 3160

PMI Kota Tanggerang
Jl. Mayjen Sutoyo No. 15
 +62 21 553 1310

Pemadam Kebakaran 
Sudin Kota / Kabupaten 
Tanggerang
 Jl. Ks Tubun No. 96
 +62 21 558 2144

PDAM Kota Tanggerang
 +62 21 552 3338

Summarecon Bekasi

Polres Metro Bekasi
Jl. Sersan Marjuki No. 81 
 +62 21 884 1110

Polsek Bekasi Barat
Jl. Sudirman No. 100
 +62 21 884 2752

PMI Kota Bekasi
Jl. Lapangan Multiguna No.34-35
 +62 21 881 7243

Pemadam Kebakaran 
Sudin Kota Bekasi
 +62 21 8895 7805

PDAM Kota Bekasi
Jl. KH. Noer Ali Kav I 
(Perum Mas Naga)
 +62 21 8841 901

Wonderful Life Magazine  |  Oct 201750



DUNIA DESAIN 
INTERIOR BERKEMBANG 
HINGGA KE BERBAGAI 
ELEMEN, TERMASUK 
PADA DESAIN 
TANGGA. DARI MULAI 
GAYA VICTORIAN, 
KONTEMPORER - 
MODERN HINGGA 
DESAIN TANGGA 
‘MENGAMBANG’.

FLOATING 
STAIRCASE 
DESIGN

Wonderful DESIGN

Aplikasikan 
desain tangga 

mengambang pada 
Interior rumah akan 
memiliki penampilan yang 
ringan nan elegan. Apapun 
material yang digunakan, 
jika Anda bisa memadu 
padankan dengan interior 
rumah, tangga akan 
menjadi poin menarik 
yang ada di dalam rumah.

Furnitur berbahan kayu 
biasanya akan menonjolkan 
kesan klasik pada rumah, 
namun tidak pada desain 
ini. Potongan kayu yang 
disusun menjadi tangga, 
memperlihatkan kesan yang 
elegan dan modern tanpa 
harus menghilangkan tekstur 
dari kayu tersebut.
Jika Anda menyukai tema 
industrial, buat lah anak 

tangga menggunakan bahan 
baja, tambahakan pegangan 
tangan yang berbahan 
sama, lalu padukan dengan 
unfinished wall. Namun ingat, 
anda harus membuatnya 
sederhana agar kesan ringan 
dapat menonjol pada tangga 
rumah Anda.

Ingin terlihat lebih unik? 
Gunakan material kaca 
untuk anak tangga Anda. 
Pastikan Anda menggunakan 
material kaca yang baik 
agar kuat menopang berat 
badan, kemudian berikan 
sticker anti slip di setiap anak 

tangga untuk menghindari kaki 
terpeleset.

Tangga pun tidak harus 
menempel pada dinding. Dengan 
menggunakan  tali, tangga dapat 
digantung hingga memiliki kesan 
mengambang. Selain menopang 
anak tangga, tali juga berfungsi 
sebagai pegangan ketika naik 
ataupun turun.
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Tidak hanya cuci 
sepatu, tas dan 

topi saja yang ditawarkan 
Rockickz, akan tetapi 
menerima layanan pewarnaan 
ulang (recoloring) tas dan 
sepatu, maupun melukis 
custom sepatu  sesuai 
keinginan pelanggan. 

Adapun untuk service 
yang ditawarkan adalah 
proses pencucian atau 
cleaning product dan dry 
clean. Kemudian yang lebih 
khusus dan spesifik seperti 
unyellowing dan recoloring 
untuk memperbaiki tingkat 
penampilan dan warna barang 
dari sepatu, tas serta topi. 
Hadir pula custom painting 
yang dapat menambah corak 
atau motif tertentu di sepatu. 
Selain itu Rockickz juga 
menawarkan jasa perbaikkan 
kerusakkan untuk sepatu dan 
tas yang sudah dianggap tidak 
bisa digunakan lagi.

Selain jasa service, Rockickz 
juga menyediakan produk 
pembersih berbentuk liquid 
cleaner dengan brand Ionian, 
Wax untuk mengkilatkan 
sepatu, Lotion untuk 
mencegah lapisan kulit dari 
sepatu kulit tidak keras dan 
crack, Brush & Microfiber, 
serta Parfum untuk sepatu dan 
tas. Bahkan produknya sampai 
saat ini sudah di ekspor ke 
Amerika dan Taiwan. 

Untuk Sneakers, tas dan 
topi kotor karena kecipratan 
lumpur dan lainnya, Anda 
dapat laundry di Rockickz yang 
merupakan sebuah solusi agar 
menjadi kinclong lagi seperti 
baru dan menjadi bersih. 
Rockickz juga menawarkan jasa 
recolor untuk tas, sneakers, 
dan topi yang sudah memudar 
warnanya. Tunggu apa lagi, 
segera kunjungi outlet-nya dan 
bikin sepatu Anda baru lagi.

DILEMATIS SERING TERJADI KETIKA FASHION ITEMS MU 
SUDAH TAK KINCLONG SEPERTI DULU. UNTUK BELI BARU 
TENTU MEMBUTUHKAN KOCEK LEBIH. NAMUN SEKARANG 
TAK PERLU KHAWATIR KARENA ADA SOLUSI YANG MENARIK 
YAITU MELAKUKAN PERAWATAN UNTUK FASHION ITEMS 
KESAYANGANMU. SALAH SATU TEMPAT YANG MENAWARKAN 
JASA INI ADALAH ROCKICKZ. BERLOKASI DI SUMMARECON 
KELAPA GADING, ROCKICKZ BERKOMITMEN UNTUK 
MERAWAT FASHION ITEMS SEJAK TAHUN LALU BERDIRI.

SOLUSI AGAR 
SEPATU, TAS & TOPI  
TETAP KINCLONG

ROCKICKZ
Jl. Kelapa Nias Raya 
QB5/9, Kelapa 
Gading Permai - 
Jakarta Utara
OPENING HOURS 
09.00 -18.00 WIB 
PHONE +62 817 667 
3347 SPENDING 
Rp 100.000,-.

Wonderful Life Magazine  |  Oct 201752

Wonderful SERVICE



ADVERT
STAR



BERBICARA MENGENAI KAIN 
TRADISIONAL INDONESIA 

RASANYA TIDAK ADA 
HABISNYA. MULAI DARI 
BATIK, TENUN,  HINGGA 

SONGKET SEMUANYA BEGITU 
KAYA AKAN NILAI HISTORIS 

YANG LEKAT DENGAN 
BUDAYA MASYARAKAT 

SETEMPAT. TIDAK TERKECUALI 
MOTIF LURIK YANG KINI 
SEDANG NAIK DAUN.

BALUTAN 
LURIK 

Tampil 
Menarik 

dalam

Jenis kain tenun dengan 
motif garis ini kini menjadi 

sebuah tren yang tampil menawan 
dalam kesederhanaannya.

Menilik sejarah perkembangannya, 
motif lurik berasal dari Jawa Tengah 
dan digunakan sebagai busana 
sehari-hari berupa kebaya, jarik / 
kain bawahan, kain gendongan, 
ataupun selendang. Selain itu, motif 
lurik tertentu juga digunakan oleh 
para abdi dalem dan prajurit keraton. 

Meskipun coraknya hanya berupa 
garis, ternyata lurik memiliki variasi 
yang sangat beragam. Setiap corak 
memiliki namanya sendiri-sendiri 
seperti: corak klenting kuning, 
sodo sakler, lasem, tuluh watu, 
lompong keli, kinanti, kembang telo, 

Wonderful FASHION
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to

n

kembang mindi, melati secontong, 
ketan ireng, ketan salak, dom 
ndlesep, loro-pat, kembang bayam, 
jaran dawuk, kijing miring, kunang 
sekebon, dan masih banyak lagi 
lainnya. Dalam perkembangannya, 
motif-motif lurik tersebut sebagian 
besar sudah terlupakan dan tidak 
diproduksi lagi. Sebagai gantinya, 
muncul corak-corak baru yang lebih 
modern seperti motif hujan gerimis, 
tenun ikat, dam mimi, dan galer. 

Semangat untuk melestarikan 
budaya bangsa ternyata masih 
banyak dimiliki oleh para desainer 
tanah air. Terbukti di tangan para 
desainer terkemuka Indonesia, 
lurik menjelma menjadi busana 
siap pakai berbagai model yang 
bisa digunakan oleh semua 
kalangan tanpa meninggalkan 
nilai filosofis dan sejarahnya.

Dikenal sebagai desainer yang 
mempelopori perkembangan lurik 
di dunia mode Indonesia, Lulu Lutfi 
Labibi melahirkan lurik dengan 
motif-motif baru yang kontemporer. 
Setiap motif ini diberi nama yang 
terinspirasi dari perjalanannya 
dalam berkarya selama ini seperti: 
Lurik Alur Tenun, Duka Luruh, 
Reda Gulana, Damai Hati, dan Baur 
Rupa. Hasilnya, rancangan Lulu 
yang banyak menggunakan tehnik 
drapping dengan potongan yang unik 
dan dekonstruktif justru sekarang 
banyak dilirik dan digunakan oleh 
anak-anak muda masa kini.

Lain halnya dengan Lulu Lutfi Labibi, 
Didiet Maulana melalui brand Ikat 
Indonesia menghadirkan lurik dalam 
konsep busana yang lebih casual, 
playful dan dapat digunakan kapan 
saja. Menyasar segmen anak muda, 

Didiet merancangan busana-busana 
dengan bahan utama lurik yang 
dikombinasikan dengan kain tenun 
Endek Bali. Alhasil, perpaduan 
garis-garis geometris pada motif 
lurik menyatu dengan apik dengan 
motif tribal tenun Endek dan saling 
melengkapi satu sama lain. 

Masih banyak lagi desainer-desainer 
yang mengangkat lurik menjadi 
kain yang disegani dan digemari 
kembali saat ini seperti Stephanus 
Hamy yang pernah merilis koleksi 
lurik bertajuk Tenun to Lurik ataupun 
desainer muda Zaskia Sungkar yang 
mengeksplor kain lurik Yogyakarta 
dan Solo menjadi busana hijab.

Oct 2017  |  Wonderful Life Magazine 55



Asus baru saja membawa enam notebook baru ke 
Indonesia. Salah satunya Republic of Gamer (ROG) 
Zephyrus GX501 yang merupakan notebook gaming 
tertipis di dunia.

Notebook ini dibuat dalam ketipisan hanya 1,69 cm. 
Ukuran tersebut bahkan mengalahkan kebanyakan 
notebook yang ada di pasaran. Tapi keunggulan 
ROG Zephyrus GX501 lebih dari itu. Jeroan yang 
disematkan pun cukup mumpuni.

Dapur pacunya memakai prosesor generasi ketujuh 
Intel Core i7 dengan GPU Nvidia Max-Q GTX 1080 
8 GB. Tidak ketinggalan Asus menyematkan RAM 
24 GB dan SSD 1 TB. Agar notebook ini adem, 

Asus kembali merilis sejumlah perangkat baru. 
Salah satu yang diboyong adalah notebook lipat 
yang diklaim tertipis di dunia. 

Perangkat tersebut adalah ZenBook Flip S UX370. 
Asus membuat ketipisan melebihi dua notebook 
Apple. MacBook punya ketipisan 13,1 mm, 
sementara MacBook Air punya ketebalan 17 mm. 
ZenBook Flip S UX370, punya ketebalan hanya 
10,9 mm. Tidak hanya itu, bobot notebook anyar 
Asus ini juga lebih ringan 22% dari MacBook Air. 
ZenBook Flip S bobotnya hanya 1,1 kg, sementara 
perangkat jagoan Apple punya berat 1,35 Kg.

ASUS MENDARATKAN 
NOTEBOOK TERTIPIS 
DUNIA KE INDONESIA

Bodi dari alumunium alloy 
aerospace-grade 6013. Material 
ini diklaim lebih kuat 50% lebih 
kuat dari notebook di kelasnya. 
Asus juga menyematkan 
engsel ErgoLift yang membuat 
notebook dapat dilipat 
360 derajat. Alhasil, dapat 
membentuk jadi notebook 
standar, display, tent dan tablet. 
Untuk prosesor menggunakan 
Intel Core i7 dengan RAM 16 
GB dengan kapasitas 512 GB. 
Sedangkan layar berukuran 

13,3 inch Full HD dengan kaca 
Gorilla Glass agar terhindar dari 
baret. Selain itu, disematkan 
dua port USB Type C, sebuah 
port HDMI dan USB Type 3.1. 
Tak ketinggalan, ada juga fitur 
fast charging. Baterai terisi 60% 
hanya dalam waktu 49 menit.

ZenBook Flip S hadir dalam 
varian warna smokey grey 
dan royal blue. Jika tertarik, 
siapkan dana Rp 25,299 juta 
untuk bisa membelinya.

ZenBook Flip S

Zephyrus GX501 

disematkan 
teknologi 
pendinginan yang bernama 
ROG Active Aerodynamic 
System. Alhasil, meski 
berbodi tipis, Asus menjamin 
perangkatnya tidak 
mengalami overheating.
Asus juga mendesain layout 
keyboard laptopnya ini 
secara khusus. Touchpad pun 
tidak lagi ditempatkan pada 
bagian bawah keyboard. 

Mereka memindahkan di 
sebelah kanan, bergabung 
dengan numpad. Dengan 
kemampuan tersebut, 
mungkin wajar saja jika ROG 
Zephyrus GX501 dilepas 
dengan harga cukup tinggi. 
Asus membanderolnya mulai 
dari Rp 50,299 juta.
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BMW HADIRKAN 
MOBIL LISTRIK i3

Setelah sekian lama 
menunggu, pencinta 

otomotif Indonesia bisa 
mendapatkan pilihan mobil 
listrik. BMW menghadirkan 
mobil listrik perkotaan mereka 
yang disebut i3.

Tipe BMW i3 memiliki konsep 
yang sama dengan BMW 
i8. Dengan sama-sama 
mengandalkan motor listrik, 
setiap proses dan bahan yang 
digunakan dalam produksi 
berorientasi pada konsep 
kendaraan masa depan.

BMW i3 memilik baterai 
listrik sebesar 94 Ah dan 
dilengkapi mesin yang dapat 
digunakan sebagai penambah 
jarak tempuh (REx/Range 
Extender). Selain itu, BMW 
i3 dibangun menggunakan 
struktur LifeDrive Architecture 
sebagai dasar. Mobil listrik 
ini memiliki dimensi panjang 
3.999 mm, lebar 1.775 
mm, dan tinggi 1.578 mm, 
Kombinasi motor listrik dan 
REx membuat i3 melaju hingga 
330 kilometer, bertenaga 
170 tenaga kuda dengan 
muntahan torsi 250 Nm.

Dimensinya imut tapi kuat kesan futuristik. 
Dengan kelir biru, BMW i3 sudah pasti mudah 
memikat pencinta otomotif di Indonesia. Belum 
lagi desainnya yang begitu impresif. BMW i3 
merupakan bukti nyata bila pabrikan asal Jerman 
itu serius mengembangkan kendaraan dengan 
teknologi masa depan.

Didalam Penjualan Global i3 menjadi mobil listrik 
yang cukup sukses. Sempat mengalami penurunan 
penjualan, BMW mulai tersenyum lagi setelah 
Agustus lalu, mobil ini terdongkrak hingga 73% 
dengan total penjualan 2.848 unit di seluruh 
dunia. BMW menaikkan kapasitas baterai i3 untuk 
bersaing dengan Tesla Model 3 dan Nissan Leaf. 
Pertama kali diluncurkan BMW i3 hanya dibekali 
baterai berkekuatan 60 Ah, sedangkan varian 
terbarunya telah menggunakan baterai 94 Ah yang 
mampu memberi daya jelajah 185 km.

Tapi sabar ya. BMW belum berencana menjual 
kendaraan ini di Indonesia dalam waktu dekat.
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QUIZWonderful
Bulan November ini Summarecon kembali merayakan hari jadinya yang ke-42 tahun. 
Setelah sukses mengembangkan Kelapa Gading, Summarecon terus mengembangkan 
kawasan lainnya dengan konsep serupa yaitu terintegrasi dengan area komersial dan 
pusat perbelanjaan yang besar, sports club, dan fasilitas sosial lainnya seperti sekolah, 
rumah sakit, rumah ibadah dan taman. Di usia yang cukup matang Summarecon terus 
berusaha untuk tetap menjadi perusahaan properti yang memegang teguh komitmen 
untuk memiliki standart akan kualitas bangunan yang diterapkan di semua kawasan 
yang dikembangkannya.

Kami memliki hadiah menarik 
untuk Anda yaitu voucher 

STAR Dept Store. Bagi 
3 orang yang dapat 

menjawab pertanyaan 
akan mendapatkan 
masing-masing 
voucher senilai 250 
ribu Rupiah.

Kirim jawaban melalui 
email wonderful@
summarecon dengan 
subjek Quiz WL Sep 2017. 
Sertakan juga nama, 
nomor telp yang dapat 
dihubungi dan alamat 
sesuai KTP. Jawaban paling 
lambat kami tunggu 30 
November 2017.

� Pada tahun berapakah 
Summarecon didirikan?

� Sejak tahun berapakah 
Summarecon menjadi 
perusahan terbuka dan 
mencatatkan sahamnya 
pada Bursa Efek 
Indonesia?

� Sebutkan dimana saja 
kawasan kota terpadu 
yang telah dikembangkan 
oleh Summarecon?
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