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Kala
Bercengkerama
Kawasan hunian Bintaro Jaya layak disebut sebagai 
salah satu destinasi kuliner favorit. Beragam jenis 
makanan tumpah ruah di sini. Bukan hanya soal 
makanan, resto dan kafenya juga bejibun. Bahkan, 
banyak yang menjadi tempat nongkrong asik. 
Berikut beberapa rekomendasi yang cocok untuk 
menghabiskan waktu santai bersama keluarga 
atau teman-teman.

6 | PROFIL

Gaga Nugraha menjadi pemenang Piala Citra 2020 
untuk kategori Penata Efek Visual terbaik untuk 
film Ratu Ilmu Hitam.

8 | KOMUNITAS

Sector 1 Skatepark
Arena Para Skater
Ini tempat baru yang diimpikan para penyuka 
olah raga berkategori ekstrim. Wahana yang 
mampu menambah ketangkasan kamu dalam 
mengendarai papan seluncur kini berada tak jauh 
dari rumah.

Gaga Nugraha

Kepekaan Visual, Seni 
dan Teknologi

16 | WARGA

Karina Anggiany Aslam
Pejuang Jalan Kaki
Karina Anggiany Aslam menjadi 
pemenang pertama dalam tantangan yang 
diselenggarakan oleh akun Instagram @
koalisijalankaki dalam Konferensi Pekan 
Diplomasi Iklim 2020. Event berlangsung 
secara virtual, dari tanggal 24 Oktober hingga 
6 November 2020.
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Aktual

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

P enataan dan pengembangan 
Stasiun Jurangmangu tersebut 
meliputi pembuatan eskalator, 

lift, area komersial, area parkir, serta 
perbaikan akses dari dan menuju Bintaro 
Jaya Xchange (BXc) Mall dan Universitas 
Pembangunan Jaya atau Jaya U-Town. 

Pintu akses pejalan kaki dari dan menuju 
Bintaro Jaya Xchange Mall direncanakan 
dibangun underground, sehingga menjaga 
keamanan dan keselamatan pejalan kaki. 
Akses ini juga akan menuju shuttle bus di 
halte BXc Mall. Selain itu, akan ada kawasan 
yang terintegrasi dan pembangunan 
apartemen di sekitar Stasiun Jurangmangu. 

Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi mengatakan, pemugaran Stasiun 
Jurangmangu sangat penting di tengah 
pembangunan yang pesat di kota baru 
seperti Bintaro Jaya. Penataan dan 
pengembangan stasiun sebagai komitmen 
bersama Kemenhub, Pemda Tangsel, 
KAI dan JRP, untuk tetap melakukan 
pembangunan, meski dalam kondisi 
pandemi Covid-19.

“Saya berpesan kepada Pemkot Tangsel, 
agar angkutan modanya ditertibkan dan 
dibuat secara khusus, baik menuju Bintaro 
Jaya maupun ke sekitarnya. Kalau ada 

kemacetan, dan mendukung penataan 
wilayah. Kemudahan aksesibilitas 
Stasiun Jurangmangu dengan kawasan 
pemukiman dan pendidikan, akan 
memberikan nilai tambah bagi wilayah 
Tangsel. 

Kerja sama ini akan memberikan nilai 
tambah yang optimal atas aset milik KAI 
dan JRP. Stasiun-stasiun lain di Jabodetabek 
juga akan dikembangkan dengan 
konsep serupa, agar meningkatkan minat 
masyarakat terhadap angkutan transportasi 
umum, sekaligus mendukung pemulihan 
ekonomi nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jaya 
Real Property TBK, Trisna Muliadi berharap, 
revitalisasi Stasiun Jurangmangu dapat 
memberi manfaat yang lebih baik bagi 
pengguna kereta api. “Kami berterima kasih 
yang sebesar-besarnya atas dukungan 
Kemenhub, Pemda Tangsel, dan KAI 
dalam mewujudkan revitalisasi Stasiun 
Jurangmangu,” tandasnya. 

Diketahui, Stasiun Jurangmangu 
melayani KRL rute Tanah Abang, Serpong, 
Parung Panjang, Maja, dan Rangkasbitung. 
Di tahun 2020, rata-rata volume harian 
pengguna KRL di stasiun ini sebanyak 4.683 
penumpang per hari. Adapun KRL yang 
melintas di jalur tersebut sebanyak 218 
perjalanan KRL per hari.

PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) berkolaborasi dengan 
PT Jaya Real Property, Tbk 
melakukan “Pencanangan New 
Image dan Pengembangan 
Kawasan Terintegrasi” di Stasiun 
Jurangmangu, Kota Tangsel, hari 
Kamis, 10 Desember 2020.  Hadir 
Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, Walikota Tangsel Airin 
Rachmi Diany, Direktur Utama KAI 
Didiek Hartantyo, dan Direktur 
Utama JRP Trisna Muliadi. 

Revitalisasi Stasiun Jurangmangu

bus-bus kecil yang menuju ke Stasiun 
Jurangmangu, pasti akan mengurangi 
kemacetan,” harapnya.

Walikota Tangsel, Airin Rachmi 
Diany mengungkapkan, 

Stasiun Jurangmangu 
ini sangat strategis. Ia 

berharap, revitalisasi stasiun 
akan mengatasi persoalan 

kemacetan yang terjadi pada 
pagi dan sore hari.

Konsep Terpadu
Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany 

mengungkapkan, Stasiun Jurangmangu 
ini sangat strategis. Ia berharap, revitalisasi 
stasiun akan mengatasi persoalan 
kemacetan yang terjadi pada pagi dan 
sore hari. Tentunya juga menambah 
kenyamanan bagi masyarakat Tangsel 
sebagai pilihan beraktivitas menggunakan 
KRL. 

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo 
menambahkan, revitalisasi dengan konsep 
terpadu bertujuan membuat mobilisasi 
masyarakat lebih efisien, mengurangi 
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Teks dan foto: Rio Aribowo

Bagaimana ceritanya bisa tertarik di dunia efek visual?
Dari kecil saya memang suka menggambar, melukis. Waktu SMA 

malah mulai membuat komik. Dulu juga suka nonton acara Movie 
Magic (Discovery Channel-red.) di TV. Di situ menampilkan behind 
the scene sebuah film yang memiliki efek khusus. Tapi di acara ini 
lebih menampilkan sesuatu yang praktis, seperti sling, make up 
character, miniature, dan lain-lain. Teknologi visual effect belum 
secanggih sekarang. Akhirnya saya kuliah mengambil jurusan 
Desain Komunikasi Visual.

Film apa yang paling “mengajak” Anda untuk menekuni efek 
visual?

Back To The Future 1, 2 dan 3 jadi film-film yang paling 
memorable buat saya. Pada saat nonton, perasaan mind blowing 
banget. Bahkan adegan skate board terbangnya sampai terbawa 
mimpi.

Apa job pertama yang berhubungan dengan efek visual?
Iklan vitamin dan nutrisi anak-anak, Bodrexin dan Joss Kid tahun 

2004. Sebelum di film, saya memang lebih banyak mengerjakan 
iklan. Saat itu, industri film nasional yang membutuhkan efek visual 
belum semeriah 10 tahun belakang.

Kapan mulai terlibat di film layar lebar? Film apa?
Tahun 2010, saya diajak Ical Tanjung (DOP terkenal-red.) untuk 

mengerjakan efek visual film Leher Angsa produksi Alenia. Lalu 
sempat beberapa kali kerja bareng dengan Alenia Pictures.

Apa bedanya tantangan di iklan atau TVC dengan film layar 
lebar?

Tantangan di iklan lebih pada menyelaraskan keinginan visual 
klien dengan kita sebagai pekerja visual yang memahami teknis 
produksi. Sedangkan di film tantangannya lebih ke jumlah shot 
yang akan dibuat visual efeknya. 

Wiro Sableng 780 shots, Hit and Run 1.000 shots, dan Ratu Ilmu 
Hitam kurang dari 200 shots. Nah, jumlah shot dan kerumitan 
pengerjaan efek visual membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 
Hal itu juga tantangan tersendiri. Paling nggak butuh minimal 3 

Mantan Ketua RT 005 Kuricang ini punya stok khayalan 
tanpa batas, namun sayangnya perfilman kita belum 
memiliki waktu yang cukup untuk pengerjaan efek 
visual. Siapa nyana dalam segala keterbatasan itu, Piala 
Citra ada dalam genggaman….

bulan untuk mengerjakan 170-an shots. Ini sekaligus pekerjaan 
rumah buat para production house di Indonesia untuk memahami 
proses yang dibutuhkan divisi visual effect.
Bagaimana perasaannya meraih dua Piala Citra? Apa 
selanjutnya?

Tentu aja senang mendapatkan apresiasi dari industri film. 
Merupakan capaian yang harus disyukuri. Tentu masih banyak 
kekurangan yang perlu diperbaiki. Selain itu, saya juga ingin 
berkembang ke pasar yang lebih luas, seperti produksi film luar 
dan serial Netflix. Tapi sebelum itu masih banyak yang harus 
disiapkan.

Gaga Nugraha menjadi pemenang Piala Citra 2020 untuk 
kategori Penata Efek Visual terbaik untuk film Ratu Ilmu Hitam.

Tips bagi pemula yang ingin menekuni visual efek
Pertama, harus sabar dan siapkan kemauan yang kuat, karena 

semua teknis di dalam pembuatan VFX itu rumit, sangat banyak 
sekali software yang dipelajari. Tentu saja butuh waktu untuk 
menguasainya. Lalu jangan lupa untuk melengkapi dengan 
pondasi keahlian lain. Khususnya di bidang seni rupa dan desain 
grafis, fotografi, dan sinematografi. Pekerjaan VFX berhubungan 
dengan itu semua.

Profil

G A G A  N U G R A H A

Kepekaan Visual, Seni dan Teknologi



PAKET PEMASANGAN 4 CAMERA 
MULAI RP. 2.7JT

SALES - SERVICE - REPAIR - MAINTENANCE

DEALER RESMI AC & CCTV 

1. DEALER & SERVICE CENTER RESMI AC
2. BERLOKASI DI BINTARO SEJAK 2007
3. BERPENGALAMAN LEBIH DARI 20 TAHUN
4. TEKNISI BERPENGALAMAN & BERSERTIFIKASI
5. MEMUDAHKAN ANDA YANG TINGGAL DI BINTARO 

/ TANGSEL UNTUK PROSES CLAIM GARANSI /COMPLAIN 

(021) 7356536 - 7356736
081295757747

Pondok Betung Raya No. 1B
(Depan lampu merah Pondok Betung)
Jl.

CCTV
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S kateboard merupakan jenis olah 
raga ketangkasan yang sangat 
populer di tahun 80 hingga 90-an. 

Di masa itu, skateboard menjadi ikon baru 
olah raga yang disenangi anak muda 
Amerika dan kemudian meluncur juga ke 
Indonesia. Meski menurut sejarah, awalnya 
olah raga ini kerap dipandang sebelah 
mata. Namun seiring waktu berjalan, 
skateboard begitu digemari banyak remaja. 
Bahkan, menciptakan tren fashion dan 
lifestyle yang hingga kini masih relevan.

Bintaro Jaya sebagai hunian dengan 
puluhan ribu warga juga memiliki para 
muda yang hobi beraksi di atas papan 
beroda ini. Nyaris setiap sore di kawasan 
Boulevard Bintaro Jaya, tepatnya di depan 
Fresh Market, sering terlihat sekumpulan 
remaja bermain skateboard di pedestrian. 
Nah, kini tampaknya mereka layak 
mempertimbangkan untuk melatih 
ketangkasan di tempat yang semestinya, 
yaitu skate park.

Skater Profesional
Kehadiran Sector1 Skate Park seperti 

memberikan angin segar bagi para skater 
atau siapapun yang menggandrungi 
skateboard untuk berlatih mengasah 
kemampuan mereka beraksi di atas papan 
beroda. Lokasinya terletak di Jalan Taman 
Bintaro Barat, Sektor 1, atau bekas arena 
Playparq.

Sector1 Skate Park bisa dikatakan 
istimewa. Selain karena satu-satunya di 
Bintaro, skate park ini milik Anthony Adam 
Caya atau lebih akrab disapa Tony Sruntul. 
Seorang skater profesional yang telah 
mengikuti beragam lomba, baik dalam 
maupun luar negeri. Bersama sang istri, 

kurang dua bulan,” jelas Lea, panggilan 
akrab Anita.

Di Sector1 Skate Park, terdapat Vert 
Ramp dan area Street. Khusus Vert Ramp, 
tingginya 2,75 meter, tertinggi di Indonesia. 
Untuk area Street didesain khusus bagi  
pemain pemula. Obstacle tidak terlalu sulit 
untuk dipakai hingga cukup nyaman untuk 
berlatih.

Menurut Lea, ia dan suami merasa skate 
park miliknya memiliki prospek yang bagus, 
mengingat ambience dari komunitas 
extreme sport itu masih cukup tinggi. 
Sarana skate park sangat dicari, Apalagi, 
yang indoor atau semi indoor di Jakarta 
belum ada. Selama ini, mereka juga kerap 
disinggahi oleh beragam komunitas, selain 
komunitas skateboard, seperti komunitas 
in-line skate dan roller skate.

Ini tempat baru yang diimpikan para penyuka olah raga 
berkategori ekstrim. Wahana yang mampu menambah 
ketangkasan kamu dalam mengendarai papan seluncur 
kini berada tak jauh dari rumah.

Anita Aprilia, Tony menjalankan skate park 
dan membuka kelas skateboard bernama 
Green Skate Lesson.

Sebelum di Bintaro Jaya, mereka 
telah membuka skate park di Taman Mini 
Indonesia Indah tahun 2009. Di situ pulalah 
Green Skate Lesson pertama kali membuka 
kelas dan menghasilkan para skater-skater 
handal yang kini juga mengajar di Bintaro. 
“Proses pembangunan skate park ini lebih 

Info Lingkungan

S E C T O R  1  S K A T E P A R K

Arena Para Skater

Buat kamu yang ingin bermain di sini, berikut beberapa ketentuan yang harus 
ditaati: 
• Berusia minimal 4 tahun hingga dewasa 
• Membayar tiket Rp 35.000/orang/3 jam dengan perjanjian (by appointment)
• Mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, hand sanitizer, 

pengecekan suhu, menggunakan masker, dan menjaga jarak. 
• Jika tidak bawa skateboard, bisa sewa Rp 25 ribu/3 jam. 
• Wajib menggunakan pelindung, seperti helm dan pelindung tangan-kaki.

Teks dan foto: Rio Aribowo
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Info Penting

NOMOR TELEPON PENTING

RSIA Bina Medika Jl. HR Rasuna Said, CBD Sektor 7 2931 8888
2931 8989

Rumah Sakit Mitra 
Keluarga

Jalan Bintaro Utama 3A 2765 9777

Rumah Sakit Pondok 
Indah Bintaro

CBD Emerald Blok CE/C No. 1, 
Boulevard Bintaro Jaya

8082 8888

Rumah Sakit Premier 
Bintaro

Jl. MH. Thamrin, Sektor 7 2762 5500

RUMAH SAKIT

Century Plaza Bintaro Jaya Lantai 1 735 3485

Jl. Burung Gereja, Sektor 2 7370622

Bintaro Jaya Xchange Mall Lt. LG 2986 4796

Ruko Kebayoran Arcade Bok 
C1/21

7487 0876

Guardian Plaza Bintaro Jaya, Lantai 1 735 5473-74

Giant Hypermart Lantai 1 745 0095

Jl. KH Wahid Hasyim, Sektor 7 7487 0082

Bintaro Jaya Xchange Mall Lower 
Ground

2986 4707

Apotik Bintaro Jaya Jl. Bintaro Raya, Sektor 1 737 8575

Apotik K24 Jl. Bintaro Utama V, Sektor 5 2765 5891

Apotik Kasuari 
Pharmacy

Jl. Bintaro Utama IX, Sektor 9 745 7509

Apotik Kawi Jaya Ruko Sentra Menteng, Sektor 7 7486 3942

Apotik Kimia Farma Jl. Bintaro Utama V, Sektor 5 737 1018

Apotek Maleo Jl. Maleo Raya, Sektor 9 745 1036

Apotik Olaf Jl. Bintaro Utama V, Sektor 5 735 9059

Apotik Pharmaplus Kebayoran Arcade 3 Blok E 1 No. 
19, Sektor 7

2221 4246

Apotik Raya Ruko Shophouse Sektor 2 735 4202

Apotik Sapta Nawawi Ruko Shophouse Sektor 2 736 0995

APOTIK

Kantor Pusat PT Jaya Real Property 745 8888

Marketing Gallery Bintaro Jaya 745 4545

Marketing Bintaro Jaya 0817 745 455

Pengelola Kawasan Bintaro Jaya 7486 4001

Pengelola BTC dan Pasar Modern 745 3322

Pengelola Fresh Market Bintaro 2221 2272

Pengelola BXc Mall 2986 5000

Pengelola Plaza Bintaro Jaya 735 4888

Polres Tangsel 2952 2262

Polsek Pondok Aren 731 5001

Polsek Pesanggrahan 7388 6887

Polsek Ciputat 749 2187

Posko Lalu Lintas Sektor 1 736 3292

PLN Bintaro 7486 1701

7486 1734

Posko Pemadam Kebakaran Sektor 3A 0811 9000 74

Posko Pemadam Kebakaran Tangsel 3739 1622

UGD dan Ambulans RS Mitra Keluarga 
Bintaro

2765 9111

UGD dan Ambulans RS Premier Bintaro 745 8118

UGD dan Ambulans RSIA Bina Medika 2931 8888

UGD dan Ambulans RS Pondok Indah 
Bintaro Jaya 

8082 8888

RUPA-RUPA

Al Muallafah Islamic 
School (Playgroup, 
TK, SD, SMP)

Jl. Kecamatan No. 99 Pondok Jaya 
TangSel

7486 3032
745 3416

7486 2447

Klinik Gigi Sentra 
Dental Care

Ruko Sentra Menteng MN 60
www.sentradentalcare.com

7486 3882
0821 1279 9773 (WA)

Gerai Disdukcapil Tangsel
Lantai 3 Plaza Bintaro Jaya
Hari Senin-Jumat: 11.00-16.00

SIM Keliling
Food Pavilion Plaza Bintaro Jaya
Hari Rabu-Kamis: 08.00-17.00

SIM Keliling
Giant Bintaro, Sektor 7
Hari Minggu: 08.00-10.00
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Kawasan hunian Bintaro Jaya layak disebut sebagai salah satu 
destinasi kuliner favorit. Beragam jenis makanan tumpah ruah di 
sini. Bukan hanya soal makanan, resto dan kafenya juga bejibun. 
Bahkan, banyak yang menjadi tempat nongkrong asik. Berikut 
beberapa rekomendasi yang cocok untuk menghabiskan waktu 
santai bersama keluarga atau teman-teman.

Laporan Utama

Teks dan foto: Nadia, Rio, Icef

KALA 
BERCENGKERAMA
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B icara tempat nongkrong asik 
di kawasan hunian Bintaro 
Jaya dan sekitarnya, tidak afdal 

jika tidak menyebut Kebun Ide. Resto 
bernuansa kebun ini berlokasi di Jalan 
Bintaro Utama 9. Berada satu lokasi 
dengan Lot 9, yang sudah lebih dulu 
menjadi destinasi nongkrong favorit 
warga Bintaro Jaya. 

Sensasi pertama yang dirasakan 
saat mengunjungi Kebun Ide, tentu 
saja suasana yang asri nan sejuk, sesuai 
dengan namanya. Berbagai macam 
tanaman menghiasi kebun hidroponik. 
Berdiri di atas lahan seluas 2.900 meter, 
pengunjung juga bisa memanjakan 
anak-anak untuk bermain di lapangan 
yang cukup luas. Setelah bermain, 
anak-anak juga bisa merasakan 
kelezatan gelato yang super enak.

Bukan hanya untuk keluarga dan 
anak-anak saja, Kebun Ide juga cocok 
untuk kawula muda dan pekerja 
kantoran yang ingin melepas lelah 

dengan menikmati suasana segar. Sering 
digunakan pula untuk sharing atau 
berbagi pengalaman sesama pehobi 
berkebun, komunitas rajut, shibori, dan 
para pesepeda. Sangat cocok untuk acara 
gathering, ulang tahun, dan lain-lain. 

Tak hanya itu, Kebun Ide juga 
mempunyai Kawan Kebun, yaitu sajian 
makanan tradisional Indonesia dengan 
konsep gerobak. Konsep ini tentu 
menambah keunikan dan daya tarik 
pengunjung untuk bisa memilih makanan 
atau minuman yang ingin dinikmati.

Salah satu 
pemilik Kebun Ide, 
Yulia menjelaskan, 
berdirinya kafe 
Kebun Ide pada 
bulan Juni 
2019 atas dasar 
pertemanan 
yang ingin 
menghadirkan 

ruang hijau bagi warga Bintaro 
Jaya dan sekitarnya. “Kami ingin 
memberikan ruang hijau bagi warga 
dan lapangan bermain untuk anak,” 
terangnya.

Menu makanan yang disajikan juga 
berasal dari tanaman yang dipanen 
dari kebun sekitar. Salah satunya, 
pakcoy atau biasa dikenal dengan sawi 
sendok. Bahkan, gelato Kebun Ide juga 
terbuat dari sayuran pakcoy. “Menu 
andalan kami, ada gelato atau es krim 
dengan bahan-bahan dari kebun 
sendiri, seperti pakcoy lemon yang 
tentunya berbeda dengan pasaran. 
Untuk harga juga sangat terjangkau,” 
ungkap Yulia.

Tanaman-tanaman hias yang 
ada di dalam Kebun Ide juga dijual 
untuk umum, agar bisa dimiliki oleh 
para pengunjung yang tertarik akan 
tanaman hias. Antara lain, tanaman 
sukulen, kaktus, monstera, aglonema, 
caladium, dan beberapa tanaman hias 
lain. Terlebih, saat pandemi Covid-19, 
bercocok tanam menjadi hobi baru.

Kebun Ide
Jalan Bintaro Utama 9 No. 78
Jam Buka:
Hari Selasa-Kamis 11.00-20.00 
Hari Jumat 11.00-21.00
Akhir pekan 08.00-22.00. 
Harga: Rp 30 ribu-Rp 150 ribu.

Kebun
Ide



12 Smart Bintaro 07
Januari 2021

Laporan Utama

S uasana nyaman di pinggiran 
Bintaro Jaya, dapat dirasakan saat 
pengunjung datang ke Kira Cafe 

Resto. Berlokasi di Jalan Raya Jombang, 
tak jauh dari perempatan Zodiak, sebelum 
RS IMC Bintaro. Tempatnya luas, asri, 
dan menu makanan yang disajikan pun 
beragam dan menggugah selera. Area 
outdoor dilengkapi pula dengan kanopi-
kanopi untuk kenyamanan pengunjung.

Restoran yang baru buka bulan Oktober 
2020, awalnya memiliki target pasar 
ibu-ibu yang mengantar anak ke sekolah. 
Maklum, di sepanjang Jalan Raya Jombang, 
berjajar sekolah-sekolah unggulan. Namun, 

kemudian pengunjung yang datang 
beragam, mulai dari kawula muda hingga 
keluarga.   

Menu favorit resto ini, yaitu Ikan 
Gurame Bumbu Kecombrang dan Ayam 
Suwir Sambal Matah. Istimewanya, menu 
makanan dan minuman di Kira Café 
Resto, banyak yang menggunakan nama 
Jombang. Sebut saja, Sop Buntut Jombang, 
minuman kesehatan Danau Prigi, Taman 
Jombang, dan Jombang Pagi Hari. 

Pemilik Kira Café Resto, Puspawati 
menjelaskan, nama menu yang dipilih 
lantaran ingin mengangkat daerah 
Jombang. Ia ingin masyarakat tahu, masih 

ada tempat asri dan sejuk di tengah 
pemukiman di Jombang. “Alhamdulillah, 
sejauh ini kami mendapat respons yang 
baik dari warga Bintaro Jaya dan sekitarnya,” 
ucap ibunda satu putri. 

Di Kira Cafe Resto, selain tempat makan 
dan kongkow, telah lebih dulu terdapat 
bengkel milik sang suami. Makanya, resto 
ini sangat diminati kalangan keluarga. 
Bintaro Jaya dan sekitarnya. “Sebenarnya 
ini memang lokasi bengkel suami. Sisa 
lahannya kami bangun restoran dengan 
konsep yang asri,” papar warga Emerald 
Residence. 

Kendati baru beberapa bulan 
beroperasi, namun jumlah pengunjung 
terus meningkat. Dari 30 pengunjung per 
hari, kini mencapai 100-an pengunjung 
per hari. Bahkan, semakin sore semakin 
ramai pengunjung. “Artinya, target market 
keluarga benar-benar tercapai. Apalagi, 
kami sajikan beragam menu, mulai dari 
makanan ringan hingga makanan berat 
yang sering ibu-ibu sajikan,” ucapnya. 

Kira Café Resto
Jalan Raya Jombang No. 104 
Jam Buka: Setiap hari 07.00-22.00 
Harga: Rp 15.000-Rp 100.000

Kira Cafe Resto

K edai Jambu merupakan perpaduan 
area kuliner dan seni. Terdiri atas 
Teras Jambu (resto), Dadali (kedai 

kopi), dan DD Design Space (galeri). Area 
ini bagian dari Dedato Indonesia, integrated 
design consultant yang sudah 32 tahun 
eksis di Jalan Cut Mutia 1, Menteng Bintaro, 
Sektor 7. Namun, area kuliner bisa dibilang 
baru, karena resmi dibuka untuk umum 
tahun 2019.

Menurut Peoni, salah satu tim Dadali, 
area ini dulunya hanyalah kantin karyawan 
kantor Dedato dan tidak dibuka untuk 
umum. Seiring waktu berjalan, terpikirkan 
untuk membuat sesuatu yang lebih 
keren. “Pemilik ingin membuat tempat 
nongkrong sekaligus ruang untuk pameran 
karya seni,” jelas lelaki yang akrab disapa 
Pepe.

Jadilah kemudian Teras Jambu, resto 
bernuansa homy dengan sentuhan 
minimalis modern yang apik. Memiliki 

area indoor dan outdoor. Untuk indoor, 
resto ditata seperti ruang makan keluarga 
dengan beberapa meja makan, rak, dan 
aksesori terbuat dari kayu dengan dominasi 
warna kayu dan putih. Lampu gantung dari 
anyaman juga terlihat makin membuat 

manis suasana 
resto.

Hidangan yang 
ditawarkan cukup 
beragam. Mulai dari 
sup, salad, burger, 
pasta hingga 
hidangan utama 
ala Indonesia, 
seperti Sop Buntut, 
Tongseng dan Nasi 
Goreng. Soal rasa 
sepertinya tidak 
usah diragukan, 
lantaran resto 
ini ditangani 

langsung oleh Deny Gumilang, salah satu 
chef andalan di Masterchef Season 4. Teras 
Jambu sendiri mampu menampung lebih 
kurang 40 orang. 

Selanjutnya, Dadali merupakan kedai 
kekinian yang meramu ragam minuman 

Kedai Jambu
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dengan kopi house blend pilihan. 
Andalannya, Kopi Susu Dadali, racikan kopi 
susu dengan gula aren. Minuman favorit 
lain, Ice Lychee Tea. Meski tidak terlalu 
banyak kursi yang disediakan di Dadali, 
namun bukan berarti tempat ini tidak 
nongkrong-able. Suasana interior yang cozy 
dan area duduk di luar yang asri dan sejuk, 
membuat Dadali begitu menyenangkan 
untuk hang out.      

Keberadaan DD Design Place seakan 
memberi kesan kalau area Teras Jambu 
memiliki kelas berbeda. Galeri ini kerap 

menyelenggarakan art exhibition dan 
menyedot perhatian para pelaku dan 
pecinta seni di Jabodetabek. Salah 
satu event prestisius yang pernah 
diselenggarakan di sini, yakni Bintaro 
Design District 2. 

Kedai Jambu 
Jalan Cut Mutia I, Menteng Bintaro
Jam buka:
Hari Selasa-Jumat 11.00-21.00
Akhir pekan 09.00-21.00
Harga: Rp 25 ribu-Rp 85 ribu.

J ika para warga ingin menyantap 
makan malam sambil ditemani 
live music atau penampilan DJ, 

D82 Café & Resto bisa masuk list teratas. 
Dari eksterior, sentuhan tropis ala Bali 
cukup cozy dan menyita perhatian. 
Sedangkan ruang interior bernuansa 
klub dan bar.

D82 memiliki deretan hidangan 
lezat dan lengkap yang bikin kita 
makin betah nongkrong berlama-lama. 
Masakannya mulai dari lokal, Chinese 
sampai European. Favorit makanan 
pembuka atau cemilan, ada Chicken 
Wing, D82 Nachos, dan Caesar Salad. 
Hidangan utama favorit, Oxtail Soup 
dan Indonesian Barbeque Ribs. Pencuci 
mulut dambaan para pengunjung, 
yakni Banana Split, Lava Cake, dan Mix 
Ice Cream. 

Selesai bersantap, kita bisa main 
bilyar di meja yang telah tersedia. Bagi 
yang mau karaokean dengan teman-
teman juga dipersilakan. Program 
ini bisa dimanfaatkan sepanjang 
hari bila tidak ada acara. Salah satu 
andalan nongkrong di D82, tentu saja 
musik hidup (band) yang mampu 
menyenangkan suasana. 

Menurut Christopher Lambert, 
Event Manager D82, kini mereka baru 
menggelar band di hari Rabu sampai 
Sabtu. Hari Rabu, ada Electone Special 
atau bahasa sehari-harinya organ 

tunggal. Menariknya, ada sesi pengunjung 
yang akan diiringi sang pemain kibor. 
Hari Kamis, saatnya indie rock beraksi, hari 
Jumat Top 40, serta hari Sabtu bernostalgia 
dengan classic rock dan lagu-lagu Top 40.

Di luar band regular, ada special event 
dengan beragam genre musik. Kafe ini juga 
kerap dijadikan spot untuk menggelar gigs 
dari band-band Indie yang sudah memiliki 
fan base. “Beberapa waktu lalu ada acara 
band grunge di sini, penontonnya sampai 
moshing segala,” cerita Chris. Selain itu, 
D82 juga sering digunakan untuk acara 
ulang tahun, gathering, meeting, dan small 
wedding party.     

Menurut sang pemilik, Diana Imelda, 
rencana awal membuat full resto yang 
menghidangkan steak, grill, pasta, serta 
racikan western dan Eropa. Namun, ia dan 
suami akhirnya memutuskan membuka 
sebuah kafe. “Jadi bisnis ini merupakan 
gabungan antara passion saya di masak 

atau makanan, dengan hobi saya yang 
suka nyantai di kafe,” terang Diana yang 
pernah mengenyam pendidikan chef.

Warga Puri Bintaro ini mengaku, 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan. Kapasitas kafe yang 
mampu menampung 150 orang, 
dipangkas hingga setengah, jika ada 
gelaran musik atau DJ performances. 
Pengunjung wajib mengenakan 
masker, cek suhu tubuh, plus sticker 
check dan hand sanitizer di setiap meja. 
“Saat closing, kami menyemprotkan 
disinfektan ke semua penjuru ruangan 
indoor dan outdoor,” pungkas Diana. 

D82 Café & Resto
Jl. Elang Dalam No. 1, Sektor 9
Jam buka:
Hari Senin-Rabu 12.00-22.00 
 Hari Kamis-Sabtu 13.00-01.00 
Harga: Rp 30.000-Rp 100.000

D82 Café & Resto
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R esto berkonsep rumah 
dengan arsitektur minimalis 
ini dikelilingi pepohonan dan 

rimbun dedaunan yang memanjakan 
mata. Berlokasi di bilangan Jalan 
Gapura Menteng, Sektor 5, interior 
Warung Kemuning juga dilengkapi 
kolam ikan di tengah rumah yang 
menambah sejuknya suasana. 

Saat masuk, pengunjung disambut 
dengan suasana asri dan gemericik 
air berisi ikan koi. Bahkan, berada 
dekat dengan kolam air menjadi 
spot menarik yang paling diminati 
pengunjung. Rumah makan seluas 
1.000 meter persegi ini sengaja dibuat 
tanpa papan nama, karena sang 
pemilik memang menganggapnya 
sebuah rumah.

Rumah tersebut merupakan rumah 
tumbuh yang awalnya menjadi studio 
arsitek yang telah ditanami pepohonan. 
Kemudian dibangun menjadi rumah 
tinggal yang memiliki kolam renang 
dan kamar-kamar. Seiring berjalannya 
waktu, kini menjadi rumah makan 
pindahan yang lokasinya tak jauh. 

Pemilik Warung Kemuning, Denny 
Harwig, mengaku tidak mengejar bisnis 
di tempat makan yang berdiri sejak 
delapan tahun lalu. Pria asal Bandung 
ini sengaja memanfaatkan lahan 
kosong untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan. Oleh karena itu, harga yang 
ditawarkan pun tidak menguras kocek 
para pengunjung.

Kisaran harga makanan mulai dari 
Rp 8.000-Rp 48.000. Pengunjung sudah 
bisa menikmati lezatnya masakan 
khas Indonesia, seperti Nasi Ayam 
Balado, Jengkol Sambal Ijo, Oseng 
Daun Pepaya, Nasi Cakalang, dan menu 
lain yang tingkat kepedasannya bisa 
disesuaikan. Ada pula menu kudapan 

yang dilengkapi dengan minuman 
tradisional. 

“Semua menu di sini, sebenarnya menu 
makan harian saya di rumah. Tanpa chef 
dan dibuat oleh istri saya. Saya kan arsitek 
dan bekerja dari rumah. Jadi, supaya 
terjamin makannya, timbul ide membuat 
warung kecil-kecilan untuk bertemu 
dengan rekan kerja,” jelas ayah tiga anak.

Bersama dengan sang istri, mereka 
pun membuat sistem Warung Kemuning 
agar tetap berjalan dengan cita rasa yang 
tidak berubah-ubah. Saat mengikuti 
salah satu seminar kewirausahaan, Denny 
mengaku, apa yang telah diterapkan 
di restonya sudah sesuai dengan 
ilmu kewirausahaan. Senada dengan 
arti kemuning, harapan terus tumbuh 
menguning, layaknya sawah yang tumbuh, 
panen, dan menguning lagi.

Kendati dimulai dari sekadar iseng 
tanpa menggunakan marketing, namun 
semua dilakukan dengan sepenuh hati. 
Mulai dari stok, kebersihan, hingga 

manajemen secara keseluruhan. 
“Saya juga menekankan, agar jangan 
sampai memberatkan harga kepada 
konsumen. Bahkan jika ada yang 
complain harga mahal dan rasa tidak 
enak, saya gratiskan,” tandas warga 
Serpong Jaya. 

Menjalani masa pandemi, 
Warung Kemuning selalu menaati 
protokol kesehatan, dengan tindakan 
preventif. Yakni, meningkatkan 
standar kebersihan dan disemprotkan 
disinfektan setiap hari. Mewajibkan 
setiap pengunjung menggunakan 
masker dan mencuci tangan di 
tempat yang telah disediakan. 
Selama masa pandemi pun, Warung 
Kemuning tidak mengoperasikan 
ruangan ber-AC.

Warung Kemuning
Jalan Gapura Menteng No 99, Sektor 5
Jam buka: 09.00-21.00
Harga: Rp 8.000-Rp 48.000

Warung 
Kemuning
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B erjalan kaki, memang sudah 
menjadi keseharian warga yang 
tinggal di klaster Kebayoran 

Villas. Bahkan, dalam sehari, ia mampu 
berjalan minimal 15-25 kilometer. Untuk 
pencapaian maksimal, Karina sering 
mencari gelanggang olah raga, karena 
bisa mencapai tiga sampai empat jam. 
Namun untuk menjaga stamina, Karina 
menentukan batas minimal dan maksimal 
tubuhnya sendiri. 

Ibunda empat anak ini menjalani 
program yang disarankan dokter gizi sejak 
bulan Februari-Juli 2020 untuk berjalan 
kaki selama setengah hingga dua jam 
tanpa henti. Inilah alasan akhirnya ia gemar 
berjalan kaki, hingga berat badannya turun 
sampai 12 kilogram. Jalan kaki sebagai 
olah raga kardio, memang bisa membakar 
kalori, mengurangi stres, meningkatkan 
stamina, dan meningkatkan kualitas tidur. 

“Awalnya nggak langsung berhasil, 
tapi sedikit-sedikit jalannya. Butuh waktu 
dua pekan untuk berjuang melawan 
diri sendiri. Nah, lama-kelamaan 10.000 
langkah. Alhamdulillah berat badan turun 
12 kilogram. Setelah selesai program, saya 
telanjur mencintai jalan kaki dan menjadi 
kebiasaan,” urainya.

Respons Netizen
Setelah Idul Fitri lalu, wanita cantik ini 

kaki, karena mudah dan murah. Bonusnya, 
dapat udara pagi dan berjemur untuk 
mendapatkan sinar matahari dan vitamin 
D3,” ungkapnya. 

Karina mengakui, kenyamanan berjalan 
kaki di sekitar Distrik Kebayoran Residence 
dengan jarak tempuh 15 kilometer atau 
sekitar enam putaran. Ia menghimbau, 
jika berjalan di pedestrian, gadget 
dimasukkan ke dalam tas. Jika memakai 
headset, volumenya jangan terlalu besar, 
demi mencegah hal-hal buruk yang tidak 
diinginkan. 

“Misal berjalan di sisi kiri, jangan 
meletakkan gadget di sebelah kanan, 
begitupun sebaliknya, kecuali di area olah 
raga. Jangan lupa mengajak teman kalau 
berjalan kaki di malam hari atau di tempat-
tempat sepi. Gunakan juga aplikasi sebagai 
pemicu berapa langkah yang telah kita 
lakukan,” imbuhnya. 

Selain rutin berjalan kaki, wanita 
berdarah Melayu-Jawa ini juga rutin 
mengonsumsi tujuh butir kurma sehari dan 
selalu mengecek darah rutin per 3-6 bulan 
sekali untuk mengetahui kondisi kesehatan 
tubuh. Lantaran aktif beraktivitas, ia juga 
melakukan rapid test sepekan sekali dan tes 
Swab dua pekan sekali. Cek kegiatan Karina 
di akun @karinadex.

justru semakin antusias untuk berjalan kaki 
dan membuat hashtag #pejuangjalankaki. 
Berkat aktif dalam akun tersebut, wanita 
kelahiran Medan ini, mendapat banyak 
respons positif dari netizen yang berada di 
Aceh sampai Palangkaraya. Banyak netizen 
yang menanyakan kiat-kiat bisa menjadi 
#pejuangjalankaki.

“Alhamdulillah dari 10.000 langkah 
untuk 7 kilometer, sekarang bisa 20.000 
langkah untuk 15 kilometer dalam waktu 
tiga jam. Intinya sih, saya mengajak 
‘pasukan rebahan’ untuk olah raga jalan 

Karina Anggiany Aslam menjadi pemenang pertama 
dalam tantangan yang diselenggarakan oleh akun 
Instagram @koalisijalankaki dalam Konferensi Pekan 
Diplomasi Iklim 2020. Event berlangsung secara virtual, 
dari tanggal 24 Oktober hingga 6 November 2020.

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

Pejuang
Jalan Kaki

K A R I N A  A N G G I A N Y  A S L A M
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TPS 23 Cornelia Residence Graha RayaTPS 38 Permata Bintaro

TPS 46 Catalina Graha Raya TPS 48-49 Kuricang

Galeri Pilkada
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Gerai Bisnis

Lembaga bimbingan belajar 
termasuk yang terdampak 
pandemi. Banyak siswa yang 
memilih belajar di rumah. Namun, 
untuk mengejar target akademik 
siswa, Sony Sugema College (SSC) 
mengombinasikan pembelajaran 
daring dan tatap muka.

Menurut Suprianto Annaf, Manajer 
Operasional SSC Juara, para siswa selama 
pandemi harus tinggal di rumah dan 
pembelajaran secara daring. Atas dasar 
tersebut, SSC memiliki strategi terhadap 
target pasar yang membutuhkan 
pembelajaran secara offline.

Sejak awal pandemi, SSC dilema 
mencari aplikasi belajar. Sempat 
memakai Google Meet dan Zoom. Tapi 
ternyata, tidak ada progres belajar yang 
signifikan. Hasil Try Out para siswa anjlok, 
sementara tes akan berlangsung. Akhirnya, 
menempuh jalan pembelajaran secara 
offline juga, yaitu datang ke tempat kursus.

“Tentu saja dengan protokol kesehatan 
yang ketat. Pertemuan secara tatap muka 
dua kali dalam sepekan dan dua kali secara 
online melalui Zoom atau Google Meet,” 

ungkap Suprianto di SSC yang berlokasi 
di Ruko Victorian, Sektor 3A. 

Wajib Masker dan Face Shield
Keputusan pembelajaran secara tatap 

muka ini, dengan catatan ada izin tertulis 
dari orang tua, kemudian baru dibuat 
kelas pertemuan dengan penuh kehati-
hatian, karena khawatir akan menjadi 
klaster bimbel. Para siswa juga wajib 
mematuhi protokol kesehatan dan tunduk 
kepada regulasi Pembatasan Sosial Berskala 
Besar, supaya siswa tidak berkerumun di 
SSC.

“Ada aturan, anak yang habis ke luar 
kota, tidak boleh datang ke SSC dan harus 
dikarantina di rumah selama 14 hari. Siswa 
yang sedang sakit juga tidak boleh masuk. 
Siswa wajib memakai masker dan face 
shield. Jika siswa tidak bawa face shield, 
maka otomatis kami tolak, karena di pintu 
sudah ada penjaga,” bebernya.  

Dalam satu meja pun, hanya ada satu 
guru dan dua siswa dengan jarak yang 
telah ditentukan. Siswa dari jenjang SD-
SMA memang wajib mematuhi protokol 
kesehatan ketat yang telah diterapkan. Di 
bimbel SSC, paling banyak siswa di jenjang 
SMA. Bahkan, 92% siswa SMA dari SSC 
berhasil lulus SMBPTN tahun 2020. 

Sony Sugema College (SSC)
Ruko Victorian, Sektor 3A
(021) 734 1119

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

P embelajaran Jarak Jauh (PJJ) di 
tengah pandemi Covid-19 telah 
berlangsung delapan bulan. 

Ya, belajar di rumah masing-masing 
menjadi salah satu upaya menjaga diri 
dan mencegah penularan virus yang 
menyerang imun manusia. Belajar di 
rumah ternyata memunculkan problema 
efektivitas belajar. 

Begitu pula dengan lembaga bimbel. 
Pada awal pandemi, bulan Maret dan 
April silam, Sony Sugema College (SSC) 
berhenti beroperasi selama dua minggu. 
Manajemen lembaga kursus tersebut 
berpikir metode apa yang akan diberikan 
kepada siswa yang sedang dalam 
masa persiapan Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 
siswa jenjang SMA. 

Tetap Kejar Target Akademik Siswa
S S C  B I N T A R O
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Peristiwa

Warga RT 002/09 Puri Bintaro, Sektor 9, melakukan kerja bakti 
keliling dari rumah ke rumah, hari Minggu, 13 Desember 2020. 
Kegiatan ini sebagai langkah cepat antisipasi merebaknya penyakit 
DBD di lingkungan. Salah satunya, fogging yang sudah rutin 
dilakukan setiap datang musim hujan. 

“Kami menghubungi Puskesmas dan Jumantik Kelurahan Sawah 
Baru untuk identifikasi sumber potensi tempat berkembangbiak 
nyamuk. Kami edukasi juga ke satpam. Setidaknya mereka bisa 
memberi informasi kepada pemilik rumah, apa yang dinilai bisa 
menimbulkan penyakit,” jelas Ketua RT 002/09 Puri Bintaro, Ibnu 
Amin Ridwan. 

Ia menuturkan, ternyata sumber nyamuk DBD banyak yang 
berasal dari rumah-rumah kosong yang tidak ditinggali. Akhirnya, 
pengurus dan warga sama-sama membersihkan lingkungan. “Kami 
saling sapa ke rumah-rumah untuk menggaungkan kepedulian 
terhadap lingkungan sekitar, sekaligus ajang silaturahim setelah 
sekian lama lebih banyak stay at home,” tandasnya. (nadia)

Kerja Bakti Warga RT 002 Puri Bintaro 

Coffee shop baru buka di Jalan Titihan, Permata Bintaro. 
Tepatnya di seberang Jakarta Japanese School. Grand opening 
Loc 8 berlangsung selama tiga hari, 11-13 Desember 2020. 
Mengundang 300 orang, setiap hari mempersilakan 100 
pengunjung yang dibagi lagi dalam dua sesi, yaitu siang dan 
sore hari.

Loc 8 berlokasi di gedung empat lantai. Di dalamnya 
terdapat empat tenant kuliner, yaitu Café Broew, Kedai Bakmi 
Jawa Pakde, Rosan, dan Delishka. Ini merupakan coffee shop 
yang punya varian menu dari makanan pembuka hingga 
penutup, plus minuman kopi dan non-kopi. Tersedia pula 
fasilitas wifi, untuk menemani nongkrong.

Untuk makanan, bisa memilih roti sandwich, Bakmi Jawa 
atau Nasi Goreng, dan cookies. Minumannya, Wedang Secang, 
Kopi dan Teh Tarik Aceh, Soda Kopi, serta tentunya, Kopi 
Susu Gula Aren. “Kisaran harga mulai dari Rp 18 ribu-Rp 40 

ribu. Untuk 
promo, silakan 
follow akun @
cafebroew dan 
@loc8.bintaro,” 
kata Arnandi 
Ihza Mulyadi, 
pemilik Café 
Broew dan 
Kedai Bakmi 
Jawa. (hf )

Warga Blok GH River Park, Sektor 8, mengadakan rapid 
test mandiri di Taman River Park, tanggal 29 November dan 5 
Desember 2020. Warga melakukan rapid test lantaran ada salah 
satu Asisten Rumah Tangga (ART) di Blok GF River Park yang 
terpapar Covid-19. 

Untuk tahap pertama, ada 55 warga yang ikut tes, terdiri atas 
ART, satpam, dan warga blok lain. Sedangkan tahap kedua, diikuti 
46 warga dari Blok GE dan GF. Dari dua tes tersebut, ada beberapa 
warga yang hasilnya reaktif dan diminta untuk melakukan isolasi 
mandiri. Kemudian setelah mereka ikut tes Swab, hasilnya negatif.

“Paling tidak dengan rapid test ini, kami bisa mendeteksi dini. 
Kalau ada yang reaktif, harus segera kami tindaklanjuti. Kemudian 
di-tracing selama tujuh hari dan lingkaran mana yang harus 
dilakukan PCR,” jelas Ketua Koordinator Warga GH River Park, 
Judith Simbara. (nadia)

Rapid Test Warga River Park

Grand Opening Loc 8



TERAPI
Terapi ke rumah untuk anak 

kesulitan belajar membaca, Autsm, 
ADHD, Down Syndrome, Cp. 

Hubungi : Diah Prasetyawati
0877 7452 0870

KURSUS/PRIVAT

JASA
SEDOT WC PENUH / MAMPET
PEMBUATAN SEPTICTANG /
RESAPAN. KARYA MANDIRI

Telp. (021) 733 3193, 0812 1925 1009, 
0812 9100 0239, 0813 1319 6109(WA), 

0812 1002 4199 (WA)

SEWA MOBIL
ZAFIRA RENT CAR

Mobil rental keluarga. 
Menyewakan Avanza, Innova, Alphard, Elf 
dll. Rp 350.000,-/12 jam+supir. Dalam dan 

Luar Kota. Drop Bandara Rp 200.000,- 
Telp. : 0811 889 551, 0821 1392 9255, 

0851 1649 6555

PALEM COMPUTER
Menerima servis segala macam
 masalah komputer Anda. PC,

 Laptop, Server, Printer, Monitor, 
Installment, Networking. 

Maintenance bulanan kantor/rumah.
Hubungi : 0896 1823 7174

KOMPUTER

MAKANAN

Menyediakan Frozen Food :
Nugget, Spicy Chicken, Egg Roll, 

Shrimp Roll, Karage, Chicken Katsu, 
Toppoki+Odeng, Toppoki Mozarella, 

French Fries, Bakso Sapi, Tahu Baso.
Telp. 0882 9195 4707
WA : 0838 7599 3535 

Terima pesanan nasi box, tumpeng, 
kue-kue seperti risol, martabak, 
arem-arem, lemper, kue sus dll.

Hubungi :
Ibu Kadar 021 7408711

Pesanan diambil (tidak diantar)

Ants Bimbel Privat Terbaik di Bintaro 
dan Jakarta.  Terpercaya lebih dari 8 tahun 

membimbing siswa SD, SMP dan SMA kurikulum 
Nasional maupun Cambridge. Untuk Persiapan 
Ujian Sekolah, IGSCE, UTBK SBMPTN. Datang ke 

rumah siswa atau live online tutorial. 
Info lebih lanjut : antsbimbel.com atau hubungi 

0812-8070-1245

PIJAT SEHAT IBU MUJI
Melayani Panggilan ke rumah Anda

Pijat Tradisional *
Pijat Lulur * 
Pijat Bayi *

Pijat Kecapekan *
Pijat Terkilir/Keseleo *

Pijat Orang Stroke *
Totok Wajah *

Khusus Panggilan :
0819 0605 6731

Buka Setiap Hari



RS Premier Bintaro memperingati Hari Aids Sedunia dengan menyelenggarakan 
webinar bertajuk “Indonesia Menuju Three Zero pada Tahun 2030”, hari Sabtu, 5 Desember 
2020. Menampilkan beberapa pembicara, antara lain Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.EPID (Direktur 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) dan Dr. Andri V. Roesli (Ketua Tim HIV/
AIDS RS Premier Bintaro). (rio)

Webinar Hari Aids Sedunia
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Marchand Hype Station Bintaro menggelar event Bintaro Coffee Festival tanggal 5 6 
Desember 2020. Namanya Bintaro Coffee Festival. Festival diisi kompetisi manual brew 
oleh beberapa barista pemula dan harga khusus bagi kedai kopi yang turut serta di festival 
tersebut. (rio)

Coffee Festival di Marchand

Dato Sri Siti Nurhaliza menggelar konferensi pers virtual dalam rangka peluncuran single 
dan video klip terbaru berjudul Kuasa Cintamu, hari Senin, 14 Desember 2020. Lagu ciptaan 
Melly Goeslaw dan lirik oleh Dato Sri Siti sendiri merupakan lagu ketujuh yang dibuatkan 
video klip. (rio)

Virtual Press Conference Siti Nurhaliza

Mulai hari Jumat, 18 Desember 2020, bagi yang ingin mencuci pakaian via laundry 
otomatis, tidak perlu kuatir lagi. Tinggal bawa baju kotor Anda ke Maxpress Laundromat 
di Plaza Bintaro Jaya. Pastikan install aplikasi UWash untuk mengaktifkan mesin cuci yang 
tersedia. (rio)

Mencuci via Aplikasi di Plaza Bintaro Jaya

Good Ride Coffee, Graha Bintaro, menyelenggarakan acara seru yang diikuti 100 
goweser dari beberapa komunitas, hari Minggu, 20 Desember 2020. Good Ride bekerja 
sama dengan beberapa kedai kopi yang letaknya berjauhan untuk dijadikan titik singgah 
(ngeloop), yaitu Glamour dan Blinde Coffee. Bintang tamunya, Dik Doank. (rio)

Serunya Coffee Ride 2020

RS Premier Bintaro bekerja sama dengan IDI Banten dan PDUI Banten mengadakan 
webinar yang membahas tentang GERD, hari Sabtu, 12 Desember 2020. Menampilkan 
pembicara, Prof. DR. dr. Rino A. Gani, SpPD-KGEH (Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan 
Gastroentrologi Hepatologi) dan Dr. Errawan Wiradisuria, SpB-KBD MKes (Spesialis Bedah 
Saluran Cerna). (rio)

RS Premier Bintaro Bahas GERD
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