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5 | AKTUAL

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo meresmikan 
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan, 
hari Kamis, 15 April 2021. Peresmian fasilitas MPP 
ke-41 di Indonesia dan ke-2 di Provinsi Banten ini, 
memiliki 212 jenis perizinan dan non-perizinan dari 16 
instansi.

17 | KULINER

RM Kalimantan
Rasa Juara Resto Jadul
Sebuah rumah makan yang telah eksis sejak tahun 
1972, kini membuka cabang di Bintaro Jaya. Resto 
legendaris yang berasal dari Cipanas, Puncak, 
ini punya kisah di balik nama dan kelezatan 
hidangannya.

6 | INFO KAWASAN

Memasuki kuartal kedua 2021, Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) meresmikan dua jalan tol baru, yaitu Tol 
Serpong-Cinere (seksi I ruas Serpong-Pamulang 6,5 km) 
dan Tol Cengkareng (bandara)-Batu Ceper-Kunciran 
(14,19 km) di Gerbang Tol Pamulang, Tangerang Selatan 
(Tangsel), hari Kamis, 1 April 2021.

Dua Akses Tol Baru
Bagi Warga

Launching Mal Pelayanan 
Publik Tangsel

10 | LAPORAN UTAMA

Bisnis Manis 
Makanan Lebaran
Hari Raya Idul Fitri menjadi momen spesial bagi 
umat Muslim untuk merayakan kemenangan 
selepas sebulan berpuasa. Hari tersebut begitu 
istimewa sehingga persiapan menjelang 
kehadirannya menghadirkan simbiosis 
mutualisme antara penjual dengan pembeli. Bisnis 
tercipta di tengah warga Bintaro Jaya. Warga yang 
lihai memasak, menawarkan hidangan lebaran 
bagi warga yang sibuk berkutat di depan laptop 
atau padat dengan jadwal virtual meeting.
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo 
meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota 
Tangerang Selatan, hari Kamis, 15 April 2021. 
Peresmian fasilitas MPP ke-41 di Indonesia dan ke-2 
di Provinsi Banten ini, memiliki 212 jenis perizinan 
dan non-perizinan dari 16 instansi.

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman
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P enandatanganan itu juga disaksikan oleh Deputi Bidang 
Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) 

Diah Natalisa, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, dan Kepala 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Bambang Noertjahjo.

Hadirnya MPP di Kota Tangerang Selatan akan membuat 
pelayanan bagi masyarakat di Tangsel akan bisa berjalan lebih 
efisien, cepat, mudah, dan terjangkau. Selain itu, kehadiran MPP di 
Tangsel juga dinilai bisa menjadi peluang investasi bagi warga di 
luar Tangsel.

Menurut Tjahjo, MPP bukan hanya mengumpulkan pelayanan 
dalam satu gedung saja, tetapi mengintegrasikan sistem 
pemerintahan, baik pusat maupun daerah, baik provinsi dan 
kabupaten/kota, BUMN, BUMD, maupun swasta. Dalam konsep ini, 
layanan menjadi mudah dan lebih cepat.

“Masyarakat harus ditempatkan sebagai pelanggan yang 
perlu diberikan pelayanan yang memuaskan, cepat, dan bisa 
dipertanggungjawabkan dengan baik. Juga bagi warga luar 
Tangsel yang ingin berinvestasi di Tangsel,” ujar Tjahjo saat 
meresmikan MPP yang berlokasi di Jalan Pahlawan Seribu, 
Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi 
Diany menyampaikan, setelah diresmikan, MPP di Tangsel 
sudah mulai beroperasi. Dengan demikian, masyarakat bisa 
memanfaatkan sejumlah layanan yang ada di mal terpadu dengan 
luas bangunan kurang lebih 5.208 meter persegi itu. Setidaknya 
terdapat 17 instansi dengan 289 layanan. 

“Di sini, ada pelayanan perizinan dari DPMPTSP, Bapenda, 

Disdukcapil, Imigrasi, BPN, Pengadilan Agama, Kejaksaan, 
Kementerian Agama, KPP Pratama, PLN, BJB, dan PT PITS. 
Pelayanan dari sederet instansi tersebut dilayani di lantai satu 
hingga lantai tiga, dengan harapan masyarakat semakin mudah 
dan cepat menerbitkan perizinan usaha,” jelas Airin. 

Ia menambahkan, fasilitas MPP Tangsel meliputi ATM Center, 
klinik kesehatan, toilet, pojok baca, kafetaria, area bermain anak, 
dan ruang laktasi. Selain itu, juga terdapat sarana dan prasarana 
yang ramah kaum rentan serta disabilitas, seperti guiding block, 
jalur landai, pegangan rambat, serta ruang tunggu, loket, dan 
parkir khusus disabilitas. 

Mal Pelayanan Publik Tangsel
Website: https://mpp.tangerangselatankota.go.id/
Jam buka: Senin-Jumat pukul 08.00-15.00



Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

Memasuki kuartal kedua 2021, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meresmikan dua jalan tol baru, 
yaitu Tol Serpong-Cinere (seksi I ruas 
Serpong-Pamulang 6,5 km) dan Tol 
Cengkareng (bandara)-Batu Ceper-
Kunciran (14,19 km) di Gerbang 
Tol Pamulang, Tangerang Selatan 
(Tangsel), hari Kamis, 1 April 2021.

Info Kawasan

6 Smart Bintaro 11
Mei 2021

K edua tol merupakan bagian dari 
jaringan jalan Tol Jakarta Outer 
Ring Road (JORR 2) yang terdiri 

dari enam ruas tol. Yaitu, ruas tol Bandara-
Kunciran, Kunciran-Serpong (14,19 km), 
Serpong-Cinere (10,14 km), Cinere-
Jagorawi (14,64 km), Cimanggis-Cibitung 
(25,39 km), dan Cibitung-Cilincing (34,02 
km).

Beroperasinya dua jalan bebas 
hambatan itu juga menguntungkan 
sejumlah township atau kota baru di 
sekitarnya, karena akses wilayahnya 
semakin baik. Bintaro Jaya menjadi 
wilayah yang paling terangkat karena 
satu-satunya kawasan hunian menengah 
dan menengah atas yang memiliki akses 
tol langsung di gerbang Tol Pondok Ranji 
dan yang terbaru gerbang Tol Parigi, yang 
sudah beroperasi sejak akhir 2019 lalu.

Berkat dibukanya dua akses jalan tol 
baru itu, dari kawasan hunian Bintaro 
Jaya menuju Bandara Soekarno-Hatta 
di Cengkareng, Tangerang, kini hanya 
membutuhkan waktu 30 menit melalui 
Gerbang Tol Parigi di ruas tol Kunciran-
Cengkareng. Bertandang ke pusat Kota 
Depok, Jawa Barat, juga mudah melalui 
gerbang tol Ciputat menuju Pondok Cabe-
Raya Limo. Warga yang bekerja di koridor 
bisnis TB Simatupang juga dimudahkan 
karena hanya 10 menit melalui jalan Tol 
Serpong-Ulujami-Taman Mini.

transportasi. Wilayah yang 
didukung kemudahan 
transportasi dan potensi 
pengembangan kawasannya 
bagus, pasti diminati 
masyarakat untuk dijadikan 
rumah tinggal atau investasi. 

“Dua jalan tol ini akan 
semakin memudahkan 
aksesibilitas dari kawasan 

hunian Bintaro Jaya ke beberapa kawasan 
lain di Jabodetabek. Apalagi jaraknya 
ke gerbang tol hanya semenit dari CBD 
Bintaro Jaya,” tambahnya. 

Di dekat gerbang Tol Parigi, sejak lebih 
dari lima tahun lalu telah dikembangkan 
kawasan hunian bertajuk Distrik Discovery 
Residences dan Kebayoran Residences. Dua 
distrik tersebut berada di lingkungan hijau 
(green) yang sudah terbentuk dan telah 
banyak dihuni.

Dua jalan tol baru tersebut melengkapi 
kemudahan sarana dan fasilitas transportasi 
Bintaro Jaya yang memiliki konsep kawasan 
transit oriented development (TOD). Hal 
ini didukung dengan adanya trek kereta 
komuter Serpong-Tanah Abang melalui 
tiga stasiun sekaligus, yaitu Jurangmangu, 
Sudimara, dan Pondok Ranji.

Khusus jalan Tol Cengkareng-Batu 
Ceper-Kunciran, nantinya akan tersambung 
dengan ruas Tol Kunciran-Serpong melalui 
Simpang Susun Kunciran yang sudah 
beroperasi dan diresmikan oleh Presiden 
Jokowi sejak Desember 2019 lalu. Ruas Tol 
Kunciran-Serpong ini letaknya persis di 
dekat jalan bulevar utama dan langsung 
terhubung dengan kawasan hunian 
Bintaro Jaya. Oleh karena itu, kawasan 
hunian ini akan makin strategis dan cepat 
dicapai dari segala arah.

Hunian dan Investasi
Menurut Manajer Pemasaran Bintaro 

Jaya, Prabantoko Kusumoanggo, 
masyarakat sekarang selalu 
menghubungkan rencana pembelian 
rumah dengan akses dan fasilitas 

Dua Akses Tol Baru Bagi Warga
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terang saya juga kepingin bisa nyumbang pembangunan Masjid 
Ar-Rahman dengan nominal yang menurut saya tidak sedikit.

Kegiatan ini berapa lama? Apa saja persiapannya?
Mulainya tanggal 20 Maret lalu dan berakhir tanggal 11 April 

2021. Jadi, selama 23 hari, saya ditantang untuk bersepeda dengan 
jarak 2.000 km. Persiapannya biasa-biasa saja. Tidur jam 9 malam, 
bangun jam 4 pagi. Biasanya berangkat gowes jam 6, setiap hari 
selama 17 hari berturut turut, saya gowes sejauh 100 km. Enam 
hari terakhir porsi gowesnya dikurangi, supaya badan tidak terlalu 
kaget kalau tiba-tiba berubah.

Bagaimana perasaannya setelah terpenuhi 2.000 km?
Pastinya senang sekali bisa menyumbang untuk pembangunan 

masjid. Kalau soal capek sih biasa-biasa saja. Justru bingung 
gimana ngatur jadwal 
sepedaan di bulan puasa ini.

Sejak kapan mulai rutin 
gowes? Hobi apa lagi 
selain gowes?

Saya rutin bersepeda sejak 
tahun 2003. Sayangnya tahun 
2015 berhenti dan baru mulai 
lagi pertengahan tahun 2020. 
Selain bersepeda, saya aktif 
di olahraga golf dan sempat 
menjadi pengurus Persatuan 
Golf Indonesia selama dua 
periode. Hobi lain, saya 
senang main gitar dan piano.

T erakhir, Teddy menyambut tantangan beberapa anggota 
komunitas sepeda di Kuricang, Sektor 3A, untuk gowes 
2.000 km demi uang sebesar Rp50 juta yang disumbangkan 

untuk penyelesaian pembangunan Masjid Ar-Rahman Kuricang.

Sebenarnya bagaimana awalnya ada tantangan ini?
Jadi diawali sama hobi jalan-jalan naik sepeda keliling-keliling 

yang menurut temen-temen, jaraknya dalam satu bulan, kalau 
ditotal bisa sampai 1.500 km. Saat sedang break, Oom Fery (salah 
satu warga) bilang “Coba Oom kita galang dana lewat sepedaan. 
Kalau bisa gowes 2.000 km, saya siapin dana yang Oom Teddy bisa 
sumbangkan untuk keperluan masjid”. 

Ide itu akhirnya diinfokan satu per satu ke teman teman 
sepedaan di grup Kuricang Gowes Bareng (KGB). Alhamdulillah, 
karena kegiatan ini sifatnya fun, menantang, sekaligus punya nilai 
ibadah, makanya disambut sama teman-teman lain.

Akhirnya terkumpul berapa rupiah?
Sebelum kick off, akhirnya kekumpul dana sebesar Rp50 juta. 

Dana itu disiapkan untuk saya sumbangkan bagi pembangunan 
Masjid Ar-Rahman, apabila misi berhasil. Ide ini buat saya benar-
benar tantangan sekaligus kesempatan untuk beribadah. Terus 

T E D D Y  K A R Y A  N U G R A H A

Warga Bintaro Jaya yang satu ini bisa dibilang 
multitalenta. Pergerakannya nyaris tak terduga. 
Pergaulannya juga luas. Sesekali kerap ditemui di 
lapangan golf, namun suatu saat bisa dijumpai di 
bengkel sepeda.

Warga

Gowes Demi Masjid
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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

Sekolah Budi Mulia 
Dua Bintaro
(TK/SD/SMP)

Jl. Jombang Raya No.89, Ciputat, 
Tangerang Selatan 15414
www.bmdbintaro.com

7456150

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

Gerai Samsat
Lantai 3 Plaza Bintaro Jaya
Hari Senin-Jumat: 10.00-17.00
Hari Sabtu: 10.00-15.00
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B erikut beberapa warga 
yang selama ini membuka 
gerai bisnis dari dapur 

rumah. Menjelang lebaran, “sepeda” 
bisnis mereka harus lebih kuat 
digenjot demi memenuhi pesanan 
yang berdatangan. Apalagi, 
larangan mudik Hari Raya Idul 
Fitri tahun ini, bakal menyibukkan 
para warga menyiapkan makanan 
berbuka puasa dan Lebaran dari 
rumah saja. Entah memasak sendiri 
atau memesan makanan. Para 
pengusaha kuliner akan kebanjiran 
order nih.  

Bagi arek-arek Jawa Timur 
yang rindu akan masakan kampung halaman, nggak usah 
mengkhawatirkan menu puasa dan Lebaran. Dapur Bu 
Nani (DBN) membuat gebrakan dengan membuka usaha 
makanan yang menyajikan masakan khas Jawa Timur saat 
memasuki bulan suci Ramadhan.

Pemilik DBN, Martanova Adinda, warga Jalan Bintaro 
Tengah, Sektor 2, menjelaskan, dirinya membuka layanan 
preorder bagi pecinta masakan Jawa Timur untuk santapan 
berbuka puasa dan sahur. Menurutnya, masakan Jawa 
Timur yang identik dengan terasi dan petis ini, memiliki 
bumbu masakan yang khas dan diracik ibunda tercinta 

Hari Raya Idul Fitri menjadi momen spesial bagi umat Muslim untuk merayakan kemenangan selepas 
sebulan berpuasa. Hari tersebut begitu istimewa sehingga persiapan menjelang kehadirannya menghadirkan 
simbiosis mutualisme antara penjual dengan pembeli. Bisnis tercipta di tengah warga Bintaro Jaya. Warga 
yang lihai memasak, menawarkan hidangan lebaran bagi warga yang sibuk berkutat di depan laptop atau 
padat dengan jadwal virtual meeting.

Martanova Adinda, Pemilik Dapur Bu Nani.

Bisnis Manis
Makanan 
Lebaran

(Nani) yang memang berasal dari Jawa 
Timur.

“Harapannya, kehadiran kami bisa 
menjawab rasa rindu dari penduduk Jawa 
Timur yang tinggal atau merantau ke 
Jakarta dan Tangsel, dengan makanan-
makanan yang bercita rasa Djawatimoeran,” 
terang wanita yang biasa disapa Dinda. 

Makanan Djawatimoeran yang 
ditawarkan tentunya dengan bahan-bahan 
utama yang dikirimkan langsung dari 
Jawa Timur, seperti petis dan terasi, untuk 
memberikan keaslian cita rasa yang bisa 
mengurangi rasa kangen. Terlebih bagi 
mereka yang tidak bisa pulang kampung 
pada masa pandemi Covid-19.

Resep yang digunakan merupakan racikan turun-temurun 
dari sang bunda, Nani. Namun, kombinasi resep diperlukan agar 
mengikuti perkembangan kuliner zaman now. “Tidak dipungkiri 
bahwa kami juga melihat resep-resep terkini supaya tetap 
sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan rasa 
asli Djawatimoeran-nya,” tutur Dinda.

Beberapa menu masakan yang ditawarkan saat bulan 
Ramadhan, yakni Cwie Mie Malang, Tahu Telur, Tahu Campur, 
Lontong Balap, Rujak Cingur, Rawon Komplit, Empal, dan Nasi 
Kuning dalam bentuk boks atau tumpeng, beserta lauk-pauk sesuai 
pilihan, seperti ayam goreng, sambal goreng ati, telur balado, dan 
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lain-lain. Kisaran harga paket mulai dari 
Rp70 ribu.

Sebagian besar pelanggan merupakan 
warga Bintaro Jaya, BSD, dan sekitar 
kedua kawasan tersebut. Tapi pernah pula 
mengirimkan pesanan makanan sampai 
ke Pondok Gede, Pondok Bambu, Depok, 
dan lain-lain, selama pelanggan bersedia 
membayarkan ongkos kirim. 

Dapur Bu Nani juga mempersiapkan 
hampers selama bulan Ramadhan, lantaran 
ada beberapa pilihan makanan yang cocok 
untuk persiapan sahur dan buka puasa 
dengan pemesanan minimal H-2. “Khusus 
masa lebaran, maka pemesanan dengan 
sistem preorder paling lambat tanggal 24 

April untuk pengiriman dari 
tanggal 5-9 Mei 2021,” 

ucap Dinda, yang mulai 
memperkenalkan diri 
secara publik melalui 
media sosial di masa 
pandemi, pada bulan 
Agustus 2020.

Paket Ketupat Lebaran
Selanjutnya kita bertandang ke dapur 

milik Kiki Kresyana, warga yang juga tinggal 
di bilangan Sektor 2. Nama produknya, 
Mercon RK-Rendang Kiki. Sesuai namanya, 
menu ini bakal meletup-letup di mulut 
para penyantap. Sensasi pedas yang 
menjadi ciri khas masakan Kiki ternyata 
digemari oleh banyak penikmat kuliner di 
Bintaro Jaya dan sekitarnya.

Bermula dari kesenangan Kiki memasak 
aneka masakan, terutama yang bercita 
rasa pedas, ia memberanikan diri untuk 
menerima pesanan aneka rendang pada 
tahun 2013. Rendang Daging, Rendang 
Suwir, dan Rendang Paru, menjadi tiga 
varian rendang yang siap dipesan oleh para 
pelanggan. Tak dinyana, usaha ini makin 
lama makin menarik minat masyarakat 
kuliner. Menu bertambah dengan racikan 
daging dan iga pedas. 

Ia merasa nama Mercon sangat cocok 
karena lauk yang ia jual mayoritas bercita 
rasa pedas, identik dengan mercon yang 
meledak-ledak di mulut, bikin panas lidah, 
tapi bikin makan jadi lebih meriah.

Momen Ramadhan dan Lebaran 
merupakan masa tersibuk bagi Kiki. Selain 
banyaknya pesanan, ia menambah varian 
masakan. Seperti lauk lebaran pada 
umumnya. Tahun ini, ia menyediakan paket 
Ketupat Lebaran yang isinya Ketupat, Sayur 
Godog, Semur Daging Betawi, Balado 
Udang, dan Sambal Goreng Kentang Ati 
Sapi. Harga per paket mulai dari Rp650 ribu.

Proses pemesanan melalui preorder atau 
menentukan periode tanggal pemesanan 
bagi para peminat. “Biasanya sudah open 
PO sejak pertengahan Ramadhan dan 
sudah tutup di satu minggu jelang lebaran,” 
jelas ibu dari sepasang putri kembar. Untuk 
pengiriman biasanya menggunakan Go 
Send Instan, tambahnya.

Sedangkan untuk lauk di luar paket 
Lebaran, selalu tersedia aneka rendang. 
Mulai dari Rendang Daging, Rendang 
Sapi, Rendang Suwir Daging, Rendang 
Paru, Serundeng Empal, hingga Dendeng 
Batokok.

Hampers Cookies
Selain makanan, bisnis hantaran kue 

saat lebaran, juga kian diminati. Bahkan, 
para pebisnis kuliner mulai beradu inovasi 
untuk mendapat tempat di hati para 
pelanggan. Meski mereka merintis usaha 
kuliner kue kering secara otodidak. Seperti 
pemilik brand Heartbaker, Christa Yuanita, 
warga Kebayoran Villas. 

Sejak duduk di bangku Sekolah 
Menengah Atas, ia mencoba peruntungan 
membuat kue dengan bermodal menu 
dari internet, kemudian dikombinasikan 
dengan bahan-bahan pilihan. Lambat laun, 
Christa ingin fokus membuka usaha kue 
kering dan berhenti kerja kantoran.

Wanita kelahiran 1986 ini  telah 
menjual brownies dan cookies dengan 
resep andalannya sejak lima tahun lalu, 
melalui marketplace dan ojek online. Kini 
membuka usaha di Fresh Market Emerald 
Bintaro. Ia mengaku, memilih buka secara 
offline untuk menambah pangsa pasar 
dan mengenalkan produk homemade 
buatannya.

Memasuki bulan suci Ramadhan tahun 
ini, Christa juga sudah membidik pasar 
yang akan dijadikan target. “Biasanya 
kue yang dijual untuk dijadikan hampers 
lebaran, ya tetap cookies dan brownies. 
Pesanan hampers dari perusahaan-
perusahaan juga membantu penjualan 
pada saat lebaran pertama di tengah 
pandemi tahun lalu,” tandasnya.

Harga hampers tidak berbeda jauh 
dengan yang ditawarkan pada bulan 
Ramadhan tahun lalu. Misalnya, Hampers 
Nutella Brownies 20 x 20 cm dengan harga 
Rp230.000, Hampers Nutella Brownies 

Empal Dapur Bu Nani
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Kiki Kresyana, pemilik Mercon RK-Rendang Kiki.
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10 x 20 cm + Mini Classic Cookies Jar + Mini Nutella Cookies Jar 
Rp280.000, dan Hampers Cookies + Mini Classic Cookies Jar + Mini 
Nutella Cookies Jar Rp 125.000.

Ia menambahkan, waktu preorder tiap produk berbeda untuk 
minimal order, H-3 hingga H-7 pemesanan. Namun, jika mau 
produk ready bisa order via Go Food, Grab Food, atau datang ke 
Fresh Market, dari hari Jumat sampai Minggu. 

“Saya membuat sistem preorder karena saya masih membuatnya 
sendiri dan belum ada yang membantu. Walaupun demikian, saya 
tetap mengerjakan semua orderan dengan penuh perhatian dan 
detil, walaupun orderan lebih banyak dari biasanya,” imbuh Christa. 

Kue Kering
Memulai bisnis secara 

otodidak, juga dilakoni 
pemilik Dapoerchie, Sri 
Hariyati, warga Jalan Titihan, 
Permata Bintaro, Sektor 
9. Berawal dari mengisi 
waktu luang dan ingin bisa 
membuat kue dan makanan 
sendiri yang enak, bersih, 
sehat, dan aman untuk 
keluarga, pada tahun 2005, 
ia mencoba membuat kue 
ulang tahun sendiri untuk 
anaknya yang saat itu berusia 
dua tahun. Ia pun banyak 
belajar dan mengikuti kursus 
yang diadakan lembaga 

kursus masak dan baking, juga melalui buku, majalah, dan lain 
sebagainya. 

Selain mengambil resep dari buku dan hasil kursus, ia juga 
melakukan uji coba sendiri hingga menemukan resep andalan 
dengan rasa yang sesuai dengan selera dirinya. “Awal-awal, saya 
diminta mengisi toko kue teman. Saya buat kue kering untuk 
beberapa jenis yang memang best seller. Tidak hanya buat lebaran 
saja. Seperti Nastar, Kaastengels, Coffee Choco Chips, dan Putri Salju,” 
ujarnya yang kerap disapa Chie.

Berkat kegigihannya, kini Chie dengan bisnis rumahannya 

menawarkan kue kering Lebaran dari tahun ke tahun. Namun, sejak 
pandemi tahun lalu, ia memberhentikan pembuatan kue kering 
secara rutin. 

“Sejak pandemi, saya menggunakan sistem preorder. Untuk 
kue kering, biasanya pekan pertama puasa sudah close order. 
Tergantung dengan kuota dan sesuai kemampuan produksi. Jadi 
tidak ada target. Hanya saja saya batasi karena keterbatasan SDM 
yang membantu saya,” beber Chie, yang juga memiliki kursus 

baking dan cooking. 
Beberapa varian kue 

kering yang ditawarkan, 
antara lain Nastar, 
Kaastengels, Coffee Choco 
Chips Nut, Palm Sugar 
Cheese Ball, dan Chuikaoso. 
Harganya mulai dari Rp65 
ribu-Rp120 ribu per toples, 
dengan menggunakan 
bahan-bahan kualitas terbaik 
dan dipasarkan secara online.

Selain menerima pesanan 
kue kering, ia juga menerima pembuatan hampers. Tentunya, 
dengan harga yang berbeda, tergantung isi yang sesuai dengan 
permintaan konsumen. “Alhamdulillah, pelanggan yang memesan 
beragam, seperti warga dari Bintaro Jaya, BSD, Jakarta Selatan, dan 
Tangerang,” sambungnya. 

Kue Tape
Dapur terakhir yang kita sambangi, yaitu CakeReey. Produk 

andalannya, kue tape. Konturnya yang lembut dengan rasa tape 
yang khas, plus topping keju parut dan kismis, menjadikan cake 
kreasi Rissa Yovita ini enak dinikmati. Apalagi ditemani secangkir 
kopi hangat. Kelembutan dan kelezatan CakeReey ternyata berasal 
dari salah satu rumah di Discovery Cielo.

Bermula dari bulan Ramadhan 2019, Rissa mencoba membuat 
kue tape kreasinya dan menitipkan ke sang suami untuk 
ditawarkan pada teman-teman kantor. Hasilnya tak terduga, laris 
manis dan banyak yang memesan. “Akhirnya mulai open PO, serta 
merancang brand dan logo CakeReey. Semua produksi awalnya 
sendiri, pas mulai keteteran, ada satu asisten bantu produksi,”ujar 
Rissa yang sebelumnya sempat kerja kantoran di beberapa bank.

Christa Yuanita, pemilik Heartbaker. 
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Sri Hariyati, pemilik Dapoerchie. 



Rissa mulai gencar mempromosikan 
produk, dari keluarga, saudara, teman, 
tetangga, hingga ikut beberapa bazaar di 
acara-acara komunitas, seperti arisan, reuni, 
dan lain-lain. Namun sedang seru-serunya 
ia menghimpun pelanggan, pandemi 
Covid-19 menginfeksi dunia. Sontak 
aktivitas bisnis Rissa terhenti beberapa 
bulan di awal 2020.

Pertengahan tahun 2020, CakeReey 
mulai menyalakan oven kembali. Promosi 
di media sosial makin digencarkan dan 
membuka lapak virtual di ojek online dan 
marketplace.

Menyambut bulan suci Ramadhan 
dan Hari Raya Idul Fitri, CakeReey 
mempersembahkan sajian spesial yang 
makin greget. Semua varian menu, yaitu 
Cake Tape, Choco Brownie, dan dua menu 
baru, Madeline kurma dan coklat. “Untuk 
edisi Ramadhan kali ini, Cake Royal Kurma 
yang akan kami tonjolkan,” papar ibu dua 
putra.

Harga paket lebaran (hampers) mulai 
dari Rp400 ribu. Sedangkan untuk produk 
satuan, mulai dari Rp4.000-Rp85.000. 
Ukurannya mini cupcake, donat, sampai 
ukuran 25 x 11cm. Bagi pemesan yang 
ingin mencicipi manis dan lembutnya 
CakeReey bisa mampir ke dapur dan kedai 
kecil mereka di Fresh Market Emerald 
Bintaro Blok KC-17. 

Power of Socmed
Tak dapat dipungkiri, media sosial telah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis 
di era milenial. Jangkauan pasar yang luas 
dan fitur yang mudah, membuat bisnis 
lebih cepat mencapai target pasar. Begitu 
pula dengan bisnis-bisnis rumahan yang 
dijalani para warga ini.  

Seperti yang diungkapkan Rissa, 
pemilik CakeReey. Untuk promo, ia 
mempercayakan dua media sosial, 
Facebook dan Instagram sebagai 
penghimpun pelanggannya. “Sekarang 
eranya digital marketing, jadi lebih tepat 
sasaran dan manjangkau market kami,” 
jelas Rissa yang hobi menyanyi. Selain itu, 
karena masih dalam masa pandemi, bagi 
yang #dirumahaja lebih leluasa dalam 
melihat iklan kami, tambahnya.

Pada lebaran tahun lalu, pendapatan 

Cakereey bisa dikatakan jauh dari “rasa 
manis” karena memang situasi pandemi 
juga tengah tinggi-tingginya. Untuk itu, 
Rissa berharap lebaran tahun ini dapat 
membuat lebaran mereka lebih berkesan 
dengan manisnya kue-kue bikinannya. 

Demi bertahan di masa pandemi, 
Rissa menyiasati bisnis ini dengan terus 
meningkatkan kualitas dari rasa, serta 
memiliki ciri khas sendiri dibandingkan 
produk dan brand lain. “Produk kami juga 
open collab dengan para pelaku UMKM lain 
untuk saling memajukan bisnis satu sama 
lain, terutama dalam promo produk,” urai 
Rissa.

Artinya, CakeReey tidak hanya berbisnis, 
tapi bisa juga membawa manfaat serta 
dampak yang positif kepada sesama 
pelaku usaha. “Jadi kami sudah memulai 
dengan #bantubisnisteman yang 
sudah sering didengungkan di media-
media sosial selama masa pandemi 
berlangsung,”pungkasnya. 

Begitu pula dengan pemilik Mercon 
RK. Untuk promo, Kiki sejak dulu hanya 
melalui Instagram, Facebook, dan blast via 
Whatsapp. Namun, ia mengakui, melalui 
Instagram dan Facebook-lah yang paling 
efektif. Selain karena loyal customer banyak 
di sana, juga interaksi personal yang ia 
bangun sudah terjalin dengan baik.

Dalam menjalankan bisnis, Kiki selalu 
dibantu oleh sang suami yang seorang 
musisi dan kedua putri kembarnya. “Tugas 

mereka, si Abi (demikian Kiki memanggil 
sang suami) cek ongkos kirim di aplikasi, 
order pengiriman, dan memastikan tak ada 
yang ketinggalan. Si Kembar memastikan 
semua orderan sudah tertata rapi, nggak 
ada yang kurang, lalu crosscheck dengan 
list orderan,” urainya.

Kiki mengaku tidak memiliki strategi 
khusus di masa pandemi. ia tetap 
menjalankan program promo yang 
biasa dilakukan sejak sebelum pandemi. 
Menurutnya, ia selalu mengedepankan 
kenyamanan pelanggan, dengan menjaga 
kepercayaan mereka. Itu yang paling 
utama. Meski pendapatannya di lebaran 
tahun lalu sangat baik, namun ia berharap 
di tahun ini bisa lebih besar. 

Berbisnis di tengah pandemi, 
bagi pemilik Dapoerchie, juga tidak 
mempengaruhi pendapatan usahanya. Hal 
tersebut lantaran usahanya yang bukan 
hanya berjualan kue. “Saya selalu membuat 
dan menjual sesuatu yang baru. Misalnya, 
kue sudah jarang peminat, saya akan buat 
yang kira-kira akan diminati. Contohnya, 
puding yang sampai sekarang masih 
banyak peminatnya,” imbuh Chie. 

Para pengusaha ini hanya berharap 
pandemi Covid-19 segera berakhir, proses 
vaksinasi seluruh maayarakat berjalan 
lancar, sehingga industri kuliner dan bisnis 
rumahan dapat kembali normal. Semoga 
‘sepeda’ bisnis mereka dapat digenjot lebih 
kencang lagi ya.

Laporan Utama
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Rissa Yovita, pemilik CakeReey.
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Pendidikan

sesuai penyebabnya, sehingga tujuan terapi bisa tercapai, yaitu 
anak ini bisa berperan di rumah dan sekitarnya. 

Anak Berkebutuhan Khusus di Masa Pandemi
Di masa pandemi, anak berkebutuhan khusus mau tak mau 

lebih banyak waktu di rumah. Sebagai orang tua, mau tidak mau 
harus memutar otak bagaimana anak ini mendapatkan kegiatan 
yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kemampuannya 
meningkat dan tidak menurun.

Beberapa tips, yaitu orang tua harus memahami sejauh mana 
level perkembangan anak; jadwal dan tempat belajar yang tetap 
agar anak dapat mempersiapkan diri dari rutinitas; waktu belajar 
tidak terlalu lama maksimal satu jam per sesi dengan diselingi 
“break” setiap 15 menit; mempersiapkan permainan yang menarik 
bagi anak saat “break”; dan jangan lupa beri reward berupa pujian, 
tepuk tangan, bahkan pelukan saat anak mampu melakukan tugas 
dengan baik.

Bagaimana membuat anak berkebutuhan khusus agar patuh 
pada protokol kesehatan? Pada dasarnya, cara mengajari anak 
agar patuh pada protokol kesehatan dengan cara pembiasaan 
atau dirutinkan. Jika ingin keluar rumah harus memakai masker, 
kalau tidak pakai tidak boleh keluar rumah. Dengan pembiasaan, 
anak akan sendirinya disiplin melakukan protokol kesehatan, yaitu 
memakai masker dan mencuci tangan.

Namun jika anak belum paham atau anak dengan gangguan 
sensori yang belum baik, disarankan untuk tetap di rumah saja. 
Menerangkan kepada anak berkebutuhan khusus akan pandemi 
dan manfaat protokol kesehatan juga bisa dengan berbagai 
cara, seperti simulasi dengan melihat video, media gambar, atau 
penjelasan secara verbal.

T ak semua anak terlahir dengan kondisi fisik dan psikis 
yang baik, beberapa anak hadir dengan perbedaan yang 
membutuhkan penanganan khusus, sehingga mereka 

dapat bergaul, belajar dan berprestasi. Rubrik berikut akan 
membahas sedikit tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang 
dalam keseharian dapat dibimbing untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik dan bagaimana mengasuh mereka di masa pandemi 
bersama Diah Prasetyawati, AMd.OT,Spd, Terapis Okupasi di Bintaro 
Women and Children Clinic.

Berbeda Tapi Bisa Bersama
Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami 

keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, 
perilaku, dan sosial-emosional, yang mempengaruhi tumbuh 
kembang, sehingga berbeda dengan anak pada umumnya. 
Menurut Diah, ketertarikannya menangani mereka lantaran ingin 
berkontribusi di masyarakat sesuai bidang yang ia kuasai, yaitu 
terapi okupasi. 

“Agar anak-anak berkebutuhan khusus ini, bisa mandiri dalam 
aktivitas kesehariannya, bisa berpartisipasi sosial, bisa bermain 
dengan teman seusia,  bisa bersekolah, dan selanjutnya dapat 
bekerja di masyarakat,” harap perempuan lulusan Universitas 
Indonesia jurusan Terapi Okupasi tahun 2001.

Kerjasama Orang Tua dan Terapis
Kesadaran dan kerjasama yang baik antara orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus dengan terapis, menjadi hal 
terpenting untuk perkembangan si anak. Meski di era digital ini, 
kesadaran orang tua membawa buah hatinya ke terapis semakin 
tinggi, namun mungkin masih banyak ayah bunda khususnya di 
Bintaro Jaya yang belum paham bagaimana proses penanganan 
anak berkebutuhan khusus.

Awal datang ke klinik, orang tua ditanya terlebih dahulu 
keluhan anaknya, apa yang ingin dicapai orang tua terhadap 
perkembangannya. Setelah itu, barulah anak diobservasi 
(assessment) untuk mencari tahu penyebab gangguannya. 
Misalnya, ketika orang tua mengeluhkan anaknya usia 2 tahun 
belum berbicara. 

Terapis okupasi mengobservasi anak, apakah belum bicaranya, 
karena perilaku, gangguan senso-motorik, pemahamannya, 
atau karena ada gangguan di pendengaran. Setelah kita paham 
penyebabnya, barulah terapis okupasi akan melakukan “treatment” 

Perhatian Serius untuk Yang Khusus

Pandemi Covid-19 kerap membawa kegelisahan dan 
ketidaknyamanan bagi siapa saja, begitu pula bagi 
orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Teks: Rio Aribowo

Diah Prasetyawati, AMd.OT,Spd, Terapis Okupasi di Bintaro Women and 
Children Clinic.
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Kuliner

Sebuah rumah makan yang 
telah eksis sejak tahun 1972, kini 
membuka cabang di Bintaro Jaya. 
Resto legendaris yang berasal 
dari Cipanas, Puncak, ini punya 
kisah di balik nama dan kelezatan 
hidangannya.

Moyan Provinsi Guangdong yang datang 
ke kota Cianjur, Jawa Barat. Singkat cerita, 
tahun 1972 mereka bertemu dengan 
seorang Kalimantan yang mengajak kerja 
sama membuka restoran di daerah Puncak, 
Cipanas. Maka dinamakanlah rumah makan 
“KALIMANTAN”. 

Awal tahun pembukaan sepi 
pengunjung sehingga sang mitra yang 
berasal dari Kalimantan itu memutuskan 
menjual saham sepenuhnya ke sepasang 
suami istri asal Cina tersebut. Sampai 
sekarang, resto itu sudah dilanjutkan ke 
anak-anak dan cucu-cucunya. Bintaro 
Jaya merupakan cabang keempat dan 
dipegang oleh sang cucu bernama Yulius 
Gunawan.

Review Makanan
RM Kalimantan memiliki empat 

makanan unggulan dan tentu saja halal, 
yaitu Nasi Tim, Mie Ayam Asin, Mie Ayam 
Manis, dan Yam Pangsit Goreng yang 
sempat viral di media sosial. Nasi Tim khas 
Kalimantan memiliki keunggulan tersendiri. 
Pakai ayam kampung dan bukan topping, 
melainkan jadi isi dari nasi tim tersebut. 
Sungguh lezat jika dihidangkan panas-
panas. Rasanya gurih, asin, dan sedikit 

manis khas nasi tim. Menu ini termasuk 
yang paling cepat ludes.

Yulius memproduksi sendiri mie yang 
nantinya diracik hingga menggelitik selera 
makan kita untuk mencicipi. Bumbu turun-
temurun dari sang kakek terbukti masih 
sakti hingga era milenium. Komposisi 
asin dan manisnya terasa pas di antara 
potongan ayam, sayuran, dan bawang 
goreng. Kaldu ayam yang menemani di 
mangkuk kecil juga terasa hangat dan 
segar. Bagi kami, Mie Ayam Asin memiliki 
poin yang lebih lezat dibanding manis.

Sedangkan, Yam Pangsit Goreng 
merupakan pangsit rebus yang digoreng 
dan diracik lagi dengan sayuran dan 
bawang goreng, hingga menjadi menu 
baru yang lebih yummy. Sekilas terlihat 
seperti kwetiau, tapi itu sebenarnya 
kulit pangsit rebus yang digoreng dan 
dibumbui. Ditambah topping bakso yang 
makin membuat Yam semakin nyam nyam.

RM Kalimantan
Ruko Kebayoran Arcade 1
Harga: Rp32.000-Rp50 ribu
Jam buka:
Hari Kerja: 09.00-20.00
Akhir Pekan: 08.00-20.00

B ila mengira resto ini menjual aneka 
masakan khas Kalimantan, Anda 
tidak sendiri. Awalnya Smart Bintaro 

juga mengira rumah makan di Kebayoran 
Arcade 1 tersebut menghidangkan Soto 
Banjar dan “kawan-kawan”. Namun, setelah 
browsing Instagram mereka, akhirnya kami 
menemukan info kalau restoran ini cukup 
terkenal di Cipanas, Puncak sana. Siapapun 
yang sering berkunjung ke sana, dipastikan 
familiar dengan RM Kalimantan. 

Mengapa Kalimantan?
Ternyata nama RM Kalimantan memiliki 

sejarah yang cukup menarik. Alkisah 
dahulu kala, ada sepasang suami istri yang 
datang dari Cina daratan, tepatnya dari 

R M  K A L I M A N T A N

Rasa Juara Resto Jadul

Teks dan foto: Rio Aribowo
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Gerai Bisnis

P emilik Penyalur Tenaga Kerja 
Khairiah, Yusparul Yani menjelaskan, 
beberapa kelebihan jika klien 

menggunakan jasa penyalur Khairiah. 
Antara lain, jaminan pertanggungjawaban 
seratus persen sesuai dengan 
prosedur surat kontrak 
atau perjanjian yang 
memiliki nilai hukum. 
“ Namun jika berbicara 
kejujuran, kami tidak bisa 
menjamin, karena kembali 
ke tenaga kerja masing-
masing,” katanya. 

Yani 
melanjutkan, transparansi 
tenaga kerja hingga 
pelatihan penggunaan 
alat elektronik atau 
pelatihan untuk asisten 
rumah tangga, suster, dan 
lain-lain menjadi hal yang 
sangat penting. “Kami 
memiliki tim bidan yang 
mendampingi para calon 
tenaga kerja dalam setiap 
pelatihan,” jelasnya. 

P E N Y A L U R  K H A I R I A H

Tenaga Kerja yang Bertanggung 
Jawab dan Transparan 

Berdiri hampir 12 tahun, 
penyalur tenaga kerja Khairiah 
yang menawarkan jasa supir, 
asisten rumah tangga, suster, 
tukang kebun, dan perawat 
lansia, di bilangan Sektor 1, ini telah 
memiliki segudang pengalaman, 
terlebih di bidang jasa yang 
menghadapi banyak orang.

Teks: Nadia Lisa Rahman
 Cek Kesehatan

Sementara untuk administrasi yang 
ditawarkan Khairiah untuk asisten 
rumah tangga senilai Rp 2,2 juta di 
Jabodetabek dan Rp 5 juta untuk luar 
Jabodetabek. Perjanjian lain lengkap 
tertera di surat kontrak. “Perlu diketahui, 
selama pengguna jasa mengambil tenaga 
kerja di Khairiah, kami garansi aman karena 
gaji 50 persen dibayarkan ke kami untuk 
jaminan. Kalau tidak sesuai prosedur berarti 
uang jaminan hangus. Tapi kalau sesuai 
kami kembalikan ke tenaga kerjanya,” 
imbuh Yani. 

Di masa pandemi, Yani mengaku 
kesulitan dalam meyakinkan pengguna 
jasa. Beberapa tahapan yang ditempuh 
pun menjadikan ia tetap optimis dalam 
memberikan pelayanan terbaik bagi para 
pengguna jasa. 

“Sesampainya tenaga kerja di tempat 
kami, diwajibkan menunggu dua hari 

untuk melakukan 
swab antigen di 
rumah sakit. Kemudian 
karantina mandiri untuk 
menyakinkan pengguna 
jasa bahwa tenaga kerja 
kami 70 persen dalam 
kondisi sehat,” bebernya. 

Cek kesehatan kerap 
dilakukan lantaran 
faktor usia para tenaga 
kerja. Misalnya, cek 
darah tinggi dan foto 
thorax untuk tenaga 
kerja berusia di atas 35 
tahun. Sementara untuk 
usia di bawah 35 tahun, 
bisa dikoordinasikan 
dengan bidan yang telah 
bekerjasama dengan 
pihaknya.

Bagi pengguna jasa Khairiah, bisa 
mengetahui apakah tenaga kerja 
berpengalaman atau belum, lalu alamat 
asal tenaga kerja, sehingga jelas dan 
ada kerjasama dengan berbagai pihak. 
Kemudian adanya pembicaraan antara 
kedua belah pihak saling mengetahui 
sistem perjanjian sebelum bekerja.

Sistem kontrak kerja juga terbagi 
menjadi dua, yaitu kontrak kerja 
di wilayah Jabodetabek, dengan 
garansi tiga bulan bisa mengganti tiga 
kali tenaga kerja, tergantung kecocokan. 
Sementara untuk luar Jabodetabek, 
memakai sistem kontrak kerja selama satu 
tahun.

“Jika tidak sesuai dengan kontrak, 
tenaga kerja bisa kena penalti. Contoh, 
untuk biaya tiket pesawat ditanggung 
sendiri, tapi jika semua kriteria sesuai, 
ditanggung oleh pihak pengguna jasa,” 
ungkapnya.
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Ikatan Warga Muslim (IWM) Graha Raya melalui Departemen 
Muslimah dan Pengembangan Sosial (DMPS) menyelenggarakan 
Ramadhan Fair 16. Kegiatan tahun ini hanya meliputi Tarhib 
Ramadhan, Bazaar Amal, dan Berbagi Takjil. Tarhib Ramadhan pun 
dilaksanakan dengan format yang berbeda, yakni secara virtual. 

Penampilan masing-masing TPQ dalam bentuk video yel-yel 
tentang menyambut bulan suci Ramadhan dan melantunkan 
asmaul husna yang dibawakan oleh maksimal lima anak. 
Penyerahan hadiah berlangsung di Masjid Al-Ghifary, Gardenia 
Loka, Graha Raya, hari Minggu, 4 April 2021. (nadia)

Peristiwa

Setelah 
Ramadhan tahun 
lalu berlangsung 
dengan 
pembatasan yang 
sangat ketat, 
sehingga tidak 
ada event buka 
puasa bersama, 
kini Starling Eatery di Aviary Hotel Bintaro menyajikan 
beragam menu spesial untuk buka puasa Anda. All You Can 
Eat Buffet Blissful Ramadhan, namanya. Menunya lengkap. 
Mulai dari hidangan lokal, Asia, hingga Timur Tengah.

Salah satu menu andalan mereka, yaitu Nasi Biryani. 
Hidangan asal Timur Tengah ini memiliki kandungan 
bumbu rempah yang khas dan dapat disajikan dengan 
daging kambing yang empuk dan lembut. Lalu ada 
Singaporean Laksa yang merupakan menu baru dan terlalu 
sayang jika tidak dicoba. Hanya dengan Rp 200 ribu per 
orang, Anda sudah dapat menyantap beragam hidangan 
lezat ini. (rio)

Sedikitnya 100 karyawan dan 
lansia menjadi target vaksinasi di 
Living Plaza Bintaro, Sektor 7, yang 
diselenggarakan oleh Kawan Lama 
Group bekerja sama dengan Polda 
Metro Jaya, Kodam Jaya, Dinas 
Kesehatan dan CEO Indonesia 
dalam memberikan dukungan 
kepada pemerintah. Living Plaza 
Bintaro, menjadi salah satu dari 41 titik lokasi posko vaksin terpadu. 

Selain itu, yayasan yang menaungi kegiatan sosial Kawan 
Lama Group pun mendonasikan total 160.000 Alat Perlindungan 
Diri (APD) sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap 
penanggulangan wabah Covid-19. Donasi ini diberikan langsung 
kepada puskesmas, rumah sakit, dinas sosial, petugas pemakaman 
Covid-19, dan pemerintah kota yang berlokasi di 50 kota di 26 
provinsi yang paling terdampak Covid-19. Salah satunya 320 baju 
hazmat untuk Kota Tangsel. (nadia)

I k a t a n  W a r g a  M u s l i m  G r a h a  R a y a 

Gelar Tarhib Ramadhan
Secara Virtual

Peran 
perawat di masa 
pandemi masih 
terus disorot, 
mengingat 
perannya 
sangat penting 
dalam merawat 
penderita 
Covid-19 dan 
semangatnya 
untuk tetap 
sehat di antara banyak pasien yang sakit. Untuk itu, RS Premier 
Bintaro menggelar webinar bertajuk “Perawat Tangguh, 
Indonesia Bebas Covid-19, Masyarakat Sehat”, hari Minggu, 28 
Maret 2021.

CEO RS Premier Bintaro, Dr. Martha M.L. Siahaan, MARS, 
MHKes mengatakan, tujuan acara ini, dalam rangka 
memperingati HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
(PPNI) ke-47. Webinar menghadirkan beberapa pembicara, 
yakni Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp. M.App. SC (Guru 
Besar Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas Fakultas Ilmu 
Keperawatan Uniiversitas Indonesia) dan Rosdelima Simarmata, 
BN, SE, MARS (Manager Keperawatan RS Premier Bintaro). (rio)

R S  P r e m i e r  B i n t a r o
Webinar untuk Para Garda Depan

H o t e l  A v i a r y
Sambut Ramadhan dengan Menu Spesial

L i v i n g  P l a z a  B i n t a r o
Fasilitasi Vaksinasi bagi Karyawan dan Lansia



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

KURSUS/PRIVAT
Pengenalan Al Qur’an / Iqro’,Tajwid, 
Murottal Tilawah (dengan nada/lagu) 

dll dengan cara praktis, cepat dan
 terarah. Hubungi : 0813 1660 3190

(Ustadz Faisal, SPdi)

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 

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

AMANAH BIRO JASA
Mengurusi perpanjangan STNK, 

mutasi, balik nama, pindah alamat, 
STNK hilang, blokir kendaraan dll.

Hubungi : 0813 1844 7171
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Peristiwa

Fitdojo Indonesia Headquarter, pusat kebugaran dan pendidikan yang terletak di Lantai 
3, Ruko Peopole, Sektor 9, meresmikan pembukaan dengan mengadakan acara olahraga 
dan talkshow bertajuk “Fresh & Fabulous”, hari Sabtu, 10 April 2021. Menghadirkan Satu 
Tempat Studio pimpinan Rima Melati dan Marcell Siahaan, yang juga bertindak sebagai 
salah satu instruktur Strong Nation, Yoga, dan Pound Fit.

Founder and CEO Fitdojo Indonesia, Arief Chaniago mengatakan, pihaknya memiliki misi 
untuk menjadikan Fitdojo sebagai one stop service fitness and wellness center. Bukan hanya 
menjadi pusat kebugaran, namun juga memberikan pelayanan fisioterapi, nutrisionis, dan 
dokter olahraga. (nadia)

F i t d o j o
Pusat Kebugaran dan Pendidikan

RS Premier Bintaro bekerjasama dengan dengan IKAMARS,  Citilink, Admedika, ARSADA 
(Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia), dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 
menggelar webinar bertopik “Marketing Strategy During Pandemic : How High Can We Fly”, 
hari Sabtu, 27 Maret 2021. Acara dibuka dengan sambutan dari Dr. Martha M.L. Siahaan, 
MARS MHKes selaku CEO RS Premier Bintaro. 

Setelah itu berturut-turut pembicara yang mewakili pihak yang bekerjasama membagi 
kiat-kiat dan strategi marketing mereka demi tetap bertahan di masa pandemi. Seperti 
Citilink yang diwakili oleh Ir. Heriyanto, MMS (VP Corporate Strategy Citilink Indonesia) dan 
M.M. Pringgondani, ST, MSi (Marketing Manager RS Premier Bintaro). Webinar yang diikuti 
oleh ratusan peserta ini berlangsung dengan interaktif dan informatif. (rio)

R S  P r e m i e r  B i n t a r o
Mengulik Strategi Marketing di Masa Pandemi

Hotel Santika Premiere Bintaro merangkai sebuah layanan akomodasi dengan sajian 
kuliner yang berkesan bagi para pengunjung. Namanya Kampoeng Ramadhan Special 
Buffet. Anda dapat merasakan nuansa Ramadhan dengan sajian khas penuh selera dari 
berbagai masakan khas Indonesia.

Terdapat 170 pilihan menu yang akan memuaskan buka puasa Anda selama bulan 
Ramadhan hanya dengan Rp 190 ribu per orang. Paling khas, yaitu Mie Terik dan Nasi 
Tematik yang disajikan setiap hari. Lalu ada menu spesial Daging Sapi Rica-Rica yang 
ditawarkan dengan harga khusus dan masih banyak lagi hidangan Nusantara yang 
menggoda selera. Minumannya pun tak kalah menyegarkan, aneka jus, teh, dan wedang 
jahe siap melengkapi buka puasa Anda. (rio)

Kampoeng Ramadhan di Hotel Santika

Lima tahun hadir di Indonesia, ruparupa.com yang merupakan bagian dari Kawan Lama 
Group mengukuhkan diri sebagai #1 Home, Living and Furniture e-commerce in Indonesia. 
Melengkapi hunian dan gaya hidup melalui rangkaian produk yang berkualitas, didukung 
dengan berbagai layanan, serta kemudahan berbelanja dengan konsep omnichannel.

Ruparupa.com meyediakan lebih dari 67 ribu jenis produk, yang juga mendukung 
gaya hidup di masa kebiasaan baru. Antara lain, produk furnitur, home living, kitchen, serta 
rack and storage yang akan membuat hunian lebih optimal untuk dapat mendukung 
berbagai aktivitas produktif di rumah. Mengusung konsep Omnichannel, ruparupa.com 
menghadirkan pengalaman belanja yang mudah melalui fasilitas STOPS (Store Pick-Up 
Service).

R u p a r u p a . c o m
Lima Tahun Lengkapi Hunian dan Gaya Hidup Pelanggan
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