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8 | Seleb

Aktris ini bisa dikategorikan sebagai aktris yang enggan 
berada di zona nyaman, tak bisa diam, dan tidak hanya 
berkutat di glamornya dunia artis.

17 | KULINER

Kopi Panas 
Ngopi Berbalut 
Keakraban
Sebuah kedai kopi di bilangan Sektor 9 ternyata 
tidak hanya menyajikan kopi seperti namanya, 
melainkan juga ada kopi yang dingin dan segar. 
Hidangan non coffee dan makanan juga tersedia. 
Yang belum ada hanya Anda, yuk ke sini… 

10 | LAPORAN UTAMA

Interaksi Warga
di Dunia Maya
Di kala sebagian besar warga lebih 
banyak berada di rumah, lantaran work 
from home (WFH) atau membatasi 
mobilitas di masa pandemi, dunia 
maya (online) menjadi media interaksi 
antarwarga. Bisa melalui media sosial 
ataupun whatsapp group (WAG) 
yang lebih personal dan intens. Artikel 
berikut mencoba meliput media sosial 
dan WAG milik beberapa klaster. 
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16 | GERAI BISNIS

Hadirnya Kolepa sebagai mini golf di sekitar Bintaro 
dapat mempermudah semua kalangan untuk berlatih 
atau sekadar menyalurkan hobi di tengah pandemi. 
Kolepa bukan hanya menghadirkan mini golf saja, tapi 
juga coffee shop dalam satu area.

Kolepa 
Mini Golf dengan
18 Holes

Prisia Nasution
Sutradara dengan
Kopi Panas
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End Consult

Aplikasi Belajar untuk Anak Indonesia

PILIH GURU
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Kamu juga bisa
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tatap muka!
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SMP SMA AlumniSD

NEW NORMAL
siap belajar
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Pembelajaran berbasis online
Tryout berbasis online
Pembimbingan UTS, dan UAS
Laporan perkembangan
Smart Parenting
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Seminar PTN
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Pembelajaran di Kelas
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92% kursi PTN 2021

Untuk pendaftaran
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dapatkan
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Teks: Rio Aribowo

Aktris ini bisa dikategorikan sebagai aktris yang enggan 
berada di zona nyaman, tak bisa diam, dan tidak hanya 
berkutat di glamornya dunia artis. Dalam perjalanan 
waktu merambah dunia film, Prisia Nasution memutar 
tubuhnya untuk berkiprah di balik layar, berolahraga, 
dan meluangkan waktu membantu sesama yang 
membutuhkan pertolongan.

Seleb

P R I S I A  N A S U T I O N

Sutradara dengan Kopi Panas

L ewat sebuah percakapan kecil, aktris utama terbaik Festival 
Film Indonesia 2011 ini bercerita singkat tentang beberapa 
hal tadi dan Pia, demikian ia biasa disapa, menjalani hari-

harinya ditemani oleh secangkir Kopi Panas….

Belakangan ini sedang sibuk apa? #stayathome atau ada 
kerjaan offline?

Sekarang sedang menyutradarai series, masih fokus di Yayasan 
Kopi Panas, membuka shop 8ternal, dan masih fokus di kafe ruang 
kopi panas juga pastinya.

Tolong ceritakan singkat awal mula bisa menjadi aktris? 
Dulu saya pernah menjadi atlit silat, model, dan mulai masuk 

industri film awalnya FTV dari tahun 2008. Film layar lebar pertama 
Sang Penari tahun 2011.

Film apa yang paling berkesan bagi Pia?
Semua film berkesan, tapi yang paling berkesan pastinya Sang 

Penari, karena selain alhamdulillah mendapat penghargaan, tapi 
juga proses pendalaman karakternya cukup sulit dan menantang.

Mengapa belakangan lebih menyukai sport yang lebih 
macho, seperti basket dan menembak?

Olahraga adalah hidup saya. kalau semua olahraga yang dijalani 
sekarang sebenarnya semua bukan olahraga baru, itu semua 
memang olahraga dari dulu, tapi baru terekspos sekarang saja.

Apa makna pandemi ini bagi seorang Prisia Nasution? 
Makna pandemi bagi saya, yaitu lebih merefleksikan dan 

mengenal diri saya, kemudian meningkatkan semua kualitas diri 
kita yang selama ini terpendam. 

Tolong ceritakan sedikit mengenai yayasan yang kini 
tengah menggalang dana untuk Orang Dengan Gangguan 
Jiwa (ODGJ) dan keterkaitannya dengan bisnis kedai kopi….

Semua informasi mengenai yayasan sudah ada di website www.
kopipanasfoundation.org dan instagram Kopi Panas Foundation. 
Kami bergerak lebih dari sekadar ODGJ. Kafe yang didirikan 
tujuannya untuk mendukung yayasan juga.

Mengapa memilih Bintaro sebagai lokasi bisnis dan 
yayasan? Bagaimana pendapat Pia mengenai Bintaro?

Bintaro terpilih karena daerah urban yang masih green, semua 
bisa terpusat di sana tapi tidak terlalu hectic. Bintaro bisa jadi 
hub untuk daerah sekitar Jakarta. Dekat dari Jakarta dan Kota 
Tangerang, seperti BSD.
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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



Laporan Utama

S alah satu media sosial yang cukup aktif di dunia 
maya, yakni akun Instagram Kuricang Beraksi, 
milik klaster Kuricang, Sektor 3A. Pertama 

muncul tanggal 10 Februari 2020 dan mengangkat 
masalah sampah plastik yang merupakan isu global 
hingga kini. 

Menurut Yoh, sang admin, Kuricang Beraksi pada 
dasarnya merupakan komunitas spontan yang 
terdiri dari beberapa warga yang peduli lingkungan. 
Antara lain, Robby Seahan, Yanto Herlambang, 
Yonni Hadipradja, dan Doddy  Poetranto. 

Adanya lomba lingkungan antarklaster Bintaro 
Jaya, membuat Ketua RW 10 Kuricang  Didik Satrio, 
membentuk kepanitiaan guna mendukung keikutsertaan klaster 
Kuricang pada lomba tahunan tersebut. Melibatkan tim Kuricang 
Beraksi dan beberapa warga lain. Nah, akun IG Kuricang Beraksi 
sendiri dibuat bersamaan dengan adanya lomba tersebut. 

Akhir Februari 2020, Kuricang Beraksi sempat menggelar event 
offline yang mengusung “Less waste, less plastic single use” dan 
melibatkan sebagian besar warga. Di tengah penilaian lomba 
lingkungan yang tengah berlangsung, pandemi melanda dunia, 
tak terkecuali negeri ini, kegiatan offline otomatis berhenti dan 
Kuricang Beraksi tetap bergulir online.  

Menurut Yoh, pada awal postingan, IG Kuricang Beraksi (KB) 
banyak mengangkat kegiatan warga yang berkaitan dengan 
lomba lingkungan Bintaro Jaya. Tentunya yang berkaitan dengan 
usaha melestarikan lingkungan klaster. Ada pula postingan yang 
mengajak warga, sebagai lingkungan terdekat, untuk bersama-
sama peduli terhadap masalah sampah. Baik itu sampah organik, 
anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah dapur, 
sampah plastik, maupun sampah-sampah lain.

Contohnya, sistem Loseda (Lodong Sesa Dapur) atau 
pemanfaatan sampah dapur menjadi kompos yang berguna 

Di kala sebagian besar warga lebih banyak berada di rumah, lantaran work from home (WFH) 
atau membatasi mobilitas di masa pandemi, dunia maya (online) menjadi media interaksi 
antarwarga. Bisa melalui media sosial ataupun whatsapp group (WAG) yang lebih personal dan 
intens. Artikel berikut mencoba meliput media sosial dan WAG milik beberapa klaster.

Interaksi Warga 
di Dunia Maya

10 Smart Bintaro 14
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Teks: Nadia, Rio, Icef

untuk kesuburan tanah. Lalu, ada yang bersifat edukatif, seperti 
melibatkan anak tentang perlunya kepedulian lingkungan sejak 
usia dini. Di saat pandemi, KB mengetengahkan info protokol 
kesehatan, yaitu adanya tempat cuci tangan di pintu masuk atau 
pos sekuriti Kuricang. 

KB juga memposting beberapa item merchandise dengan 
pesan dan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Antara 
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lain, tumbler, tote 
bag, sedotan metal 
atau bambu, dan 
lain-lain.

Yoh menyebut, IG 
Kuricang Beraksi juga tak 
jarang mengangkat pesan-pesan lain, 
kabar yang sifatnya lebih info keseharian. 
Misalnya, berita ‘Kehilangan Kucing’ 
atau pencapaian luar biasa salah satu 
warga Kuricang, Gaga Nugraha menjadi 
Pemenang Piala FFI  2020 sebagai Penata 
Efek Visual Terbaik. 

Peran follower tentu saja sangat penting 
dalam media sosial, karena dengan 
kehadiran mereka, eksistensi kita di jagad 
online terasa lebih berarti dan bermanfaat. 
Menurut Yoh, warga Kuricang cukup 
merespons baik dengan adanya akun ini,  
walau sepertinya belum banyak warga 
yang follow. Hingga kini, akun KB sudah 
memiliki 255 follower dan 425 postingan.  

Interaksi antara sesama admin media 
sosial, khususnya Instagram, yang ada di 
kawasan Bintaro Jaya dan sekitarnya, bisa 
dibilang berjalan sangat baik. Hal ini bisa 
dilihat di antara beberapa IG yang saling 
repost dan share info-info yang berkaitan 
dengan lingkungan dan situasi di Bintaro 
Jaya dan sekitarnya. 

Tim Kecil Konten
Akun media sosial lain yang juga cukup 

aktif, yaitu milik Puri Bintaro. Instagram Puri 
Bintaro (PB) awalnya merupakan antisipasi 
atau sarana komunikasi antarwarga di 
masa awal pandemi yang tidak bisa 
bertemu secara langsung.

Menurut Enji, admin dari @puribintaro, 
setelah ia berdiskusi dengan Ibu Gamawati, 
Ketua RW Puri Bintaro, akhirnya tanggal 
12 Juli 2020, akun IG ini resmi diluncurkan 
secara sederhana. Konten pertama 
mengenalkan 12 pengurus RT seluruh 
Puri Bintaro, klaster dengan jumlah 
RT terbanyak di seantero Bintaro Jaya. 
“Perkenalan pengurus ini bertujuan untuk 
mengeratkan hubungan antara warga, 
admin, dan pengurus,” jelas Enji.

Mengenai materi konten, PB memiliki 
tim kecil untuk membahas dan menyeleksi. 
Namun setiap ketua RT bisa mengirim 
konten untuk diposting secara umum. 
Materi dibagi dalam dua waktu, yaitu 
weekdays dan weekend. Untuk weekdays 

postingan lebih informatif, sedangkan 
weekend lebih ringan.

“Saya selalu posting sesuai dengan 
apa yang disukai follower atau warga 
Puri Bintaro. Malah IG ini diharapkan bisa 
membantu warga yang membuka usaha 
rumahan yang terus menjamur di masa 
pandemi,” tambahnya. 

Konten yang selama ini diposting 
admin untuk @puribintaro, meliputi 
liputan acara di lingkungan Puri Bintaro, 
info warga (seperti pembuatan paspor, 
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bayar PBB, vaksin, dll), kegiatan keagamaan 
dan perayaan kemerdekaan, kegiatan 
kedisiplinan keamanan dan kebersihan, 
pemeliharaan lingkungan (recycle plastic, 
biopori, dll), yang unik-unik tentang Puri 
Bintaro, seputar artis Puri Bintaro, info 
kuliner, serta produk rumah tangga.   

Pada saat SMART Bintaro menulis 
artikel ini, akun Puri Bintaro memiliki 222 
postingan dan 264 pengikut. Bagaimana 
admin menjalin hubungan dengan 
followers? 

“Baru sebatas like dan comment saja. 
Kami juga nge-link dengan IG beberapa 
klaster lain di Bintaro Jaya,” terang Enji. “Bisa 
dikatakan hubungan IG dengan warga 
Puri Bintaro sangat baik, dilihat dari jumlah 
follower yang terus bertambah. Kami juga 
perlu masukan dari lebih banyak warga 
untuk peningkatan konten,” harapnya.  

Bagaimana dengan platform lain? “Tidak 
tertutup kemungkinan ada platform lain 
nantinya. Untuk saat ini, baru ada IG dan 
whatsapp group (WAG) khusus pengurus 
lingkungan termasuk para RT,” ucapnya. 

Info Pengelolaan Sampah
Selain akun media sosial, beberapa 

klaster juga memiliki whatsapp group yang 
membahas info-info tertentu. Seperti milik 
RT 12 Puri Mediteran yang punya WAG dan 
kerap membahas masalah pengelolaan 
sampah. Terlebih jika ada warga yang 
sedang menjalankan isolasi mandiri, 
selama pandemi ini. 

Humas Lingkungan RT 12 Puri 
Mediteran, Netty Herawati mengatakan, 
walaupun tidak memiliki WAG khusus yang 
membahas soal sampah, tapi pengurus 
lingkungan selalu mengingatkan warga 
untuk disiplin dalam persoalan sampah, 
terutama sampah medis. 

“Kami selalu informasikan melalui WAG, 
bagi warga yang isoman, harus rapi dan 
plastik sampah harus diikat yang kuat. 
Jangan sampai ada yang terbuka atau 
tercecer saat diangkat. Kalau bisa plastiknya 
harus disemprot disinfektan untuk menjaga 
keamanan dan keselamatan petugas yang 
mengangkut sampah,” tutur Netty. 

Apalagi, sebagian warga Puri Mediteran 
sudah bergabung dengan program 
pemberdayaan sampah anorganik yang 
digagas oleh Pengelola Kawasan Bintaro. 

Sampah anorganik yang dikumpulkan 
warga biasanya diangkut setiap hari Senin 
pagi. “Makanya, kami selalu menghimbau 
warga agar menaruh sampah anorganik 
setiap Minggu sore di drop box klaster. 
Supaya tidak terlalu lama berada di drop 
box,” lanjutnya.

“Bahkan agar drop box tetap terlihat 
bersih dan rapi, saya tanam tanaman di 
sekelilingnya, agar terlihat cantik dan 
terawat. Kami semua sangat peduli dengan 
hal ini. Prinsipnya, dari kami untuk kami,” 
ungkap Netty. 

Hal senada diungkapkan Rachma Dewi, 
warga Puri Mediteran yang juga aktif 
dalam pengelolaan sampah di lingkungan 
klaster. Menurutnya, WAG warga sangat 
membantu dalam memberikan informasi 

tentang pemilahan sampah anorganik. 
“Kami bisa berbagi informasi mengenai 

pemilahan sampah anorganik di grup 
warga. Di RT kami sudah disiapkan tempat 
sampahnya dan warga memilah sampah 
anorganik dari rumah masing-masing. 
Setiap Minggu sampai Senin jadi jadwal 
drop sampah. Hari Senin pagi, jadwal 
pickup setiap minggu,” papar Dewi.

Laris Manis
Selain WAG klaster, ada pula WAG lintas 

klaster. Salah satunya, WAG Laris Manis. 
Diawali dengan adanya whatsapp group 
(WAG) line dance dengan peserta ibu-ibu 
yang tinggal di klaster River Park, Cilosari, 
dan Cimandiri, di Sektor 6 dan 8 Bintaro 
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Humas Lingkungan RT 12 Puri 
Mediteran, Netty Herawati 
mengatakan, walaupun tidak 
memiliki WAG khusus yang 
membahas soal sampah, tapi 
pengurus lingkungan selalu 
mengingatkan warga untuk 
disiplin dalam persoalan sampah, 
terutama sampah medis.
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Jaya. Kini, WAG yang telah hadir sejak 
bulan September 2020 itu, telah menjadi 
sarana jual beli sebagai upaya mendukung 
perekonomian di masa pandemi. 

“Ibu Sofia, salah satu peserta line dance 
kontak saya, dia punya ide dan ajak saya 
jadi admin WAG ibu-ibu untuk sarana 
belanja dan jualannya ibu-ibu di sekitaran 
Bintaro,” kata Elisa Majasari Halim, salah satu 
warga River Park.

Keberadaan WAG bernama Laris 
Manis ini memiliki banyak anggota aktif, 
bahkan ada yang belum pernah kopi darat 
sebetulnya. Tapi sudah berasa dekat karena 
selalu jumpa di WAG. “Serunya, kami jadi 
punya langganan-langganan, seperti yang 
jual buah, telor, atau ayam potong. Jadi 
saling melengkapi dan saling dukung,” 
ujarnya.

Pendiri WAG Laris Manis, Sofia Wasisto 
mengungkapkan, dengan anggota yang 
cuma beberapa belas, kini WAG Laris Manis 
khusus untuk postingan jualan tanpa 
mengganggu chat WAG lain. 

“Kami kumpulkan orang-orang yang 

manfaat dari keberadaan WAG Laris Manis 
ini. Seperti Rina Christianti, salah satu 
anggota WAG yang terkena PHK karena 
pandemi. Ia menjadi member aktif dengan 
berbagai jualan produk makanan. Antara 
lain, Peach Gum, Sekoteng, Wedang Ronde, 
Cincau, Granola, Rawon, Pizza, dan lain-lain. 

“Jualan saya unik lho dan tidak ada di 
area Bintaro. Pokoknya banyak hal yang 
bisa saya dapatkan saat bergabung dengan 
WAG Laris Manis. Tambah banyak teman 
baru, belajar menambah wawasan, dan 
dapat penghasilan untuk bertahan hidup,” 
tandasnya. 

Interaksi warga di dunia maya memang 
dirasa sangat bermanfaat, terutama di 
kala pandemi. Boleh jadi masih banyak 
akun media sosial dan grup-grup WA milik 
klaster lain yang belum sempat SMART 
Bintaro liput, lantaran keterbatasan waktu, 
juga lantaran meningkatnya penyebaran 
virus beberapa waktu belakangan. Tetap 
jaga kesehatan dan disiplin dengan 
protokol kesehatan ya. Semoga pendemi 
ini segera berakhir.
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sama-sama doyan belanja dan orang-
orang yang hobi posting atau jualan di 
WAG. Anggota mencapai 124 orang, 
termasuk para penjual dan pembeli. Semua 
bersemangat jualan, sampai-sampai yang 
tidak pernah jualan jadi ikutan jualan,” 
ungkap wanita yang hobi membuat kue. 

Lanjut Sofia, kebanyakan produk yang 
dijual dalam WAG merupakan produk 
rumahan, walaupun ada juga yang 
memang sudah memiliki outlet. Anggota 
pun diutamakan warga Bintaro Jaya, karena 
selain meminimalkan ongkos kirim dan 
untuk proteksi penjual supaya tidak terlalu 
banyak saingan.

Seiring berjalan waktu, WAG Laris 
Manis pun memiliki beberapa tata tertib 
agar para anggota tetap merasa nyaman. 
“Misalnya, postingan jualan 10 sampai 
15 postingan per hari. Kalau akhir pekan 
bisa sampai 30 postingan. Para anggota 
pun dilarang posting, kecuali jualan dan 
testimoni untuk meningkatkan penjualan 
dan WAG tidak penuh,” urai Sofia.

Sudah banyak anggota yang merasakan 

“Kami kumpulkan orang-orang 
yang sama-sama doyan belanja 
dan orang-orang yang hobi 
posting atau jualan di WAG. 
Anggota mencapai 124 orang, 
termasuk para penjual dan 
pembeli. Semua bersemangat 
jualan, sampai-sampai yang tidak 
pernah jualan jadi ikutan jualan.”
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Berkebun bukan hanya menjadi aktivitas santai 
yang menyenangkan. Namun, bisa memberi 
dampak untuk kesehatan tubuh, terlebih bagi yang 
memasuki usia lanjut. Bahkan, bisa menghasilkan 
uang juga lho. Salah satunya melalui media 
whatsapp group warga.

Teks: Nadia Lisa Rahman

L I L I E K  P R A N O W O

Hobi Berbuah Hasil

S eperti halnya Liliek Pranowo, salah satu warga lansia 
River Park, yang memanfaatkan waktu luang di tengah 
pandemi untuk kembali menekuni hobi berkebun. 

Berbekal pengetahuan dari YouTube yang telah ia lakukan sejak 
lama, namun karena aktivitas lain membuatnya tidak terlalu 
fokus mengurus tanaman di pekarangan rumah. 

“Dulu memang suka berkebun, tapi belum terlalu serius 
karena suka pergi arisan dan jalan sama anak. Lama nggak 
disiram lalu beberapa tanaman mati. Nah karena pandemi 
nggak kemana-mana, di rumah juga jenuh, akhirnya saya 
seriusin lagi berkebun sejak beberapa bulan lalu,” ujar wanita 
berusia 85 tahun.

Ada yang menarik, saat tanaman berjenis Monstera 
obliqua dan Monstera adansonii yang ia beli dua tahun lalu 
dipindahkan ke tanah, justru tumbuh subur. Tanaman yang 
biasa disebut janda bolong ini lalu dipisahkan lagi kedalam 
pot-pot, sehingga makin cantik. 

“Saya sebenernya hobi namun karena monsteranya sudah 
sangat banyak, akhirnya akar yang menjalar saya 
potong dan pindahkan ke pot. Lalu saya 
foto, saya share ke whatsapp group. 
Ternyata, banyak yang 
berminat,” ungkap 
Liliek, mertua dari 
aktor Cok Simbara.

Sementara 
untuk harga, 
satu pot 
berbanderol 
mulai dari 
Rp35 ribu-Rp195 
ribu. Banyak 
tidaknya dari 
daunlah yang 
membedakan 

harga tersebut. “Kalau daunnya masih kecil akan saya 
tambahkan. Misalnya, monstera yang seharga Rp 35 ribu akan 

mendapatkan 7 daun, kadang-kadang 8 daun, ya tergantung 
dari lebar daun. Kalau harga Rp75 ribu, saya 

berikan 15 daun. Ada juga yang sesuai dengan 
permintaan,” beber warga Bintaro Jaya sejak 20 
tahun lalu.

Bahkan, tingginya antusias pembeli 
dibuktikan dengan larisnya penjualan dalam 

waktu empat hari. Bisa laku 23 pot. Liliek sendiri 
merasa kaget karena banyak yang mau. Ia 
mengungkapkan, foto yang ia kirim ke WAG, 

ternyata menuai respons yang sangat positif dari 
anggota grupnya. 

“Tanaman biasa saya display di depan rumah, agar calon 
pembeli tidak masuk ke halaman rumah belakang. Ada juga 
yang usul untuk berjualan bunga lain. Saya kan baru belajar 
dan hanya mengisi waktu luang, jadi belum fokus ke yang lain. 
Ini saja jadi semangat buat saya yang sudah lansia,” tuturnya.
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Hadirnya Kolepa sebagai mini 
golf di sekitar Bintaro dapat 
mempermudah semua kalangan 
untuk berlatih atau sekadar 
menyalurkan hobi di tengah 
pandemi. Kolepa bukan hanya 
menghadirkan mini golf saja, tapi 
juga coffee shop dalam satu area.

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

K O L E P A

Mini Golf
dengan
18 Holes

A walnya, membuat fasilitas 
umum seperti sarana rekreasi 
baru. Terlebih di masa pandemi, 

olahraga luar ruang makin diminati. 
Muncullah ide mini golf dengan coffee shop 
sebagai sarana rekreasi yang terjangkau 
untuk masyarakat, sekaligus bisa kumpul 
bersama keluarga ataupun teman.

Kolepa berdiri di atas lahan seluas 
1.000 meter persegi yang disulap menjadi 
mini golf dengan total 18 holes. Kata sang 
pemilik, Reza Mulya Harezza, jumlah 
holes sama seperti dengan lapangan golf 
sungguhan. Ia mengklaim, Kolepa menjadi 
mini golf pertama di Indonesia dengan 18 
holes. “Full game-nya memang 18 holes. Di 
sini bisa dibilang permainan profesional 
yang kita kecilkan,” ucap warga Bintaro Jaya 
ini. 

Ia melanjutkan, semua kalangan, mulai 
dari anak-anak, kawula muda, orang 
tua, hingga pegolf profesional pun, bisa 
merasakan bermain mini golf di Kolepa. Ini 
bertujuan menghilangkan stigma bahwa 
olahraga golf hanya bisa dinikmati oleh 
kalangan atau yang berduit saja. Bahkan, 

Berbagai minuman dan makanan spesial 
siap menemani keseruan kongkow-
kongkow bersama teman atau keluarga. 

“Untuk minuman, ada berbagai jenis 
kopi dan minuman segar. Paling spesial, 
Es Kopi Kolepa. Makanannya, ada Nasi 
Goreng, Mie Tektek, Spageti, dan yang 
patut dicoba adalah Nasi Ayam Sambal 
Matah. Harganya juga terjangkau kok, 
minuman mulai dari Rp20 ribu, kalau 
makanan dari Rp33 ribu,” terang Reza. 

Kolepa buka setiap hari dengan jam 
operasional, mulai dari pukul 07.00-22.00. 
Ke depan, tak sekadar menyediakan 
tempat bermain mini golf, Kolepa akan 
hadirkan live music dan yoga class.

Kolepa
Jl. Jombang Raya No. 44
(Dekat dengan Villa Bintaro Regency)
Jam buka:
Setiap hari, pukul 07.00-22.00
Tiket Masuk:
Hari kerja Rp75.000 (untuk anak-anak)
Akhir pekan Rp100.000

beberapa atlet profesional golf Indonesia 
pernah latihan di sini.

“Golf juga olahraga yang fun, bisa 
dinikmati semua kalangan. Di sini, 
kami sudah sediakan stik dan bola golf. 
Pelanggan cukup datang, bayar tiket, dan 
langsung main. Jadi, nggak perlu modal 
untuk membeli stik golf,” ujar Reza. “Stik 
dijamin steril, setiap saat didisinfektan. 
Pelanggan masuk area pun diperiksa suhu 
tubuh dan terdapat hand sanitizer sebelum 
masuk area Kolepa,” tambahnya.  

Santai di Coffee Shop
Mengenai biaya, kata Reza, untuk 

bermain satu game mini golf, pelanggan 
cukup mengeluarkan kocek Rp100 ribu 
untuk akhir pekan, sedangkan hari biasa 
Rp75 ribu (untuk anak-anak). Harga 
tersebut sudah termasuk sewa stik dan 
bola golf. 

Lelah bermain golf, pengunjung bisa 
santai sejenak di coffee shop Kolepa. 
Berkapasitas sekitar 60 tempat duduk, 
terdiri atas area indoor dan outdoor. 

Gerai Bisnis



Kuliner

Sebuah kedai kopi di bilangan Sektor 9 ternyata tidak hanya menyajikan 
kopi seperti namanya, melainkan juga ada kopi yang dingin dan segar. 
Hidangan non coffee dan makanan juga tersedia. Yang belum ada hanya 
Anda, yuk ke sini… 

Kopi Panas meracik aneka minuman 
kopi dengan Kopi Cibeber dan Ciwidey 
Wine yang berasal dari Jawa Barat, Toraja 
dari Sulawesi, dan Bies Gayo dari Aceh. 
“Untuk makanan, kami bekerja sama 
dengan beberapa UMKM yang kualitasnya 
tak kalah dengan hidangan resto atau kafe 
ternama,” jelas Jasmine.

Saat Mencicipi
Terdapat beberapa sajian minuman 

dan makanan penggoda selera yang 
kami cicipi. Karena ini kedai kopi, maka 
didahulukan menu kopi yaa….

Honey Crumbs Latte
Sajian signature dari Kopi Panas 

memang begitu spesial. Disajikan dalam 
bentuk nampan kecil berisi segelas kecil 
kopi espresso, fresh milk, potongan crumbs 
(karamel) di piring kecil dan gelas yang 
lebih besar untuk mencampur semuanya. 
Rasanya manis dan gurih, paduan kopi 
pahit, susu, dan karamel yang manis.

Kopi Jelly
Nah, ini sajian segar perpaduan latte 

dingin dan irisan jelly yang banyak dan 
menggemaskan. Salah satu favorit di Kopi 
Panas.

Nasi Hainam
Salah satu menu makanan favorit di 

sini ternyata cukup lezat. Bumbu yang 
membalut nasinya pas, ayam gorengnya 
montok, dan porsi nasinya pas buat kaum 
hawa yang menjaga berat badan.

Dimsum
Hidangan ini kami pilih sebagai yang 

paling istimewa di Kopi Panas. Teksturnya 
lembut dan rasanya empphh banget. 
Sausnya pun pas, nge-blend dengan 
rasa dan kerenyahan dimsum. Pastikan 
menyantapnya selagi hangat. Sebagai 
cemilan, cobain deh Korean Garlic Bread. 
Creamy dan rasa bawangnya pas. Cocok 
untuk teman ngopi.

B uat Anda yang ingin santai 
menyeruput kopi sambil chatting 
di kafe bernuansa rumah, boleh 

mampir ke Kopi Panas di Jalan Kasuari 
Raya. Kesan pertama yang di dapat 
saat memasuki ruang dalamnya adalah 
nyaman, cozy. Sambutan penuh keakraban 
dari karyawan dan barista juga sangat 
menyenangkan. Kedai berkapasitas normal 
50 pengunjung dan 20 orang saja di saat 
PPKM ini memiliki dua pilihan ruangan 
indoor dan semi outdoor yang bisa menjadi 
spot favorit buat Anda.

Menurut Jasmine Salina, sang PR 
kafe, Kopi Panas sebenarnya singkatan 
dari Komunitas Prisia Nasution dan juga 
merupakan nama dari yayasan (foundation) 
yang dibentuk oleh aktris cantik itu. Selain 
Prisia, ada Reza Nangin, Ita Eka Suwayna 
Karo-karo, dan Ano Sajid, yang juga pemilik 
kedai kopi ini. 

K O P I  P A N A S

Ngopi Berbalut 
Keakraban
Teks: Rio Aribowo
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Profil

K etua relawan sekaligus inisiator 
Gerakan Makkah, Endang Sutisna 
mengatakan, banyaknya warga 

isoman yang kurang perhatian, kesulitan 
akses untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, hingga merasa minder karena 
merasa terasingkan, menjadi alasan adanya 
gerakan ini sejak awal 2021.

Awalnya, pada 2019 kegiatan berbagi 
makanan gratis hanya untuk kaum dhuafa 
dan marginal yang bernama Makan 
Bersama (Maber). Kini, lebih fokus pada 
warga yang sedang isoman. Makanan 
siap saji yang diberikan, antara lain nasi 
kotak dari dapur Makkah, susu sapi 
segar, vitamin, dan sembako. 

Tisna menambahkan, kriteria penerima 

M A K K A H

Berbagi Makanan untuk Pasien Isolasi Mandiri

Gerakan Makkah atau singkatan 
dari makan berkah  merupakan 
program dari LAZNAS Sahabat Yatim 
Indonesia untuk berbagi makanan 
siap saji kepada orang-orang yang 
membutuhkan. Saat ini, gerakan 
Makkah fokus berbagi kepada 
warga yang sedang menjalani 
isolasi mandiri di wilayah Tangsel.

Teks: Nadia Lisa Rahman

makan berkah, yakni warga isoman yang 
kurang mampu tanpa membedakan 
ras. Lalu fakir miskin, anak yatim, pesapu 
jalanan, ojek online, korban bencana, dan 
masyarakat lain yang secara langsung 
maupun tidak langsung terdampak 
pandemi Covid-19. 

Butuh Relawan
Berlokasi di klaster Bougenville Loka 

Blok M7/25, Graha Raya, sumber dana 
gerakan Makkah berasal dari program 
pemberdayaan LAZNAS Sahabat Yatim 
Indonesia dan juga partisipasi warga. 
Sedangkan jangkauan kegiatan makan 
berkah saat ini, masih area Tangsel dan 
sekitarnya. “Sementara untuk distribusi 
masih belum maksimal, karena kurangnya 

relawan dan masih minimnya dapur-dapur 
Makkah yang tersebar,” ungkap Tisna. 

Oleh sebab itu pihaknya 
membuka peluang untuk siapa saja 
bergabung menjadi relawan, dengan 
syarat mengisi data diri lengkap melalui 
website, tidak berafiliasi, membawa 
politik, SARA, serta sehat jasmani dan 
rohani. Melalui makanberkah.com, para 
donatur atau calon donatur bisa melihat 
langsung total donasi yang terkumpul 
hingga laporan donasi yang telah 
tersalurkan.
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Komunitas

A njuran menjaga jarak di masa 
pandemi, bukan berarti 
menghilangkan keguyuban 

antarwarga di sebuah pemukiman. 
Apartemen sebagai hunian vertikal 
tak mau kalah dengan klaster hunian 
horisontal dan menjejak tanah. Selama itu 
manusia yang bermukim di sebuah hunian, 
pastikan mereka akan berjabat tangan 
dengan tetangga di sebelah, sebelahnya 
lagi, dan seterusnya. Bersosialisasi menjadi 
bagian yang penting dalam kehidupan 
sebagai anggota masyarakat.

Seperti halnya penghuni Tower Breeze 
yang memiliki paguyuban, pemilik unit 
apartemen Accent juga membentuk 
perkumpulan yang dinamakan 
Paguyuban Accent Owner (PAO). 
Uniknya, terbentuknya kedua paguyuban 
tersebut berasal dari satu pencetus, alias 
dedengkotnya sama, yaitu Heriyanto, 
warga Breeze yang ternyata memiliki unit 
apartemen juga di Accent. Menurutnya, 
ia sangat mendambakan terciptanya 
keakraban dan kerukunan di apartemen, 

Warga sebuah apartemen di Bintaro Jaya, berkumpul membentuk 
paguyuban demi kebersamaan mereka di dalam satu gedung. Olahraga dan 
hobi menjadi alat untuk menjaga keguyuban mereka.

Teks dan foto: Rio Aribowo

dari selfish menjadi guyub. 
Dari pendekatan yang dilakukan oleh 

Heriyanto dari waktu ke waktu, muncullah 
sembilan nama penghuni Accent yang 
menjadi tim inti PAO. Mereka adalah 
Hendry H. Batubara, Dwi Pantja Wibowo, 
Fendra K., Joula Julita Karundeng, Ratna 
Dewi, Tasya, Amrita, Oeland Purnomo, dan 
Heriyanto sendiri. 

Mereka bahu-membahu 
menyosialisasikan paguyuban kepada 
para penghuni lain, sekaligus menjadi 
“jembatan” antara penghuni dengan 
manajemen apartemen. Jumlah unit 
apartemen Accent yang terjual kini sudah 
mencapai 208 unit dari 225 hunian yang 
tersedia. “Sekitar 70% dari unit yang sold itu, 
yang dihuni cukup banyak,” jelas Hendry. 

“Untuk mengguyubkan para penghuni 
bukanlah misi yang mudah dan sebentar, 
apalagi di saat pandemi seperti saat ini,” 
tambah Dwi Pantja yang berprofesi sebagai 
dokter di RS Premier Bintaro. Langkah awal 
mereka, membuat grup Whatsapp sebagai 
sarana berkomunikasi. Akhirnya, tanggal 28 

November 2020 Paguyuban Accent Owner 
ini terbentuk.

Seni dan Sport
Setelah paguyuban terbentuk, mulailah 

mapping atau mengumpulkan informasi 
seputar hobi para warga. “Untuk meng-
attract orang, kita harus menyentuh hati 
mereka dengan kegiatan yang mereka 
sukai,” terang Joula Julita. Bersama Amrita, 
Julita membuka “kelas” angklung. Mengapa 
angklung? Mereka terkesan dengan 
kumpulan angklung paguyuban Breeze 
yang diinisiasi oleh Ratna Dewi.

Itu dari ranah seni. Kalau dari aktivitas 
membugarkan tubuh atau olahraga, 
paguyuban ini memiliki beberapa kegiatan. 
Mulai dari gowes yang dikoordinir oleh 
Fairizal, yoga oleh Tasya, dan yang terbaru 
Muaythai, diurus oleh Oeland. 

Khusus Yoga, Tasya sudah memulai 
kelasnya sejak pandemi belum terjadi. 
“Biasanya kami berlatih tiga kali dalam 
seminggu di Lantai P3 samping kolam 
renang, mulai dari pukul 07.30-09.00,” jelas 
Tasya. Ia mengaku sangat enjoy berlatih 
yoga, karena selain bagus untuk kesehatan 
dan kecantikan, kelas mereka dilatih oleh 
Noey Nurasiah, salah satu Main Teaching 
Team di Indonesia Yoga School Jakarta.

P A G U Y U B A N  A C C E N T  O W N E R

Satu Apartemen, Banyak Aktivitas



AMANAH BIRO JASA
Mengurusi perpanjangan STNK, 

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

Hubungi : 0813 1844 7171
 

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

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

Maintenance bulanan kantor/rumah.
Hubungi : 0896 1823 7174

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)

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)

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

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 

MAKANAN SEWA MOBIL JASA

KOMPUTER
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Info Lingkungan

P ada awal tahun 2020, Kuricang 
pernah menjadikan gerakan Stop 
Single Use Plastic sebagai tema 

yang diusung oleh panitia pemenangan 
Lomba K3 Lingkungan Bintaro Jaya. Ajang 
yang rutin diselenggarakan oleh Pengelola 
Kawaan Bintaro Jaya setiap tahun, menjadi 
lebih senyap di tahun itu disebabkan 
kehadiran pandemi. 

Memperhatikan kondisi pandemi yang 
saat ini masih juga berlangsung, terlihat 
semakin maraknya usaha online makanan 
dan minuman yang dipesan oleh warga 
dari rumah, tak terasa mengakibatkan 
bertambah banyak polusi sampah, 
khususnya plastik. Menyadari keadaan 
tersebut, Herlambang Setyanto, Yoni 
Hadipradja, Doddy Putranto, Eddi Latif, 
Deni P, Robby Seahan, dan Sonny Soeradi, 
memutuskan membentuk komunitas 
Sabda Alam yang sedikit demi sedikit 
berkontribusi menjaga alam agar tetap 
lestari.

Menurut Herlambang, pandemi 
mengajarkan kita melakukan perubahan 
pola hidup yang lebih kreatif dan adaptif, 
disertai toleransi dengan semangat 
kebersamaan dalam kehidupan sehari hari. 
Sampah botol plastik merupakan benda 
yang sehari-hari ada di rumah kita, dapat 
dimanfaatkan kembali, dan sebagai sumber 
pendapatan lain bagi individu yang telah 
menggunakannya. 

Menghimpun Pahala dari Sampah
Lebih lanjut Herlambang menjelaskan, 

Sebuah gerakan dari sekelompok 
warga Kuricang, Sektor 3A, yang 
beraksi memadukan kepedulian 
lingkungan dengan sedekah untuk 
penyelesaian pembangunan Masjid 
Ar-Rahman.

Teks: Rio Aribowo

untuk mengubah habit masyarakat 
yang tidak peduli menjadi peduli, 
dibutuhkan edukasi dan contoh konkrit 
dalam pelaksanaannya. Mulai dari yang 
ringan dan simple. Hanya dengan 
menyedekahkan botol plastik bekas, Anda 
dapat membantu membiayai penyelesaian 
pembangunan masjid.

“Gerakan ini merupakan trigger bagi 
masyarakat, agar tetap bisa bersedekah 
walaupun dalam kondisi ekonomi yang 
sulit seperti sekarang. Insyaa Allah dapat 
menjadi pahala dan barokah bagi Anda 
dan keluarga,” ungkap Herlambang, ketua 
pembangunan kembali Masjid Ar-Rahman 
Kuricang.

Untuk merealisasikan program tersebut, 

Sabda Alam bekerja sama dengan Plastic 
Pay. Untuk program sedekah ini, botol-
botol plastik bekas akan dibeli dan didaur 
ulang sendiri oleh Plastic Pay menjadi multi 
product dimension, agar mempunyai nilai 
jual yang lebih baik.

Herlambang dan Sabda Alam 
mengucap syukur karena ternyata respons 
warga sangat positif. Di samping untuk 
sedekah, Sabda Alam akan terus-menerus 
mengkampanyekan dan menyosialisasikan 
pemanfaatan sampah plastik dengan 
mengajak kerja sama para RT, RW, DKM, 
Karang Taruna, PKK di klaster-klaster 
perumahan lain untuk menciptakan 
usaha atau pendapatan baru dari hasil jual 
sampah botol plastik. 

S E D E K A H  B O T O L  P L A S T I K  B E K A S

Aksi Ringan untuk Masjid
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Pendidikan

W alikota Tangerang Selatan 
(Tangsel), Benyamin Davnie 
menargetkan 1.000 pelajar 

di Tangsel tervaksinasi. Ia menyebutkan, 
sekolah akan kolektif untuk mendata 
para siswa guna mendapat vaksinasi. 
“Kolektif didata oleh sekolah-sekolah, 
seluruh sekolah negeri maupun swasta 
bisa mendapatkan vaksin sesuai data yang 
diberikan oleh masing-masing sekolah,” 
ujarnya. 

Prinsipal Eksekutif SPJ, Indira Sunito 
mengatakan, kesehatan dan keamanan 
siswa-siswa SPJ merupakan hal yang 
utama. Oleh karena itu, pihaknya 
menyambut baik dan proaktif agar 

Untuk mendukung program 
pemerintah satu juta vaksin sehari, 
Sekolah Pembangunan Jaya (SPJ) 
di bawah arahan PT Pembangunan 
Jaya dan Yayasan Pendidikan Jaya 
melakukan kegiatan vaksinasi untuk 
pelajar berusia 12-17 tahun, di 
Global Jaya School, hari Rabu, 14 
Juli 2021.

Teks: Nadia Lisa Rahman

program vaksinasi terlaksana. “Kegiatan 
vaksinasi SPJ dosis pertama telah berjalan 
dengan baik dan lancar. Semoga tahap 
kedua nanti akan juga baik dan lancar, serta 
memberikan kesehatan dan keselamatan 
untuk semua,” ucapnya. 

Kepala SMP Pembangunan Jaya, 
Sugimin menjelaskan, pihaknya juga 
menjalin kerja sama dengan RS Pondok 
Indah Bintaro dan Puskesmas Parigi, serta 
didukung oleh Dinkes dan Dindikbud 
Tangsel. “Kegiatan vaksinasi usia 12 hingga 
17 tahun diikuti oleh 514 siswa SMP dan 

SMA PJ dengan mendesiminasikan 250 
dosis ke warga sekitar,” jelasnya.

Sementara Kepala SMA SPJ, Endang 
Wahyuningsih menambahkan, 
terselenggaranya vaksinasi tersebut atas 
kolaborasi yang baik antara Keluarga 
Besar SPJ, OSIS, POMG, guru, dan seluruh 
pimpinan sekolah di bawah dukungan dan 
pembinaan dari PT Pembangunan Jaya.

Salah satu orang tua siswa, Agusdini 
Banun Saptaningsih menyampaikan, 
terimakasih sekali kepada Yayasan 
Pembangunan Jaya dan tentunya SMA PJ 
atas penyelenggaraan vaksinasi tersebut. 
“Hal ini tentunya dapat membuat 
ketenteraman bagi para orang tua, karena 
putra dan putri kami tercinta sudah dapat 
divaksin,  sekaligus menjadi bagian dari  
herd immunity yang menjadi program 
pemerintah,” tandasnya.

Kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan 
khusus untuk siswa Sekolah Pembangunan 
Jaya, Global Jaya School, dan mahasiswa 
Universitas Pembangunan Jaya, serta 
masyarakat umum di lingkungan 
Puskesmas Parigi.

Vaksinasi Siswa SMP-SMA 
Pembangunan Jaya
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Peristiwa

Ikatan Warga Muslim (IWM) Graha Raya melalui Departemen Muslimah dan 
Pengembangan Sosial (DMPS), mengadakan aksi donor darah di Masjid Al Barkah, Anggrek 
Loka, Graha Raya, hari Minggu, 27 Juni 2021. Sekitar 100 pendonor yang telah mendaftar 
melalui aplikasi ataupun on the spot. (nadia)

RS Premier Bintaro mendapatkan kesempatan dikunjungi oleh beberapa dokter dari 
Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, hari Jumat, 18 Juli 2021. Mereka meninjau kesiapan 
fasilitas RS Premier Bintaro menjadi rumah sakit penyelenggara vaksin Gotong-Royong 
yang digalakkan KADIN. Hasilnya, memenuhi syarat. (rio)

RS Premier Bintaro Siap untuk Vaksin Gotong Royong

Donor Darah Warga Graha Raya

Discovery Cielo menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi warganya dan klaster-klaster 
lain di Distrik Discovery Residences, hari Sabtu, 17 Juli 2021. Sebanyak 80 warga yang 
terdaftar divaksin hari itu. Kegiatan vaksinasi dengan Sinovac ini merupakan kerja sama 
Discovery Cielo dengan Puskesmas Parigi, yang ditujukan untuk warga berusia 18-50 
tahun. (rio)

Vaksinasi di Discovery Cielo

Dalam tahun kedua pandemi Covid-19, PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) melalui 
Corporate Social Responsibility (CSR) tetap melakukan penyaluran hewan kurban kepada 
masyarakat setempat yang langsung diserahkan kepada pihak terkait tanpa seremonial, 
hari Senin, 19 Juli 2021. (nadia)

Hero Group Berbagi Qurban

Setelah dinanti-nanti sejak lama oleh penikmat kuliner, sajian legendaris dari Tanah 
Minang ini hadir di Bintaro Jaya. Sate Mak Syukur, salah satu Sate Padang terlezat kini 
membuka gerai tak jauh dari rumah Anda. Tepatnya di spot kuliner yang kini tengah hits, 
Fresh Market Emerald Bintaro. Resmi dibuka hari Minggu, 27 Juni 2021. (rio)

Sate Mak Syukur di Fresh Market Bintaro

Di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, 
ACE, pusat kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup terlengkap, menghadirkan program 
#BisaBersamaACE dengan tetap melayani pelanggan melalui berbagai channel belanja 
online yang aman dan mudah, disertai penawaran menarik hingga 3 Agustus 2021.

#BisaBersamaACE
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Inden & Rumah Siap Huni
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