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Warga

Teks: Rio Aribowo

Pemirsa TVOne tentu familiar dengan Chacha 
Annissa. Kehandalan dalam membacakan berita 
dan membawakan sebuah acara menjadikan warga 
Discovery Cielo ini disenangi banyak penonton televisi. 
Tak hanya itu, ternyata ia juga punya passion lain yang 
jauh dari sorotan lampu dan kamera.

C H A C H A  A N N I S S A

Lebih Tertarik Jadi Dosen

Selama pandemi apa saja kegiatan Anda?
Kegiatan selama pandemi sama seperti biasa. Jurnalis nggak 

akan absen meski pandemi. Jadi ya siaran seperti biasa. Sampai 
kantor jam 3 sore, pulang ke rumah jam 10 malam. Selasa hingga 
Sabtu. Libur hari Minggu sama Senin. 

Selain itu, selama pandemi, saya juga mengambil pekerjaan 
off air seperti mengajar (dosen), menjadi moderator, dan MC di 
beberapa daerah, seperti Bali dan NTT. Hampir tak ada bedanya 
dengan sebelum pandemi. Tapi semua kegiatan selalu dengan 
protokol kesehatan yang sangat ketat, selalu Swab PCR di mana 
pun, sebelum acara atau sesudah kembali dari luar kota, sampai 
bosan di Swab. 

Oh ya, pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga pastinya ya, 
masak, beresin rumah, nemenin anak sekolah online. Full seminggu 
deh (tertawa).

Sebagai news anchor, bagaimana perasaan Anda saat 
menyampaikan berita buruk dan berita gembira mengenai 
pandemi? 

Sekarang rasanya sudah biasa saja ya, karena sudah sering kali 
ya. Awal kaget khawatir. Apalagi pertama kali ditetapkan status 
darurat, semua ketakutan dan WFH, sementara saya tidak. Berita 
kematian setiap hari dikabarkan. Tapi lama-lama (berita buruk) 
menjadi pengingat saya untuk prokes makin ditingkatkan. Nggak 
boleh lengah.

Apakah selama ini ada yang pernah menawarkan Anda 
untuk berkarier di dunia entertainment?

Mungkin sempat ada yang nawarin, tapi saya nggak anggap 
serius, karena bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya jadi 
dosen hingga gelar doktor atau profesor (tertawa).

Hobinya apa sih? Apakah selama pandemi, bisa 
menekuninya?

Hobi melukis. Dulu saya ingin jadi pelukis. Sempat ingin masuk 

ke fakultas seni rupa ITB, tapi karena sudah keterima di UI, akhirnya 
nggak jadi. Ya sekarang jadi pengisi waktu luang.

Siapa saja orang-orang yang paling berjasa dalam karier 
maupun hidup Anda? 

Pastinya keluarga, mulai dari orang tua, suami, anak, mertua, 
kakak-kakak saya, dan seluruh keluarga besar. Mereka selalu support 
dan bantu jika saya tugas atau keluar kota. Mereka ikhlas back up 
tugas saya di rumah untuk sementara. Belum lagi dukungan moral 
yang nggak bisa dihargai dengan apapun. Sangat membantu. Saya 
nggak akan bisa seperti sekarang tanpa dukungan keluarga.

Sudah berapa lama tinggal di Bintaro Jaya? Bagaimana 
perasaan Anda?

Sejak menikah 2011. Bintaro ibarat cinta pertama dan mudah-
mudahan terakhir. Lingkungannya nyaman, aman, bersih, teratur, 
dan ambience-nya nggak ada yang bisa mengalahkan. Lengkap, 
tapi nggak sumpek. Aksesnya mudah dan sangat menyenangkan.



Penerbit : PT Solusi Manunggal Artha

Pemimpin Redaksi : Icef Andi Herdian

Pemimpin Usaha : Widianto Indrawan

Redaksi : Rio Aribowo
(0817 9900 855)
Nadia Lisa Rahman
(0819 1999 9960)

Desain Grafis : Mohamad Akmal

Iklan : Dina Afianti
(0813 1028 1560)
Enjang Subawan
(0815 8829 218)
Sukadi
(0813 8150 5185)

Alamat Redaksi : Jl. Swadaya No. 12, Pondok Jati 
Selatan, Jurangmangu Barat, 
Pondok Aren, Kota Tangerang 
Selatan

Telepon : (021) 2905 2824

Rekening Bank : Bank Mandiri 164 000 189 5962
a.n. PT Solusi Manunggal Artha

D A F T A R  I S I
6 Warga

8 Info Lingkungan

10 Laporan Utama

16 Gerai Bisnis

17 Kuliner

18 Pendidikan

20 Sehat

22 Peristiwa

Cover
Vaksin Warga Kebayoran View
Fotografer: Eko Restudian Pratyakso

Ramai-ramai
Vaksin

Edisi 15/September 2021

Chacha Annisa
Lebih Tertarik
Jadi Dosen

Western Bintaro
Untuk Keluarga dan

Petualang Kuliner

6 | Warga

Pemirsa TVOne tentu familiar dengan Chacha 
Annissa. Kehandalan dalam membacakan berita 
dan membawakan sebuah acara menjadikan warga 
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Kedai Western 
Untuk Keluarga dan 
Petualang Kuliner
Di saat banyak orang memburu tempat makan 
dan hang out yang hidden gem, kami menemukan 
hidden taste dari sebuah resto yang mudah 
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Ramai-ramai 
Vaksin
Demi memutus penyebaran virus 
Covid-19 dan membentuk herd immunity, 
selama periode bulan Juli-Agustus 
2021, beberapa klaster Bintaro Jaya 
mengadakan kegiatan vaksinasi untuk 
semua kalangan, mulai dari warga, 
asisten rumah tangga, hingga petugas 
keamanan dan kebersihan. Mereke 
bekerja sama dengan puskesmas 
setempat dan pihak kepolisian.

4 Smart Bintaro 15
September 2021

16 | GERAI BISNIS

Bagi penggemar mobil balap dan ingin merasakan 
sensasi mengendarai mobil balap, silakan datang 
langsung ke Simulator Center GSR Bintaro, di Ruko 
Emerald Boulevard ya. Dijamin asik!

Sensasi Balapan Virtual
di Simulator Center
GSR Bintaro

Chacha Annissa
Lebih Tertarik Jadi Dosen
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Ameera Danish Arista (SMAN 1 Tangsel)
Bisnis, IPB

SSC Terbaik banget buat belajar dapetin PTN yang
diinginkan. Guru-gurunya humble dan semua staff
nya juga baik dan ramah banget. Di kelas pun jadi
ga bosan karena kelasnya seru banget. 
Terima kasih yaa SSC! Sukses selalu kedepannya.

M. Rashanda Alvaro (SMAN 6 Jakarta)
Teknik Elektro, UNDIP

Les di SSC membantu saya menerima pelajaran
sekolah, cara ngajarnya seru. Anak-anak, guru,
dan staffnya juga baik dan seru.
Mantap SSC!

Ayasha Safina Maulana (SMA Tunas Muda)
Psikologi, UNAIR

SSC sangat membantu saya untuk lebih paham
soal-soal UTBK. Komunitas di SSC sangat mem-
bangun dan memotivasikan agar saya selalu
semangat mengejar PTN dan guru-gurunya juga
sangat membantu dan peduli.

Joy Alvaro Siahaan (SMA Mentari)
Computer Science, UGM

Les di SSC membantu saya menerima pelajaran
sekolah, cara ngajarnya seru. Anak-anak, guru,
dan staffnya juga baik dan seru.
Mantap SSC!

halo guru

visit our website
www.halo-guru.com

haloguru.id Halo-Guru

Terhubung SETIAP HARI  

Bisa belajar PRIVATE atau GROUP

Bebas konsultasi 

Dilengkapi dengan 
TRY OUT Online dan
BANK SOAL untuk AKM & UTBK

Konsultasi dengan Guru Rp 25.000
mulai dari

/sesi

halo guru
Ajak Teman-Temanmu  BELAJAR BERSAMA  di
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D KM Masjid Al-Aqsa telah 
mengadakan vaksinasi batch 1 
dosis 1, batch 1 dosis 2, batch 2 

dosis satu, dan kali ini untuk batch 2 dosis 
2. Sebanyak 150 peserta mendapat vaksin 
Sinovac dan 150 peserta vaksin Moderna 
dan Astra Zeneca. Sebagai lanjutan, bagi 
yang baru dosis pertama, dosis kedua 
akan dilakukan tanggal 23 September 
mendatang. 

“Kegiatan keempat yang telah 
berlangsung ini sebagai sumbangsih 
masjid yang kami berikan kepada 
masyarakat. Atau, bisa disebut asas manfaat 
sebagai bentuk pengabdian kepada 
masyarakat,” ujar Ketua RT 003 Permata 1, 
sekaligus Pengurus Dewan Kemakmuran 
Masjid (DKM) Al-Aqsha, Muhammad 
Ridwan. 

Namun, awalnya broadcast hanya untuk 
warga Distrik Permata Bintaro, yakni klaster 
Permata 1, Permata 2, Permata 2 Extention, 
Titihan Raya, serta Oriana, Vania, Callysta, 
Adora, dan Neo Permata. Lantas tersebar 
di media sosial hingga mendapat antusias 
tinggi dari masyarakat, bahkan mencapai 
500 lebih peserta. 

Melihat hal tersebut, pihaknya 
mengambil langkah dan kebijakan skala 
prioritas dalam pemberian vaksin. Seperti 
mengutamakan warga yang sudah pernah 
ikut dan daftar di Permata Bintaro, baik 
untuk vaksin tahap pertama maupun 

M A S J I D  A L - A Q S H A  P E R M A T A  B I N T A R O

Vaksinasi untuk Warga Sekitar

Masjid Al-Aqsha, Permata Bintaro, 
mengadakan vaksinasi massal gratis 
bagi warga sekitar, hari Sabtu, 21 
Agustus 2021. DKM masjid bekerja 
sama dengan Puskesmas Parigi, 
Klinik Al Aqsha, serta para pengurus 
RT/RW se-Permata Bintaro.

Teks: Nadia Lisa Rahman

kedua. Sedangkan untuk peserta yang baru 
datang dilayani berdasarkan nomor urut 
kedatangan. 

“Kami hanya bisa layani 300 peserta. 
Peserta vaksin pun lebih banyak yang 
memilih vaksin Moderna, sehingga 
menunda vaksinasi. Sementara merk 
yang lain masih ada,” jelas Ridwan. “Jangan 
sampai karena merk, proses vaksinasi 
malah tertunda. Karena vaksin merk lain 
pun tetap bisa kita gunakan,” sambungnya.

Hingga sejauh ini, warga di sembilan 
klaster yang ada di Distrik Permata Bintaro, 

termasuk Asisten Rumah Tangga (ART) 
dan petugas keamanan, telah 90 persen 
tervaksin. Hal ini tampak dari masyarakat 
yang ikut vaksin, lebih banyak berasal dari 
warga sekitar. 

“Menariknya, sasaran dari Moderna itu 
sangat banyak pasien yang auto imun, 
ibu hamil, gejala khusus, dan tidak bisa 
dilayani oleh vaksin sebelumnya. Kami 
hanya bisa memberikan 80 sampai 90 
dosis. Selanjutnya, diarahkan ke PKM Parigi, 
yang bisa vaksin pada hari Senin, Rabu, dan 
Jumat,” imbuh Ridwan.

Info Lingkungan
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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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U ntuk mencapai komunitas masyarakat yang kebal 
terhadap virus Covid-19, memang butuh upaya yang 
luar biasa, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang 

besar. Peran aktif semua pihak sangatlah dibutuhkan. Oleh karena 
itu, inisiatif beberapa klaster di kawasan hunian Bintaro Jaya yang 
mengadakan kegiatan vaksinasi, patut mendapat apresiasi tinggi.

Contohnya, warga Althia Park bersama dengan Kepolisian 
Sektor (Polsek) Pondok Aren melakukan vaksinasi gratis bagi 
warga dan masyarakat sekitar yang belum tervaksin. Kegiatan 
berlangsung hari Sabtu, 14 Agustus 2021, sebagai bagian dari 
rangkaian peringatan HUT ke-76 RI. 

Vaksinasi gratis tersebut juga sebagai ungkapan syukur 
pengurus dan warga Althia Park. Sebab, tertanggal 6 Agustus 
2021, 83 persen warga berusia 12 tahun ke atas dari 44 KK yang 
ada telah tervaksin. Hal ini diungkapkan Ketua RT 005 Althia 
Park, Lazuardi Indra Pranowo. Menurutnya, data tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan. Lantaran pihaknya telah melakukan 
sensus secara khusus terkait hal ini.

“Tadinya target kami hanya 70 persen warga tervaksinasi hingga 
akhir tahun. Malah melebihi target dengan antusiasme warga yang 
luar biasa. Jadi by name by address datanya kita miliki, termasuk ART, 
driver, dan masyarakat pekerja pulang-pergi atau yang menginap 

Demi memutus penyebaran virus Covid-19 dan 
membentuk herd immunity, selama periode bulan 
Juli-Agustus 2021, beberapa klaster Bintaro Jaya 
mengadakan kegiatan vaksinasi untuk semua kalangan, 
mulai dari warga, asisten rumah tangga, hingga petugas 
keamanan dan kebersihan. Mereke bekerja sama dengan 
puskesmas setempat dan pihak kepolisian.  

Teks: Nadia, Rio, Icef

di Althia Park,” urai Ditto, sapaan akrabnya.
Sementara sisa warga Althia Park yang 

belum tervaksin mengikuti Vaksinasi 
Merdeka yang dilakukan dengan Polsek 
Pondok Aren. Warga sekitar klaster juga 
dipersilakan untuk ikut vaksin. Tentu 
pihaknya berharap semua warga Althia 
Park bisa tervaksin. Namun, beberapa 
kondisi lansia masih ada yang belum 
memenuhi kriteria. 

“Sejak bulan Juni atau awal vaksinasi 
hadir di sini, kami pengurus dan tim satgas 
terus berkoordinasi dengan puskesmas 
dan polsek setempat untuk mendapatkan 
kuota dan mengkoordinir warga, supaya 
ramai-ramai ikut vaksin,” lanjutnya. 

Kolaborasi dengan Polsek Pondok Aren 
selaku polsek setempat pun berlangsung 
sangat baik dan lancar. Mulai dari meja 
registrasi hingga pihak kepolisian yang 
membantu input data. Tim nakes diketuai 
oleh Dr. Ninik dari Althia Park. Koramil 
Pondok Aren dan pihak kelurahan pun 
membantu selama kegiatan berjalan. 

Kapolsek Pondok Aren, Kompol Riza 
Sativa menjelaskan, pihaknya secara tegas 
membantu pemerintah dalam rangka 
percepatan vaksinasi dan bekerja sama 
dengan instansi lain yang berada di 
wilayah hukumnya. 

“Kami mohon ke Bidang Kedokteran 
dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro 
Jaya untuk melaksanakan vaksinasi di 
lokasi yang ditentukan. Kebetulan dari 
Althia Park juga minta, karena warganya 
sangat antusias. Jadi, kami fasilitasi dengan 
jenis vaksin Astra Zeneca,” jelas Riza saat 
diwawancarai langsung. 

Warga Althia Park bersama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Pondok Aren melakukan vaksinasi gratis bagi warga dan masyarakat sekitar yang belum 
tervaksin.
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Inisiatif Warga
Beralih ke Distrik Discovery Residences. 

Acara vaksinasi untuk warga di distrik 
ini, sebenarnya sudah mulai terdengar 
dengungnya sejak bulan Juni 2021. 
Menurut Rudi Adhitya, Ketua RW 15, 
awalnya kegiatan vaksin hanya diadakan 
khusus warga Discovery Cielo, klaster yang 
ia naungi. 

“Jadi ada sekitar 90 orang yang 
mendaftar vaksin ke Puskesmas Parigi pada 
bulan Juni. Tapi tak kunjung dipanggil atau 
diundang oleh pihak puskesmas,” ungkap 
Rudi. 

Akhirnya, ia berinisiatif menghubungi 
Puskesmas Parigi untuk menanyakan 
perihal tersebut. Tak disangka, malah 
ditawari menyelenggarakan vaksinasi 
langsung di lokasi klaster. Namun, lantaran 
kuota penerima vaksin masih kurang, Rudi 
menawarkan ke klaster-klaster lain di Distrik 
Discovery. 

Kegiatan vaksinasi pertama diadakan di 
Masjid Riyadush Shalihin, Discovery Cielo, 
tanggal 17 Juli 2021. Jumlah penerima 
vaksin (usia di bawah 50 tahun) lebih 
kurang 75 warga Discovery Cielo dan 80 
orang berasal dari klaster Discovery Fiore, 
Conserva, Lumina, Aluvia, dan Eola. Acara 
didukung oleh Puskesmas Parigi dan 
ambulans dari RS Pondok Indah-Bintaro.

Acara kedua berlangsung tanggal 
14 Agustus 2021. Kali ini pesertanya 
cukup membludak, karena mencakup 
seluruh klaster yang terdapat di Discovery 
Residences. 

“Awalnya kami ingin menyelenggarakan 
vaksin untuk anak umur 12 plus. Tapi yang 
tersedia untuk dosis pertama Astra Zaneca, 
sehingga urung kami laksanakan. Padahal, 
sudah ada sekitar 54 anak yang mendaftar,” 
jelas Rudi.

Dari 400 warga berusia 18 tahun ke atas 
yang mendaftar, hanya 2-3% yang terpaksa 
menunda vaksin, karena memiliki penyakit 
bawaan atau komorbid. Total 378 warga 
Discovery Residence yang telah mendapat 
vaksin, dengan rincian penerima vaksin 
kedua 232 orang dan vaksin pertama 146 
orang.

Sebelum penyelenggaraan vaksinasi, 
beberapa klaster memang sempat berada 
di zona merah. Salah satunya, Discovery 
Cielo. Di tahun kedua pandemi, lanjut Rudi, 
warga Cielo yang terpapar lebih kurang 30 
orang isolasi mandiri di rumah, 15 orang 
dirawat di rumah sakit, dan dua warga 
meninggal dunia. 

Oleh karena itu, ia dan pengurus 
menetapkan beberapa aturan berkaitan 
dengan pencegahan, agar virus tidak 
menyebar atau tidak ada kasus baru. Antara 
lain, menghimbau warga agar tetap di 
rumah saja, membatasi jumlah tamu, wajib 
menggunakan masker di wilayah Cielo, dan 
belanja apapun via online.

Reaksi menjadi Aksi
Sementara itu, kegiatan vaksinasi 

untuk warga, juga diadakan oleh klaster 
Kebayoran View. Gugus tugas klaster 
berhasil memvaksin sebanyak 230 orang, 
pada tanggal 6 Juni 2021. Prioritas, warga 
berumur 20-50 tahun, dengan vaksin 

Sinovac dan Astra Zaneca dosis pertama. 
Selanjutnya, diadakan kembali tanggal 4 

Juli 2021 untuk dosis kedua warga dewasa, 
serta vaksin pertama untuk anak usia 
12-17 tahun dan asisten rumah tangga. 
Total penerima vaksin pada kegiatan 
kedua sebanyak 370 orang. Terakhir kali 
diselenggarakan tanggal 1 Agustus 2021, 
vaksinasi kedua untuk anak-anak dan 
asisten rumah tangga, sebanyak 157 orang.

Seluruh rangkaian kegiatan 
berlangsung di taman utama atau Plaza 
Kebayoran View dan bekerja sama dengan 
Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) 
Polres Tangerang Selatan. Hasil kegiatan 
vaksinasi, tercatat tiga warga yang belum 
bisa divaksin, karena tekanan darah tinggi. 
Laporan kegiatan juga menyebutkan, 
tidak ada keluhan yang dialami oleh para 
penerima vaksin. 
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Acara vaksinasi untuk warga di Distrik Discovery Residences.



Laporan Utama

“Meski target 100% belum terpenuhi, 
tapi mayoritas warga Kebayoran View telah 
divaksin. Mudah-mudahan bisa mencapai 
herd community,” ungkap Eko Restudian, 
Ketua RT Kebayoran View. 

Ia mengungkapkan, keputusan 
menggelar acara vaksin untuk warga, 
berkaitan dengan upaya memutus 
penyebaran virus Covid-19 di klasternya. 
Sejak bulan Januari 2021, gugus tugas 
klaster rutin melakukan 3T (testing, tracking, 
treatment), setiap dua pekan sebelum 
tersedia vaksin. Berkat itu, Kebayoran View 
ditetapkan sebagai Klaster Tangguh di 
bawah pembinaan Polsek Pondok Aren 
dan Polres Tangerang Selatan.

Menurut Eko, hingga kini, Kebayoran 
View dengan 112 kepala keluarga, hanya 
sekitar 19 rumah yang pernah terpapar 
dan dua warga meninggal di rumah sakit 
karena komorbid. Selama dalam kondisi 
tersebut, Gugus Tugas Covid Kebayoran 
View selalu 
memberikan 
dukungan kepada 
warga yang 
terpapar, baik 
dalam bentuk 
obat-obatan, 
makanan, dan 
dukungan 
moral, agar 
segera sembuh. 
“Alhamdulillah, 
sejak bulan 
Agustus, kami 
sudah zona hijau,” 
terangnya. 

yang belum mendapatkan vaksin, menjadi 
alasan diadakannya GVRP. Terlebih, masih 
banyak warga yang takut vaksinasi, karena 
termakan hoaks di media sosial perihal 
bahaya vaksin.

“Di sini banyak yang takut vaksin, tapi 
kita juga sangat menjaga warga yang 
memiliki komorbid. Setelah diberikan 
pemahaman akhirnya banyak warga yang 
mau mengikuti vaksin,” ucapnya.

Selain lansia, para asisten rumah tangga, 
satpam, petugas kebersihan, dan warga 
klaster lain, seperti Cimandiri dan Cilosari, 
pun bersedia datang dan mengikuti 
vaksinasi dosis pertama.

Ketua Paguyuban Warga Blok GH River 
Park, Judith Simbara, sangat mengapresiasi 
pelaksanaan vaksinasi di klasternya. “Kami 
apresiasi gerakan para milenial dalam 
merancang lokasi di bawah pohon rindang 
ini. Kemudian prokes pun sangat berjarak, 
tak berkerumun, cepat, dan nyaman sekali,” 
imbuh Judith. 

Ia juga menambahkan, bagi warga atau 
para vendor yang masih takut atau ragu 
untuk divaksin, panitia aktif menghimbau 
dan memberikan edukasi hingga mereka 
mau divaksin. 

“Seperti mandor kebersihan yang takut 
disuntik sampai akhirnya memberanikan 
diri untuk ikut vaksin. Lalu ada petugas 
keamanan Blok GH River Park yang 
mengawal GVRP, turut ikut vaksin dan 
memberi contoh kepada warga yang 
masih takut atau ragu untuk divaksin,” 
tandasnya.

Semua Kalangan
Begitu pula kegiatan vaksinasi yang 

berlangsung di Puri Bintaro, Sektor 
9, tanggal 10 Agustus 2021. Terlihat, 
ratusan warga termasuk para vendor dan 
masyarakat umum mengikuti vaksinasi 
tahap awal atau dosis pertama dengan 
tertib dan menerapkan protokol kesehatan.

Ketua RW 09 Puri 
Bintaro, Gamawati Soemaatmadja 
menerangkan, kegiatan ini sebagai 
upaya membantu percepatan vaksinasi 
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan 
menuju herd immunity yang maksimal.

“Vaksinasi seharusnya berlangsung 
selama dua hari. Tapi karena kurang dosis, 
maka hanya berlangsung selama satu hari. 

Panitia Milenial
Ada yang 

menarik pada 
kegiatan vaksinasi 
warga Blok GH 
River Park, yang 
diadakan pada 
tanggal 30 Juli 
2021. Warga 
dari kalangan 
mileniallah yang 
menginisiasi 
kegiatan tersebut. 
Lokasinya pun 
dibuat senyaman 
mungkin, yaitu di 

taman utama yang rindang dan asri. 
Kegiatan yang digelar di area terbuka 

nan sejuk menjadi salah satu daya tarik, 
dengan harapan warga maupun para 
pekerja lingkungan, seperti petugas 
keamanan dan kebersihan antusias 
mengikuti kegiatan vaksin. Gelar Vaksinasi 
River Park (GVRP) diketuai Brian Anggradio 
dan dirancang oleh warga milenial, bekerja 
sama dengan Puskesmas Jurang Mangu.

Sebanyak 100 peserta yang ikut 
divaksin pada hari itu. Rata-rata waktu 
yang dibutuhkan untuk vaksin sekitar 
10-15 menit per orang. Berlangsungnya 
GVRP juga tak lepas dari peran para 
tenaga kesehatan (nakes) dari Puskesmas 
Jurangmangu dan nakes yang berasal dari 
warga Blok GH. Mereka secara sukarela 
membantu pelaksanaan vaksin.

Brian mengatakan, masih banyak warga 
lanjut usia (lansia) yang memiliki komorbid 
atau penyakit penyerta dan warga lain 
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Kegiatan vaksinasi untuk warga di klaster Kebayoran View.

Kegiatan vaksinasi warga di Blok GH River Park.



Laporan Utama
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Hari itu didahulukan vaksin di Puskesmas 
Sawah Baru dan Puri Bintaro,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya segera 
menyasar seluruh warga dan juga para 
pekerja yang sehari-hari bekerja di 
lingkungan Puri Bintaro. Seperti para 
petugas kebersihan dan keamanan.

“Kami dari RW 09 juga mendata warga 
yang belum melakukan vaksin. Di sini, kami 
juga punya vendor tukang sapu, pedagang, 
dan lain-lain. Bagaimana Puri Bintaro bisa 
mencapai herd immunity kalau para vendor 
tidak atau belum ikut vaksin? Jadi, saya 
minta semuanya divaksin,” kata Gama.

Antusias luar biasa ditunjukkan warga 
dan juga para pekerja di lingkungan Puri 
Bintaro. Pelaksanaan vaksinasi berjalan 
lancar, mulai pukul 09.00-15.00. Sebanyak 
475 orang yang telah tervaksin hari itu. 
“Kami tetap melaksanakan sesuai prokes 
dan dibantu dengan tenaga kesehatan dari 
Dinas Kesehatan Tangsel,” ujarnya.

Bukan hanya warga yang antusias 
mengikuti vaksinasi di Puri Bintaro. Tetapi, 
ada pula pelajar dari sekolah swasta yang 

Mengingat PT Jaya Real Property memiliki banyak 
fasilitas umum di Bintaro Jaya dan bekerja sama dengan 
banyak vendor, maka mereka juga berinisiatif menggelar 
acara vaksinasi bagi siapapun, terutama yang beraktivitas di 
beberapa pasar modern.

Kegiatan vaksinasi berlangsung tanggal 3 Agustus 2021 lalu, 
Freshmarket Bintaro, Distrik Emerald Bintaro. Pengelola pasar 
modern bekerja sama dengan Polsek Pondok Aren. Sebanyak 
441 dosis berhasil diberikan kepada para pedagang, tenant, 
dan vendor. Dosis kedua diadakan tanggal 31 Agustus 2021.

Menurut Priyanto, Manajer Operasional Fresh Market, 
kegiatan ini terlaksana karena permintaan dari pedagang dan 
vendor yang beraktivitas di lokasi yang trafiknya cukup tinggi, 
seperti Pasar Modern Sektor 7, Fresh Market, dan Pasar Segar 
Graha Raya. 

“Jadi, kami memutuskan untuk membuka sentra vaksin 
sendiri. Untuk pengadaan vaksinnya kami dibantu oleh Polsek. 
Kebetulan stok vaksin kepolisian memang sangat banyak,” 
ungkapnya. 

Ia menambahkan, tidak semua pedagang dan vendor 
ikut vaksin pada saat itu. Sebab, ada yang sudah divaksin di 
kelurahan masing-masing, kendala komorbid, tidak hadir, dan 

sedang terpapar. Jumlah 441 orang ini meliputi personil dan 
pedagang di Bintaro Trade Center, Pasar Modern Sektor 7, Fresh 
Market, Pasar Segar Graha Raya, dan beberapa SDM dari PT 
Jaya Real Property.

Selama ini, tingkat kunjungan pasar modern di kawasan 
Bintaro Jaya memang mengalami penurunan meski tidak 
signifikan, menurut Priyanto. Namun dapat dipastikan fasilitas-
fasilitas yang ada di Bintaro Jaya, selalu menerapkan protokol 
kesehatan selama masa PPKM berlangsung.

turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
vaksinasi. 

“Warga itu banyak yang bertanya 
mengenai vaksin untuk anak usia 12 tahun 
ke atas, ternyata peminatnya banyak. Kami 
ikuti pemerintah dan tidak harus warga 
Puri Bintaro saja. Saya juga sampaikan ke 
mandor kalau kita semua yang mau kerja di 
sini harus divaksin. Mereka enggak nolak,” 
tandas Gama.

Dalam menghadapi situasi pandemi 
seperti sekarang, kita memang harus 
bahu-membahu, bekerja sama, saling 
tolong-menolong, dan berupaya keras 
menghentikan laju penyebaran virus. 
Apresiasi sangat tinggi layak diberikan 
kepada semua pihak yang telah 
meluangkan waktu dan tenaga dalam 
mendukung program percepatan vaksinasi. 
Salut!

Ratusan warga termasuk para vendor dan masyarakat umum mengikuti Kegiatan vaksinasi warga 
di Puri Bintaro, Sektor 9.

Vaksinasi di Fresh Market Bintaro 
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Bagi penggemar mobil balap 
dan ingin merasakan sensasi 
mengendarai mobil balap, silakan 
datang langsung ke Simulator 
Center GSR Bintaro, di Ruko Emerald 
Boulevard ya. Dijamin asik!

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

Sensasi Balapan Virtual di 
Simulator Center GSR Bintaro

S imulator Center merupakan tempat 
bermain simulator mobil pertama 
yang hadir sejak 23 April 2021 di 

kawasan Bintaro Jaya. Para pehobi mobil 
balap bisa merasakan adrenalin balapan 
melalui game tanpa harus mengeluarkan 
banyak uang. Terlebih, permainan video 
atau e-sports tengah digandrungi semua 
kalangan, baik anak-anak maupun orang 
dewasa. 

Co Founder Simulator Center GSR 
Bintaro, Reynaldi Edo mengakui, jika 
tercetusnya Simulator Center GSR, karena 
banyaknya komunitas di SIM Racing yang 
tersebar di Indonesia. Bahkan, SIM Racing 
sendiri sudah diakui oleh regulator besar 
IMI, sampai dibuat divisi sendiri, yakni 
Digital Motor Sport

“Kami ingin ada fasilitas atau 
tempat yang mewadahi mereka untuk 
berkembang dan belajar, supaya bisa 
mabar (main bareng), sampai ikut 
kejuaraan bisa melalui wadah ini,” papar 
Edo.

Pemula hingga Kawakan
Sejak buka sekitar empat bulan lalu, 

Simulator Center GSR Bintaro terus 
didatangi para pehobi game mobil balap. 
Apalagi, semua fasilitas sudah disediakan. 
Mulai dari stir, pedal, jok, hingga layer, 
layaknya seperti balapan sungguhan. 
Untuk komunitas SIM Racing, Edo hanya 
mematok harga mulai Rp35.000/jam 

sampai Rp75.000/jam.
“Akhirnya kami bisa bikin wadah yang 

semua orang bisa nyobain. Targetnya 
memang masyarakat Bintaro dan 
sekitarnya. Kami mau ngenalin, bahwa SIM 
Center ada kok di Indonesia,” urainya.

Fasilitas yang tersedia, mulai dari 
pemula, medium, dan level tinggi. Khusus 
untuk kelas tinggi, pengunjung bisa 
merasakan triple screen atau tiga layar 
dengan kualitas mutakhir. “Paling advance, 
kami pakai triple screen dengan stir T500. 
Pemain seperti berada di dalam kokpit dan 
berasa bawa mobil balap beneran,” tutur 
Edo.

Bagi pehobi mobil balap virtual yang 
ingin datang, bisa reservasi terlebih dahulu, 
melalui pesan whatsapp atau direct 
message di akun Instagram @simcentergsr. 
Jadi, tunggu apalagi, yuk datang langsung 
dan rasakan sensasi menjadi pembalap 
sungguhan melalui virtual simulator.

Gerai Bisnis

Simulator Centre GSR Bintaro
Ruko Emerald Boulevard Blok AA2 No. 01
Jam buka: Hari Selasa-Minggu 14.00-20.00

Basic Rp35.000/jam
1. Thrustmaster T300RS with pedal set
2. Monitor gaming standard 27 inch
3. Simulator Rig

Medium High Spec Rp50.000/jam
1. Thrustmaster T300RS
2. Monitor gaming widescreen 34 inch
3. Simulator Rig
4. Thrustmaster Loadcell Pedal Set

Advance High Spec Rp75.000/jam
1. Thrustmaster T500
2. Triple Monitor gaming 32 inch
3. Simulator Rig + Sporty Bucket Seat
4. Thrustmaster Loadcell Pedal Set



Kuliner

Di saat banyak orang memburu 
tempat makan dan hang out yang 
hidden gem, kami menemukan 
hidden taste dari sebuah resto yang 
mudah dijangkau.

10.00-20:00 sedangkan regular dari pukul 
11.00-21.00. “Rencananya kami akan buka 
lebih pagi, jam 7, pada bulan September 
untuk menyasar para warga yang 
berolahraga. Menunya menu breakfast dan 
sejenisnya,”terang Aldo.

Meltique yang Menggelitik
Dari semua menu yang tersaji, menu 

signature kedai ini, yaitu Meltique, daging 
sapi pilihan yang telah diolah dengan 
minyak kanola hingga menjadi marbling 
dengan kualitas yang menyamai wagyu. Di 
sesi mencicip, kami disuguhkan beberapa 
menu andalan.

Meltique Tenderloin sangat menggugah 
selera, tekstur dagingnya lembut, kenyal, 
dan juicy, sungguh sangat memanjakan 
lidah. Ditambah Garlic Aioli Sauce yang 
gurih, membuat sajian ini layak disebut 
signature.

Untuk pasta, Carbonara Fettucini terasa 
lebih empuk dan tidak kenyal. Tak heran 
karena mereka membuat sendiri pasta. 
Sausnya terasa gurih dan creamy dengan 
potongan smoked beef yang banyak, 
sehingga taste-nya terasa smoked beef 
banget. Untuk appetizer, kami mencicipi 
Caesar Salad dan Cream Mushroom Soup 
yang lagi-lagi mendapat pujian tersendiri 
dari lidah kami. 

Oh ya, harga di kedai ini sangat cocok 
dengan kelezatan yang disajikan, mulai 
dari Rp50 ribu-Rp120 ribu per porsi. Jadi 
sudah siapkah bertualang kuliner bersama 
keluarga Anda?

Kedai Western
Jl. Bintaro Utama 3A, sebelah MU Café
Jam buka: Setiap hari 10.00-20.00
Harga: Rp50.000-Rp120.000

S esuai namanya, Kedai Western 
menyajikan hidangan dari dunia 
belahan barat sana. Menunya 

terdiri atas steak, meltique, pasta, chicken, 
burger, dan deretan appetizer dan sides 
yang menggugah selera. Hasil olahan 
Chef Gufron yang telah melanglang 
buana mengkreasi kelezatan di beberapa 
hotel bintang lima baik lokal hingga 
mancanegara.

Menurut Aldo Ramadhan Adiputra, sang 
pemilik resto, Kedai Western pertama buka 
di daerah Ulujami, bulan Februari 2021. 
Lalu menyusul gerai kedua di Bintaro Jaya, 
medio Mei 2021. Awal bisnis Aldo adalah 
Meat Shop. Namun, ia dan Gufron memiliki 
konsep kedai Steak dengan rasa lezat dan 
harga lebih terjangkau. Kedai Western 
adalah jawaban yang menyenangkan, 
terutama bagi penikmat kuliner. Lokasinya 
berada di Jl. Bintaro Utama 3A.

Meski di pinggir jalan raya yang cukup 
ramai, Kedai Western menawarkan suasana 
yang hangat dan nyaman, sehingga ideal 
untuk disinggahi keluarga. Kombinasi 
deretan menu berdaging dengan salad 
dan sup untuk para vegan, juga cocok 
bagi para petualang kuliner yang ingin 
memuaskan hasrat menyantap. 

Jika tidak ada PPKM atau pembatasan 
lain, kedai ini berkapasitas 90 orang 
untuk lantai dasar dan 30 pengunjung di 
lantai atas. Jam buka selama PPKM, yakni 

K E D A I  W E S T E R N

Untuk Keluarga dan
Petualang Kuliner

Teks: Rio Aribowo

17Smart Bintaro 15
September 2021



18 Smart Bintaro 15
September 2021

Pendidikan

T erlebih bagi siswa kelas XI SMA 
yang sejak pertama kali masuk 
sekolah menengah atas, belum 

pernah bertemu dengan teman sekelas. 
Tentu saja mereka ingin bertemu dan 
punya kenangan indah semasa SMA. 
Bahkan, kebanyakan mereka berkenalan 
dengan teman sekelas melalui game online.

Seperti Rafka Mahendra, siswa kelas XI 
SMA Pembangunan Jaya. “Sama teman-
teman dari belajar daring, terus ada grup 
angkatan, dan akhirnya kenalan lewat 
game online,” ujar Rafka. “Kalaupun enggak 
ada sekolah offline, abis belajar daring, kita 
mabar (main bareng),” lanjutnya.

Bahkan, Rafka dengan tegas mengajak 
seluruh pelajar di Indonesia agar tidak 
takut untuk divaksin dan jangan termakan 
hoaks di media sosial terkait vaksinasi yang  
membahayakan.

“Ayolah vaksin biar cepat-cepat sekolah 
offline lagi, ketemu teman-teman lagi. 
Jangan kemakan hoaks, vaksin itu sudah 
aman. Saya sudah merasakan, dua kali 
vaksin enggak ada gejala apapun dan sehat 
sampai sekarang,” ungkap Rafka.

Sedih dan Harapan
Begitu pula dengan Fauzan Rafi, juga 

kelas XI, yang memilih berkenalan dengan 
teman sekelas melalui game. Sudah dua 

S I S W A  S E K O L A H  P E M B A N G U N A N  J A Y A

Kangen Sekolah

Memasuki tahun kedua, pandemi 
Covid-19 belum juga berakhir. 
Sektor pendidikan pun menjadi 
salah satu yang terdampak. Para 
pelajar tetap diharuskan untuk 
mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) atau melalui sistem daring. 
Padahal mereka ingin sekali belajar 
di sekolah.

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

tahun sekolah, tapi belum sekalipun 
ketemu teman-teman. 

“Jadi, kita buat room terus pada join, 
mabar, dan akhirnya pada kenalan di situ. 
Saya sendiri kenalan lewat game juga, suka 
ngajak mabar, akhirnya jadi akrab,” kata 
Fauzan.

Sementara itu, Nindya Cettakirana 
Bintoro, siswi berprestasi kelas IX di 
Sekolah Pembangunan Jaya mencurahkan 
kesedihan, karena sudah dua tahun 
lamanya tidak berkumpul bersama teman-
teman di sekolah. “Sudah dua tahun 

enggak sekolah, pengen banget sekolah 
dan ingin punya kenang-kenangan. 
Kadang sedih. Pengen punya kenangan 
lebih di sekolah,” tutur Nindya.

Dengan adanya vaksinasi pelajar, ia 
berharap mampu mewujudkan kembali 
harapan seluruh pelajar Indonesia, agar 
sekolah tatap muka kembali dibuka seperti 
sediakala. “Mudah-mudahan dengan 
vaksinasi, kita bisa lebih memproteksi 
diri dari virus Covid 19, mengurangi 
penyebarannya, dan kita bisa ke sekolah 
lagi,” tambahnya.
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Sehat

D i masa kini, rumah sakit tidak 
hanya menjadi sentra pelayanan 
kesehatan saja, melainkan juga 

kecantikan dan estetika. Untuk itu RS 
Premier Bintaro menghadirkan layanan 
Skin & Laser Clinic yang ditunjang oleh 
dokter ahli dan teknologi terkini. Klinik ini 
resmi dibuka tanggal 15 Agustus 2021 dan 
dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi 
Gunadi Sadikin.

Putri Jati Wohingati, Corporate 
Account Executive RS Premier Bintaro, 
mengungkapkan, pendirian klinik 
ini sebagai salah satu upaya turut 
menyukseskan program hospital tourism 
di Indonesia. “Jadi masyarakat tak perlu ke 
luar negeri untuk mengatasi masalah yang 
memerlukan pelayanan teknologi laser 
terkini,” himbau Putri.

Layanan Skin & Laser Clinic RS Premier 
Bintaro merupakan layanan treatment 
yang mengaplikasikan teknologi Laser 
Fotona generasi terbaru untuk penanganan 
masalah kulit, THT, dan obgyn. Beberapa 
manfaat dari penggunaan Laser Fotona 
generasi terbaru, antara lain peremajaan 
kulit, mengurangi bekas jerawat, 
memperbaiki kulit kendur, mengurangi 
kerutan halus dan pigmentasi, hair removal, 
varises, mengatasi snoring, dan vagina 
rejuvenation. 

Anda menginginkan kulit yang 
sehat dan glowing? Atau ingin 
menghilangkan scars atau 
tato? Tidak perlu ke luar negeri, 
perawatan itu kini bisa Anda 
dapatkan tak jauh dari rumah.

Teks: Rio Aribowo

Layanan Terbaik untuk Tetap Cantik  
Skin & Laser Clinic didukung oleh tim 

dokter spesialis RS Premier Bintaro yang 
kompeten dan tenaga kesehatan terlatih, 
berbasis konsep one stop service. Pasien tak 
hanya menjalani treatment saja, apabila 
ditemukan ada kelainan di bagian lain 
bisa ditangani oleh dokter ahli. “Jadi, kami 
menawarkan solusi terbaik dan tuntas, 
demi kesehatan pasien,” jelas Putri.

Salah satu dokter ahli yang siap 
melayani Anda, yakni Dr. Amaranila Lalita 
Drijono, Sp.KK, FINSDV, FAADV, Ketua 
Kelompok Studi Dermatologi Laser 
Indonesia PERDOSKI. Saat grand opening, 
ia juga menjelaskan salah satu layanan 

yang cukup banyak diminati 
oleh masyarakat, yaitu tattoo 
removal atau menghilangkan 
tattoo.

Putri bersyukur atas 
respons positif masyarakat 
dengan dibukanya klinik 
ini. Sejak dibuka, sudah 
banyak pasien melakukan 
treatment dan mengaku 
puas akan pelayanan klinik. 

“Teknologi ini memang sudah kondang 
di dunia perawatan kulit dan kecantikan. 
Apalagi, pasien merasa lebih nyaman bila 
melakukan perawatan di rumah sakit,” 
terangnya.

Dalam masa grand opening, klinik ini 
menawarkan Pearl Package. Yaitu, pasien 
mendapatkan diskon 45% untuk pelayanan 
Active Acne, Skin Rejuvenate, Underarm 
Hair Removal, Melasma Laser, dan Tattoo 
Removal. Masing-masing mendapatkan 
tiga kali treatment. Jam buka klinik setiap 
hari, mulai pukul 10.00-19.00. Penasaran 
dengan layanan Skin & Laser Clinic dan 
mau tanya-tanya? Bisa langsung kontak 
nomor telepon 0878 8425 0054.

S K I N  &  L A S E R  C L I N I C  R S  P R E M I E R  B I N T A R O

One Stop Services dengan 
Teknologi terkini



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

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
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)

f
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Peristiwa

Warga Althia Park, Graha Raya, memiliki cara sendiri dalam memeriahkan perayaan HUT 
ke-76 Republik Indonesia. Mulai dari vaksinasi gratis, bakti sosial ke 80 masyarakat sekitar, 
upacara, hingga perlombaan virtual. (nadia)

Polsek Pondok Aren menggelar Gebrak Vaksinasi dan Bansos Presisi di tiga titik wilayah 
Pondok Aren, hari Minggu, 1 Agustus 2021. Ini salah satu upaya membantu pemerintah 
dalam percepatan angka vaksinasi di Tangerang Selatan (Tangsel). (nadia)

Polsek Pondok Aren: Gebrak Vaksinasi dan Bansos Presisi

Althia Park Rayakan HUT ke-76 RI

Komunitas Persahabatan Motor Besar Harley Davidson Bintaro atau B’Brothers yang 
digawangi Abraham Busro menggelar Vaksin Massal di Kecamatan Pondok Aren, Tangsel, 
hari Sabtu, 30 Juli 2021. Vaksinasi diberikan kepada masyarakat dari sebelas kelurahan yang 
ada di Kecamatan Pondok Aren. (nadia)

Vaksin Massal dari B’Brothers

Warga Cornelia Residence, Graha Raya, memeriahkan peringatan hari ulang tahun 
ke-76 Republik Indonesia, dengan penulisan doa untuk Indonesia pada spanduk berhias. 
Spanduk tersebut dipasang di dekat gerbang utama klaster. (nadia)

Cornelia Residence: Narasi Doa untuk Indonesia

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ikatan Warga Muslim Graha Raya (IWM) menyalurkan 100 
paket alat tulis dan uang santunan kepada anak yatim yang berada sekitar Kecamatan 
Pondok Aren, Serpong Utara, dan Serpong, hari Minggu 22 Agustus 2021. (nadia)

LAZ IWM Graha Raya Salurkan Santunan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bersama Plt. Dirjen 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu meninjau pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 di RS Premier Bintaro, hari Minggu 15 Agustus 2021. (nadia)

Menkes RI Tinjau Vaksinasi di RS Premier Bintaro






