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6 | Warga

Anak muda di Bintaro punya jagoan baru nih. Dia 
atlet dari olahraga yang di Amrik sana lebih populer 
ketimbang di Indonesia. Meski demikian, baseball 
merupakan salah satu olahraga yang memiliki lapangan 
sendiri di Gelora Bung Karno dan dipertandingkan di 
ajang bergengsi Pekan Olahraga Nasional (PON).

17 | KULINER

Bi.Coffee 
Kafe dan Restoran
Open Air
Kafe dan restoran berkonsep open air ini berlokasi 
di Jalan Sukabakti, Sawah Baru, atau dekat jalan 
baru Universitas Pembangunan Jaya (UPJ). Kini, 
menjadi tempat favorit warga Bintaro Jaya dan 
sekitarnya untuk sekadar bersantai dan melepas 
penat.

10 | LAPORAN UTAMA

Tetap Asah 
Kreativitas
Anak-anak tampaknya tetap semangat 
dalam menimba ilmu, kendati masih 
dalam masa pandemi selama 1,5 tahun 
ini. Mereka tidak hanya mengikuti 
pelajaran sekolah secara daring, tapi juga 
tetap menambah jam belajar, mengasah 
kreativitas, dan keterampilan di tempat 
kursus. Metode belajar secara online dan 
offline pun diterapkan sesuai kebutuhan 
siswa.

16 | GERAI BISNIS

Sebuah klinik gigi berkomitmen melayani pasien 
dengan penuh kasih dan professional, serta standar 
tertinggi dalam lingkungan bersih dan nyaman. Mereka 
menanggalkan masalah gigi Anda, agar tetap sehat dan 
tersenyum manis.

Fabian Jonathan
Pelempar Jagoan yang 
Berlaga di PON XX Papua

Beauteeth
Percantik Gigi
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N ah, Fabian Jonathan (21) 
menjadi salah satu pemain yang 
memperkuat Tim Baseball Provinsi 

Banten. Warga River Park, Sektor 8, ini 
memang sudah latihan baseball sejak kecil. 
Kabar mengenai Fabian yang berposisi 
sebagai pitcher (pelempar) sudah tersebar 
di media sosial lokal Bintaro. Banyak warga 
Bintaro yang mendoakan agar Fabian 
sukses mewakili Banten, provinsi yang 
menaungi Bintaro Jaya.  

Simak obrolan SMART Bintaro dengan 
pria yang juga menggemari badminton, 
sepakbola, nyanyi, tapi bercita-cita ingin 
menjadi pengacara.

Tolong ceritakan awalnya menyukai 
baseball dan mulai ikut lomba….

Saya mulai dikenalkan dengan 
olahraga baseball sejak kelas 1 SD melalui 
ekstrakulikuler di sekolah. Mengikuti latihan 
yang diadakan setiap pekan, hingga 

F A B I A N  J O N A T H A N

Pelempar Jagoan
yang Berlaga
di PON XX Papua

Anak muda di Bintaro punya jagoan 
baru nih. Dia atlet dari olahraga 
yang di Amrik sana lebih populer 
ketimbang di Indonesia. Meski 
demikian, baseball merupakan 
salah satu olahraga yang memiliki 
lapangan sendiri di Gelora Bung 
Karno dan dipertandingkan di ajang 
bergengsi Pekan Olahraga Nasional 
(PON).

Teks: Rio Aribowo
akhirnya ikut berpartisipasi dalam lomba-
lomba tingkat pelajar dan skala nasional. 
Mulai ikut lomba sejak kelas 1 SD lawan 
sekolah-sekolah di wilayah Jabodetabek. 
Untuk tingkat nasional, ikut Indonesia Little 
League dan Pony League. Pesertanya klub-
klub se-Indonesia.

Pernah bergabung di klub apa?
Lorenz, klub sekolah St. Laurensia. 

Basecamp di Alam Sutera. Anggotanya 
siswa-siswi Santa Laurensia dan pemain 
yang berdomisili di Tangerang dan 
sekitarnya. Kami sudah beberapa kali 
menjuarai turnamen, seperti Indonesia Little 
League dan Pony League untuk berbagai 
kelompok umur, sekitar tahun 2014-2016. 
Hadiahnya piala dan mewakili indonesia di 
turnamen internasional.

Bagaimana ceritanya bisa gabung di 
Tim Banten?

Tahun 2019, ada panggilan untuk seleksi 
oleh pengurus Perbasasi Banten. Dari situ, 
baru ikut Pelatda. Para pemain diseleksi 
hingga terbentuk tim untuk nanti main di 
PON. Proses seleksinya melalui pelatihan 
jangka panjang selama setahun.

Sebenarnya kriteria sampai jadi 
terpilih apa ya? 

Kalau untuk pitcher, kriterianya variasi 
lemparan yang banyak dan juga presisi 
lemparan sehingga bisa strike. Selain 
hanya lempar, pitcher juga dibutuhkan 
untuk melempar variasi bola yang sulit 
untuk dipukul lawan. Kalau untuk faktor 
saya terpilih, kemungkinan karena bola 
lemparan saya yang memiliki spin yang 
banyak, sehingga sulit untuk lawan dapat 
memukulnya.

Apa saja kegiatan menjelang 
berangkat ke Papua?

Latihan enam hari sepekan. Setiap 
hari latihan pagi (fisik), siang (teknik), dan 
malam (penguatan core tubuh). Persiapan 
menuju PON tentu latihan dan juga 
sparring lawan tim-tim lain. Kami setim juga 
training center di Patal Senayan.

Bagaimana dengan sekolah? Apakah 
kepergian Fabian ke Papua akan 
mengganggu?

Saya Semester 7 Fakultas Hukum di 
Universitas Pelita Harapan dan kebetulan 
sedang di tahap awal skripsi. Jadi, jadwal 
kuliah tidak terlalu ketat sehingga 
memungkinkan untuk mengikuti jadwal 
latihan yang padat. 

Apa tips biar bisa menjadi bagian dari 
tim daerah/provinsi?

Tipsnya, kerja keras dan komitmen 
dalam menjalani latihan maupun tanding. 
Juga cease every opportunity that exist. 
Kesempatan datangnya jarang jadi harus 
diambil dan dijalankan dengan semaksimal 
mungkin

Warga
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B intaro 9 Hole memiliki luas lahan 
sekitar 3.500 m2 dan berada 
di sebelah driving range, Area 

permainan baru ini bukan hanya pas 
untuk pemain pemula, tapi juga seluruh 
kalangan pegolf yang ingin mematangkan 
kemampuan bermain. Sekali main 
diperkenankan 3-6 orang dan maksimal 
permainan selama dua jam. Buka setiap 
hari, mulai pukul 06.00-18.00 (kecuali hari 
Senin mulai 12.00-18.00).

Penanggung Jawab Driving Range 
Bintaro, Dedi Supriadi mengatakan, selain 
memanfaatkan lahan milik Bintaro Jaya 
yang belum dipergunakan, juga sebagai 
antisipasi lonjakan pengunjung driving 
range saat pandemi. 

“Kami ingin lebih optimal, mengingat 
traffic pengunjung tinggi. Dalam sehari, 
bisa mencapai 175 golfer. Bahkan jika 
dengan tamu lain hampir 300 pengunjung. 

Bintaro 9 Hole di Driving Range 

Pengelola Kawasan Bintaro Jaya 
meresmikan Bintaro 9 Hole di 
Driving Range Bintaro, akhir 
Agustus 2021. Fasilitas baru ini 
menjadi arena mini golf dan 
semakin melengkapi area driving 
range. 

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, 
kami buat mini golf,” ujar Dedi, saat 
pembukaan Bintaro 9 Hole.

Untuk driving range, pemain dikenakan 
Rp140 ribu/100 bola pada hari kerja dan 
Rp 160 ribu/100 bola saat akhir pekan. 
Jam operasional mulai dari pukul 06.00-
20.00. Sementara untuk Bintaro 9 Hole 
dikenakan Rp 200 ribu/orang pada hari 
kerja dan Rp250 ribu/orang pada akhir 
pekan. 

“Kami berikan waktu dari last order 
sampai menghabiskan 100 bola hingga 
pukul 20.00. Kapasitas maksimal saat ini 
50 persen, yakni 60 orang dari kapasitas 
normal 175 orang,” lanjutnya. 

Revitalisasi Total
Beroperasinya kembali driving range, 

tentu dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat. Seperti maksimum 
pengunjung 2 player tiap bay, durasi 1 
jam per 100 bola di tiap bay, maksimal 
25 persen dari kapasitas, locker room 
tutup, menunjukkan sertifikat vaksin, kursi 
tamu untuk menunggu ditiadakan, wajib 
menggunakan masker, skrining aplikasi 
PeduliLindungi, dan anak di bawah 12 
tahun tidak diperkenankan masuk. 

Menurut Dedi, lahan milik Bintaro 
Jaya untuk driving range sebagai sarana 
olahraga, cukup luas dan potensial 
untuk menampung golfer di Bintaro Jaya. 
Tentunya dengan beberapa fasilitas yang 
akan semakin dilengkapi. 

“Ada 2 Pro Shop untuk melengkapi 
fasilitas stik yang cukup terkenal dan 
murah. Kami juga siapkan food corner 
dengan menu-menu andalan, seperti 
bubur ayam, kopi, croissant, dan lain-lain. 
Lalu ada loker pria dan wanita, mandi air 
panas, serta mushalla,” papar Dedi. 

Rencana ke depan, driving range akan 
memiliki dua VIP room yang ditujukan bagi 
relasi para pegolf, untuk menggelar rapat 
atau latihan secara privasi. Bulan Oktober, 
akan melakukan revitalisasi total fasilitas di 
dalam area.

Info Kawasan
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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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S alah satu lembaga kursus yang tetap mengadakan 
pembelajaran selama pandemi, yaitu Bimbingan Belajar 
Sony Sugema College (SSC) Juara, Ruko Victorian Bintaro, 

Sektor 3A. Bahkan, tahun 2021, sebanyak 95 persen siswa-siswi 
SSC berhasil lulus tes Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hasil tersebut 
merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Manager Operasional SSC Juara, Suprianto Annaf, 
meningkatnya prosentase ini sebagai bukti berhasilnya penerapan 
pembelajaran offline yang dikombinasikan dengan online. 
Terlebih dengan target pasar yang diketahui tetap membutuhkan 
pembelajaran secara offline atau tatap muka.

Pembelajaran secara offline tentunya berdasar atas izin orang 
tua siswa melalui angket yang telah disebarkan. Hasilnya, sebagian 
besar orang tua siswa mengizinkan adanya pertemuan tatap 
muka. Pasalnya, ada target akademik, para siswa harus bersaing 
dengan siswa lain dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN) pada siswa jenjang SMA.

“Ujian dalam seleksi PTN pun terbagi delapan kategori. Artinya, 
mereka harus dapat nilai bagus dan harus bersaing. Mayoritas 
siswa Bintaro Jaya relatif memilih target universitas negeri dengan 
fakultas besar, sehingga kami memberikan kesempatan mereka 

Anak-anak tampaknya tetap semangat dalam 
menimba ilmu, kendati masih dalam masa pandemi 
selama 1,5 tahun ini. Mereka tidak hanya mengikuti 
pelajaran sekolah secara daring, tapi juga tetap 
menambah jam belajar, mengasah kreativitas, dan 
keterampilan di tempat kursus. Metode belajar 
secara online dan offline pun diterapkan sesuai 
kebutuhan siswa.

Teks: Nadia, Rio, Icef

untuk mencapai target dan jangan sampai 
mereka mengulang,” jelas Supri. 

Kendala-kendala belajar saat pandemi 
pun ditemukan. Siswa-siswa lebih 
memahami pembelajaran kinestetik. 
Namun, selama pandemi, siswa dipaksa 
belajar secara daring melalui audio atau 
video yang membuat mereka cepat 
bosan, hingga akhirnya meninggalkan 
room. Sekolah-sekolah juga melakukan 
metode yang sama. 

“Jadi, menurut saya, kendala terjadi 
pada ketidakcocokan sarana belajar. Sejak 
awal pandemi, kami juga dilema mencari 
aplikasi belajar. Sampai akhirnya ketemu 
Google Meet dan Zoom. Tapi, ternyata 
tidak ada progres belajar dan hasil try out 
para siswa anjlok, sementara ujian akan 
berlangsung,” imbuhnya.

Tahun lalu, sebelum bulan Juli 2021, 
kombinasi offline dan online mulai 
diterapkan. Saat ini, SSC baru berani tatap 
muka dengan kelas konsultasi. Sambil 
berjalan, pihaknya menyusun lagi rencana 
online dan offline bagi siswa SD hingga 
SMA. 

 
Kursus Gratis

Demikian halnya dengan Global Art 
Bintaro, lembaga kursus menggambar 
yang berlokasi di Ruko Multiguna, Sektor 
3A. Adanya pandemi membuat kursus 
terhenti untuk sementara waktu. Lalu mulai 
disusul dengan pembelajaran secara online 
sejak bulan April 2020. Tentunya hal ini 
menjadi suatu kendala, lantaran saat itu 
tidak semua orang tua siswa menguasai 
aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain. 

“Saat itu Zoom dan Google Meet belum 
terlalu popular. Kami masih pakai 
WhatsApp atau Video Call. Misalnya, guru 
mengirim contoh gambar dan anak-anak 
mencoba menggambar dan mewarnai 
sesuai dengan arahan guru. Lalu mereka 
kirim dengan waktu yang sama seperti 
belajar biasa,” ujar Prinsipal Global Art 
Bintaro, Aurelia Ong. 

Oleh sebab itu, pada awal-awal sampai 
dua bulan pandemi, pihaknya memberikan 
kursus gratis untuk kelas online. Kemudian 
dinaikkan menjadi 50 persen, 75 persen 
hingga akhirnya biaya kembali ke 100 
persen. 

Kelas konsultasi secara tatap muka di SSC.
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“Walaupun ada penurunan jumlah 
murid, tapi kami tetap memberikan 
program terbaik dengan tingkat tertentu 
yang disesuaikan dengan perkembangan 
dan kemampuan anak,” lanjut Lia. 

Global Art Bintaro, sudah dikenal 
sebagai salah satu kursus menggambar 
dengan program kesenian yang kaya dan 
suasana belajar yang menyenangkan. 
Para siswa juga dapat meningkatkan 
kedisiplinan, mengekspresikan kreativitas,  
mengembangkan kemampuan artistik, dan 
memaksimalkan potensi dalam belajar.

Untuk program anak usia di bawah 
tujuh tahun, biasanya diawali pengenalan 
gambar dan alat-alat menggambar, 
dengan cara yang menyenangkan 
dan memancing rasa ingin tahu anak. 
Sedangkan di tingkat 7-12 tahun, 
anak sudah mulai diajari teknik-teknik 
menggambar dasar dengan alat 
menggambar yang lebih kompleks, seperti 
cat air atau poster.

Pengajaran secara tatap muka telah 
dimulai sejak bulan Februari 2021. Kala 
itu, kasus Covid-19 mulai melandai. 
Lalu kembali terhenti, karena adanya 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) pada bulan Juni-Juli 
dan kembali buka di bulan September 
2021. 

Balet dan Orkestra
Di Bintaro Jaya, juga ada tempat kursus 

balet yang memadukan pertunjukan balet 
dengan live orchestra, yakni Balletomane. 
Mereka bekerjasama dengan Kidscenter 
Studio, yang berlokasi di Jalan Bintaro 
Utama 9, Sektor 9. Ini merupakan wadah 
dan komunitas balet yang sangat 
menaruh perhatian di dunia tari balet 
dan melahirkan karya-karya seni yang 

membanggakan dunia tari Indonesia.  
Pemimpin Balletomane Jasin 

Dionisius mengatakan, konsep seninya 
yaitu pertunjukan balet dipadukan dengan 
live orchestra, dengan tata suara, tata 
cahaya, tarian, dan visual yang memukau. 
Bahkan ia bersama tim Balletomane telah 
mengapresiasi karya-karya Chrisye yang 
telah menjadi legenda di Indonesia. 

“Nyatanya bisa dipadukan dengan 
tari balet yang bukan berasal dari 
budaya Indonesia. Lagu-lagu Chrisye 
sudah sangat dikenal di masyarakat dan 
sudah sering dibawakan dalam berbagai 
pertunjukan. Namun, untuk pertunjukan 
balet, awalnya banyak yang tak percaya. 
Lagu-lagu tersebut menjadi lebih indah 
dan match dengan pertunjukan balet,” 
ujar art director dalam pagelaran “Seberkas 
Cahaya, A Ballet Tribute to Chrisye” 
tersebut. 

Adanya pandemi hampir dua tahun, 
membuat pertunjukan berhenti. Bahkan, 
banyak sekali murid yang mengambil cuti 
latihan, lantaran usia anak yang masih 
kecil sehingga pembelajaran secara online, 
dianggap kurang maksimal. Tapi sebagian 
masih berusaha tetap semangat belajar 
balet secara online.

“Menurut saya, ini kembali ke persoalan 
bagaimana kiat seorang guru mengajar 
dalam situasi tersebut. Seperti halnya 
dalam balet, guru harus jeli dan mengerti 
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Pada awal-awal 
sampai dua bulan 
pandemi, Global Art 
Bintaro memberikan 
kursus gratis untuk 
kelas online.
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postur si anak. Saya selalu memposisikan 
cara saya mengajar secara online sama 
dengan cara mengajar offline, seolah murid 
tetap berada di studio. Bagaimana kita 
memberikan jiwa, aura, sampai ke anak, 
walaupun secara online,” jelasnya. 

Ketika angka terkonfirmasi Covid-19 
kian melandai, membuat sebagian 
besar orang tua murid menghendaki 
pembelajaran secara offline dibuka kembali. 
Terlebih antusias tinggi warga Bintaro 
sangat besar dalam menghendaki kegiatan 
untuk anak. Balletomane mulai belajar 
tatap muka pada bulan September 2021. 
Prokesnya tetap menggunakan masker, 
face shield, cuci tangan pakai sabun atau 
sanitizer. 

“Kami menghimbau kepada orang tua, 
seandainya anak-anak ada flu sedikit, agar 
tidak mengikuti kelas. Kami hanya memberi 
kesempatan kepada pengantar untuk 
mengantar sampai depan kelas. Jika ingin 
menunggu, bisa di area Kidscenter Studio 
atau di mobil,” terang Jasin.

Durasi belajar 50 menit dan 10 menit 
untuk istirahat minum dan komunikasi 
guru dengan murid. Balletomane saat ini 
memiliki sekitar 30 siswa baru, yakni usia 3 
tahun sampai remaja. 

“Untuk anak usia tiga tahun, dengan 
catatan harus aktif. Jumlah anak dalam 
sekelas juga kami batasi. Kami tetap 
memberikan pilihan metode untuk 
pengajaran offline atau online. Misalnya, 
tujuh anak tatap muka, 1-2 anak belajar 
online,” lanjutnya. 

kelas grup maksimal hanya lima siswa, serta 
menjaga jarak minimal 2 (dua) meter. 

“Protokol kesehatan yang diterapkan di 
Sincere Music Yamaha yang utama, yaitu 
guru dan murid sudah divaksin. Mencuci 
tangan sebelum memasuki area tempat 
kursus, memakai masker selama kursus 
berlangsung, serta menjaga jarak antara 
guru dan siswa selama kursus berlangsung,” 
terang Natassia.

Sejauh ini, untuk pembelajaran offline, 
Sincere menerapkan durasi belajar private 
di tempat kursus selama 30 menit dan grup 
60 menit. Natassia menyatakan, siswa tetap 
merasa nyaman di tempat kursus selama 
prokes (protokol kesehatan) berjalan 
dengan tertib. 

Sincere Music Yamaha Bintaro sudah 
eksis sejak tahun 2002 atau kurang lebih 
19 tahun. Berlokasi di Sektor 9 dan hingga 
kini telah menjadikan banyak anak muda 
Bintaro mahir memainkan alat musik. 
Ada dua program yang diselenggarakan 
kursus musik Sincere Yamaha. Yaitu, kelas 
grup meliputi Music Fantasy (usia 2 tahun), 
Music Wonderland (3 tahun), dan Junior 
Music Course (usia 4-5 tahun) dan kelas 
Private mencakup piano klasik, piano pop, 
keyboard, vokal, biola, drum, gitar klasik, 
gitar akustik, gitar bass, gitar elektrik, 
saxophone, dan flute.

Hanya Kelas Privat
Belajar Bahasa Mandarin juga memiliki 

peminat yang tinggi di Bintaro Jaya. Get 

Wajib Sudah Vaksin
Begitu pula dengan Sincere Music 

Yamaha Bintaro, yang terletak di Ruko 
Sektor 9. Di masa PPKM level 3 ini, memiliki 
dua pilihan kursus bagi siswa mereka, 
online atau offline. Bimbingan tatap muka 
disesuaikan dengan kesiapan guru dan 
murid, tetapi pada umumnya kegiatan 
belajar di Sincere berlangsung secara 
online. 

“Siswa boleh memilih kursus online atau 
offline, diserahkan kepada kesiapan siswa 
dan guru dalam mengikuti pembelajaran 
kursus selama pandemi,” jelas L. Natassia 
BDS, MM, Kepala Sekolah Sincere Music 
Jabodetabek.

Kendala justru terjadi pada sistem 
belajar online. Antara lain, masalah 
sinyal selama kegiatan belajar, siswa 
mengalami kebosanan, karena sekolah 
formal juga memberlakukan belajar 
online. Banyak siswa memilih berhenti 
dulu untuk sementara, tidak melanjutkan 
pembelajaran di tempat kursus atau cuti 
karena masalah kesehatan dan terkena 
dampak pandemi.  

Program belajar dengan sistem online 
diselenggarakan dengan kurikulum dan 
silabus yang diberikan oleh Yamaha Musik 
Indonesia dan diterapkan oleh guru untuk 
setiap lesson.

Untuk kegiatan belajar offline, Sincere 
memberlakukan pembatasan khusus, yaitu 
dengan menjaga jarak di kelas minimal 1 
(satu) meter antara guru dan siswa, untuk 

Pemimpin Balletomane Jasin Dionisius 
mengatakan, konsep seninya yaitu dengan 
memadukan pertunjukan balet dengan live 
orchestra, dengan tata suara, tata cahaya, 
tarian, dan visual yang memukau.
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Kegiatan belajar di Sincere Music Yamaha Bintaro pada umumnya berlangsung secara online.



Laporan Utama
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Smart merupakan bimbingan belajar dan 
kursus bahasa Inggris dan Mandarin yang 
sudah eksis sejak tahun 2006. Mereka 
menerima siswa, mulai dari tingkat SD 
hingga mahasiswa atau dewasa. 

Sejak pandemi melanda dunia di tahun 
2020, Get Smart menerapkan sistem belajar 
via online. Namun, ada beberapa momen, 
mereka membuka ruang belajar untuk para 
siswa. Menurut Ika Napitupulu, pemilik Get 
Smart, mereka sempat menyelenggarakan 
kegiatan belajar offline sebelum PPKM 
seri 2 bulan Agustus lalu. Tapi kembali ke 
belajar online saat tingkat penderita varian 
delta semakin meningkat. 

Ketika Get Smart membuka kelas 
offline mereka menerapkan beberapa hal. 
Pertama, murid hanya kelas privat saja, jadi 
hanya one-on-one dengan guru. Kedua, 
kelas dibatasi. Dalam satu waktu, hanya tiga 
kelas yang berjalan bersamaan di ruang 
berbeda. Ketiga, setiap pergantian murid 
dilakukan penyemprotan dan dilap semua 
meja kursi. 

Guru dan murid wajib memakai masker. 
Sebelum masuk kelas, siswa dan guru wajib 
mencuci tangan dan diukur suhu badan, 
jarak antara tempat duduk guru dan siswa 
dua meter, orang tua hanya drop off siswa 
di tempat les dan tidak diijinkan untuk 
menunggu. Durasi waktu belajar dibatasi 
hanya 1 jam (60 menit) tiap sesi.

Saat ini, Get Smart memiliki 30 siswa, 
dengan minat terbesar di bahasa Mandarin. 
Untuk paket belajar, ada dua pilihan. Yakni, 
belajar bahasa Mandarin/Inggris, pelajaran 
disesuaikan dengan kurikulum sekolah, 
jadwal seminggu satu kali selama 60 menit, 
dan one-on-one (privat). Kurikulum Get 
Smart terdiri atas kelas Basic level 1,2,3, 
kelas Intermediate level 1,2,3, dan kelas 

Advance level 1,2,3. Tiap level terdiri atas 16 
sesi. Dalam waktu dekat, Get Smart akan 
buka kelas bahasa Jepang.

Karantina
Selain protokol kesehatan yang sudah 

umum diterapkan di berbagai lembaga 
pendidikan, ada pula tempat kursus yang 
lebih ketat dalam prosedur prokesnya. 
Misalnya, SSC Juara memiliki aturan pada 
anak yang keluar kota dan sakit, tidak boleh 
masuk dan harus dikarantina di rumah 
selama 14 hari, serta wajib mengikuti 
pembelajaran online. 

Sementara untuk pembelajaran offline 
ada pembatasan siswa, jika seharusnya 12 
orang, saat ini hanya 50 persen dengan 
waktu pembelajaran 90 menit. Kemudian 
sterilisasi kelas setelah dipakai, adanya 
pembersih udara, dan sterilisasi meja 
dengan disinfektan. 

“Siswa wajib double masker, face shield, 
cek suhu, bawa sanitizer, dan lain-lain. Suhu 
di atas normal, kami minta untuk belajar 
online. Dalam satu meja hanya ada satu 
guru dan dua siswa dengan jarak yang 
ditentukan. Siswa dari jenjang SD sampai 
SMA pun diwajibkan mematuhi protokol 
kesehatan ketat yang telah diterapkan,” 
tegas Supri.

Sedangkan antisipasi dilakukan apabila 
guru terkena Covid, semua harus waspada 
dan sigap terhadap apa yang dilakukan. 
Seperti guru yang tidak boleh masuk, 
sterilisasi kelas, dan bila anak terindikasi, 
dibantu agar mereka berani bicara jujur 
dan melakukan tracing. 

“Setiap siswa yang bersentuhan pun 
kami minta mereka tes Swab. Ketika 
mereka aman, baru boleh masuk kelas 

lagi. Tapi saya tidak menutup SSC secara 
total, dengan alasan mengakomodir anak-
anak sehat yang ingin belajar tatap muka,” 
tandasnya. 

Di Global Art Bintaro pun demikian. Jika 
ada guru atau murid terkonfirmasi positif, 
maka seluruh kelas diliburkan selama dua 
pekan dan dipakai untuk sterilisasi seluruh 
ruangan. Oleh karena itu, jika ada yang sakit, 
mereka tidak memperbolehkan ikut kursus 
secara tatap muka.

Mereka juga mengurangi kapasitas kelas 
hingga 50 persen, bahkan hingga 70 persen, 
untuk anak berusia 4-6 tahun. Siswa wajib 
membawa surat persetujuan orang tua untuk 
belajar tatap muka di kelas. Setiap siswa 
boleh memilih untuk mengikuti kursus online 
atau offline.

Setiap murid ketika tiba di tempat 
kursus, wajib mengukur suhu, mencuci 
tangan dengan sabun, dan tas yang mereka 
bawa pun disterilkan dengan disinfektan. 
Lalu, sebagai upaya meminimalisir 
penularan di dalam kelas, Global Art 
juga melakukan sterilisasi kelas dengan 
menggunakan sinar ultraviolet, agar 
membunuh kuman yang ada di permukaan. 

“Setiap pertukaran kelas, kami 
memberikan jeda setengah jam, agar tidak 
terjadi penumpukan. Kami pun membukakan 
pintu untuk murid. Alat-alat untuk 
menggambar dan mewarnai juga tidak boleh 
pinjam-meminjam,” tandas Aurelia.

Kendati kasus harian terus menurun, 
kita memang harus tetap waspada selama 
virus Covid-19 ini masih ada. Tetap jalankan 
protokol kesehatan dengan ketat. Anak-anak 
tetap prioritas untuk dijaga keamanan dan 
keselamatannya. Jangan sampai muncul 
klaster sekolah atau tempat kursus ya.

Get Smart membuka kelas offline dengan 
menerapkan kelas privat, murid one-on-one 
dengan guru.

Untuk pembelajaran offline, SSC membatasi siswa hanya 50 persen dengan waktu 90 menit.
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Sebuah klinik gigi berkomitmen melayani pasien 
dengan penuh kasih dan professional, serta standar 
tertinggi dalam lingkungan bersih dan nyaman. 
Mereka menanggalkan masalah gigi Anda, agar 
tetap sehat dan tersenyum manis.

Teks: Rio Aribowo

B eauteeth hadir di Fresh Market 
Bintaro untuk mengatasi berbagai 
masalah gigi Anda. Klinik gigi ini 

tak hanya mengentaskan masalah, namun 
juga memberi kenyamanan bagi pasien. 
“Kami menggunakan teknologi dan teknik 
gigi terkini untuk membantu pasien dalam 
menyelesaikan masalah gigi, agar kembali 
mendapatkan senyuman terbaik,” jelas drg 
Nena Febrina, pendiri Beauteeth.

Beauteeth melayani perawatan gigi 
untuk anak-anak dan dewasa, oleh dokter 
gigi umum dan dokter spesialis, seperti 
tambal gigi, cabut gigi, pembersihan 
karang gigi (scaling), perawatan saluran 
akar gigi, behel gigi (orthodontist), 
pemutihan gigi (bleaching), dan berbagai 
pembuatan gigi tiruan. Ada juga perawatan 
untuk Direct Veneer & Indirect Veneer untuk 
pasien yang mempunyai masalah gigi 
patah, gigi renggang, atau gigi berwarna 
kekuningan.

Sejak awal pandemi, klinik yang eksis 
sejak 2018 ini berkomitmen untuk tetap 
menjalankan protokol kesehatan ketat. 
Antara lain, cek suhu badan sebelum mulai 
bekerja, wajib pakai masker, memakai APD 
lengkap, pemberian rutin multivitamin 
setiap bulan untuk menjaga daya tahan 
tubuh, semua karyawan (dokter, staf, 
asisten) sudah mendapatkan vaksin 
lengkap, wajib melakukan rapid antigen/
PCR bagi setiap karyawan yang bergejala 
atau ada karyawan yang terkonfirmasi 
positif Covid 19.

Sedangkan prokes yang wajib dilakukan 
untuk kenyamanan pasien, yaitu cek 
suhu, memakai masker, dihimbau tidak 
diperbolehkan membawa pendamping, 

kecuali pasien anak, wajib mengisi form 
informed consent perawatan gigi selama 
masa pandemi, dan wajib memakai APD 
level 1.

Sterilisasi Ketat
Untuk peralatan, Beauteeth juga 

menerapkan beberapa aturan. Contohnya, 
pemakaian alat vacuum aerosol yang 
berfungsi untuk menghisap partikel 
droplet atau aerosol, sterilisasi alat dengan 
autoclave teknologi terbaru, sterilisasi 
ruangan praktek dan area dental unit 
setiap pergantian pasien, sterilisasi dengan 
pemakaian lampu UV selama 60 menit 
pada ruangan praktek, setiap selesai semua 
pasien, dan sterilisasi ruang tunggu setiap 
pergantian pasien (seperti gagang pintu, 
sofa, meja, mesin EDC).

“Di Beauteeth, kami memiliki enam 
dokter gigi umum, dua dokter spesialis 
bedah mulut, satu dokter spesialis 

Gerai Bisnis

B E A U T E E T H

Percantik Gigi

orthodontic, dan satu dokter spesialis 
konservasi gigi,” ucap drg. Nena.

Harga perawatan gigi di Beauteeth 
mulai dari Rp500 ribu-Rp3.5 juta. Setiap 
bulan, ada promo menarik untuk 
perawatan gigi. Seperti bulan September 
lalu, promo diskon 20% untuk perawatan 
scaling, tambal gigi, dan tambal estetik, 
bagi pasien yang sudah vaksin minimal 
dosis pertama, dengan menunjukkan 
sertifikat vaksin. Ada juga diskon 10% bagi 
pasien yang belum vaksin. “Kami juga ada 
hot promo untuk Direct Veneer dengan 
paket untuk 8 gigi seharga Rp5 juta,” 
lanjutnya.

Nena berharap, dengan layanan yang 
baik dari Beauteeth, pasien akan menerima 
perawatan berdasarkan diagnosis yang 
cermat dan tepat atas keluhan gigi pasien. 
“Kami adalah solusi untuk perawatan 
gigi yang tepat untuk kesehatan gigi,” 
pungkasnya.



Kuliner

Kafe dan restoran berkonsep open air ini berlokasi di 
Jalan Sukabakti, Sawah Baru, atau dekat jalan baru 
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ). Kini, menjadi 
tempat favorit warga Bintaro Jaya dan sekitarnya untuk 
sekadar bersantai dan melepas penat.

Ada pula beberapa menu nasi yang 
dikombinasi dengan pilihan ikan, daging, 
atau ayam. Minumannya, ada Ice Koffie 
Bi, yaitu espresso susu dan gula aren 
dengan harga Rp27.000. Tak kalah segar, 
ada Ice Strawberry Latte seharga Rp45.000. 
Ada yang bisa dipesan dengan sistem 
pemesanan via barcode dengan kisaran 
harga mulai dari Rp30.000-Rp65.000.

“Ke depan, Bi.Coffee yang berangkat 
dari penggalan nama pemilik, yaitu 
Salsabila, akan melebarkan sayap menjadi 
wedding venue bernama Bumi Rosalin 
yang masih dalam tahap pembangunan,” 
bebernya.

Bi.Coffee
Jalan Sukabakti 1 No. 5, Sawah Baru
Jam buka: 10.00-18.00 (Senin tutup)

B i.Coffee hadir sejak akhir Juli 
2021 dengan menonjolkan 
pendopo dan pelataran bertema 

kebudayaan Indonesia. Ditambah menu 
makanan Indonesian-Western, serta suasana 
alam yang sejuk dan rindang. “Konsep open 
air untuk menjawab permintaan konsumen 
di masa pandemi. Masyarakat butuh suatu 
tempat yang terbuka, nyaman, dan aman,” 
ujar Syauqi, Operational Manager Bi.Coffee. 

Menempati lahan seluas dua hektar, 
kapasitas 80 persen outdoor dan 20 persen 
semi indoor. Secara keseluruhan, bisa 
menampung sebanyak 150 pengunjung. 
Meja antarpengunjung pun diatur 
agak berjauhan, sesuai syarat di masa 
pandemi. Prokes yang ketat, beberapa spot 
cuci tangan, dan pembatasan pengunjung. 
Namun, kerap terlihat ramai karena banyak 
pengunjung yang membawa keluarga. 

“Dengan prokes yang ketat, udara 
terbuka, kolam ikan, udara sejuk, 
banyak penghijauan, serta banyak spot 
instagramable, diharapkan bisa menjadi 
hidden gem di daerah Bintaro. Nggak perlu 

B I . C O F F E E

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman
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pergi jauh-jauh, karena di sini sudah seperti 
di Bandung atau Puncak,” ungkapnya.

Menu Andalan
Sementara Chef Andalan Bi.Coffee, Asep 

Karya mengungkapkan, beberapa signature 
yang menjadi andalan di Bi.Coffee. Salah 
satunya, Jumbo Kombos berisi chicken 
wings, french fries, wedges, dan onion ring, 
dengan harga Rp63.000. Lalu beberapa 
varian waffle, karena memiliki karakter 
Belgian waffle dengan cita rasa yang 
crunchy. Seperti cheese and strawberry 
stuffed, seharga Rp40.000.

Kafe dan Restoran Open Air
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Komunitas

D i antara hype komunitas 
sepeda, lari, dan motor yang 
bermunculan saat pandemi 

melanda, ternyata masih ada kumpulan 
penggiat lain yang tak kalah seru, yaitu 
komunitas inline skate. Mereka kerap 
rolling santai di pedestrian Boulevard 
Bintaro Jaya (Emerald) dan area Gelora 
Bung Karno (GBK).

Tonny Hertanto, Head Club Bintaro 
Inline Skate, menyatakan kegiatan 
rutin mereka sebelum pandemi, yaitu 
menjalin tali silaturahim antarkomunitas 
dan road skate ke beberapa tempat di 
Jakarta, Bogor, Tangerang, dan beberapa lokasi lain. 

“Kami pernah mengikuti lomba dan meraih juara. Mulai dari 
skate cross tingkat regional oleh pemain remaja, dewasa, dan 
anak anak, lalu lomba speed yang diwakili anak anak yang baru 
bergabung di komunitas,” cerita warga Kuricang Bintaro, Sektor 3A.

Komunitas ini awalnya dimulai dari hang out bareng beberapa 
orang pehobi inline skate di Car Free Day Bintaro sekitar tahun 
2015. Akhirnya, sepakat membentuk komunitas bernama Bintaro 
Inline Skate (BIS), bulan Februari 2016, oleh para founder. Antara 
lain, Fajar Delta Permana, Mochamad Faiz Sontani, Bilza Risalah, 
Arga Prayoga, dan Samsul Bakhri. Dari hari ke hari anggota BIS terus 
bertambah dan mencakup semua umur, mulai dari anak umur 4,5 
tahun hingga 50 tahun.

Saat itu, mereka memiliki program seru bernama Fun Night 
Rolling setiap hari Rabu dan Sabtu malam selepas Maghrib, 
berlokasi di pedestrian Emerald Bintaro. Mereka “gelindingan” seru 
malam itu sampai letih. Acara juga diisi dengan sesi belajar bagi 
anggota yang ingin lebih lihai bersepatu roda.

BIS Club
BIS terus menggelinding dengan kegiatan-kegiatan baru yang 

akhirnya membuat banyak orang tertarik untuk belajar. Tonny 
menjelaskan, potensi dari anak-anak Bintaro dan sekitarnya yang 
bermain bersama di komunitas, setelah mengikuti berbagai 
macam lomba, ternyata mampu mencetak prestasi yang 
membanggakan.

B I N T A R O  I N L I N E  S K A T E

Rolling Safe Rolling Fun

Sekelompok warga Bintaro dan sekitarnya memilih 
setia meluncur dengan sepatu roda untuk kebugaran 
tubuh dan demi “fun” tentunya….

Teks: Rio Aribowo

Untuk memfasilitasi keberlanjutan pembelajaran anak-anak ke 
tingkat lebih lanjut, ditambah adanya sosok member di komunitas 
yang punya passion untuk melatih anak-anak, yakni Coach Alfi, 
diputuskan membentuk BIS School. Mereka membuat program 
pengajaran rutin yang konsisten dan memadai, serta mengikuti 
standar pelatihan yang ada. 

Dalam perjalanannya, BIS School bertransformasi menjadi 
BIS Club, sejak bulan April 2019, dengan tidak meninggalkan 
identitasnya sebagai komunitas. Hingga kini, BIS sudah terdaftar 
di induk olahraga Sepatu Roda Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. 
Tempat latihan mereka di Gedung Parkir Plaza Bintaro Jaya dan 
Jakarta International Rolling Track Arena. Follow Instagram mereka 
@bintaroinlineskate.

Tonny berharap, BIS Club menjadi klub yang secara konsisten 
memberikan pengajaran sepatu roda yang aman, nyaman, dan 
seru, sesuai tagline BIS Club, yaitu Rolling Safe Rolling Fun. Keep 
Rollin’ BIS!
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Pendidikan

S ejak dicanangkan pada tahun 
2017, Rumah Baca memang 
ditujukan sebagai wadah untuk 

mengenalkan literasi terhadap anak. Hal ini 
diungkapkan Pustakawan atau Pengelola 
Rumah Baca Bintaro Jaya, Nurul Komariah.

Menurutnya, bagaimana agar anak 
mengenal dunia melalui buku. Seperti 
yang dilakukan PT JRP dan PBSIBJ pada 
tahun 2019 untuk mengajak anak-anak 
mengenal pengetahuan melalui lomba 
literasi antar-SD pada HUT RI, serta 
sosialisasi kebencanaan dan beragam 
rancangan kegiatan yang tertunda karena 
pandemi. 

“Lalu apa yang kami lakukan? 
Mengingat adanya keterbatasan bagi 
anak-anak yang menjalankan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ), lalu kami fasilitasi wifi gratis 
di sini bagi anak-anak yang tidak memiliki 
kuota untuk mengerjakan tugas,” ungkap 
Nurul yang juga penanggungjawab harian 
di Rumah Baca Bintaro Jaya. 

Program Sahabat Belajar yang berjalan 
sejak September 2020 mendapat antusias 

R U M A H  B A C A  B I N T A R O  J A Y A

Fokus pada Program Sahabat Belajar

Rumah Baca Bintaro Jaya 
merupakan bentuk Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT Jaya 
Real Property (JRP) bekerjasama 
dengan Perkumpulan Bakti 
Sosial Ibu-ibu Bintaro Jaya 
(PBSIBJ). Rumah Baca berlokasi di 
perempatan Jalan Elang, Sektor 9. 
Fokus dengan program “Sahabat 
Belajar” sebagai upaya membantu 
anak-anak yang mengalami 
kesulitan dalam belajar di masa 
pandemi.

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

yang baik. Seperti anak-anak yang 
bermukim di sekitar Permata Bintaro, lalu 
Parigi yang jauh-jauh datang ke Rumah 
Baca untuk sekadar belajar dan membaca. 

“Selain adanya fasilitas wifi selama 
pandemi, program Sahabat Belajar pun 
membantu anak-anak yang belum 
bisa membaca, menulis, dan berhitung 
(calistung). Jadi, kami membantu mereka 
secara sukarela. Sahabat Belajar masih 
tetap berjalan hingga Pembelajaran Tatap 
Muka Terbatas (PTMT) diterapkan,” ujarnya. 

Gerakan Literasi Sekolah
Rumah Baca Bintaro Jaya diharapkan 

selalu memberikan manfaat positif bagi 
masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya permintaan pembelajaran 
Bahasa Inggris dan Matematika secara 
tatap muka, untuk membantu anak-anak 
yang lama tidak bertemu guru.

“Saat ini, ada 14 orang dan dibagi 
bertahap dengan jadwal sepekan dua 

kali. Kami fleksibel 
masalah waktu. 
Semoga tahun ini 
bisa merevitalisasi 
rumah baca, 
sehingga lebih 
terlihat strategis 
dan indah,” jelasnya. 

Selain program 
Sahabat Belajar, 

Rumah Baca Bintaro Jaya yang terealisasi 
pada April 2018 memiliki tujuh sekolah 
binaan dari program Gerakan Literasi 
Sekolah. Yaitu, SDN Pondok Karya, SDN 
Pondok Betung 4, SDN Pondok Kacang 
Timur 2, SDN Pondok Jaya 2, SDN Sawah 4, 
SDN Pondok Pucung 3, dan SDN Pondok 
Ranji 2.

“Program kegiatan literasi sekolah 
menyasar pada kelas 1 sampai kelas 3 SD. 
Kami berikan lemari dan buku bacaan. Jadi, 
tiap kelas tersebut ada pojok baca untuk 
menarik minat anak dalam membaca,” 
bebernya. 

Sebelumnya juga ada kegiatan di akhir 
semester dengan lomba literasi, cerita 
pendek, mengarang, membaca nyaring, 
membaca puisi, festival literasi di Bintaro 
Jaya, workshop, seminar, membaca puisi, 
cerdas cermat, mengarang yang terbuka 
untuk 20 SD di kawasan Bintaro Jaya 
dengan dana yang berasal dari CSR Bintaro 
Jaya.



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

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

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)

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)

SEWA MOBIL

JASA
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Peristiwa

Pasar Modern Jaya Group bekerjasama dengan Polsek Pondok Aren, menggelar 
kegiatan vaksin bersama di Freshmarket Bintaro Jaya, hari Selasa, 31 Agustus 2021, mulai 
pukul 08.00-14.00. Ini merupakan vaksin dosis kedua aetelah acara yang sama diadakan 
tanggal 3 Agustus 2021. (rio)

RS Premier Bintaro bersama PERSI, IDI, IAMARSI, IKAMARS DPD Jabodetabek, IKLASI 
(Ikatan Kedokteran Laser Indonesia), Mandiri Inhealth, Telkom Indonesia, Admedika, dan 
Prudential, menyelenggarakan giant webinar dengan tema “Inovasi Tindakan Laser dalam 
Dunia Kedokteran”, hari Sabtu, 11 September 2021. Acara ini juga merupakan roadshow 
menuju HUT ke-23 RS Premier Bintaro, tanggal 12 Oktober mendatang. (rio)

RS Premier Bintaro: Giant Webinar tentang Laser

Vaksinasi Bersama Pasar Modern Jaya Group

Pengurus lingkungan bekerjasama dengan Puskesmas Pondok Pucung melakukan 
Grebeg Jentik di klaster Kasuari, Sektor 9, hari Sabtu, 18 September 2021. Ini salah satu 
upaya memutus mata rantai penularan Demam Berdarah Dengue (DBD) dari gigitan 
nyamuk Aedes Aegypti. (nadia)

Grebeg Jentik di Kasuari, Sektor 9

World Cleanup Day (WCD) atau Hari Bersih-Bersih Sedunia yang diperingati setiap 
pekan ketiga hari Sabtu di bulan September, adalah salah satu gerakan sosial terbesar di 
dunia yang menggerakkan masyarakat di beberapa negara untuk membersihkan sampah. 
Peringatan tersebut pun dilakukan warga Althia Park, hari Sabtu, 18 September 2021. 
(nadia)

Althia Park Peringati World Cleanup Day

Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) Bintaro mewisuda 331 mahasiswa dalam 
Dies Natalis ke-10 dan Wisuda Sarjana ke-6, hari Sabtu, 11 September 2021. Salah satu 
keunggulan lulusan UPJ, yaitu memiliki kesempatan untuk langsung bekerja di Grup Jaya 
sesuai dengan prestasi akademik. (nadia)

UPJ Wisuda Ratusan Sarjana Secara Daring

Sebagai upaya mencapai percepatan herd immunity, RW 09 Puri Bintaro bekerjasama 
dengan Puskesmas Sawah Baru melakukan vaksinasi kedua yang berlangsung di tepi 
danau Puri Bintaro, hari Rabu, 8 September 2021. Vaksin kedua tersebut mendapat antusias 
yang sangat tinggi dari masyarakat. (nadia)

Vaksinasi Kedua di Puri Bintaro






