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REGULER & ONLINE

future, education, today

SEKARANG DENGAN

PILIHAN KELAS

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.

BIMBINGAN BELAJAR
DENGAN LAYANAN MAKSIMAL UNTUK KELAS

maksimalkan
persiapan
PENILAIAN AKHIR
SEMESTER
kalian

SMP SMA AlumniSD

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!

Cabang Bintaro
Ruko Victorian Blok D-4 & D-5
Sektor 3A, Bintaro Jaya
Telp: 021 - 734 1119 / 734 1551

Cabang BSD
Ruko Tol Boulevard C-09, BSD
Telp: 021 - 531 58090 / 531 58089

INFO & PENDAFTARAN

www.sscbintarobsd.mutiara-ilmu.com
bimbel.sscbintaro_bsd

BELAJAR SEKARANG!

DAPATKAN

HARGA  KHUSUS
UNTUK SEMESTER 2
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Bintaro Golf Club (BGC) menjajal fasilitas baru di Driving 
Range Bintaro, Bintaro 9 Hole, hari Selasa, 5 Oktober 
2021. Mini golf yang tergolong unik karena hanya terdiri 
atas dua green dan empat tee box ini mampu menarik 
minat para pegolf. Komunitas BGC menyambut baik 
hadirnya Bintaro 9 Hole, sejak akhir Agustus lalu.

Bintaro Golf Club 
Main di Bintaro 9 Hole
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6 | Warga

Ini adalah potret warga Bintaro Jaya yang menjalankan 
hidupnya dengan memotret. Bermula dari kamera hadiah 
ulang tahun ke-13, Drigo Tobing memulai pengembaraan 
iluminasinya. Hasil foto Drigo kerap terpampang di 
majalah-majalah terkenal, seperti Matra, Rolling Stone 
Indonesia, dan majalah komunitas Kicau Bintaro.

17 | KOMUNITAS

Sacti Club 
Tendangan Sehat
Segala Usia
Para taekwondoin melatih jurus tendangan 
mereka sambil menatap layar komputer. Itu terjadi 
saat pandemi Covid-19 masih memiliki hashtag 
#stayathome. Kini, di saat suasana semakin 
membaik, para anggota komunitas Sacti Club siap 
“menendang” bersama lagi.

10 | LAPORAN UTAMA

Kuliner Unik
Bintaro Jaya sudah terkenal sebagai 
salah satu destinasi dan surganya kuliner. 
Beragam makanan dari berbagai daerah 
dan belahan negeri lain sepertinya ada 
di sini. Tapi kali ini, kami membicarakan 
kuliner-kuliner yang unik di Bintaro 
Jaya. Tak hanya soal rasa dan penyajian, 
tapi mengulas sisi lain dari resto, rumah 
makan, dan kafe. Penasaran? Yuk kita 
simak.

Drigo L. Tobing
Perspektif
Fotografer Kawakan
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Warga

Ini adalah potret warga Bintaro Jaya yang menjalankan hidupnya 
dengan memotret. Bermula dari kamera hadiah ulang tahun ke-13, 
Drigo Tobing memulai pengembaraan iluminasinya. Hasil foto Drigo 
kerap terpampang di majalah-majalah terkenal, seperti Matra, 
Rolling Stone Indonesia, dan majalah komunitas Kicau Bintaro.

Teks: Rio Aribowo

A yah dua putra ini juga menyukai 
film. Tidak heran, karena sebelum 
memutuskan menjadi fotografer, 

Drigo sempat ingin menjadi sutradara, 
namun panggilan kamera foto lebih 
terdengar nyaring dibanding teriakan 
“Action!”. Ingin tahu lebih banyak sosok pria 
kelahiran Medan ini? Simak obrolan kami 
berikut….  

Kapan pertama kali menyenangi 
fotografi hingga menekuni secara 
profesional?

Pertama kali, saya mengenal alat 
fotografi umur 13 tahun. Dapat hadiah 
ulang tahun dari ayah. Obyek apa saja, saya 
potret. Tidak hanya dokumentasi acara-
acara keluarga. Untuk jadi profesional tidak 
pernah terpikirkan. 

Setelah saya kuliah di Institut Kesenian 
Jakarta (IKJ), dulunya LPKJ Jurusan 
Sinematografi, saya mengenal lebih jauh 
apa itu fotografi. Sebenarnya saya ingin jadi 
sutradara. Tapi akhirnya menjadi fotografer. 
Saya memilih fotografer di industri pers. 
Pertama kali di Majalah Matra, kemudian 
Majalah Gatra, terus Majalah Rolling Stone 

Indonesia. Sebelum pensiun tahun 2019, 
balik ke Majalah Gatra sebagai editor 
foto.

Kenapa suka fotografi?
Banyak sebabnya. Pertama, 

fotografi itu hasil olahan otak 
kiri dan otak kanan. Fotografi itu 

kejujuran dalam berekspresi. Fotografi 
hanya satu frame, kita berusaha untuk 

memberi makna dengan menggunakan 
bahasa dan rasa estetika. Jadi tidak saja 
merepresentasikan realita (mimetik).

Secara singkat, bagaimana 
perkembangan fotografi di era 

2000-an sampai sekarang?
Fotografi di era 2000-an 

sudah menjadi bagian “gaya 
hidup”. Terlebih mekanisme 

fotografi itu ada di ponsel. 
Foto menjadi “representasi 

D R I G O  L .  T O B I N G

Perspektif Fotografer Kawakan
identitas”, juga media “pengakuan status” 
di ruang medsos. Ini sebuah gejala atau 
fenomena yang tiba-tiba mengguncang 
peradaban manusia. Aku berfoto maka aku 
ada. Foto bagian dr eksistensi manusia di 
era 2000-an.

Smartphone merupakan alat yang 
paling pas untuk berekspresi. Bahkan 
fasilitas yang tersedia semakin memancing 
kita untuk melahirkan foto-foto artistik. Tapi 
secanggih apapun alat, kita harus melatih 
cara melihat dan merepresentasikan. Cara 
melihat, itu yang penting dalam fotografi. 

Teknologi memang semakin canggih, 
tapi dalam hal gagasan atau ide sering 
mentah atau terasa mencari-cari. Oleh 
karena itu, ketika memberikan sharing, saya 
sering berpesan untuk rasakan dulu apa 
yang didapat dari pengalaman visual itu. 
Tidak lagi berbicara teknis. Teknis sudah 
selesai, karena mekanisme sudah dijawab 
oleh kemajuan teknologi.

Pengalaman paling berkesan selama 
menjadi fotografer?

Pernah motret offshore di Laut Natuna. 
Waktu itu, belum ada drone, jadi harus naik 
crane yang cukup tinggi di atas laut he 
he…. Sewa helikopter masih mahal waktu 
itu.

Apa saja kegiatan selama pandemi 
yang berhubungan dengan fotografi?

Kegiatan fotografi untuk profesi 
selama pandemi jelas sepi. Tapi saya tetap 
merawat rasa dengan memotret apa saja 
yang ada di sekitar saya. Sering ikut forum-
forum fotografi melalui zooming.

Apa rahasianya bisa tetap eksis 
menjadi fotografer sampai saat ini? 

Rahasia agar tetap eksis, ya tetap saja 
berkarya terus sebesar atau sekecil apapun. 
Latih rasa dan intuisi melalui pengalaman 
visual. Lihatlah sesuatu dari sudut estetika. 
Banyak membaca buku atau cari informasi-
informasi yang bermanfaat.
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“K ami sudah sering main di sini, 
tapi kalau bersama anggota 
BGC lain, baru sekarang, 

sekaligus meramaikan Bintaro 9 Hole. Main 
golf bukan persoalan jauh-jauhan, tapi 
bagaimana pemain belajar nge-chip atau 
memukul dari jarak dekat,” ujar Ketua 
Umum BGC, Andi Hassan.

Bintaro 9 Hole pun memberikan 
manfaat tersendiri untuk berlatih. Terutama 
saat pertandingan interleague untuk jarak 
dekat, pemain telah terbiasa. “Sebagai 

Bintaro Golf Club (BGC) menjajal 
fasilitas baru di Driving Range 
Bintaro, Bintaro 9 Hole, hari Selasa, 
5 Oktober 2021. Mini golf yang 
tergolong unik karena hanya terdiri 
atas dua green dan empat tee box 
ini mampu menarik minat para 
pegolf. Komunitas BGC menyambut 
baik hadirnya Bintaro 9 Hole, sejak 
akhir Agustus lalu.

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

komunitas dengan mayoritas warga 
Bintaro Jaya, kami sangat bersyukur ada 
ide dari Bintaro Jaya membuat mini golf ini,” 
sambungnya. 

Untuk bermain di mini golf, pemain 
harus membawa stik sendiri, karena 
tidak ada penyewaan stik. Jika butuh 
pendamping profesional, pihak driving 
range akan menyediakan. 

Petugas akan mengarahkan pemain 
untuk memukul bola dari tee box yang 
telah ditentukan, ke arah green dan setiap 

hole. Meski jarak 
dekat dengan par 
tiga setiap hole, 
namun selalu ada 
tantangan yang 
membuat birdie tak 
mudah diraih. 

Silaturahmi 
Anggota BGC

Memiliki 
anggota 
keseluruhan 500 
anggota dan 250 
anggota aktif, BGC 

merupakan komunitas profesional dan 
siapa saja bisa menjadi anggota. Tidak 
hanya warga Bintaro Jaya. Anggota BGC 
majemuk dan sangat beragam, mulai dari 
mahasiswa, pengusaha, petinggi, sampai 
pejabat. 

“Silaturahmi tetap dijaga karena 
mayoritas warga Bintaro Jaya, walaupun 
tidak semuanya,” ujar Andi. “Kami bisa 
berlatih dengan fun, tapi juga serius. Kami 
harap, para anggota BGC semakin guyub 
dan tetap bersilaturahmi walau dalam 
keadaan pandemi,” harapnya. 

Sementara Manajer Bintaro 9 Hole, 
Dedi Supriadi, yang juga anggota BGC 
mengatakan, pihaknya menyambut baik 
hubungan yang telah terjalin selama ini 
antara BGC dan Pengelola Kawasan Bintaro 
Jaya (PKB), khususnya pengelola Driving 
Range Bintaro. 

“Terlebih mayoritas anggotanya 
merupakan warga Bintaro Jaya. Artinya, 
kita bisa saling bertukar pikiran, seperti apa 
kurangnya driving range, BGC memberikan 
masukan. Begitu juga sebaliknya. BGC 
juga sering mengadakan rapat di Meeting 
Room Driving Range,” imbuh Dedi.

Info Kawasan

B I N T A R O  G O L F  C L U B 

Main di Bintaro 9 Hole
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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 Sabtu-Rabu: 11.00-15.00

SIM Keliling
Plaza Bintaro Jaya
Hari Rabu-Kamis: 08.00-17.00
Hari Minggu: 08.00-10.00

Gerai Samsat
Lantai 3 Plaza Bintaro Jaya
Hari Senin-Jumat: 08.00-15.00
Hari Sabtu: 08.00-12.00
Hari Minggu: Libur
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S alah satu tempat nongkrong yang 
punya keunikan, yaitu Serona Café. 
Kafe yang baru dibuka awal Oktober 

itu terletak di Emerald Club House, Jalan 
Jombang Raya. Serona mempekerjakan 
para penyandang disabilitas tuli atau 
tunarungu, sesuai dengan slogan ‘Batas 
Kita Hanyalah Kata’. Sebagian besar 
pegawainya tuna rungu. Mulai dari koki, 
barista, hingga kasir. 

Di tangan tiga pemuda, yakni 
Romadhonal Qodarul Akbar, Muhammad 
Fairuzzaki, dan Nanda Azka Mulia, 
kolaborasi inilah semua bisa terwujud, serta 
menunjukkan bagaimana manusia bisa 
saling menghormati.

Salah satu founder Serona Coffee 
Bintaro, Romadhonal Qodarul Akbar 
membeberkan, awal usaha dirintis 
berdasarkan keinginan teman-teman 
membuka bisnis kafe. Sementara ia sebagai 
aktivis disabilitas, lalu mengajak teman 
disabilitas untuk bergabung.

“Tertuang ide membuka kafe. 
Kebetulan, saya salah satu aktivis disabilitas. 
Dari dulu ingin memberdayakan teman-
teman disabilitas, kan mereka sulit 
mendapatkan pekerjaan. Bahkan untuk 
bersosialisasi pun susah,” urai Roma.

Kemudian ketiga pemuda tersebut 
sepakat membuka kafe bernama Serona. 
Diambil dari kata Rona, yang berarti 
sewarna tanpa membedakan keterbatasan. 
Tujuannya, memberikan wadah bagi teman 
disabilitas dan memerdekakan teman-
teman disabilitas untuk bisa kreatif dan 
berkarya.

“Di sini, kami memberi kesempatan 
bagi mereka untuk berkarya dan menjual 
produk hasil karyanya. Seperti masker, kue, 
dan kerajinan tangan lain,” imbuh Roma. 
“Kami tergerak untuk memerdekakan 

Teks: Nadia, Rio, Icef

yang menginpirasi. Setiap suguhan kopi 
yang disajikan, konsumen boleh bayar 
berapa saja, alias suka-suka. 

Menurut sang pemilik, Adrian, ide 
awal “Bayar Suka-Suka” karena waktu 
Fresh Market baru buka, masih sepi. Baru 
segelintir orang yang berkunjung dan 
berbelanja. “Jadi biar para pedagang dan 
pegawai pasar, bisa jajan dan nggak takut 
mahal, bayarnya suka-suka saja,” jelas 
Adrian. 

Perlahan traffic mulai ramai, setelah 
dua bulan buka kios. Keberadaan Brassa 
mulai diketahui banyak pengunjung pasar. 
Konsep ini sebenarnya sejalan dengan niat 
Adrian dan sang kakak yang menginginkan 
kedai mereka menjadi tempat berteman, 
bersosialisasi, hingga menjadi saudara. 
Seperti mural di dinding mereka “Brassa 
Teman Aja”. 

Saat ditanya berapa biasanya dibayar 
pengunjung, Adrian menjawab tidak tahu 
dan tidak pernah mau tahu. “Saya benar-
benar tak mau tahu mereka membayar 
berapa, kalau mereka ingin kembalian, 
ambil saja di wadah pembayaran itu,” 
jelasnya. “Alhamdulillah, pendapatan per 
bulan cukuplah buat bayar IPL dan bayar 
kita-kita,” ungkap Adrian sambil menunjuk 
saudara dan satu pelanggan yang 
memutuskan menjadi karyawan di Brassa 
Coffee, lantaran konsep persaudaraannya.

Salah satu keunggulan konsep ini, 
yakni banyaknya anak-anak yang membeli 
minuman di sini. Bisa Ice Chocolate atau Ice 
Tea. Mereka senang karena bisa membayar 
sesuai uang jajan yang diberikan oleh 
orang tua. Oh ya, cara pembayaran via 

UN
IK

Serona diambil dari kata Rona, yang berarti sewarna tanpa membedakan keterbatasan. Tujuannya, 
memberikan wadah bagi teman disabilitas dan memerdekakan teman-teman disabilitas untuk 
bisa kreatif dan berkarya.

mereka, sama rata, dan tidak ada 
perbedaan. Istilahnya, kami memanusiakan 
manusia. Kami menerapkan standar dan 
rekrutmen juga sama,” lanjutnya.

Berlatar belakang sebagai dokter, Roma 
ingin nantinya para pengunjung juga 
bisa belajar menggunakan bahasa isyarat 
dan akan ditempelkan abjad Bisindo atau 
huruf-huruf isyarat untuk berkomunikasi. 
Rencana di tiap meja ada bahasa isyarat, 
agar bisa belajar bersama teman. Serona 
Coffee Bintaro juga menjadi wadah bagi 
komunitas tuli untuk bisa bertukar gagasan 
dan ide-ide yang mereka punya.

Kalau mampir ke sini, silakan coba aneka 
makanan dan minumannya. Ada cookies, 
fries, burger, pizza, smoothies, milkshake, 
chocolate, serta beberapa menu kopi dan 
teh. Harganya juga terjangkau kok, asik 
buat tempat nongkrong bersama teman 
atau keluarga. “Semuanya dikerjakan oleh 
teman-teman disabilitas, yang kami rolling 
agar bisa merasakan semua pekerjaan 
tanpa perbedaan,” tandas Roma.

Bayar suka-suka
Masih di ranah kafe. Brassa Coffee di 

Fresh Market Bintaro punya satu keunikan 

Bintaro Jaya sudah terkenal sebagai salah satu destinasi dan 
surganya kuliner. Beragam makanan dari berbagai daerah dan 
belahan negeri lain sepertinya ada di sini. Tapi kali ini, kami 
membicarakan kuliner-kuliner yang unik di Bintaro Jaya. Tak hanya 
soal rasa dan penyajian, tapi mengulas sisi lain dari resto, rumah 
makan, dan kafe. Penasaran? Yuk kita simak.



Laporan Utama

debit dan transfer juga bisa. Besarannya 
terserah juga. Bayar suka-suka ini berlaku 
untuk dine in dan take away, khusus 
kemasan gelas. Kalau kemasan botol dan 
via ojol, ada harganya.

Selain kopi, juga ada brand Brassa Mie 
Ayam, yang diracik oleh sang kakak, Marisa. 
Kedua kakak beradik ini memang memiliki 
latar belakang katering, yang merupakan 
bisnis keluarga, sehingga tak heran 
keduanya tampak luwes menjalankan 
bisnis kuliner.   

Nama Brassa sendiri berasal dari usaha 
Adrian sebelumnya yang menjual lasagna 
dan cupcake secara online, sejak tahun 
2011. Seiring usaha berjalan cukup mantap, 
ia memutuskan membeli kios di Fresh 
Market Emerald Bintaro tahun 2018. Ia dan 
sang kakak membuka kios mulai bulan 
November 2019. Marisa menjual mie ayam 
dan Adrian meracik kopi di kios sebelahnya.

Ketoprak Campur DJ
Lain lagi keunikan dari kedai Ketoprak 

Klasik di Ruko Emerald Boulevard. Berawal 
dari kesukaan seorang DJ, Rudy Rusadin, 
menyantap ketoprak di mana pun ia 
berada, akhirnya membuka kedai ketoprak. 
Kedainya ini ia padukan dengan acara DJ 
sebulan sekali. Paduan yang unik kan?

Menariknya, Rudy sendiri yang 
mengulek, berkat belajar dari tukang 
ketoprak langganan. Warga Taman Senayan 
3, Sektor 9, ini buka kedai pertama di 
Bandung. Baru bulan Agustus 2021, Rudy 
membuka outlet ketiga di Bintaro Jaya. 

Mengapa Ketoprak Klasik? “Ketoprak kan 
salah satu makanan yang sudah ada sejak 
zaman dulu. Saya juga seorang DJ yang 
sering membawakan lagu-lagu classic disco 
dan classic house,” ungkap pria kelahiran 
Jakarta.

Rudy memberanikan diri membuka 
cabang di Bintaro setelah teman-teman 
komunitas DJ Ajojing Jakarta, berkunjung 
ke Bandung dan mencicipi ketopraknya. 
Mereka meminta dan menyemangati Rudy 
untuk membuka cabang di Bintaro.

“Masalahnya, saya kan mengulek sendiri 
dan belum bisa mempercayai ulekan pada 
orang lain. Akhirnya, saya training beberapa 
orang di Bandung, baru berani buka 
cabang di Bintaro,” terangnya.

Salah satu alasan Rudy ingin 
membuka kedai ketoprak, karena ia ingin 
membuktikan kalau DJ tidak hanya keluar 
malam, dunia gemerlap, dan disko saja, tapi 

juga suka kulineran. “Jadi silaturahimnya 
tak harus malam-malam, silaturahim 
tanpa batas, penggemar DJ, anak disko, 
penggemar ketoprak, penyuka kulineran, 
semua bersatu padu di kedai ini,” ungkap 
Rudy. 

Di outlet Bintaro, Rudy juga 
berkolaborasi dengan sang istri, Echie 
Chen, seorang fashion designer. Tugas 
Echie menggoreng telur dadar. Jadi jika 
berkunjung ke Ketoprak Klasik, terlihat 
pemandangan unik, seorang DJ yang 
biasanya scratching piringan hitam atau 
CD, kini tampak mengulek bumbu kacang 
untuk ketoprak dan sang istri di sebelahnya 
tengah menggoreng telur dadar, 
meninggalkan perangkat desainnya. 

Roti Rasa Otentik
Beralih ke kedai Des & Dan, di 

Bintaro Avenue, CBD Sektor 7. Restoran 
keluarga sekaligus toko roti ini punya 
beragam hidangan yummy dengan rasa 
otentik. Pemiliknya bernama Alexander 
Sivaiyev, pria asal Azerbaijan, yang 
selalu bergabung di dapur, memantau 
kualitas dan cita rasa roti kedainya.

Menurut Manajer Des & Dan Bakery, 
Indra Irawan, konsep restoran dan resep 
andalannya memang merupakan racikan 
tangan pemilik yang telah lama menikah 
dengan warga negara Indonesia (WNI) dan 
bermukim di Bintaro Jaya. 

“Pemiliknya nggak mau kedua anaknya, 
Denisa dan Daniel, jajan di luar. Lantaran 
hobi, beliau yang gemar belajar secara 
otodidak, mencoba meracik dan membuat 
makanan yang sehat. Kemudian merintis 
dan berkembang seperti ini,” ujar Indra, 
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Brassa Coffee punya satu keunikan yang menginpirasi. Setiap suguhan kopi yang disajikan, 
konsumen boleh bayar berapa saja, alias suka-suka.

Di Ketoprak Klasik outlet Bintaro, Rudy berkolaborasi dengan sang istri, Echie Chen, seorang 
fashion designer. Tugas Echie menggoreng telur dadar.



Laporan Utama

seraya menyebut Pasar Modern Bintaro 
Jaya menjadi gerai pertama Des & Dan, 
sebelum pindah ke Bintaro Avenue. 

Bertagline ‘Healthy Bread, for a Wealthy 
Life’, Des & Dan memiliki konsep dan 
keunikan cita rasa Mediterania. Taste-
nya bisa cenderung ke Eropa atau 
Timur Tengah dengan jenis roti artisan, 
yakni pembuatan roti dengan kesegaran 
tinggi yang diproduksi dan dijual secara 
langsung.

Aktivitas mengolah dan memanggang 
roti juga dilakukan di area dapur yang 
dibiarkan terbuka, sehingga menarik 
perhatian para pengunjung. “Inilah yang 
membedakan restoran kami dengan 
yang lain. Di dapur terbuka, pengunjung 
bisa melihat bagaimana semua jenis roti 
berbahan dasar gandum dan makanan lain 
dibuat,” ucap Indra menjelaskan.

Aroma roti dan masakan kaya rempah 

tiga menu dan tempat yang sangat kecil. 
Kini restonya telah berkembang dan 
menempati lokasi resto yang sekarang. 

“Saya mau orang Indonesia coba 
makanan Chinese Muslim dengan cita 
rasa yang lebih lezat. Jangan khawatir, 
masakan kami 100 persen halal. Sebagian 
besar penduduk kota Harbin itu Muslim. 
Keunikan cita rasa ini yang kami bawa,” urai 
Fatimah panjang lebar.

Menurutnya, zaman dahulu masyarakat 
Cina bagian Selatan yang dekat dengan 
laut memiliki lebih banyak uang, sehingga 
bisa masuk ke Indonesia. Hingga kini, 
terlihat banyak menu masakan asal Cina 
Selatan di Indonesia. Sedangkan, menu 
masakan Cina Utara sangat jarang. 

Berbeda dengan chinese food pada 
umumnya, di Long Feng Tang bisa 
dijumpai menu Kerang Fen Si Cumin Spicy 
Sauce, yaitu aneka kerang dengan kuah 
khas Harbin. Lalu Grilled Chicken, Grilled 
Fish with Black Beans Sauce, Pidan Doufu, 
String Beans and Lotus Root, Buncis & Shimeji, 
Wonton, dan masih banyak lagi yang layak 
untuk icip-icip.

“Istri saya ingin bawa makanan Muslim 
dari Cina ke Indonesia. Dengan adanya 
restoran ini, kami ingin membantu 
masyarakat dengan menciptakan lapangan 
pekerjaan baru, terlebih dalam situasi 
pandemi,” jelas Yuda, warga Mandar, Sektor 
3A.

Tentu masih banyak resto, rumah 
makan, kedai, dan kafe-kafe di seputaran 
Bintaro Jaya yang memiliki keunikan 
masing-masing. Hanya keterbatasan 
halaman dan waktu untuk meliput. Lain 
waktu kami angkat tema kuliner lagi ya. Biar 
Bintaro makin terkenal sebagai surganya 
kuliner.

memang tercium menyengat, saat 
pengunjung masuk ke dalam area Des & 
Dan. Menunya antara lain Turkish Pizza, 
Sultana, Pide Pizza, Garlic Mozarella, Shish 
Kebab, roti tawar multigrain, Pilav Lamb 
(nasi biryani dengan perpaduan daging 
domba yang hanya ada di setiap akhir 
pekan), dan lain-lain. 

Restoran Cina Muslim
Berikutnya, yuk mampir ke Long Feng 

Tang, di bilangan Jalan Bintaro Utama 
3A. Sebuah restoran Cina Muslim milik 
pasangan Yuda Wardhana dan Fatimah 
Zahra (Wei Wei Yang), wanita asal Harbin, 
kota yang terletak di Timur Laut Tiongkok 
dan berbatasan dengan Rusia. Sudah 
kebayang dong, mencicipi keragaman 
makanan Cina ini ya. Tapi halal kok.

Bisnis restoran yang dirintis Fatimah saat 
pindah ke Indonesia, lantaran kurang cocok 

dengan chinese food 
di Indonesia. Terlebih 
saat itu, ia sedang 
mengandung buah 
hati, sehingga 
memiliki selera 
makan yang tinggi. 
Setelah sang buah 
hati lahir, Fatimah 
membuka resto 
chinese food yang 
halal, Long Feng 
Tang.

Konsep restoran 
dengan interior 
asli dari Cina ini 
bukanlah lokasi 
pertama Long Feng 
Tang. Bulan Mei 
2021, baru memiliki 
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Aroma roti dan masakan kaya rempah tercium menyengat, saat pengunjung masuk ke dalam area Des & Dan.

Bisnis restoran yang dirintis Fatimah saat pindah ke Indonesia, lantaran 
kurang cocok dengan chinese food di Indonesia.
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R estoran berkonsep outdoor ini 
baru diresmikan awal Oktober 
2021 oleh Walikota Tangsel, 

Benyamin Davnie. Menawarkan aneka 
masakan Betawi yang disajikan secara 
prasmanan, seperti sayur asem, pepes, 
pecak, ayam serundeng, jengkol, soto 
betawi, dan sayur besan.

“Kami masak menggunakan 
tungku, sehingga rasanya otentik 
dan tradisional banget. Kami juga 
tawarkan sayur besan dengan filosopi 
sayur yang hanya disajikan dalam 
penyambutan keluarga mempelai 
wanita saat menyambut keluarga 
mempelai laki-laki,” ujar Irdan Qifari 
Maulana, salah satu pemilik Dapoer 
Kebun.

Selain menyatukan budaya 
Betawi dan Bali, Dapoer Kebun juga 

Dapoer Kebun, sebuah restoran 
yang berlokasi dekat dengan 
Bintaro Jaya, tepatnya di Jalan 
Cendrawasih 1 No. 59, Sawah 
Baru, menawarkan masakan 
Betawi Prasmanan yang berpadu 
dengan hamparan sawah 
berterasering dan ornamen 
poleng layaknya pemandangan 
di Desa Ubud, Bali.

menyatukan dua konsep menu makanan 
yang sangat berbeda. Yakni, tradisional 
prasmanan yang dapat dijumpai mulai 
pukul 12.00-15.00 dan western ala 
carte mulai pukul 15.00 hingga malam hari. 

“Kalau konsep prasmanan sepanjang 
hari, tentu makanan jadi nggak fresh. Kalau 
menu prasmanan sudah habis, tinggal 
pilih menu ala carte saja. Menu prasmanan 
dipilih lantaran ingin menyatukan 
segmentasi keluarga dan anak muda yang 
harus kami satukan di Dapoer Kebun,” 
ungkapnya.

Dalam kondisi pandemi seperti 
sekarang, restoran dengan suasana outdoor 
tentu sangat diminati kalangan keluarga 
yang ingin kumpul sambil berekreasi. 
Menjawab tantangan itu, Dapoer Kebun 

menjawabnya dengan menyediakan 
tiga zona. 

Zona 1 atau zona nongki dengan 
mural Dapoer Kebun, lalu zona 2 yaitu 
zona pohon jati, pengunjung bisa 
bersantai dengan duduk lesehan, dan 
zona 3 dengan pemandangan sawah 
terasering. 

“Kalangan keluarga kan ingin 
bersantai, makan, dan piknik. Di sini 
semuanya lengkap. Ada pohon jati, 
pohon bambu, dan pohon pala yang 
buahnya diracik menjadi kopi orisinal 
hasil kebun sendiri. Bahkan, SOP barista 
harus bisa mengambil pala langsung 
dari pohonnya dan meracik sendiri. Jadi, 
pengunjung bisa merasakan makan 
seperti di kebun sendiri,” tambah Irdan.

D A P O E R  K E B U N

Paduan Betawi dan Bali
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Komunitas

S acti merupakan komunitas atau 
klub taekwondo yang telah berdiri 
sejak tahun 1974. Pendirinya, 

Sukanda atau Master Sukanda asal Ciamis. 
Hingga kini, Sacti sudah menyebar ke 
beberapa daerah di tanah air. Nah, Sacti 
Bintaro termasuk dalam wilayah Jakarta 
Selatan. Mulai terbentuk sejak tahun 1991. 

Menurut Temy Nasution, Sabeumnim 
(sebutan untuk guru atau pelatih utama 
di jagad taekwondo) Sacti Bintaro, hingga 
kini jumlah murid Sacti Bintaro sudah 
ribuan orang dan penyandang sabuk hitam 
sebanyak 80 orang. 

Mulai dari Empat
Untuk menjadi bagian dari Keluarga 

Sacti, minimal harus berusia empat tahun 
dan tanpa maksimal. “Jika mengacu pada 
syarat di formulir pendaftaran, minimal 
umur murid empat tahun. Tapi banyak 
orang tua yang sudah mendaftarkan 
anaknya yang masih 3,5 tahun,”ungkap 
Temy. Padahal ketentuan itu kami buat 
dengan pertimbangan umur 4 tahun 
secara anatomis sudah cukup kuat dan 
komunikasi dapat berlangsung efektif, 
lanjutnya.

Sedangkan usia dewasa tidak terbatas. 
Temy menyebutkan, banyak murid yang 
berusia 30-50 tahun. Salah satunya, warga 
Sektor 9 Bintaro, seorang DJ Classic Disco, 
Ringin Bierlee.

S A C T I  C L U B

Tendangan Sehat Segala Usia

Para taekwondoin melatih jurus 
tendangan mereka sambil menatap 
layar komputer. Itu terjadi saat 
pandemi Covid-19 masih memiliki 
hashtag #stayathome. Kini, di saat 
suasana semakin membaik, para 
anggota komunitas Sacti Club siap 
“menendang” bersama lagi.

Teks dan foto: Rio Aribowo

saat pandemi, jumlahnya merosot hingga 
setengahnya. Tapi semangat tetap 
membara dengan berlatih secara daring 
di tahun awal pandemi. Nah, tanggal 12 
September 2021 lalu menjadi momen 
kembalinya Sacti berlatih secara tatap 
muka.  

Jadwal latihan reguler Bintaro Jaya 
Sacti Club, yaitu hari Minggu pagi pukul 
07.30- 08.30. Sedangkan jadwal private 
class setiap weekdays. Deretan pelatihnya, 
Sabeumnim (pelatih utama) Temy 
Nasution, asisten pelatih Sabeum Odi, 
Sabeum Revina, Sabeum Fahira, Sabeum 
Joy, dan Sabeum Rafi. Lokasi di area parkir 
lapangan tenis, sebelah Plaza Bintaro Jaya. 
Buat Anda yang ingin belajar bela diri 
sekaligus menjaga kesehatan, yuk gabung 
bersama Sacti.

“Bierlee baru ikut latihan ketika umur 
45 tahun. Sebelumnya, ketiga putrinya 
sudah duluan berlatih di Sacti,” terang 
Temy, seakan menegaskan kalau tiada kata 
terlambat untuk berlatih taekwondo. “Jadi 
ada plus minus, anak-anak lebih unggul di 
fleksibilitas, orang dewasa menangnya di 
kekerasan tulang,” sambungnya.

Prestasi dan Pandemi
Selama ini, Sacti Bintaro telah mengukir 

banyak prestasi. Antara lain, Juara 1 
Indonesia Open Tournament I (individual 
putra prajunior), Juara 2 Indonesia Open 
Tournament I (individual putri prajunior), 
Juara Umum  I Sacti Grand Championship 
2018 (Nasional), dan masih banyak lagi.

Di tiga tahun terakhir, tercatat 500 
murid terdaftar di Sacti Bintaro. Namun 
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Konsultasi Hukum

S ecara umum, hibah dapat dikatakan 
suatu pemberian yang dilakukan 
oleh seseorang kepada pihak lain 

yang dilakukan ketika masih hidup dan 
pelaksanaan pemberiannya dilakukan pada 
waktu penghibah masih hidup. 

Kata hibah berasal dari bahasa Arab, Al-
Hibattu, yang memiliki arti pemberian yang 
dilakukan seseorang kepada orang lain 
tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan 
dalam bentuk apa pun.

Hibah juga seringkali disamakan 
dengan warisan. Lazimnya, warisan hanya 
diberikan kepada orang-orang yang 
masih memiliki hubungan kekerabatan. 
Sementara hibah bisa diberikan kepada 
siapa pun, termasuk di luar keluarga.

Hibah diatur dalam KUH Perdata 
Pasal 1666 dan 1667. Dalam pasal 
tersebut, dinyatakan hibah adalah suatu 
perjanjian dengan mana si penghibah, 
di waktu hidupnya, dengan cuma-
cuma dan dengan tidak dapat ditarik 
kembali, menyerahkan sesuatu benda, 
guna keperluan si penerima hibah yang 
menerima penyerahan itu dan tiada suatu 
penghibahan pun mengikat penghibah 
atau mengakibatkan sesuatu sebelum 
penghibahan diterima, dengan kata-kata 
tegas oleh orang yang diberi hibah atau 
oleh wakilnya yang telah diberi kuasa 
olehnya, untuk menerima hibah yang telah 
atau akan dihibahkannya itu.

Hibah dapat berupa harta bergerak 
ataupun tak bergerak, dan wajib diberikan 
oleh si penghibah di saat penghibah masih 
hidup. Hibah dapat dikatakan sebagai 
hadiah atau pemberian kepada orang lain 
yang diberikan secara cuma Cuma dan 
tidak dapat ditarik kembali.

Lantaran diatur di dalam perundangan, 
maka hibah dapat dikenakan pajak, seperti 
dijelaskan di dalam peraturan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 85 
mengenai BPHTB dan Pasal 88 mengenai 
tarif BPHTB tertinggi adalah 5 persen dan 

Hibah
Oleh Yustian Dewi, SH

disesuaikan dengan Peraturan Daerah 
(Perda).

Kemudian hibah harta berupa tanah 
tidak dikenai PPh jika diberikan dari orang 
tua kepada anak kandung. Namun, dapat 
dikenai PPh sebesar 2,5% dari harga tanah 
berdasarkan nilai pasar, jika dilakukan 
sesama saudara kandung.

Syarat sah hibah diatur dalam 
KUHPerdata
• Harus dengan Akta Notaris Pasal 1682 

KUHPerdata.
• Harus dilakukan oleh mereka yang 

sudah dewasa, Pasal 1677 KUHPerdata.
• Untuk antara suami istri hanya berupa 

hadiah pemberian barang dan harganya 
tidak lebih besar dari harta penghibah, 
Pasal 1678KUHPerdata.

Apakah hibah dapat dibatalkan? 
Pemberian hibah pada prinsipnya tidak 

dapat dibatalkan, namun pemberi hibah 
dapat mengajukan pembatalan hibah, 
apabila dapat dibuktikan di pengadilan 
bahwa syarat syarat dalam penghibahan 
tidak dipenuhi oleh penerima hibah. 
Dengan adanya putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap, maka 
hibah menjadi batal demi hukum. Selain 
itu, hibah dapat dibatalkan karena masih 
terdapat hak waris dari ahli waris dari harta 
yang dihibahkan. Contoh kasus: No. 324/
Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Penggugat mengajukan pembatalan 
hibah yang sudah dilakukan almarhum 
suami kepada salah satu anak. Hal ini 
dilakukan karena sesuai fakta, yaitu 
setengah dari obyek hibah merupakan 
hak penggugat dan juga masih ada hak 
dari ahli waris lain, yaitu anak bawaan 
almarhum suami dan penggugat. 

Oleh karena  jika diteruskan akan 
menghalangi hak waris anak anak 
almarhum dan penggugat yang lain untuk 
mendapatkan harta waris. Oleh karena 
itu, sesuai dengan Pasal 920 KUHPerdata 

jo Pasal 929 KUHPerdata, maka dilakukan 
gugatan pembatalan hibah dimaksud di 
atas. Terbukti pula bahwa hibah tersebut 
melebihi 1/3 harta bendanya. 

Sesuai dengan Pasal 1668 KUHPerdata, 
si penghibah tidak boleh memperjanjikan 
bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual 
atau memberikan kepada orang lain suatu 
benda yang termasuk dalam hibah; hibah 
yang semacam itu, sekadar mengenai 
benda tersebut, dianggap sebagai batal.

Dapatkah hibah digugat?
Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata 

mengatur bahwa pemberian-pemberian 
atau hibah-hibah, baik antara yang masih 
hidup, maupun dengan surat wasiat, 
yang merugikan bagian legitieme portie, 
boleh dikurangi pada waktu terbukanya 
warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para 
legitimaris dan para ahli waris mereka atau 
para pengganti mereka.

Berdasarkan Pasal 929 KUHPerdata 
diatur bahwa Jika benda sengketa hibah 
telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, 
para ahli waris tetap memiliki hak untuk 
melakukan tuntutan pengurangan atau 
pengembalian benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdata 
tentang Legitime Portie atau bagian 
warisan menurut undang-undang ialah 
bagian dari harta benda yang harus 
diberikan kepada para ahli waris dalam 
garis lurus menurut undang-undang, yang 
terhadapnya orang yang meninggal dunia 
tidak boleh menetapkan sesuatu, baik 
sebagai hibah antara orang-orang yang 
masih hidup, maupun sebagai wasiat. 

Jadi dapat dikatakan bahwa hak 
Legitime Portie adalah, hak ahli waris 
Legitimaris terhadap bagian yang tidak 
tersedia dari harta warisan disebut ahli 
waris legitimaris.

Konsultasi hukum 
Hubungi 0813 1028 1560 (Dina)
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Pendidikan

P ada tahun pertama (awal pandemi), 
Sekolah Budi Mulia Dua Bintaro, 
yang berlokasi di Jalan Jombang 

Raya, hanya menjalankan pembelajaran 
offline dengan cara mengerjakan tugas 
yang diberikan dalam Google Class Room. 

Namun setelah dievaluasi, Kepala 
Sekolah Dasar Budi Mulia Dua Bintaro, 
Aprilia Ekasari Pratama, mengatakan 
metode tersebut dinilai tidak memberikan 
pencapaian pada anak didik. Kegiatan 
penilaian awal secara offline melalui Google 
Form yang dilakukan secara bulanan, 
termin, dan semester, juga dinilai kurang 
efektif.

Oleh sebab itu, pada tahun kedua 
pandemi atau di tahun ajaran baru 2021-
2022, KBM dilakukan melalui aplikasi Zoom. 
Aplikasi ini digunakan setiap hari, seperti 
sekolah biasa dengan waktu yang hampir 
mirip dengan kondisi belajar sebenarnya. 

“Sekolah dilakukan lima hari, pukul 07.30 
sampai 13.30, dengan dua kali jam istirahat. 
Shalat Dhuha, snack, dan lunch break, 
juga dipantau dari Zoom. Jadi, guru dapat 
memantau secara langsung, tidak hanya 
orang tua,” papar Aprilia.

Tes secara daring pun dipantau 
langsung melalui Zoom, agar terlihat 
bagaimana anak mengerjakan. “Kami 
yakin dengan cara seperti ini, anak-anak 
lebih terpantau proses pengerjaan tesnya. 

B U D I  M U L I A  D U A  B I N T A R O 

Lakukan KBM Lewat Zoom

Hampir dua tahun Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM) saat pandemi 
dilakukan secara daring, seperti 
yang dilakukan oleh Sekolah Budi 
Mulia Dua Bintaro, sekolah dengan 
jenjang KB, TK, SD, dan SMP yang 
ber-tagline Modern Islamic Bilingual 
School (Bersekolah dengan Senang 
dan Senang di Sekolah).

Teks dan foto: Nadia Lisa Rahman

Alhamdulillah, pencapaian saat ini cukup 
bagus dan kemampuan anak yang 
sebenarnya jadi terlihat,” lanjutnya.

PTM Terbatas
Budi Mulia Dua Bintaro memiliki banyak 

pertimbangan untuk menyelenggarakan 
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), 
walaupun Dinas Pendidikan Kota Tangsel 
telah mengizinkan PTMT sejak 6 September 
2021. Berdasarkan angket tahun lalu, 
tertera hampir 70 persen orang tua masih 
menginginkan pembelajaran secara online. 
Keputusan terakhir memang ada di tangan 
orang tua.

“Tentunya para orang tua telah 
memikirkan hal ini dengan berbagai 
pertimbangan, seperti adanya keluarga 

yang komorbid, tinggal dengan lansia, 
dan/atau balita,” ungkap Aprilia.

Namun, pihaknya akan mulai 
melakukan PTMT secara bertahap, mulai 
dari SMP, SD, dan disusul TK. Tahapan ini 
dikarenakan semua jenjang berada dalam 
satu kawasan gedung, sebagai antisipasi 
terjadinya kerumunan. 

“Persiapan telah kami lakukan, mulai 
dari penyemprotan disinfektan rutin 
setiap pekan, pemberlakuan shifting bagi 
guru, dan SOP prokes yang dijaga ketat 
pelaksanaannya. Alur pengantaran dan 
penjemputan siswa, juga sudah kami 
simulasikan,” ujarnya.  

Meski masih ada orang tua yang belum 
memberikan izin anaknya mengikuti PTM 
Terbatas, mereka tetap memiliki hak yang 
sama untuk mendapatkan pelayanan dan 
para guru harus bisa melayani kedua belah 
pihak.

“Caranya, dengan menerapkan hybrid 
learning, yaitu menggunakan layar 
proyektor dan kamera, sambil tetap 
menjalankan pembelajaran face to face. 
Jadi, anak yang belajar di rumah, tetap 
dapat mengikuti pelajaran bersamaan 
dengan yang berada di sekolah. Ini sebagai 
tanggung jawab kami untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi anak didik dan 
orang tua, serta hak-hak pendidikan yang 
harus kami hargai,” tandas Aprilia.

Kepala Sekolah Dasar Budi Mulia Dua Bintaro, 
Aprilia Ekasari Pratama
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Sehat

B ertepatan pada tanggal 4 
September 2021 adalah Hari 
Pelanggan Nasional, Mitra Keluarga 

Bintaro memberikan layanan khusus 
untuk pelanggan yang berobat di tanggal 
tersebut.

Kami mengadakan tarian Corporate 
Song di lobi Mitra Keluarga Bintaro 
yang diikuti direksi serta kepala divisi. 
Tidak hanya itu, Mitra Keluarga Bintaro 
memberikan hadiah seperti payung, gelas, 
voucher diskon, gratis layanan, dan lain-lain, 
yang diberikan untuk pelanggan rawat 
jalan atau rawat inap.

Sebisa mungkin Mitra Keluarga Bintaro 
memberikan pelayanan terbaik untuk 
semua pengunjung yang berobat. Sebisa 
mungkin berkembang selalu untuk 
menjadi yang lebih baik setiap waktu.

M I T R A  K E L U A R G A  B I N T A R O

Hari Pelanggan Nasional

Donor Darah
M itra Keluarga Bintaro 

mengadakan donor darah 
setiap tiga bulan sekali, bekerja 

sama dengan PMI Kota Tangerang Selatan. 
Kegiatan donor darah yang terakhir 
dilaksanakan hari Sabtu, 9 Oktober 2021, 
berlokasi di Ruang Hemodialisa Lantai 1 
Mitra Keluarga Bintaro. 

Ini pertama kali Mitra Keluarga Bintaro 
mengadakan donor darah kembali yang 
dilakukan di dalam rumah sakit, karena 
Mitra Keluarga Bintaro telah menjadi 
rumah sakit bebas Covid-19 per tanggal 1 
Oktober 2021.

Kegiatan tersebut dikuti sebanyak 
90 peserta. Sebelum melakukan donor 
darah, peserta dicek HB, tensi, dan berat 
badan. Jika lolos akan langsung dilakukan 
pengambilan darah oleh tim PMI. Mitra 
Keluarga Bintaro memberikan souvenir 
kepada semua pendonor.

Ikuti update Mitra Keluarga Bintaro 
untuk jadwal donor darah tahun 2022.

Mitra Keluarga Bintaro
Jl. Bintaro Raya Utama, Bintaro Jaya Sektor 3A, Tangerang Selatan
Tlp: 021 - 27659777 / 888
IGD: 021 - 27659111
WhatsApp 0813 85688956 (chat only)



AMANAH BIRO JASA
Mengurusi perpanjangan STNK, 

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

Hubungi : 0813 1844 7171
 

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

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

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

Maintenance bulanan kantor/rumah.
Hubungi : 0896 1823 7174

KOMPUTER
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)

JASA

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

SEWA MOBILKURSUS/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)



22 Smart Bintaro 17
November 2021

Peristiwa

Salah satu prodi unggulan Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), prodi Desain 
Komunikasi Visual (DKV) resmi membuka pameran virtual perdana, hari Selasa, 28 
September 2021. Ini merupakan bagian dari acara tahunan DKV UPJ bertajuk Dekalcer 
dengan mengusung tema besar “Unleash D’Art Beast”. (nadia)

Hotel Aviary Bintaro mengadakan aksi bakti sosial donor darah, hari Senin, 11 Oktober 
2021. Ini merupakan kegiatan donor darah kedua yang dilakukan selama masa pandemi, 
sebagai salah satu program corporate social responsibility (CSR). (nadia)

Donor Darah di Hotel Aviary Bintaro

DKV UPJ Gelar Pameran Virtual Perdana Dekalcer 2021 

Meski digelar secara online via Zoom dan live YouTube, perayaan HUT ke-23 RS Premier 
Bintaro tetap berjalan seru dan meriah. Acara yang berlangsung hari Jumat malam, 15 
Oktober 2021, itu mengusung tema “Beyond Limitation and Always Committed To Care”. (rio)

Ada Darby di HUT ke-23 RS Premier Bintaro

PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group) berkolaborasi dengan Kepolisian Sektor 
(Polsek) Pondok Aren mengadakan vaksinasi gratis untuk karyawan dan masyarakat umum, 
di area Head Office HERO Group, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7, hari Senin, 18 Oktober 2021. 
(nadia)

Sentra Vaksin Hero Group

Masih dalam rangkaian acara ulang tahun ke-23, RS Premier Bintaro menyelenggarakan 
kegiatan yang sangat berguna bagi pasien yang membutuhkan darah. Ya, rumah sakit 
pertama di wilayah Bintaro Jaya ini kembali menggelar aksi donor darah, hari Kamis, 30 
September 2021. (rio)

Donor Darah di RS Premier Bintaro

School Science Center (SSC) Sekolah Pembangunan Jaya (SPJ) menjadi host kegiatan 
International Observe the Moon Night (INOMN) sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia, 
untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin belajar tentang ilmu dan 
eksplorasi bulan, hari Sabtu, 16 Oktober 2021. (nadia)

SPJ dan LAPAN dalam INOMN






