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properti pilihan

DARI DAFTAR
REDAKSI ISI

Tidak terasa, 2017 telah memasuki bulan terakhirnya.
Pembangunan di Vida Bekasi terus berkembang, kita dapat
menyaksikan bertambahnya ruang publik, fasilitas umum,
hingga meluncurkan hunian terbaru.
Pada akhir September lalu, Vida Bekasi melakukan soft
launching Apartemen Teras Alun-Alun, apartemen bersubsidi
pertama di Vida Bekasi. Baca ulasan fitur hunian vertikal ini
secara lengkap pada rubrik Kabar Utama. Selain hunian, unit
komersial Saraswati Sembilan hampir menyelesaikan ruko
tahap 1 yang siap sebagai tempat usaha dengan potensi usaha
di bidang pendidikan.
Artikel Liputan Acara merekam kemeriahan Vidafest 2017 serta
aneka kegiatan lainnya di Vida Bekasi. Kunjungan perwakilan
dari World Bank dan mahasiswa FISIP UI ke Vida Bekasi
memberikan apresiasi terhadap kemajuan yang diraih oleh
Vida Bekasi sekaligus saling belajar untuk bisa berkembang
lebih baik lagi.
Di bidang musik, kita boleh berbangga, Vida Bekasi memiliki
kelompok musik Keroncong Terian. Simak kisah Pak Ogik
Suprijanto menceritakan grup musik yang semua personelnya
berasal dari cluster Durian ini.
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Semoga informasi pada edisi kali ini dapat menambah wawasan
pembaca. Mari sambut datangnya 2018 dengan rasa bahagia
dan semangat penuh optimisme. Selamat membaca!
Salam Living.

2 Contoh kegiatan edukatif

Tawarkan Peluang Usaha
di Bidang Pendidikan

T

ahun
depan,
di
distrik
Bumiwedari akan bertambah
satu lagi kawasan komersial
yang dinamakan Ruko Saraswati
Sembilan. Hadirnya ruko ini semakin
melengkapi kawasan seputar jalan
Saraswati setelah sebelumnya hadir
BINUS SCHOOL Bekasi.
Ruko modern yang dirancang arsitek
Ahmad Djuhara ini terhubung dengan
kompleks BINUS SCHOOL Bekasi
melalui koridor yang lebar dan
nyaman. Koridor ini akan menciptakan
traffic potensi pasar yang terdiri dari
guru, orang tua dan siswa sekolah.
Dengan demikian, Saraswati Sembilan
menawarkan peluang usaha di bidang
pendidikan seperti bimbingan belajar
(bimbel), kursus musik, toko buku, atau
bisnis lainnya seperti salon, kafe, spa,
dan lain sebagainya.
Selain perencanaan ruang dan
traffic yang matang, Ruko Saraswati
Sembilan memiliki desain bangunan
yang modern dan ramah lingkungan.
Fitur loft pada lantai 2 memberikan
pengalaman ruang yang berbeda,
dan membantu menciptakan sirkulasi
udara yang lebih optimal.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan usulan peliputan.
Kirimkan melalui email: living@vidabekasi.com

Ruko Saraswati Sembilan saat ini
sedang dalam tahap penyelesaian dan
rencananya akan diserahterimakan

Nomor telepon Penting
Marketing Gallery (021) 8261 7888
Town Management (021) 8260 8163
Kantor Polisi Bantar Gebang (021)
825 0566
Pemadam Kebakaran (021) 889 57805
PLN (021) 290 89737

Rumah Sakit Hosana Medika Bekasi
(021) 822 4587
Biznet Customer Service (021) 150
0933 / 88
BINUS SCHOOL (021) 8261 7799
BINUS Center (021) 826 11 276
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Arena sports club (021) 826 08 109
Permata hati daycare 0812 8286 7581
BANK MANDIRI VIDA BEKASI 1400 / (021)
826 21 403

Info lebih lanjut, hubungi:
Marketing Galery (021) 8261 7888
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“Ruko dan

Sekolah
terhubung
koridor pejalan
kaki yang lebar
dan nyaman.”
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3 Progress pembangunan ruko tahap 1
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Terobosan Hunian
Kolektif yang Humanis

1

Untuk memaksimalkan fungsi ruangan,
pemanfaatan
furnitur
multifungsi
bisa dilakukan. Misalnya tempat
tidur di kamar anak yang bisa dilipat
menempel ke dinding, sehingga
ruangan bisa lebih lega untuk
bermain. Sedangkan ruang keluarga
bisa difungsikan menjadi ruang makan
dengan menambah sebuah meja
lipat. Jika tidak makan, meja tersebut
dapat berfungsi sebagai meja belajar

anak. Teras Alun-Alun dilengkapi
area komersial di lantai dasar yang
digunakan untuk aneka usaha yang
melayani kebutuhan penghuni seperti
klinik, kantin, daycare dan minimarket.
Juga disediakan ruang serbaguna bagi
warga serta taman bermain anak. Tak
hanya fasilitas di dalam apartemen,
penghuni dengan mudah dapat
berjalan kaki menuju fasilitas olahraga
Arena Sports Club, food court, tempat

2
KETERANGAN:
1 Insulae di zaman Romawi Kuno
2 Station Center Family Housing
David Baker + Partner Architect
Union City - Amerika Serikat, 2012
3 Monts Et Merveilles
4 Gambar impresi Teras Alun-Alun
5 & 6 Show unit Teras Alun-Alun
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T

ahukah Anda? Hunian kolektif
sudah hadir sejak 2000
tahun yang lalu di era Romawi
kuno yang disebut insulae yang bisa
menampung sekitar 40 orang dalam
satu bangunan. Namun, sejarah
mencatat baru pada abad ke-18, hunian
kolektif yang humanis diwujudkan.
Apartemen Monts Et Merveilles di
Perancis adalah apartemen pertama
yang mengintegrasikan hunian dengan
fasilitas bagi penghuninya.
MASALAH HUNIAN KOLEKTIF

Selama ini perkembangan hunian kolektif
di tanah air menciptakan persepsi
yang kurang baik, terutama hunian
kolektif kelas menengah ke bawah.
Sebut saja bangunan apartemen yang
monoton dan masif, terkesan sempit dan
membosankan. Masalah ini sebenarnya

mudah diatasi. Dengan menggandeng
arsitek yang mengerti desain hunian
perkotaan, tentu akan menghasilkan
tampilan bangunan yang dinamis seperti
pada Station Center Family Housing di
Amerika Serikat.

berada jauh dari hunian, membuat
hidup terasa sulit dan tidak terlayani.
Hunian kolektif juga tidak menyisakan
ruang terbuka yang memadai sehingga
terjadi rasa frustasi dan terisolir karena
penghuni merasa kurang interaksi sosial.

Koridor tunggal yang memanjang
menimbulkan udara yang mampat.
Suasana terasa pengap, tertutup, dan
panas. Masalah ini sebetulnya bisa
diatasi dengan rancangan yang sesuai
iklim tropis dengan pemanfaatan
pencahayaan dan penghawaan alami
seperti disediakan ventilasi dan bukaan
yang optimal.

TEROBOSAN APARTEMEN IDEAL

Selain itu, faktor kebutuhan manusia yang
menghuni apartemen sering dilupakan.
Fasilitas kesehatan dan pendidikan
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Belajar dari perkembangan hunian
kolektif dari berbagai dunia, seharusnya
Indonesia dapat melakukan sebuah
terobosan. Kini, terobosan itu diwujudkan
oleh Vida Bekasi pada Apartemen Teras
Alun-Alun.
Meski terbilang memiliki ukuran unit yang
tidak luas, fungsi hunian di Apartemen
Teras Alun-Alun tetap lengkap yaitu
kamar tidur utama, kamar tidur anak,
dapur, ruang keluarga, dan kamar mandi.
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ibadah, bank dan perkantoran serta
Pasar Anyar yang akan dibangun
pada pertengahan 2018.
Saat ini telah dibangun Show Unit
Apartemen
Teras
Alun-Alun
di
Hangar, ruang pamer yang berada di
Insitu Lakeside Experience di distrik
Bumiwedari. Buka setiap hari, 09.00
- 18.30 WIB.
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Circular Economy

Lebih Dari 250 Calon Siswa

MENGGERAKAN EKONOMI LOKAL

MENDAFTAR tahun ajaran 2018/2019
Pada pertengahan September dan
akhir Oktober yang lalu, BINUS
SCHOOL Bekasi menggelar Open
House. Para orang tua dan calon murid
diajak berkeliling sekolah. Mereka
mendapat penjelasan beragam fasilitas
dan kegiatan yang ada di sekolah yang
menerapkan kurikulum Cambridge
International Examinations ini.
Untuk tahun ajaran 2018/2019 tercatat
sudah lebih dari 250 calon siswa yang
mendaftar. Sementara itu, BINUS
SCHOOL Bekasi telah memiliki total
lebih dari 390 peserta didik mulai dari

tingkat Early Childhood Years (Pra TK)
sampai High School (SMA).
Fasilitas-fasilitas baru juga akan
disiapkan agar bisa digunakan mulai
tahun ajaran baru nanti. Selain itu,
program-program edukatif juga akan
ditambah yang tidak hanya ditujukan
kepada para siswa, melainkan juga
untuk orang tua murid.
Info lebih lanjut, hubungi:
Telp. (021) 8261 7799 ext. 7787/7789,
Email: bekasi-admission@binus.edu
http://bekasi.binus.sch.id/

Menumbuhkan Kewirausahaan
untuk semua kalangan
Circular economy atau ekonomi
melingkar dapat dimaknai dari sudut
pandang ekologi, yakni melestarikan
sumber
daya
alam,
mengurangi
sampah, dll. Ekonomi melingkar dapat
memberikan dampak yang kuat karena
bisa meningkatkan taraf ekonomi bagi
warga lokal serta menciptakan lapangan
kerja.
Selama ini, pola hidup yang terjadi
di masyarakat adalah ekonomi linear.
Orang-orang cenderung mengadopsi
gaya hidup ‘pakai lalu buang’. Dengan
kata lain, mereka akan langsung
membuang barang setelah digunakan.
Hal ini tidak bisa terus-menerus
dibiarkan karena tidak mendukung

sustainability atau keberlanjutan. Di
sini lah peran ekonomi melingkar sangat
diperlukan. Vida Bekasi percaya bahwa
masalah sampah kota sudah saatnya
dibenahi.
Dengan
menggandeng
Waste4Change, Vida Bekasi mulai
memilah sampah yang berada di dalam
kawasan. Agar tetap bermanfaat,
sampah non-organik dipilah menjadi
material, seperti plastik, kaca dan
kertas, kemudian dapat dijual kembali
untuk proses daur ulang.
Sedangkan sampah organik diolah
lagi menjadi kompos. Kemudian
dimanfaatkan di perkebunan organik
Farm4Life yang menanam microgreens,
buah, dan sayur. Hasil kebun lalu
didistribusikan ke beberapa restoran,

hotel dan cafe, di antaranya Little Talk
Coffee dan Jawara Food Hall yang
berada di dalam kawasan Vida Bekasi.
Ada juga yang dikirim ke Rumah Javara
dan diolah menjadi produk pangan
jadi lalu dipasarkan secara domestik
maupun ekspor. Di masa mendatang,
hasil Farm4Life dijual di Pasar Anyar
yang khusus menjual produk organik.
Dengan demikian, selain menciptakan
pola
konsumsi
yang
melingkar,
masyarakat juga dapat menikmati
manfaat ekonomi secara langsung.
Juga dapat saling belajar sehingga
wawasan semakin bertambah sekaligus
kesejahteraan meningkat.

Seniman Pangan merupakan platform
yang diinisiasi Javara Indonesia untuk
menumbuhkan
kewirausahaan
di
kalangan pemuda, petani, nelayan,
dan perimba. Untuk mewujudkannya,
Seniman Pangan akan melakukan tiga
pendekatan. Pertama, menyediakan
program
pelatihan
kewirausahaan
berdurasi 2 tahun yang intensif dan
holistik berbasis aksi langsung untuk
melahirkan wiratani atau wirapangan
kelas nasional bahkan dunia. Kedua,
mengembangkan pusat layanan bersama
pengolahan produk pangan berstandar
internasional di berbagai wilayah di
Indonesia. Terakhir, menyediakan jasa
pelatihan, konsultasi, dan akses pasar
bagi usaha-usaha berbasis komunitas
yang hendak meningkatkan kapasitas
usahanya.
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Kebun Microgreens sayuran mini kaya gizi

M

icrogreens merupakan sayuran
yang dipanen di usia yang masih
sangat belia, sekitar 7-14 hari
setelah disemai. Dari segi kandungan gizi
dan nutrisi, microgreens diklaim lima kali
lebih tinggi dibandingkan sayuran dewasa.
Di Vida Bekasi sendiri sudah mulai
menanamnya sekitar dua tahun lalu
di areal perkebunan urban Farm4Life
di distrik Bumipala. “Boleh dibilang, di
sini menjadi perkebunan pertama dan
satu-satunya yang ada di Bekasi yang
membudidayakan microgreens sekaligus
menawarkan kesempatan belajar,” ujar
Ade Nurhayati, petani microgreens di
Farm4Life.

Gerakan Hidup Lebih Sehat
dimulai dari pasar organik

memasarkan microgreens ke sejumlah
hotel dan restoran di Jakarta. Bahkan
ada beberapa chef yang datang sendiri
untuk memetik langsung. Tanaman ini
dikonsumsi mentah. Sebab, kalau melalui
proses pemanasan, gizi di dalamnya
bisa hilang. Sayuran ini biasa diolah
untuk salad, isian roti lapis, topping pizza,
smoothies, garnish, dan jus sayur.
Pemasaran di dalam kawasan Vida
Bekasi, microgreens dan sayuran
didistribusikan ke Little Talk Coffee yang
berada di distrik Bumiwedari. Microgreens
dapat diperoleh secara langsung dengan
berkunjung ke Farm4Life.

Microgreens di Farm4Life dibudidayakan KETERANGAN:
1 Ade Nurhayati memperlihatkan
secara
organik.
Jenis
sayuran
microgreens
yang disemai dan dipanen sebagai
2 Tanaman microgreens di Farm4Life
microgreens di antaranya sawi, bayam,
kemangi, basil, wortel, dan lobak.
Sekitar setahun lalu Farm4Life mulai
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Yuk, Ikut EDUWISATA

Sehari Menjadi Petani

F

arm4Life sudah membuka program
Eduwisata sejak pertengahan
September 2017 yang lalu. Program
ini bertujuan untuk memperkenalkan
pendidikan ramah lingkungan sejak
dini. Sasaran utama dalam program
Eduwisata ini adalah anak-anak usia
sekolah.
Peserta pertama datang dari SD Citta
Bangsa Bekasi. Puluhan siswa tampak
antusias menjadi petani kota. Dengan
mengenakan caping, mereka begitu
semangat menjelajahi kebun organik
dan belajar tentang pertanian kota.
Mengenal jenis-jenis sayuran, cara
menanam, merawat, memupuk hingga

2

T

ahun depan menjadi tonggak
baru bagi Vida Bekasi untuk
memulai gerakan hidup lebih
sehat dengan membangun Pasar
Anyar, yang dipersiapkan menjadi
pasar khusus produk organik pertama
di Indonesia.

memanen hasilnya. Setelah berpetualang di kebun, mereka diajak melukis pada
media caping yang mereka kenakan dan dapat dibawa pulang sebagai kenangkenangan. Ingin ber-eduwisata? Langsung saja hubungi Farm4Life.

Kebutuhan dan permintaan akan pangan
organik makin meningkat dibarengi
dengan makin banyaknya perkebunan
organik yang ada di kawasan Bekasi,
Bogor dan sekitarnya.
Kesadaran

masyarakat mengkonsumsi pangan
organik dipicu oleh pengetahuan akan
bahaya pestisida yang sering dipakai
pada perkebunan konvensional. Sayur
dan buah organik serta daging ternak
dan ikan yang berkualitas makin dicari
dan diminati. Hal inilah yang makin
memantapkan Vida Bekasi untuk
menjadikan Pasar Anyar sentra pangan
organik. Selain sebagai tempat jual
beli, Pasar Anyar juga menjadi tempat
berkumpul dan belajar para petani
organik, usahawan pangan organik

hingga konsumen yang ingin menambah
wawasan. Peminat Pasar Anyar pun
sangat tinggi. Tahap 1 ruko Pasar Anyar
telah SOLD OUT dan selesai dibangun.
Kini dipasarkan ruko tahap 2 dan
bangunan utama Pasar Anyar.
KETERANGAN:
1

Irisan samping bangunan Pasar Anyar

2

Kegiatan di dalam Pasar Anyar

Info lebih lanjut, hubungi:
Marketing Galery (021) 8261 7888
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Waste4Change

akabis, AJAK LEBIH BIJAK KELOLA SAMPAH
Awal November kemarin, 50 mahasiswa Departemen Sosiologi FISIP UI
mengikuti program (Akademi Bijak Sampah) AKABIS selama 1 hari penuh.
Ditemani Imam B. Prasodjo selaku sosiolog dan anggota Dewan Pengarah
& Pertimbangan Persampahan Nasional, mereka diajak berkunjung ke TPST
Bantar Gebang. Dilanjutkan kunjungan ke fasilitas-fasilitas yang ada di
Waste4Change. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penyampaian materi
agar peserta lebih paham alur dan bagaimana seharusnya sampah diolah
dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

Waste4Change

KOREA lg SOCIAL CAMPUS
BELAJAR PENGOLAHAN SAMPAH

1

Hangar, Ruang Multifungsi di
insitu lakeside experience

Waste4Change mendapat kunjungan dari Korea LG Social
Campus pada 25 Oktober lalu. LG Social Campus merupakan
platform dari LG yang mendukung organisasi sosial ekonomi
terutama di sektor lingkungan. Rombongan yang terdiri dari
perusahaan sosial ini berkunjung ke fasilitas di Waste4Change.
Puluhan peserta melihat area pembuatan kompos dan pusat
pemulihan material untuk belajar dan membahas tentang
pengelolaan sampah di Indonesia.

K

ehadiran
Hangar
semakin
melengkapi sarana di Insitu
Lakeside Experience di distrik
Bumiwedari. Bangunan Hangar tampil
kekinian dengan arsitektur industrialis
yang menampilkan atap miring dipadu
fasad bangunan dari kaca, metal
dan dinding warna terang. Hangar
merupakan ruang besar multifungsi yang
bisa digunakan untuk beragam acara.
Interior Hangar terasa istimewa karena
dilengkapi kipas raksasa yang dipasang
di langit-langit guna memperlancar
sirkulasi udara di dalam ruangan.
Mulai
bulan
September
hingga
Desember 2017, Hangar menjadi tempat
diselenggarakannya instalasi pameran
arsitektur hunian kolektif dan show unit
Apartemen Teras Alun-Alun.
Hangar cocok sebagai tempat digelarnya
berbagai acara di antaranya pameran,
gelar wicara, pertunjukan seni, atau

Rumah Baca Umi: Temu Penulis Cilik

Alyssa Berbagi Pengalaman
Jadi Penulis Produktif
2

pertemuan dengan kapasitas hingga
200 orang.
Hadirnya Hangar semakin melengkapi
sarana di kawasan Insitu Lake
Experience, kawasan komersial seluas 2
hektar yang terintegrasi dengan danau.
Tersedia lahan untuk investasi dan sewa.

3
KETERANGAN:
1

Area luar Hangar

2 Salah satu kegiatan di Hangar
3 Interior dalam Hangar

Rumah Baca Umi menggelar “Temu Penulis Cilik” pada 20 Oktober
lalu. Sejak kelas 4 SD, Alyssa Najwa Soraya sudah aktif menulis dan
menelurkan karya buku di Kecil Kecil Punya Karya (KKPK). Penulis yang
sudah menginjak jenjang SMA ini tidak sungkan berbagi ilmu tentang
dunia literasi kepada adik-adik di Rumah Baca Umi. Semoga acara ini
dapat memompa semangat kepada anak didik Rumah Baca Umi agar
produktif menulis dan terus berkarya.

liputan acara

LIPUTAN ACARA
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Vidafest 2017
Kolaborasi Ide Ciptakan Hunian
Kolektif yang Lebih Humanis
3

4

6

7

2

5

1

V

idafest 2017 digelar pada
30 September – 01 Oktober
2017. Bertempat di sekitar
Hangar di distrik Bumiwedari. Vidafest
menampilkan
instalasi
pameran
arsitektur “Collective Housing Reform”,
gelar wicara Vidatalk, soft-launching
Apartemen Teras Alun-Alun dan aneka
kegiatan lainnya.
Kolaborasi seni dan hiburan dari
komunitas lokal tetap dihadirkan. Seperti
komunitas Kedutaan Besar Bekasi,
Urban Guerrilla, Tugu Skate Bekasi, dan
Artherapy Movement. Pada pagi hari
digelar workshop Kota Kata Kita bersama
Urban Guerrilla mengajak siswa SDN
Padurenan 5 Bekasi merancang kota
ramah lingkungan.
Vidatalk
yang
fokus
membahas
hunian kolektif menghadirkan Arvi
Argyantoro (Kementerian PUPR), Daliana
Suryawinata dan Florian Heinzelmann
(SHAU), Ardzuna Sinaga (Urban+),
dan Hirwandi Gafar (BTN). Kehadiran
sosiolog, Imam B. Prasodjo, sebagai

moderator
Vidatalk.

semakin

menghidupkan

Vidafest kali ini mendapat tamu
kehormatan, yaitu Bapak Teten Masduki,
Kepala Staf Kepresidenan Republik
Indonesia. Gerak lincah tarian Bekasi
modern oleh siswa SDN 5 Padurenan
Bekasi tampak semarak menyambut
kehadiran tokoh masyarakat asal Jawa
Barat ini.
“Ini (Teras Alun-Alun, Red) konsep baru
yang lebih manusiawi. Ada ruang
terbuka hijau, udara yang segar dapat,
sinar matahari dapat, juga relasi sosial
antarpenghuni dirancang sedemikian
rupa. Ini bisa jadi satu kawasan hunian
yang sehat. Kita merangsang agar orangorang mau tinggal di tempat vertikal.
Tapi memang harus dibikin senyaman
mungkin,” ujar Pak Teten setelah melihat
pameran dan maket Apartemen Teras
Alun-Alun.
Kemeriahan Vidafest berlanjut di
panggung
hiburan.
Yang
tampil

memeriahkan panggung di antaranya
finalis lomba 17 Agustus yang para
pesertanya merupakan warga Vida
Bekasi dan band Keroncong Terian, Nick,
Alvin and I, Ikkubaru, dan The Trees and
The Wild. Hari ke-2 Vidafest diisi acara
10K Eco Fun Run dan Mini GP.
KETERANGAN:
1

Suasana acara Vidatalk

10
8

2 Daliana S. menjelaskan pameran
Collective Housing Reform
3 Tampak atas acara Vidafest
4

Tarian tradisional SDN 5 Padurenan
menyambut Bpk Teten Masduki
5 Workshop Kota Kata Kita oleh Urban

9

Guerrilla
6 Live graffiti oleh Artherapy Movement
7

Sesi foto bersama

8

MiniGP di Vidafest

9

Acara RC di Vidafest

12

10 Florian Heinzelmann menjelaskan
maket Teras Alun Alun kepada
Bpk Teten Masduki
11 Tenants makanan di Vidafest
12 Workshop Kedutaan Besar Bekasi
13 Penampilan The Trees and The Wild
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13

13

14
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Pesta Zumba dan Aerobik

KETERANGAN:
1 & 2 Pemenang Zumba Party
dan Aerobic Competition

ramaikan arena sports club
Menutup September, Arena Sports Club
tampak lebih meriah dari biasanya
karena menggelar kegiatan “Zumba
Party dan Aerobic Competition” di Arena
Sports Club. Pada Sabtu (30/9) ada Acro
Yoga Mini Workshop bersama Ningrum
Ambarsari dan kelas Salsa bersama
Dina Bawden. Keesokan harinya digelar
Zumba Party dan berbagai lomba
menarik. Antara lain terbagi dalam
kategori Aerobic Pemula/Umum, Aerobic
Instruktur, Aerobic Kelompok, Dance
Fitness Pemula/Umum, Dance Fitness
Instruktur. Total peserta yang berjumlah
lebih dari 200 orang tampak begitu
antusias mengikuti rangkaian acara yang
menyenangkan dan menyehatkan ini.

2

Ratusan Pembalap

Gelaran adu kecepatan kali ini
turut mendatangkan bintang tamu
Raya Kitty, artis sinetron yang juga
merupakan pembalap profesional.
KETERANGAN:
Acara road race

2

Persiapan peserta sebelum mulai
balapan

1

KETERANGAN:

2

Bersama pmi

1

1

dari world bank

Aksi Sosial

berebut gelar bergengsi
Walikota
Bekasi
Road
Race
Championship kembali lagi digelar
di Vida Bekasi. Ajang adu balap ini
digelar di sirkuit sementara yang
berlokasi di distrik Bumiwedari
pada Sabtu dan Minggu, 07 – 08
Oktober 2017. Lebih dari 300 starter
saling berebut gelar bergengsi ini.
Jumlah kelas yang dilombakan kali
ini sebanyak 20 kategori. Seperti
kelas Bebek 4T 110 cc open, Matik
130 cc standar pemula, Sport 2T
140 cc knalpot bebas, Cornering
bebek S/D 150 cc, dan seterusnya.
Para peserta road race didominasi
pembalap muda dari Bekasi. Selain
dari kota Patriot, terdapat racer yang
berasal dari Bandung, Cikarang,
Majalengka, Karawang, Purwakarta,
Jakarta, Depok, Subang, Indramayu,
Garut, Bantul, Serang, dan Bogor.

Kunjungan Apresiasi
Vida Bekasi mendapat kunjungan
apresiasi dari perwakilan World Bank,
Ibu Dao Harrison pada akhir Oktober
lalu. Ibu Dao sempat berkeliling melihat
perkembangan pembangunan hunian
Botanica, sarana olahraga di Arena
Sports Club, pengolahan sampah di
Waste4Change, pengolahan bahan
pangan organik di Rumah Javara,
dan perkebunan organik di Farm4Life.
Kunjungan Ibu Dao diakhiri dengan
melihat pameran “Collective Housing
Reform” dan show unit Apartemen Teras
Alun-Alun di Hangar. Usai melihat rumah
contoh Teras Alun-Alun, Ibu Dao begitu
terkesan dengan konsep dan desain
yang diusung apartemen pertama yang
dibangun di Vida Bekasi ini.
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Kegiatan donor darah menjadi satu
agenda rutin yang digelar di Vida Bekasi
yang bekerja sama dengan Palang Merah
Indonesia (PMI). Selain donor darah,
ada juga acara pemeriksaan kesehatan
secara gratis. Acara yang digelar pada
akhir Oktober di Arena Sports Club,
Bumipala, Vida Bekasi, ini berlangsung
lancar. Antusiasme warga juga cukup
tinggi untuk mengikuti kegiatan ini.
Terbukti, lebih dari 50 orang bersedia
mendonorkan darah dan ada juga yang
memeriksakan kesehatannya. Dari acara
seperti ini, diharapkan masyarakat
semakin sadar akan pentingnya donor
darah. Sebab, selain bermanfaat bagi
kesehatan tubuh, donor darah juga
sangat berguna untuk menolong sesama
yang membutuhkan.
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KETERANGAN:
1 & 2 Kegiatan donor darah di
Arena Sports Club
2
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Foto bersama di Little
Talk Coffee
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Dao Harrison melihat
maket Teras Alun-Alun
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Antara kita

sorot kuliner
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Jus Mangga Kekinian
Sehat Iya nikmat JUGA

Siapa sih yang tidak suka mangga?
Apalagi sekarang mangga sedang
musim berbuah. Sebagai variasi,
mangga bisa dinikmati dalam
jus mangga kekinian. Jus yang
dicampur dengan whipped cream
pasti membuat minuman ini terasa
segar istimewa.

Bahan-bahan:
3 buah mangga
Whipped cream
Es batu

Cara Membuat:

Keroncong Terian

1. Potong-potong buah mangga berukuran sedang. Masukkan es
batu dan potongan mangga ke dalam blender.
2. Blender hingga halus, apabila kurang kental boleh ditambah
mangga kembali.
3. Masukkan jus ke dalam gelas, semprotkan whipped cream ke
gelas, tambahkan lapisan jus mangga kembali di atasnya.
4. Tambahkan potongan buah mangga pada lapisan paling atas
jus.

dari hobi jadi grup musik

B

erawal dari sering nongkrong
bareng, terbentuklah Keroncong
Terian. Bapak Ogik Suprijanto,
salah seorang penggagas Keroncong
Terian menuturkan awal mula berdirinya
grup musik ini. Nama Keroncong Terian
merupakan singkatan “cluster Durian”
karena seluruh personelnya bertempat
tinggal di salah satu cluster yang
berlokasi di distrik Bumipala, Vida
Bekasi.
“Selain singkatan cluster Durian, Terian
itu filosofinya diambil dari ikan teri.
Maksudnya ikan teri memang kecil,
tapi rasanya enak dan banyak orang
yang suka. Harapannya musik yang
kami usung ini juga dapat diterima oleh
orang banyak,” ujar Pak Ogik.
Sekitar 2015, saat nongkrong bersama
ada yang membawa gitar agar
suasana lebih hidup. Pada kesempatan
berikutnya, ada lagi yang membawa
bass, disusul dengan biola. Akhirnya
tercetuslah grup musik Keroncong
Terian. “Yang bawa alat musik semakin
banyak, kami sering bernyanyi bersama.

Akhirnya, kenapa nggak membentuk
band saja,” tuturnya.
Sejak saat itu, Keroncong Terian
mulai rutin latihan setidaknya satu
kali seminggu. Hal ini dilakukan untuk
memperkaya perbendaharaan lagu.
Gayung bersambut, tahun lalu Pak
Ogik cs mendapat kesempatan untuk
pertama kali unjuk gigi di panggung
Vidafest 2016. Pada tahun berikutnya,
Keroncong Terian juga menjadi salah
satu pengisi acara.
Selain menceritakan sepak terjang
Keroncong Terian, Pak Ogik pun
menuturkan perubahan yang terjadi di
kawasan Vida Bekasi. Sebagai warga
yang sudah tinggal di kawasan ini
sejak 2006 silam, bapak tiga anak ini
mengenal betul perkembangan yang
ada. “Sekarang ada rasa bangga saat
menyebut bahwa kita tinggal di Vida
Bekasi,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua
RT 01 Cluster Durian itu menyebut
beberapa fasilitas yang ada di dalam

kawasan ini sangat menunjang
kehidupan warganya. Sebagai contoh,
di distrik Bumipala sudah ada Arena
Sports Club, food court di Alun-Alun
dan di Jawara Food Hall, Eduwisata di
Farm4Life, dan pengolahan sampah di
Waste4Change. “Kalau mau olahraga
kita nggak perlu jauh-jauh lagi mencari
tempat, di sini sudah ada Arena Sports
Club. Anak saya juga sering berenang
di sini, tinggal jalan kaki juga sampai.
Kalau mau cari makan juga sudah
tersedia banyak pilihan di sini,” jelas
pria 44 tahun tersebut.
Pak Ogik berharap potensi-potensi
warga di Vida Bekasi bisa semakin
berkembang. Ada beberapa home
industry yang menurutnya layak untuk
diangkat agar lebih banyak dikenal
masyarakat luas. “Di sini ada warga
yang punya usaha pembuatan kerupuk,
boneka, sofa, rempeyek, bahkan
ada yang membuat jamu tradisional.
Saya rasa kita bisa mengembangkan
potensi ini agar usaha para warga bisa
semakin berkembang,” pungkas pria
yang hobi bersepeda ini.

https://cookpad.com/id/resep/3403124-king-mango-home-made

Gula Semut

Kristal organik javara
Gula Semut Kristal Organik Javara dipanen oleh
kelompok petani berbasis masyarakat di Jawa
Tengah. Gula ini mengandung tingkat sukrosa yang
lebih rendah dibandingkan alternatif pemanis gula
yang lain. Gula Kelapa ini dihasilkan dari getah
bunga kelapa dan diolah menjadi berbagai bentuk
kristal, blok (cetakan), dan cairan (sirup). Sekarang
sudah ada lebih dari seribu petani gula kelapa yang
disertifikasi secara organik dan bekerja sama dengan
Javara. Nikmati Gula kelapa organik dari Javara
untuk pemanis hari Anda!
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POJOK Karir

POJOK PROMOSI
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LOWONGAN KERJA
BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI
1. Marketing Executive

3. Structure Engineer

Job Description :
• Contribute in the implementation of marketing
strategies (online & offline)
• Support the store manager in overseeing the
department’s operations
• Established a good relationship to the customer
• Find new customer
• Canvassing for new prospect
• Organize and attend marketing activities or
events to raise brand awareness
• Build and execute social media strategy through
platform determination, photos, messaging and
audience identification
• Collaborate with managers in preparing budget
and monitoring expenses

Job Description :
• Develop design criteria for structures
• Analysis of data on the structure
• Perform structural calculations
• Make a plan structure
• Make a plan drawing
• Checking pictures
• Creating a structure calculation report

Job Requirements :
• Maximum 35 years old
• Candidate must possess at least a SMU,
Diploma, any field
• At least 2 year of working experience in the
related field is required for this position
• Full-Time position(s) available
• Must be flexible in terms of working hours and
schedules
• Excellent writing and editing photo video/text
and communication skills
• Creative and demonstrable social networking
experience
• Applicants must be willing to work in Bekasi

2. Community Development
Job Description :
• Able to Collect and process data related to the
population of the surrounding community
• Establish community development program
• Create and develop regional business plan
• Create an innovative plan to work and able to
implement
Job Requirements :
• Candidate must possess at least Bachelor’s
Degree in any field
• At least 3 year(s) of working experience in the
related field is required for this position
• Strong sense of responsibility
• Loyal, honest, hard worker, and good working
attitude
• Have good communication skills, good
negotiation, have a high motivation and can
think analyst
• Have the ability to manage events
• Applicants must be willing to work in NarogongBekasi Timur
• Bekasi domicile preferable

Job Requirements :
• Candidate must possess at least Bachelor’s
Degree in Engineering (Civil) or equivalent
• At least 3 year(s) of working experience in the
related field is required for this position
• Preferably staff (non-management & non
supervisor) specialized in property/real estate or
equivalent
• Preferably has good English communication skills
(active & passive)
• Highly motivated, have initiative and emphasize
the details
• Have good skill and understand drawing of
architect and detail drawing of work structure,
experienced planning of building at least 3 floors,
have worked consultant/developer, understand
infrastructure work
• Have a good skill of detail, structure, and
architect drawing
• Have experience in high-rise and low-rise
building
• Have experience min. 3 years in consultant and
developer
• Required skill(s): ETAB, SAP, Microsoft Office,
and Autocad 2D

4. Graphic Designer
Job Description :
• Candidate must possess at least Diploma in
Computer Science Information Technology, Art
Design/Creative Multimedia or equivalent
• At least 1 Year(s) of working experience in the
related field is required for this position
• Age 20 - 30 years old
• Preferably staff (non-management & non
supervisor) specialized in property/real estate or
equivalent
• Expertise in Adobe Design, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Indesign
• Willing to work at Vida Bekasi

related field is required for this position
• Age 20 - 30 years old
• Preferably staff (non-management & non
supervisor) specialized in property/real estate or
equivalent
• Familiar with computer, MS-Office (Word, Excell,
Powerpoint)
• Having experience as collector of consumer data
and bank
• Honest and able work with a team
• Willing to work at Vida Bekasi

Free Joining Fee Member

6. QS MEP
Job Description :
• Able to control procurement, tender & project
contract
• Able to calculate & review the volume of work
Mechanical, Electrical, Plumbing
• Able to make Unit Price Analysis Work
Mechanical, Electrical, Plumbing
• Able to create Budget Plan for Mechanical Work
Cost, Electrical, Plumbing
Job Requirements :
• S1-Electrical Engineering / Mechanical
Engineering
• Experienced in QS MEP in high rise building
(minimum rise building) at least 2 years
• Mastering the working system Mechanical,
Electrical, Plumbing
• Master the AutoCad program
• Liked the field work

Wedding Special Package
Untuk Booking
Multifunction Hall
Selama Bulan Desember

- Special Discount
- Member fitness 3 bulan
- Bonus perawatan tubuh *

7. Driver
Job Requirements :
• Pria, usia 23 s/d 35 th
• Pendidikan min. SMA Sederajat
• Memiliki SIM A
• Mampu mengoperasikan kendaraan manual
maupun matic
• Lebih disukai berpengalaman membawa
berbagai jenis kendaraan
• Jujur, supel, ramah, dan mampu berkomunikasi
dengan baik
• Paham rute di area JABODETABEK terutama
Bekasi dan Jakarta
• Bersedia penempatan di area Bekasi (Vida
Bekasi)

5. Sales Admin
Job Description :
• Candidate must possess at least Diploma in
Computer Science Information Technology, Art
Design/Creative Multimedia or equivalent
• At least 1 year(s) of working experience in the

promo
deSember

*S&K berlaku

Free Pendaftaran

JAWARA-nya
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Harga Mulai

Rp

10K

Taekwondo
SEND YOUR CV :
muchsin.agung@gunasland.com

DISC.

MURAH

021 - 8260 8109
0812 8519 0003

CANDLE LIGHT Rp

%*

DINNER

Karate

*Untuk pemegang
kartu Plastik/Simas Card

PAKET ROMANTIS MALAM MINGGU

at Pool Side
Jet Kun Do

100K

TERMASUK TIKET MASUK & SPECIAL GIFT
RESERVASI TIAP SENIN-JUMAT | UNTUK 2 ORANG

arenasportsclub_bekasi

Kempo

arena@vidabekasi.com www.vidabekasi.com

Jl. Alun-Alun Utara No. 2 Bumipala - Vida Bekasi

LIVE

MUSIC

Setiap Sabtu
Jam 17.00 WIB
LIVE

ORGAN

TUNGGAL
Muaythai

Setiap Selasa, Pukul 17.00 WIB

