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DARI DAFTAR
REDAKSI ISI

Tak dipungkiri, perkembangan di Vida Bekasi dirasakan pesat
dan signifikan. Jika ada satu kata yang mewakili seluruh
dinamisme yang ada di Vida Bekasi, kata itu adalah ‘perubahan’.
Warga Vida Bekasi pun merasakan perubahan yang terjadi,
pendapat mereka dapat kami rangkum dalam ragam Antara
Kita. Perubahan juga bisa kita saksikan sendiri, dengan
hadirnya ragam fasilitas kawasan dan makin ramainya orang
yang beraktifitas di Vida Bekasi. Sebut saja kegiatan HPSN
(Hari Peduli Sampah Nasional) bulan Februari lalu, yang
diselenggarakan oleh warga Vida Bekasi, sangat menginspirasi
sekaligus membanggakan.
Hadirnya Pasar Anyar di distrik Bumipala memberi harapan
bagi perkembangan ekonomi kawasan. Dengan adanya pasar
akan mewadahi beragam inisiatif ekonomi mikro untuk semakin
maju.
Simak kabar-kabar lainnya dari Vida Bekasi yang tak hanya
memperkaya informasi namun juga akan memantik inspirasi
Anda untuk turut beraksi bagi kualitas hidup yang lebih baik di
lingkungan kita.
Salam living.
Redaksi menerima konstribusi artikel dan usulan peliputan.
Kirimkan melalui email:
living@vidabekasi.com
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LAyanan trans vida bekasi
Rute Pulang Pergi
05.30 | 07.00 | 09.00 | 14.00 | 15.00 | 16.30
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
Mulai beroperasi 23 Februari 2017

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

Arena sports club (021) 826 08 109
Permata hati daycare 0812 8286 7581
BANK MANDIRI VIDA BEKASI 1400 / (021)
826 21 403

KABAR UTAMA
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KETERANGAN:
1 Irisan samping bangunan Pasar Anyar
2 Kegiatan di dalam Pasar Anyar

1

Pasar Anyar
“
Beragam
potensi
usaha
dengan
pangsa
pasar besar
”

M

elihat potensi ekonomi kawasan Narogong yang besar, serta ketersediaan
sentra komersial yang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk, maka Vida Bekasi berencana menghadirkan Pasar Anyar di
distrik Bumipala. Diharapkan, fasilitas terbaru ini juga dapat mewadahi beragam
usaha masyarakat sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan ekonomi kawasan.
“Saya yakin (Pasar Anyar-red) pasti akan ramai karena potensi konsumennya
besar dan traffic-nya sudah ada. Penduduk Vida Bekasi saja sudah 9.000 orang
lebih, ditambah dengan padatnya kawasan sekitar sedangkan area komersial
belum banyak,” ucap Edward Kusma, Direktur Vida Bekasi, optimis.
Optimisme yang dirasakan Edward tidaklah berlebihan. Sebut saja acara Car
Free Day tiap akhir pekan, dipadati lebih dari 5.000 orang. Arena Sports Club
dikunjungi lebih dari 1.000 orang setiap minggu dan beragam kegiatan lain
seperti olah raga, rekreasi keluarga, acara komunitas dan lainnya, sehingga
‘pasar kaget’ tumbuh secara organik di kawasan Vida Bekasi.

2

Perencanaan Pasar Anyar pun dilakukan sangat serius dan telah melalui riset
dari pasar-pasar di Indonesia dan luar negeri. Mengusung konsep farmers market,
Pasar Anyar ingin menyuguhkan hasil pertanian kota, terutama produk lokal
organik, serta barang dan jasa lainnya. “Mulai dari bahan segar, siap santap,
hingga delivery bisa dilayani di sini,” terangnya kemudian.
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kabar utama

KETERANGAN:
3 Berlokasi di jalur utama kawasan Bumipala

5 Arsitektur Pasar Anyar yang unik terinspirasi dari
bentukan atap miring yang besar

4 Ruang terbuka hijau di samping pasar

3

4

Desain Pasar Anyar sendiri merupakan
hasil karya arsitek peraih IAI Awards
2015, Danny Wicaksono dari Studio
Dasar. Terinspirasi dari keunikan
atap rumah adat di Indonesia, Dani
berharap Pasar Anyar akan menambah
kekayaan arsitektur kawasan sekaligus
mendukung kenyaman suasana di
dalam pasar. Untuk mewujudkan
layanan pasar yang berkualitas,
Vida Bekasi menggandengan mitra
pengelola pasar yang profesional serta
Waste4Change untuk pengelolaan

5

sampah pasar. “Kami ingin menyajikan
sebuah pengalaman berbelanja yang
berbeda. Interior yang asri, logistik dan
display yang lebih baik, serta sarana
lengkap dan terkoneksi internet,” ujar
Edward kemudian.
Wajar jika Pasar Anyar menjadi
primadona dan peminatnya pun ramai.
Tahap 1 blok ruko telah habis dan
akan diserahterimakan pada kuartal
pertama 2017. Kini ruko tahap 2 sedang
dipasarkan.
Terintegrasi
dengan

bangunan utama pasar dan memilik 2
fasad/2 akses yang menghadap jalan
raya serta bagian dalam pasar, sangat
cocok untuk usaha yang memanfaatkan
traffic seperti butik atau restoran,
karena berada di antara dua pusat
keramaian. Rencananya pembangunan
tahap 2 akan dimulai pada akhir 2017.

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

PROPERTi PILIHAN
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KETERANGAN:
1 Gerbang Botanica

Tahap 2 Hadir Untuk Anda

2 & 3 Proses pembangunan
Botanica tahap 1

1

2

S

etelah sukses meluncurkan tahap
pertama, kini cluster Botanica
memasarkan tahap 2. “Kami
menghadirkan tahap 2 sebagai respon
terhadap antusiasme masyarakat yang
yang menginginkan hunian berbeda
namun belum mendapat kesempatan di
Botanica tahap 1”, ujar Edward Kusma,
direktur Vida Bekasi.

Desain cluster hijau dari firma lansekap
internasional Salad Dressing dan
rancangan hunian oleh Yu Sing dari
Studio Akanoma, merupakan daya
tarik tersendiri dari cluster Botanica
dan banyak diapresiasi oleh para
pembeli, disamping harganya yang
cukup terjangkau. Sama seperti tahap
1, Botanica tahap 2 menawarkan 2
tipe hunian modern yang berada di
tengah kebun pangan dan herbal, yaitu
Rosemary dengan LB/LT-69/84m2 dan
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Basil dengan LB/LT-47/60m2. Keduanya
sudah
dilengkapi
berbagai
fitur
seperti bangunan semi-detached, cross
ventilation dan pencahayaan alami pada
setiap ruangan serta teras yang luas dan
penampungan air hujan khusus yang bisa
dimanfaatkan penghuni untuk menyiram
kebun atau mencuci kendaraan.

Sebagai bagian dari kawasan Vida
Bekasi, warga cluster Botanica dapat
menggunakan fasilitas-fasilitas lainnya
seperti Pasar Anyar yang akan dibangun
tahun ini, Arena Sports Club, kawasan
komersial Alun-Alun, Bank Mandiri, SUB
serta sekolah berskala internasional,
BINUS SCHOOL Bekasi.

Selain konsep uniknya, cluster Botanica
juga memiliki fasilitas yang mendukung
kebutuhan para penghuni untuk
berkegiatan di luar rumah. Sebut saja
ruang terbuka hijau seluas 1.700m2, kiddie
pool, jogging track serta dapur warga.
Tidak hanya itu, pengelolaan sampah
akan ditangani oleh Waste4Change dan
town management dipercayakan kepada
Colliers International. Sistem keamanan
24 jam yang dilengkapi dengan CCTV
juga akan menjamin kenyamanan warga
Botanica.

Botanica tahap 2 memasarkan 280 unit
hunian. Untuk Anda yang ingin menjadi
bagian dari kehidupan ramah lingkungan,
tak perlu lagi jauh-jauh mencari hunian
ideal. “Kami ingin semua orang dapat
merasakan kenyaman tinggal di hunian
modern, dekat ke mana-mana tapi juga
nyaman dikelilingi oleh hijaunya taman
herbal yang penuh manfaat,” tutup
Edward.
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kabar pendidikan

BINUS SCHOOL Bekasi

Merampungkan eXTENTION BUILDING
Begitu besar antusiasme warga yang ingin
memberikan putra-putrinya pendidikan
berkualitas, sehingga pendaftaran tahun
ajaran baru BINUS SCHOOL Bekasi pun
membludak. Menyikapi hal ini, BINUS
SCHOOL Bekasi memperluas area
gedung sekolahnya untuk menambah
kelas dan juga fasilitas lainnya.
Rencananya, perluasan yang akan
rampung pada Juli 2017 ini, akan
sanggup menampung lebih banyak
siswa. Jika ingin mendaftarkan putraputri Anda, BINUS SCHOOL Bekasi
masih membuka pendaftaran siswa
baru hingga Agustus 2017.

Short Course Program
Binus Center

Binus Center Vida Bekasi membuka
jadwal kelas baru diawal tahun 2017
untuk Short Course Program. Pilihan
programnya beragam, mulai dari kursus
IT dengan 2D Technical Drawing & 3D
Modelling & Rendering, hingga kursus
bahasa Inggris untuk anak-anak dan
dewasa.
Manfaatkanlah waktu luang Anda
untuk mengisi kegiatan di Short Course
Program selanjutnya.
Info lebih lanjut, hubungi:
Telp. (021) 826 11 276, 0812 814 2400
Email: vidabekasi@binuscenter.com

Info lebih lanjut, hubungi:
Telp. (021) 8261 7799 ext. 7787/7789,
Email: bekasi-admission@binus.edu
http://bekasi.binus.sch.id/

ULAS FASILITAS
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ARENA SPORTS CLUB

Semakin Lengkap Untuk Hidup Sehat
Setelah berbagai fasilitas dan klub
didirikan
seperti
kolam
renang,
taekwondo hingga futsal, Vida Bekasi
melalui Arena Sports Club kembali
menunjukan
komitmennya
dalam
mendukung pola hidup sehat. Saat
ini sudah berlangsung Qeifa Archery
Club yang hadir setiap hari mulai pukul
16.00 - 18.00 WIB dan dilatih oleh coach
berpengalaman Anton Saputra.

Fasilitas Fitness Center pun akan segera
dibuka dalam waktu dekat, Didukung
dengan peralatan lengkap dan instruktur
profesional. Rencananya, Fitness Center
ini juga akan dilengkapi oleh private
locker dan sauna.

1

Info lebih lanjut, hubungi: Telp. (021)
8260 8109, (WA) 0812 8519 0003
Email: arena@vidabekasi.com

Selain itu, pada Februari lalu, sudah aktif
juga Aerobic Class dengan berbagai
kelas pilihan seperti Cardio Dance,
Belly Dance, Zumba, Yoga, Pilates dan
tentunya Aerobic. Saat ini sudah ada
88 member yang tergabung di Aerobic
Class Arena Sports Club.

2

KETERANGAN:
1

Kelas Yoga di Arena Sports Club

2

Lapangan Panahan

3

Fitness Center yang akan hadir

3

DAYCARE Permata Hati
Aktivitas di kawasan perkotaan memang
seringkali menyita waktu. Tak terkecuali
bagi para ibu yang memiliki anak tetapi
harus melakukan kewajibannya di luar
rumah seperti bekerja, berdagang, kuliah
atau kegiatan lain. Kadang kala anak
dititipkan ke tetangga atau orang tua.
Kini ada kabar gembira karena di Vida
Bekasi hadir Day Care Permata Hati,
penitipan anak berorientasi edukatif
yang dikelola oleh Aam Siti Aminah atau
yang lebih populer dipanggil Umi Aam.
Ide mendirikan Day Care Permata Hati

ini bermula dari kerinduan Umi untuk aktif
mendidik anak dengan nilai-nilai positif
sedari usia dini. Menurut Umi, kesibukan
ibu bukan halangan bagi anak-anak
untuk belajar di usia emas mereka. Tak
hanya diperhatikan kebutuhan makan
minum saja, anak-anak yang dititipkan
di Day Care Permata Hati mendapatkan
porsi bermain, belajar dan istirahat yang
cukup dengan suasana yang nyaman.
Info lebih lanjut, hubungi:
Telp. 0812 8286 7581
E-mail : permatahati2017@yahoo.com

Vida Bekasi Jln. Alun-alun Utara Padurenan Mustikajaya - Bekasi 17156
Telf: 081282867581 | E-mail : permatahati2017@yahoo.com
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Kabar pengembang

1

RUMAH JAVARA

Resmi Beroperasi di Vida Bekasi

T

ahun 2017 ini, Javara Indonesia
memasuki babak baru dalam
pengembangan bisnisnya dengan
ditandai peresmian Rumah Javara di Vida
Bekasi. Javara Indonesia adalah sebuah
perusahaan yang bergerak di bidang
kuliner dengan mengangkat kearifan
warisan pangan tradisional Indonesia.
Javara telah jaringan pemasaran di
kota-kota besar di nusantara, serta aktif
memperkenalkan produk lokal Indonesia
ke mancanegara.

pengolahan dan pengemasan produkproduk Javara. Proses produk di Rumah
Javara mengedepankan standar kualitas
yang tinggi mulai dari pemilihan bahan
baku, hingga tekhnik pengemasan.
Rumah Javara juga berencana membuka
kebun organik dengan bibit unggul lokal
serta mendatangkan beberapa mitra
petani organik dari berbagai daerah di
Indonesia.

Rumah Javara di Vida Bekasi berfungsi
sebagai kantor, rumah produksi,

4
KETERANGAN:
2

1

Rumah Javara di Vida Bekasi

3

Proses pembuatan selai kelapa Javara

2

Display produk Javara

4

Proses pengemasan beras Javara

3

Kabar Komunitas

HARI PEDULI
SAMPAH NASIONAL (HPSN)
Vida Bekasi

9

“
Meningkatkan
kesadaran
menjaga bumi
”

1

Ini adalah tahun ke-2 Rumah Baca Umi
menyelenggarakan kegiatan Hari Peduli
Sampah Nasional (HPSN). Tahun ini,
kegiatan dilaksanakan selama 2 hari,
Sabtu – Minggu, 18 – 19 Februari 2017.
Berbagai
kegiatan
menarik
pun
terlaksana. Pada hari pertama, Diskusi
Aksi dengan tema “Selamatkan Bumi
Untuk Generasi yang Akan Datang”
menjadi acara pembuka HPSN tahun
ini. Mengundang Hizbullah Arief dari
hijauku.com, acara ini diikuti oleh peserta
dari berbagai komunitas; PKK, WPS,
Pendaki Indonesia (PI) Jakarta, Farm4Life
dan sebagainya. Dilanjutkan dengan
acara Pelatihan IT, Pengelolaan Blog
dan E-commerce di Binus Center serta
ditutup dengan acara Nonton Bareng di
Rumah Baca Umi.
Meski pun cuaca kurang bersahabat
menemani hari ke-2 HPSN karena hujan
yang mengguyur Vida Bekasi dari pagi,
namun para peserta tetap semangat
untuk berpartisipasi. Tema acara di hari
kedua, lebih difokuskan kepada anakanak dan para orang tua.

Dilaksanakan di Arena Sports Club
kegiatan Lomba Kreasi Barang Bekas
dan Lomba Melukis Kapur Tulis pun
diikuti dengan antusias oleh anak-anak
dan bunda. Berbagai kerajinan cantik
tercipta dari tangan-tangan kreatif para
peserta. Sebut saja miniatur tempat
sampah Vida Bekasi dari koran bekas,
bunga cantik dari kantong plastik bekas
dan lain sebagainya.
Setelah lomba selesai, acara dilanjutkan
di dalam Multi Function Hall Arena
Sports Club, sambutan dari pihak Vida
Bekasi diwakili oleh Bu Risma, kemudian
edukasi seputar pemilahan sampah
dari Waste4Change oleh Meidam dan
penampilan teatrikal Monster Sampah
oleh ibu-ibu WPS bersama anakanak Rumah Baca Umi yang mampu
menginspirasi peserta anak-anak karena
ceritanya yang menarik.
Kegiatan HPSN tahun 2017 hari itu
pun ditutup dengan makan bersama.

2

3

4

KETERANGAN:
1

Para warga Vida Bekasi bergotong
royong mengumpulkan sampah

2

Diskusi Aksi bersama hijauku.com

3

Komunitas Fedeksi ikut meramaikan
HPSN hari ke-2

4

Para pemenang lomba kreasi sampah
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Alam & Lingkungan

Danau Di Vida Bekasi

WISATA ALAM SEKALIGUS PENYEIMBANG LINGKUNGAN

1

2
KETERANGAN:
1

Danau di Bumipala dan sawah
di sekitarnya.

2

Danau di Bumiwedari.

D

i tengah suasana kawasan
Narogong Bekasi yang penuh
dengan
hiruk
pikuk
dan
kehidupan dinamis masyarakatnya, kita
tentu membutuhkan sesuatu yang dapat
menenangkan, seperti pemandangan
alam yang hijau dan asri. Beruntung,
Vida Bekasi memiliki 2 danau yang
memiliki pemandangan indah sekaligus
berfungsi sebagai reservoir.
Danau pertama terletak di distrik
Bumiwedari. Danau ini merupakan
obyek utama dari Insitu Lakeside
Experience, sebuah kawasan komersial
yang terintegrasi dengan danau, yang
akan menjadi pusat gaya hidup di Vida

Bekasi. Di sini, permukaan air danau bergerak tenang tertiup angin dan suasana asri
di sekitarnya sangat memanjakan mata kita yang letih. Wajar jika sore hari, banyak
warga, baik dari Vida Bekasi atau kawasan sekitar, yang menghabiskan waktu
untuk sekedar berfoto-foto atau pun duduk santai menikmati pemandangan danau
di Bumiwedari. Pemandangan indah ini juga dapat dinikmati dari dalam Little Talk
Coffee, sambil mengobrol dengan kawan ditemani hangatnya secangkir kopi dan
sajian lezat a la cafè.
Bumipala juga memiliki danau yang unik. Jika dilihat dari atas, danau di Bumipala
berbentuk seperti gagang telepon. Selain keunikan bentuknya, danau yang terletak
di seberang Arena Sports Club dan berada di belakang Kebun Organik Farm4Life ini,
nantinya akan masuk ke dalam salah satu objek Eduwisata Vida Bekasi yang masih
dalam tahap pengembangan infrastruktur. Salah satu wahana yang akan dihadirkan
adalah fasilitas kano. Selain itu, lingkungan di sekitar danau juga sangat indah
dipandang. Selain memiliki nilai rekreasi, danau menjadi penyeimbang lingkungan.
Badan air mampu menurunkan suhu mikro kawasan saat musim kemarau, serta
berfungsi sebagai reservoir di musim penghujan. Dengan memiliki reservoir, tanah di
sekitar danau akan tetap subur karena cadangan air yang cukup.

Liputan acara

Family Gathering
Vida Bekasi

Sabtu, 10 Desember 2016 lalu,
bertempat di Arena Multi Function Hall,
dilaksanakan event Family Gathering
Vida Bekasi. Beragam kegiatan dilakukan
pada hari itu, seperti presentasi progres
pembangunan dari Edward Kusma
selaku direktur Vida Bekasi, tanggapantanggapan tokoh masyarakat dan warga
Vida Bekasi, pengambilan door prize,
hingga pengundian 1 unit mobil Toyota
Sienta yang merupakan promo marketing
untuk launching cluster Botanica tahap 1.
Bapak Dani Herdiana pun terpilih
sebagai pemenang yang beruntung.
Warga baru Botanica ini sangat senang
atas kemenangannya. “Kalau menyangka
sih tidak, tapi kalau berharap iya banget,
Alhamdulillah, benar-benar dapat mobil,”
ujarnya bersyukur.

KETERANGAN:
1

Suasana acara Family Gathering

2

Pengambilan nomor undian door prize

3

Pemenang door prize Pak Dani
bersama Pak Edward

1

2

3

Si Unyil KE FARM4LIFE
Vida Bekasi kedatangan tamu yang
beda dari biasanya, sebuah boneka
yang pintar dan cerdik. Ya! Dia adalah
si Unyil. 8 Maret 2017, Si Unyil datang
karena rasa penasarannya terhadap
Kebun Organik milik Farm4Life. Si Unyil
merupakan salah satu karakter teladan
anak-anak pada sebuah program di
stasiun tv Trans 7. Hasil liputannya pun
sudah tayang pada tanggal 15 Maret
2017 lalu di acara Laptop Si Unyil Trans
7. Saat bertandang, Si Unyil ditemani
oleh staff Farm4Life dan ibu-ibu WPS.

1
KETERANGAN:
1

Syuting Si Unyil di Farm4Life

2

Warga Vida Bekasi berfoto dengan
si Unyil

11

2
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LIPUTAN ACARA

Arena Indiefest Mengguncang Vida Bekasi
Vida Bekasi mengadakan perhelatan
musik di Arena Multi Function Hall. Acara
bertajuk Arena Indiefest 2017 ini sukses
dilaksanakan pada 26 Februari 2017
kemarin. Tercatat, 9 band indie tampil
unjuk gigi dalam kompetisi yang juga
mengundang Iram U’Camp sebagai
salah satu juri.

para pemenang pun mendapatkan
kesempatan untuk tampil di acara akbar
tahunan Vida Bekasi, VidaFest.

Diakhir acara, Giri Bangun (nama
band-red) tampil sebagai pemenang.
Band bergenre Rock Alternatif ini
berhasil memukau dewan juri dengan
membawakan 2 lagu, Cinta Kau dan
Dia (cover TRIAD) serta karya sendiri
berjudul Doa Kemenangan. Berikutnya,
ada TeloleT dan Sencila Band yang
menempati posisi 2 dan 3.
Kompetisi band indie ini nantinya akan
rutin diadakan setiap tahun oleh Arena,

KETERANGAN:
1

Salah satu band peserta
sedang tampil.

2

Suasana penonton Arena Indiefest

1

2

kicauan burung

Di Vida Bekasi
I5 Maret 2017 lalu, distrik Bumipala Vida
Bekasi, tepatnya di seberang Arena
Sports Club, diramaikan oleh kicauan
berbagai jenis burung. Ternyata, hari
itu berlangsung acara Festival Burung
Berkicau kerjasama Vida Bekasi dan
Nuansa Baru Enterprise.
Antusiasme para kicau mania pun tidak
tanggung-tanggung. Terlihat dari jumlah
peserta yang mencapai 847 gantangan.
Berbagai jenis burung seperti Kenari,
Murai Batu, Kacer dan lain sebagainya,
memamerkan
kemampuan
kicau
khasnya masing-masing. Buser Team pun
dinobatkan sebagai Juara BC & Brow SF.
Sukses digelar, kini setiap hari minggunya

jam 1 siang sekitar 200 kicau mania hadir
untuk berlatih sebagai persiapan ajang
lomba burung berkicau selanjutnya.
Anda ingin bergabung? Langsung saja
hubungi panitia Festival Burung Berkicau.

Info lebih lanjut, hubungi:
(021) 8260 8163
info@vidabekasi.com
Vida Bekasi
@vidabekasi

Little talk corner

LattÈ Art
ThrowdoN

Just A Little
Talk #1

Ada event seru yang berlangsung di Little
Talk Vida Bekasi pada 4 Februari 2017,
yaitu Little Talk Latté Art Throwdon.
Para pengunjung yang ingin mengetahui
seni penyajian kopi begitu antusias saat
melihat ke 32 peserta, yang berasal dari
Bekasi dan Jakarta, unjuk kebolehan
menampilkan berbagai seni gambar yang
tertuang di atas cangkir latté.
Kevov Rhamli pun berhasil menjadi juara 1
pada kompetisi antar barista hari itu dan
mendapatkan hadiah eksklusif berupa
apron Murdoc dan uang tunai sebesar Rp
500.000 serta trophy. Posisi berikutnya
disusul oleh Iwan dan diposisi ke-3 ditempati
oleh Andre. Keseruan hari itu pun ditutup
dengan menikmati latté bersama seluruh
pengunjung.

Membahas masalah yang unik dan menarik, namun bermanfaat
untuk meng-upgrade skill tidak melulu harus bersifat kaku. Seperti
suasana santai di sesi talk show perdana di Little Talk, 11 Februari
lalu. Dengan tema Just a Little Talk #1 Digital 101 Vlogging &
Shooting Like a Pro, Little Talk mengundang @goenrock seorang
videographer yang berbagi tentang teknik membuat vlog yang
menarik bagi pemula dan @jonathanend yang merupakan
seorang selebgram, memberikan tips dan trik membuat foto
Instagram agar di-like dan di-follow. Kedua narasumber ini
tentunya sudah memiliki segudang pengalaman di dunia digital.
Tidak kurang dari 25 orang yang menghadiri talk show pun terlihat
sangat antusias, terutama ketika sesi tanya jawab. Beragam
pertanyaan dilontarkan kepada narasumber yang menjawab
dengan jelas pertanyaan dari para pengunjung yang rata-rata
merupakan mahasiswa.
Jangan lupa, akan ada beragam sesi talk show berikutnya di Little
Talk yang tentunya sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan.
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Mohammad Suprapto
“Kesamaan visi Javara & Vida Bekasi membuat
kami bekerja sama”
dari bahan pangan lokal yang sudah
menghilang.
Sama-sama Ingin Memajukan
Masyarakat

1

A

ntara kita kali ini mewawancarai
Bapak
Suprapto,
Direktur
Operasional
dari
Javara
Indonesia, sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang kuliner dengan
mengangkat kearifan warisan pangan
tradisional Indonesia. Tahun ini Javara
Indonesia membuka kantor dan workshop
baru di kawasan Vida Bekasi.
Pada acara Family Gathering 10
Desember 2016 yang lalu, Pak Suprapto
menceritakan awal mula beliau mengenal
Vida Bekasi, “Empat tahun yang lalu,
Pak Edward Kusma selaku Direktur Vida
Bekasi mengajak Javara bekerja sama.
Alhamdulillah, mulai tahun ini, kantor baru
kita mulai beroperasi.” Rumah Javara
berlokasi di business area Bumipala
sejajar dengan bank Mandiri, di jalan Haji
Djole.
Rumah Javara di Vida Bekasi akan
berfungsi sebagai kantor, rumah
produksi, workshop, pengolahan dan
pengemasan, serta showroom dari
berbagai bahan pangan organik. Rumah
Javara nantinya mampu membuka
kesempatan bagi warga untuk bisa
mengenal
keanekaragaman
hayati
dan menciptakan resep–resep baru

Menurut Pak Suprapto ada kesamaan
antara Javara dan Vida Bekasi “Di
Javara kami melihat potensi petani lokal
dalam menghadirkan kebutuhan pangan
organik sehingga kearifan pangan lokal
dapat dirasakan oleh Indonesia dan
dunia. Javara juga menghargai para
petaninya dengan nilai–nilai kearifan
lokalnya bukan sebagai instrumen saja,”
ujarnya.
“Vida Bekasi juga melihat potensi dari
kawasan yang
dikembangkan agar
nantinya dapat berguna bagi warga.
Kawasan dengan visi berkelanjutan ini
menganggap warganya adalah bagian
penting dari pembangunan,” tambah Pak
Suprapto.
Tertarik Konsep Hunian Botanica
Semakin mengenal Vida Bekasi, Pak
Suprapto pun tertarik untuk menjadi
bagian dari kawasan berkelanjutan

2

ini. Beliau membeli satu hunian tipe
Rosemary Villa di Botanica. “Saya
dengar ada warga yang bilang pindah
ke Botanica dari Bandung, saya malah
lebih jauh lagi, pindahnya dari Belanda.
7,5 tahun di sana, saya terbiasa dengan
kehidupannya. Konsep tempat tinggal
di Belanda itu, ke mana–mana dekat, ke
sekolah dan rumah sakit, jalan kaki juga
sampai. Begitu di Indonesia, ke mana–
mana minimal harus naik motor atau
mobil, kalau nggak ya susah,” ungkapnya.
Bagi dirinya, Vida Bekasi menawarkan
kualitas hidup yang lebih baik dengan
kelengkapan fasilitas, sehingga tidak
perlu pergi jauh untuk memenuhi
kebutuhan.
“Saya melihat Botanica dan tentunya
Vida Bekasi, merupakan tempat yang
tepat atau bisa dibilang menjanjikan.
Tidak hanya sebagai investasi untuk
masa depan, tetapi juga sebagai
tempat untuk kita hidup layak, sehat dan
sejahtera bersama dengan keluarga dan
tetangga kita,” ujarnya mengakhiri.
KETERANGAN:
1

Pak Suprapto di kebun organik

2

Rosemary Villa cluster Botanica
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Rifki Nawawi

“Gak adil kalau yang muji hanya developernya.”

S

ebuah kalimat tersebut diucapkan
oleh Bapak Rifki Nawawi di
acara Vida Family Gathering 10
Desember 2016. “Harus dengar juga
dari warganya,” sambungnya kemudian.
Beliau adalah salah seorang warga yang
paling lama tinggal di kawasan Vida
Bekasi.
Pak Rifki pindah ke Bekasi pada tahun
2003. Saat itu kompleks perumahannya
masih bernama Bumi Alam Hijau. “Dulu
saya harus nyambung angkot sampai
3 kali kalau dari Jakarta, jalanan tidak
bagus, banyak batu–batu di jalan
dekat gerbang, semuanya sebesar
kelapa,” ujarnya disambut derai tawa
para hadirin. Beliau pun bersyukur
kalau kejadian tersebut sudah berlalu.
Karena baginya, kedatangan Vida
Bekasi, membawa perubahan baru
bagi kawasan ini.
“Sekarang kita bisa lihat ada bank
Mandiri, ada BINUS SCHOOL, food
court juga ada, taman-taman saat kita
masuk dari gerbang depan,” lanjutnya.
Bagi Pak Rifki, hadirnya fasilitas-fasilitas
umum sangat mempengaruhi status
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dari suatu kawasan. Bank Mandiri
dan BINUS SCHOOL, merupakan
bukti bahwa Vida Bekasi kompeten
dan dipercaya oleh perusahaan dan
institusi terkemuka untuk bisa maju di
masa depan.
Selain itu, Pak Rifki mengapresiasi
layanan Vida Bekasi dalam hal
keamanan, kebersihan, kesehatan dan
pendidikan. “Saya lihat, Vida Bekasi
tak ragu–ragu spend much money untuk
menggandeng perusahaan, mitra atau
organisasi yang dapat memberikan
layanan yang baik bagi warga,” kata
beliau.
Salah satu layanan prima yang
dirasakan oleh Pak Rifki adalah
hadirnya Waste4Change. Menurutnya,
Waste4Change
mendidik
warga
sekaligus memberikan solusi terhadap
masalah sampah di perumahannya.
Sependapat dengan Waste4Change,
dia menyimpulkan, “Sampah itu
bukan sesuatu yang harus dimusuhi,
tapi dia adalah sahabat yang harus
diambil, karena di dunia ini tidak ada
barang buangan, itu kitanya saja

KETERANGAN:
1

Gerbang Bumipala

2

Bapak Rifki Nawawi

yang belum mengerti bagaimana
memanfaatkannya,” ujarnya yang
disambut tepuk tangan para hadirin.
Pak Rifki pun menyoroti sektor
pendidikan dan mengakui bahwa
kawasan Vida Bekasi sangat ideal
untuk sekolah anak, “Di sini ada PAUD,
ada TK dan sekarang ada BINUS
SCHOOL, kalau pun mau kuliah, dekat
sini ada Trisakti dan Gunadarma,”
terangnya.
Ada hal unik yang dirasakan Pak Rifki
selama mengikuti perkembangan Vida
Bekasi, yaitu sikap pengembang yang
terbuka dan siap dikritik. Komunikasi
berlangsung dua arah secara harmonis.
Segala kebutuhan warga selalu
diusahakan untuk dipenuhi. Namun
demikian, Pak Rifki mengatakan,
seluruh fasilitas yang disediakan tadi
tidak ada manfaatnya, apabila tidak
didukung oleh warga sendiri. Karena
itu, beliau pun menghimbau agar
warga mau ikut serta bergerak dalam
menjaga kawasan ini, meskipun dari hal
terkecil, seperti menjaga dan merawat
halaman rumah sendiri.
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Dani Herdiana
“Tertarik karena konsep unik Botanica,
dapat hadiah, Alhamdulillah”

1

S

abtu, 10 Desember 2016 lalu
merupakan hari yang istimewa
bagi Bapak Dani Herdiana.
Betapa tidak, hari itu Pak Dani terpilih
menjadi pemenang undian berhadiah
mobil Toyota Sienta, promo marketing
yang diadakan pada launching tahap
1 cluster Botanica. Penarikan hadiah
ini dilaksanakan bersamaan dengan
kegiatan Family Gathering Vida Bekasi.
“Kalau menyangka sih tidak, tapi kalau
berharap iya banget, Alhamdulillah,
benar-benar dapat mobil,” ujarnya
bersyukur.

Pak Dani pun bercerita tentang
kejadian yang tak disangka-sangka
sebelum menang undian. “Kemarin saat
perjalanan ke Bekasi saya kena hujan
badai di jalan, hingga harus menginap
di tempat saudara. Hari ini, di awal
acara saya diminta untuk nyanyi dan
akhirnya berkenalan langsung dengan
Pak Edward (Edward Kusma, direktur
Vida Bekasi–red). Nggak nyangka sama
sekali,” ucapnya sambil tersenyum.

Pak Dani meyakini bahwa rumah
pilihannya adalah yang terbaik bagi
keluarganya.

Menanggapi fasilitas yang ditawarkan
oleh Vida Bekasi, Pak Dani menilai
sudah sangat memadai. “Fasilitas yang
ada sekarang, untuk saya sudah sangat
cukup, bahkan di dalam Botanica saja
sudah lengkap, ada taman untuk kumpul
bareng warga, dapur umum dan tempat
olah raga. Namun usul saya, masjid besar
Pak Dani yang bekerja sebagai karyawan yang ada di dekat bundaran agar lebih
swasta di sebuah perusahaan otomotif dirawat lagi,” sambung beliau sekaligus
nasional ini, sebenarnya berdomisili di memberi masukan.
Tangerang bersama istri dan kedua buah
hatinya yang masih balita. Berhubung Harapan Pak Dani untuk Vida Bekasi
memang mencari rumah baru, beliau di masa mendatang adalah konsistensi
pun menjelajah internet untuk mencari dalam
berinovasi
menjadi
lebih
informasi perumahan yang ideal bagi baik. “Saya harap Vida Bekasi terus
keluarganya. Akhirnya pilihan jatuh pada berkembang, dan semakin dikenal oleh
cluster Botanica di Vida Bekasi. “Lokasi semua orang sebagai perumahan yang
saya rasa bagus, konsep perumahannya memberikan contoh dalam penyediaan
bentuk cluster dan dilengkapi kebun, hunian dan fasilitas publik yang baik,”
konsep ini unik dan menarik. Saya ungkap Pak Dani menyudahi sesi sharing
membayangkan anak-anak dapat bebas antar warga tersebut.
bermain di lingkungan yang asri. Yang
tak kalah penting kawasan ini bebas
banjir,“ terangnya kemudian.

KETERANGAN:
1
2

2

Bapak Dani pemenang mobil
Toyota Sienta
fasilitas ruang publik di
cluster Botanica

NIKMATNYA ENAK
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Puding Lumut

Sehat Iya nikmat JUGA
Daun kelor (Moringa oleifea)
merupakan
tumbuhan
dari
suku Moringaceae. Daun kelor
mengandung 3x potasium daripada
pisang, 4x vitamin A dari wortel,
25x zat besi dari bayam, 7x vitamin
C jeruk, dan 4x kalsium susu,
serta 3x protin yoghurt. Semua
kandungan tersebut berguna untuk
mendetoksifikasi dan memperkuat
sistem kekebalan tubuh.
https://cookpad.com/id/resep/1265214-puding-lumut-daun-kelor

Bahan-bahan:

Cara Membuat:

1 bungkus Agar-agar

1. Rebus daun kelor dengan 200 cc air, kemudian blender, saring.

1 gelas Gula pasir

2. Kocok telur dan masukkan gula, santan, agar- agar dan daun kelor, aduk sampai rata.

1 butir Telur

3. Masak sambil diaduk sampai mulai mendidih. Diamkan, jangan diaduk lagi ketika
sudah mendidih, selama beberapa saat sampai terbentuk lumut dengan sempurna.

50gr Daun kelor

4. Kecilkan api, matikan dan cetak kedalam wadah yg diinginkan.

500cc Santan

5. Puding lumut siap untuk dinikmati.

Garam secukupnya

Javara Virgin Coconut Oil
100% untuk kesehatan Anda

Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan salah satu produk hasil olahan dari
kelapa. VCO didapatkan dengan mengendapkan santan selama 24 jam.
Nantinya akan terdapat lapisan minyak pada permukaan santan, itulah
VCO yang juga merupakan salah satu jenis minyak esensial yang paling
bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung berbagai kebaikan
dibanding minyak kelapa biasa, seperti asam laurat, antimikroba, kaya
akan vitamen E dan mineral serta sangat bagus untuk pelembab kulit
karena mengandung banyak antioksidan.
Javara juga memproduksi VCO dengan kadar kemurnian 100% dan 0%
kolesterol. Menggunakan bahan baku kelapa asli terbaik serta diolah
dengan peralatan yang higienis, jadi kini Anda bisa mendapatkaan
manfaat terbaik minyak kelapa murni dengan mudah.

200cc Air
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POJOK Karir

Are You The One?
Anda berlatar belakang dan passionate di bidang komunikasi,
PR, Sales Marketing dan tertarik berkarya full time di
Waste4change?
Kirim CV terbaru Anda ke:
sano@greeneration.org
Info ini boleh disebar ke teman/kerabat yg berminat dengan
catatan; kandidat memiliki energi, gemas dengan isu
persampahan (pengen ikut menuntaskan masalah sampah).

LOWONGAN KERJA
BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI
3. WTP Operational Staff

1. Community Development

2. Marketing Officer

Job Requirement :
• Pendidikan Minimal S1.
• Pengalaman minimal 1 tahun di bidang terkait.
• Memiliki kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi yang
baik dan memiliki motivasi tinggi serta dapat berfikir analis.
• Mampu mengelola event.
• Mampu mengoperasikan komputer.
• Domisili Bekasi diutamakan.

Job Requirement :
• Pria/Wanita max 35 tahun.
• Pengalaman minimal 1 tahun di bidang terkait.
• Full-Time position.
• Jam dan jadwal kerja fleksibel.
• Terampil dalam menulis dan mengedit foto/video/
teks dan berkomunikasi.
• Terbukti berpengalaman dalam jaringan kreatif sosial.

Job Description :
• Mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan
dengan kependudukan masyarakat sekitar.
• Menjalankan program pengembangan komunitas.
• Membuat dan mengembangkan business plan kawasan.
• Membuat rencana kerja dan implementasi community
development berdasarkan target pekerjaan yang ditetapkan
management.

Job Description :
• Berkontribusi dalam pelaksanaan strategi pemasaran (secara
online & offline).
• Mendukung manajer toko dalam mengawasi operasional
departemen.
• Mengatur dan menghadiri kegiatan pemasaran atau event.
• Membangun dan melaksanakan strategi media sosial melalui
platform foto, pesan dan identifikasi pasar.
• Berkolaborasi dengan manajer dalam mempersiapkan
anggaran dan pemantauan biaya.

Job Requirement :
• Pendidikan minimal SMK/Sederajat,
diutamakan jurusan engineering.
• Pengalaman minimal 1 tahun di bidang WTP.
• Memiliki kepribadian yang jujur, tekun dan teliti.
• Domisili Bekasi diutamakan.
Job Description :
• Menjaga kualitas air.
• Melakukan perawatan alat-alat WTP.
• Mencatat meter air.
4. Receptionist
Job Requirement :
• Pendidikan minimal SMU segala jurusan.
• Pengalaman minimal 1 tahun bidang terkait.
• Rajin, rapi, baik dalam kepribadian dan komunikasi.
• Bersedia ditempatkan di area Bekasi.
• Mampu mengoperasikan MS Office.
• Fasih berbahasa Inggris.
Job Description :
• Menangani panggilan masuk dan keluar.
• Mengatur korespondensi dan dukungan administrasi.
• Mengatur ruang pertemuan dan tamu.

POJOK PROMOSI
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JAWARA-nya

DISC.

MURAH
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Harga Mulai

Rp

10K

%*

*Untuk pemegang
kartu Plastik/Simas Card

021 - 8260 8109
0812 8519 0003

PAKET ROMANTIS MALAM MINGGU

CANDLE LIGHT Rp

DINNER

at Pool Side

100K

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

arenasportsclub_bekasi

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

Setiap Selasa, Pukul 17.00 WIB

