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DARI DAFTAR
REDAKSI ISI
Tak terasa kita berada di penghujung 2016. Bagi
Vida Bekasi, 2016 merupakan tahun yang istimewa
karena momentum kolaborasi antar individu dan
komunitas yang membawa perubahan positif di Vida
Bekasi. Semangat kolaborasi menghidupkan banyak
kegiatan yang bermanfaat dan membuka wawasan.
Respon warga pun patut diacungi jempol. Mulai dari
pengelolaan sampah hingga mengisi acara Vidafest,
mereka terlibat secara aktif. Newsletter Living kali ini
menyajikan rekam gambar dan berita tentang aneka
kegiatan masyarakat dan progres pengembangan
yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga
November 2016.
Simak beragam liputan acara seperti Vidafest 2016,
Grand Launching Botanica, Cosplay Show hingga
Family Day Ceria yang berlangsung sangat meriah.
Seluruh pengembangan dan aktifitas sepanjang
tahun ini dapat mewujudkan #bahagiadibekasi.
Akhir kata, kami mengundang Anda untuk mampir ke
Little Talk Coffee, kedai kopi unik yang telah resmi
beroperasi di distrik Bumiwedari.
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GRAND LAUNCHING

Grand Launching
Cluster Botanica
Tahap 1

Vida Bekasi menggelar Grand Launching
tahap I cluster Botanica bertempat di
Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference
Center, pada 1 Oktober lalu di kawasan
Narogong.
“Kami menggandeng arsitek lansekap
Salad Dressing dan arsitek Akanoma
Studio untuk menciptakan konsep hunian
yang berbeda. Lebih ramah lingkungan
dan nyaman dihuni,” ujar Edward Kusma
direktur Vida Bekasi dalam sambutan
resmi acara Grand Launching ini.
Acara pun dilanjutkan dengan pemilihan
nomor unit. Hadirin sangat antusias
memilih tipe dan nomor rumah sesuai
kebutuhan dan keinginan. “Alhamdulilah,
rumah idaman akhirnya kesampaian,”
ungkap salah satu buyer yang mengaku
berhasil mendapatkan nomor unit sesuai

angka favoritnya. Usai pemilihan nomor unit, dilanjutkan dengan proses aplikasi KPR
yang didukung sejumlah bank terkemuka. Antrian panjang tak menyurutkan semangat
para hadirin untuk menyelesaikan tahapan pembelian rumah pada hari itu.
Grand Launching Botanica tahap I membukukan kesuksesan, terjual 90%. Atau lebih
tepatnya, dari 117 hunian yang ditawarkan, 102 unit terjual. “Paduan konsep yang unik
dan harga terjangkau ternyata diapresiasi oleh masyarakat. Semoga menjadi awal yang
baik untuk pemasaran tahap II tahun depan”, ungkap Edward mengomentari hasil
penjualan perdana Botanica. Acara pun makin meriah dengan hadirnya hiburan musik
akustik dan diakhiri pengundian aneka door prize menarik.
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VidaFest 2016

COLLABORATION OF CREATIVITY

S

emangat kolaborasi sangat terasa
pada VIDAFEST 2016. Sejak awal
persiapan acara, Vida Bekasi
secara pro-aktif menggandeng beragam
komunitas lokal untuk memeriahkan
VIDAFEST 2016. Gayung bersambut,
dukungan individu, komunitas dan
institusi bergulir hingga sebuah festival
kolaborasi pun terencana apik berkat
koordinasi HOUSE THE HOUSE,
konseptor festival inovatif dari Bandung
yang bekerjasama dengan Vida Bekasi.
Tahun ini Vidafest mengambil tema
ANGIN terinspirasi dari elemen
alam yang sejalan dengan semangat
hidup ramah lingkungan. Berlangsung
selama sehari penuh pada Sabtu, 22
Oktober 2016, Vidafest menggelar
beberapa acara secara bersamaan di
3 titik tempat penyelenggaraan yang
berbeda di distrik Bumiwedari, yakni
Marketing Gallery, lapangan terbuka di
depan danau Vida serta LITTLE TALK

COFFEE Dua tempat yang disebut
terakhir adalah kawasan yang akan
dikembangkan menjadi INSITU LAKE
EXPERIENCE.
Sejumlah komunitas
yang ikut ambil bagian adalah Kedubes
Bekasi, Artherapy Movement, Genus
Organik, Bekasi Tugu Skateboarder,
Art Therapy Movement, Taman Baca
Umi,
Community
Drone
Bekasi,
Farm4Life, Bekasi Berkebun, Javara,
Waste4Change, dan Binus Center.
Beragam kegiatan mulai dari workshop
kreatif, talkshow, bazar hingga aksi
seru skateboard, graffitti dan drone
race menambah kemeriahan Vidafest.
Pengunjung festival tidak hanya terhibur
tapi juga dapat menambah wawasan
dengan langsung bertanya kepada
komunitas terkait. Tentunya dengan
saling berbagi, bertambahlah teman
dan ilmu pengetahuan. Itulah salah satu
manfaaat unik Vidafest yang berbeda
dibanding festival lainnya. Tema ANGIN

sangat terasa pada atraksi layanglayang dan drone race. Bahkan, tampak
kincir angin yang terbuat dari anyaman
berputar indah menghiasi tempat
festival.
Selain warga Bekasi, hadir pula jurnalis
dan blogger dari Jakarta dan Bekasi.
Selain meliput, mereka pun menikmati
sajian chef dan barrista Little Talk
Coffee. Acara ditutup dengan live music
performance dari musisi lokal Bekasi
sekaligus penyerahan hadiah bagi para
pemenang lomba. Sampai jumpa lagi di
VIDAFEST 2017.

KETERANGAN:
1

Graffiti on the making by Art
Theraphy Movement Bekasi.

2

Latté Art workshop di Little
Talk Coffee.

3 Kincir Angin by Bio Living.
4 Tie dye workshop.
5

Talkshow bersama Farm4Life.

6 Booth Javara Indonesia.
7

Booth Rumah Baca Umi.

8 Perlombaan drone dari Drone
Bekasi Community.
9 Kunjungan para blogger.
10 Pameran teknologi PGN.
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kabar pendidikan

BINUS SCHOOL Bekasi

MEMBUKA PENDAFTARAN SISWA BARU TH AJARAN 2017-2018

M

inggu kedua September lalu,
BINUS SCHOOL Bekasi mulai
membuka pendaftaran siswa
baru untuk tahun ajaran 2017-2018.
Menggelar acara OPEN HOUSE, orang
tua calon murid diajak berkeliling sekolah
dan mendapatkan penjelasan tentang
fasilitas dan kegiatan sekolah. Hingga
kini jumlah pendaftar gelombang 1 dan 2
tercatat sudah lebih dari 200 pendaftar.
Slot untuk kelas 1 SD sudah penuh terisi,
sehingga pendaftar yang masih berminat
harus sabar menunggu hingga kapasitas
tersedia kembali. Peningkatan pendaftar
pun juga terjadi pada seluruh tingkatan,
mulai dari Pre-School hingga SMA.

ingin menyekolahkan putra-putri mereka di sini. Sejumlah orang tua mengaku
belum sempat mendaftar tahun lalu dan setelah mengikuti acara OPEN HOUSE
mereka jadi mantap untuk menyekolahkan anak mereka di Binus School Bekasi.
BINUS SCHOOL Bekasi adalah sekolah bertaraf internasional yang menyelenggarakan
pendidikan dari tingkat Early Childhood Years (Pra TK) hingga High School (SMA).
Gedung BINUS SCHOOL Bekasi berada di distrik Bumiwedari serta mengusung
konsep gedung ramah lingkungan. Fasilitasnya pun lengkap, meliputi ruang kelas full AC,
perpustakaan, laboratorium umum dan khusus, taman bermain, fasilitas olah raga, dll.
Bangunan gedung dan fasilitas BINUS SCHOOL Bekasi saat ini menempati lahan
seluas 2 ha dari total luas lahan 4 ha. Perluasan sekolah masih dimungkinkan seiring
meningkatnya jumlah peserta didik di masa mendatang. BINUS SCHOOL Bekasi
masih membuka pendaftaran siswa baru hingga Agustus 2017.

Menurut para orang tua calon murid,
BINUS SCHOOL telah memiliki reputasi
yang baik selama ini, sehingga saat
cabang Bekasi beroperasi, mereka

Telp. (021) 538 0400, 8261 7799
Email: bekasi-admissions@binus.edu
http://bekasi.binus.sch.id/
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KETERANGAN:
1

Open House Binus School Bekasi.

2 Orang tua melihat suasana kelas.
3 Tes masuk Binus School Bekasi.
4
1

4

Suasana belajar di kelas TK.

ULAS FASILITAS

MELATIH MENTAL JUARA BERSAMA
Taekwondo ISCI

Menekuni olah raga bela diri sangat
bermanfaat bagi kesehatan. Selain
menempa mental dan fisik lebih kuat,
dapat juga melindungi diri terhadap
kejahatan. Taekwondo ISCI adalah
perkumpulan Taekwondo yang berlatih
rutin di Arena Sports Club.
Jikalau Anda berminat mempelajari seni
bela diri asal Korea ini, datang langsung ke
Arena Sports Club. Biaya pendaftaran Rp
50 ribu/orang.
Info lebih lanjut, hubungi:
Agung di +6281 3191 80400
Vida Bekasi : (021) 82608109
Jadwal Latihan:

Minggu 17.00 - 18.30

YUK GABUNG

Akademi Futsal
Hobi main futsal? Yuk latihan bersama
Akademi Futsal di Arena Sports Club.
Diasuh oleh mantan pelatih Timnas Futsal
Indonesia, Achmad Syaibani, Akademi
Futsal kini membuka pendaftaran
anggota baru dengan iuran mulai dari
Rp 100 ribu/bulan. Kelas dibagi menjadi
tiga kategori, yaitu untuk usia dibawah
13 tahun, usia dibawah 16 tahun dan usia
diatas 17 tahun. Akademi Futsal ini juga
memberikan sesi uji coba gratis bagi
para calon anggotanya.
Info lebih lanjut, hubungi: Telp. (021)
8260 8109, (WA) 0812 8519 0003
Email: arena@vidabekasi.com

Jadwal Latihan:

Rabu 16:00 - 18:00
Jumat 15:00 - 17:00
Minggu 09:00 - 11:00
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PROJECT
1

Penjualan Perdana Premier Savanna Tahap 2

Setelah sukses menjual 100% huniannya
pada Tahap 1, PT Premier Qualitas
Indonesia bersama dengan Gunas Land
kembali menghadirkan Premier Savanna
tahap 2, sebuah kawasan hunian ekslusif
yang terletak di lokasi strategis Narogong
Kota Bekasi.

LOKASI

STRATEGI S
HARGA MULAI

Rp
Premier Savanna tahap 2 memasarkan
hunian tipe Euginia LB/LT 57/90 m2
dengan harga mulai dari Rp 700 jutaan
pada penjualan perdananya yang
diselenggarakan di Marketing Gallery Vida
Bekasi pada 18 September 2016. Premier
Savanna terletak di distrik Bumiwedari
dan termasuk dalam kawasan Vida Bekasi.

700Jt

-an

RUMAH TIPE EUGINIA: LB/LT: 57 m2/90 m2

Jaraknya yang dekat dengan Binus
School Bekasi menawarkan kenyamanan
akses bagi putra dan putri Anda untuk
bersekolah. Selain dekat sekolah, Premier
Savanna memiliki keunggulan dekat
dengan gerbang utama di Narogong Raya

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Marketing Premier Savanna di
(021) 82621313, 82621312

2 Little Talk Coffee
Satu lagi fasilitas di Vida Bekasi diresmikan
untuk memenuhi kebutuhan warga
masyarakat. Sebuah kafe hasil kolaborasi
Vida Bekasi dengan Yellow Truck Coffee
Group menghadirkan konsep kedai kopi
yang unik.

“Fasilitasnya lengkap, dapat digunakan
sebagai ajang gathering kecil-kecilan,
seperti presentasi, diskusi, screening film
atau talkshow. Harapan saya bisa menjadi
local community hub di Bekasi,” ujar
Edward Kusma Direktur Vida Bekasi.

Nama dan logo ‘Little Talk’ didesain oleh
Sciencewerk Surabaya diharapkan dapat
mewakili konsep kafe yang kasual, tempat
yang nyaman untuk diskusi kecil atau
sekedar menikmati waktu rehat. Interior
yang cozy merupakan hasil besutan House
The House Bandung.

Didukung pilihan menu makanan dan
minuman yang cukup lengkap dengan rasa
lezat dan harga yang bersahabat, Little
Talk Coffee layak untuk dicoba.

Open daily: 10:00 - 20.00
@littletalkecoffee

Little Talk Coffee merupakan bagian
dari pengembangan kawasan komersial
Insitu Lake Side Experience, yaitu sebuah
kawasan komersial dan rekreasional
pertama yang dibangun menyatu dengan
danau seluas 2 ha.

kabar pengembang
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Updates
3 Botanica Tahap 2
Setelah sukses launching tahap I Botanica,
Vida Bekasi menghadirkan Botanica tahap
II. Konsep hunian ramah lingkungan tetap
menjadi andalan dengan desain lansekap
bernuansa taman herbal serta tersedianya
area komunal yang luas 1.700 m2.
Terdapat 2 tipe hunian yakni Rosemary
69/84 m2 dan Basil 47/60 m2, serta
dipasarkan sebanyak 150 unit. Dilengkapi
sistem satu pintu, CCTV dan keamanan
24 jam, layanan town management serta
waste management terpadu.

“
Nature
Inspired
Living
”

Rosemary Villa
Rosemary
Basil

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

4 Cluster PGN
Vida Bekasi menapaki babak baru
dengan ditandatanganinya kerjasama
pengembangan hunian ramah lingkungan
dan energi dengan Perusahaan Gas
Negara (PGN) pada 17 Oktober 2016 lalu
di Jakarta.
Di distrik Bumiwedari, PGN akan
mengembangkan cluster hunian khusus
karyawan PGN seluas 5 ha dengan konsep
hunian modern yang terintegrasi gas alam.
Rencananya akan dibangun sebanyak
300 hunian dengan variasi tipe rumah
yang harganya terjangkau. Hunian ini akan
menjadi contoh pemanfaatan energi gas
alam secara terpadu di tingkat rumah
tangga seperti untuk memasak, energi

listrik maupun pemanas air. Arsitek Andra
Matin pun dikabarkan telah ditunjuk untuk
menangani desain kawasan hijau ini.
Bagi Vida Bekasi, kerjasama dengan PGN
merupakan kesempatan istimewa untuk
merealisasikan model perumahan yang
ramah lingkungan yang juga sejalan dengan
visi Vida Bekasi dalam mengembangkan
kawasan yang berkelanjutan (sustainable
living). Selain pemanfaatan gas alam untuk
kebutuhan rumah tangga, PGN akan
melengkapi kawasan ini dengan modal
transportasi BBG untuk antar jemput
karyawan PGN.
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Kemah Literasi

ANAK
CERIA
..................................................

Pada tanggal 8 – 9 Oktober 2016, Rumah Baca Umi mengadakan
Kemah Literasi Anak Ceria, sebuah kegiatan seru yang
memadukan literasi baca dan tulis dengan alam lingkungan
terbuka. Sebanyak 56 anak mengikuti kemah bertema edukasi
tersebut. Kegiatan seperti api unggun, mendengarkan dongeng
hingga memetik dan memasak sayur segar untuk makan bersama
merupakan pengalaman seru yang tak terlupakan. Lokasi
perkemahan mereka berada di tengah kebun organik Farm4Life.
Usai berkemah, mereka ditugaskan untuk menceritakan
pengalaman mereka dalam bentuk karya tulis. Hasil karya
anak-anak ini nantinya akan dibukukan hingga dapat menjadi
bahan literasi yang baru, yang bisa dibaca oleh anak-anak
lainnya sekaligus tumbuh terus minat baca generasi muda.
Ingin tahu hasil karya anak-anak ini, silahkan mampir ke Rumah
Baca Umi di Taman Apel distrik Bumipala. Menjadi anggota
Rumah Baca Umi juga mudah, cukup mengisi biodata sudah bisa
meminjam koleksi buku yang ada di rumah baca.

Donor Darah
Kegiatan Donor Darah di Vida Bekasi merupakan acara rutin yang
diselenggarakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia
(PMI). Selain bermanfaat bagi orang lain, banyak pihak meyakini
bahwa dengan mendonorkan darah tubuh kita pun lebih sehat
Donor Darah diadakan di Arena Sports Club, Bumipala pada hari
Sabtu, 19 November 2016, dengan peserta lebih dari 40 orang.
Diharapkan kegiatan yang baik ini makin dikenal masyarakat luas
dan makin banyak orang bersedia mendonorkan darahnya.

Kunjungan Panasonic
& Kedubes Jepang
Vida Bekasi mendapatkan kunjungan istimewa dari Kedutaan
Jepang dan Panasonic. Selain melihat langsung proses pengelolaan
sampah Waste4Change, rombongan juga menyempatkan diri
bertandang ke BINUS SCHOOL Bekasi. Mereka mempelajari
konsep pengembangan kawasan berkelanjutan yang dilakukan
oleh Vida Bekasi. Di Jepang, Panasonic memiliki proyek kawasan
berkelanjutan bernama Fujisawa SST.

KABAR KOMUNITAS

Relawan dari Negeri Sakura
CERITA ASUKA MATSUBA
kompos rumah tangga dengan media
dan alat rumah tangga yang sederhana.
Kemudian kompos tersebut dibuktikan
manfaatnya sebagai pupuk di kebun
Farm4Life. Hasilnya, panen pepaya
California yang manis dan segar. Asuka
sangat senang, akhirnya dengan bukti
nyata, lambat laun pandangan warga
terhadap sampah mulai berubah. Mereka
pun bersemangat membuat kompos.

1

Waste4Change kedatangan seorang
relawan yang memilih untuk membantu
melestarikan lingkungan bersama warga
Vida Bekasi. Satu hal yang menarik,
dia adalah seorang wanita dari Jepang
bernama Asuka Matsuba.
Asuka memilih Waste4Change karena
masalah lingkungan sangat menarik
perhatiannya dan juga ingin menerapkan
ilmu yang telah dimilikinya di bidang
kimia. Awalnya, Asuka heran karena
minimnya kesadaran warga masyarakat
tentang pemilahan sampah. Walaupun
telah diedukasi, rasanya susah sekali
menggerakkan semangat mereka.
Namun, yang membuat Asuka optimis
adalah keramahan dan keterbukaan warga
masyarakat menerima dirinya secara tulus.
Asuka mencoba menyemangati ibu-ibu
di distrik Bumipala untuk aktif membuat

Sampah membusuk dari warga yang
biasanya harus diambil 3 hari sekali,
kini dikompos dan bermanfaat. “Senang
rasanya dapat memberikan kontribusi
kepada warga masyarakat di sini. Selain
itu saya memahami keragaman budaya
dan bahasa di Indonesia. Saya berterima
kasih atas dukungan teman-teman di
Waste4Change,”
ucapnya
sembari
tersenyum.

2

KETERANGAN:
1

2 Mengolah pupuk kompos di
Waste4Change
3 Bercocok tanam pohon pepaya.

Hal lain yang dipelajari Asuka adalah
pemanfaatan energi panas yang dihasilkan
oleh sampah untuk budidaya tanaman
tropis di Japang. Selama di Vida Bekasi,
Asuka pun menikmati berbagai kegiatan
lain berkemah bersama anak – anak,
berjualan di booth Farm4Life hingga aktif
bercerita tentang kebudayaan Jepang.
Sebelum kembali ke Jepang, Asuka
berkeinginan agar pengelolaan sampah
bijak sudah diterapkan oleh warga, dia juga
bercita - cita ingin memberikan pekerjaan
bagi para penyandang disabilitas.

INFO LEBIH LANJUT, KUNJUNGI:
www.waste4change.com

Asuka dan Anisa (Waste4Change).

3
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ALAM & LINGKUNGAN

Warga Baru VIDA BEKASI

A

da yang berbeda di distrik
Bumiwedari. Bulan September
2016 lalu telah ditanam sebuah
pohon besar berdiameter lebih dari 2
meter. Ya, pohon tersebut adalah warga
baru Vida Bekasi. Penanamannya pun
memerlukan bantuan alat berat karena
ukuran pohon yang besar.

Vida Bekasi sangat mendukung kecintaan
terhadap lingkungan hidup. Hadirnya
POHON VIDA, sebuah pohon besar yang
berusia lebih dari 200 tahun akan menjadi
‘pengingat’ yang baik bagi kita semua agar
terus mencintai pohon. Pohon memegang
peranan penting bagi kehidupan manusia,
tanpa kita sadari, begitu banyak manfaat
dari pohon yang sudah kita nikmati, seperti

oksigen yang kita hirup, rumah bagi burung – burung, buahnya yang kita konsumsi,
menyuburkan tanah karena akarnya mengikat air, kemampuannya untuk meredam
teriknya panas matahari, warna indah yang dapat memberikan kenyaman pandangan,
dll.

Seiring perkembangan zaman, kepedulian manusia terhadap pohon semakin berkurang.
Manusia lebih memilih berinteraksi dengan gadget dibandingkan dengan alam
sekitarnya. Hal ini lah yang perlu kita cermati yaitu pengenalan alam sekitar melalui
kegiatan luar ruang yang mengembalikan relasi yang renggang antara manusia modern
dengan alam. Menurut penelitian, pohon memegang peranan krusial dalam ekosistem
bumi. Betapa tidak, pohon atau tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang
dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan binatang. Saat pohon
punah, punah lah kehidupan di bumi ini.

Area di sekitar Pohon Vida ini nantinya akan dirapikan menjadi taman yang
bermanfaat sebagai wadah rekreasi, edukasi dan konservasi tanaman unik dan langka.

POHON VIDA merupakan species tanaman Ficus
religiosa. Tingginya dapat mencapai 30 meter dengan
diameter batang 3 meter. Daunnya akan selalu
bergerak meski udara disekitarnya tetap tenang. Tidak
seperti tanaman pada umumnya, POHON VIDA dapat
melepaskan oksigen setiap saat.

“

Waktu yang dihabiskan untuk
berada di antara pepohonan, tidak
akan menjadi waktu yang terbuang
percuma.

”
- Katrina Mayer
Penulis

LIPUTAN ACARA
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KUNJUNGAN MENTERI

Lingkungan Belanda
1

“
Sampah
bukan hanya
masalah
ekologi tapi
juga sosial
”

2
KETERANGAN:
1

Sajian makanan dari Javara Indonesia.

2

Penyambutan Ms. Sharon Dijksma (Menteri Lingkungan Belanda) oleh
Bapak Edward (Vida Bekasi), Ibu Heliyanti (Javara) dan Bapak Sano
(Waste4Change).

3

Penjelasan sistem pengolahan sampah Vida Bekasi oleh Waste4Change.

3

Vida Bekasi kembali mendapatkan
kunjungan istimewa dari manca negara.
Menteri Lingkungan dari Belanda, Ms.
Sharon Dijksma dan rombongan dari
kementrian lingkungan Belanda dan
Indonesia, perwakilan pemkot Bekasi,
wakil dari beragam perusahaan dan
universitas di Belanda, mengunjungi Rumah
Pemulihan Material Waste4Change di
Vida Bekasi pada 22 November 2016.
Sebelum mengunjungi Waste4Change,
rombongan
bertandang
ke
TPA
Bantargebang di Bekasi. Diterima hangat
oleh M. Bijaksana Junerosano, Managing
Director Waste4Change, Menteri Dijksma
sangat antusias mendapatkan penjelasan

tentang metode penyortiran dan pengolahan sampah di Waste4Change. Menteri
Dijksma sangat mengapresiasi semangat warga terutama ibu-ibu yang menjadi garda
terdepan dalam pemilahan dan daur ulang sampah tingkat rumah tangga. Selesai
mengunjungi Waste4Change, rombongan diajak untuk melepas lelah di aula serbaguna
Arena Sports Club.
Dalam sambutannya, Edward Kusma Direktur Vida Bekasi menyampaikan kegembiraannya
mendapatkan kunjungan ini. “Kami berharap kunjungan ini dapat membuka kesempatan
kerjasama untuk kehidupan yang lebih baik”, ungkap Edward. Menteri Sharon Dijksma
mengungkapkan apresiasinya terhadap Waste4Change dan Vida Bekasi atas usaha
untuk mencari solusi masalah sampah di Indonesia. “Saya melihat sampah di Indonesia
bukan hanya masalah ekologi tapi juga sosial, dan saya mengapresiasi apa yang telah
dilakukan komunitas di sini. Saya mendukung penuh dan berharap Anda semua
berhasil”, ungkap Menteri Dijksma. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang
istimewa khas pedesaan yang dipersiapkan oleh tim Javara Indonesia. Sajian organik
diantaranya minuman bunga telang, nasi ungu, sambel tumpang, urap sayuran ‘super
food’, tuna asap dan sambal matah kecombrang.
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Rayakan Kemerdekaan

DENGAN SEMANGAT KOLABORASI
Dalam
rangka
memperingati
hari
Kemerdekaan Indonesia ke-71, Vida
Bekasi mengadakan berbagai rangkaian
acara dengan yang disambut antusias
oleh warga. Acara dimeriahkan dengan
berbagai lomba dengan yang sangat
seru yaitu, pengibaran bendera dengan
drone, bazaar, sepeda hias, Vida Idol,
dan berbagai perlombaan 17 Agustus
yang salah satu kegiatannya diikuti
oleh volunteer dari Panasonic Jepang.

KETERANGAN:

Tidak cukup sampai disitu, hari
kemerdekaan di Vida Bekasi ditutup
dengan indahnya pesta kembang api.
Berbagai rangkaian kegiatan ini semakin
meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia dan khususnya
warga Vida Bekasi dan sekitarnya.

1

Perlombaan makan kerupuk oleh tamu dari
Jepang.

2

Pengibaran bendera Merah Putih
dengan drone.

Selain menimbulkan rasa
nasionalisme, aksi sosial seperti
menanam pohon juga dapat
mengajarkan tentang perjuangan
dan nilai kehidupan.

Aerobic
Competition
Untuk meningkatkan kebugaran warga,
Vida Bekasi mengadakan Aerobic
Competition
yang
bertempat
di
Multifunction Hall Arena Sports Club.
Terdapat 3 kategori lomba, yaitu Aerobic
Club, Aerobic Individu Low Impact
dan Aerobic High Impact (Zumba).

1

Kompetisi yang diikuti oleh 152 peserta
ini, penjuriannya dipercayakan kepada
instruktur yang berpengalaman, yaitu
Dian Syfrina dan tim, sedangkan instruktur
lombanya dipimpin oleh Ade Hamam, Zin
Wiwik AB dan lainnya.
KETERANGAN:
1

Suasana perlombaan Aerobic.

2

Para pemenang lomba Aerobic dan Zumba.

3

Para instruktur Aerobic dan Zumba.

3

2
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Cosplay Show
Mau Jadi Siapa Kamu?
Arena Sports Club kembali ramai, kali ini
keramaian terjadi karena berbagai tokoh
anime yang sering kita saksikan di layar
kaca, menjelma menjadi sosok nyata.
Yups! Para cosplayer yang tergabung
dalam Bagja Cosplay Bekasi hadir dengan
berbagai karakter favorit mereka, seperti
Ash, pelatih Pikachu, Kakashi dan Asuma
Sensei-nya Naruto, hingga salah satu tokoh
dari Attack on Titan, Annie Leonhart.
Acara seperti photo session dan aksi
karakter pun menambah keseruan Cosplay
Show pada tanggal 23 Oktober kemarin.
Para cosplayer pun mengharapkan acara
- acara seperti ini sering diadakan untuk
membantu cosplayer dalam menyalurkan
hobi mereka sekaligus memperluas
jaringan penggemar cosplay.

Cosplay adalah hobi mengenakan pakaian, aksesoris dan rias wajah dari
tokoh-tokoh anime, komik, vidoe game, penyanyi, dan idola.

Arena

Family day
Keceriaan keluarga begitu terasa pada hari
Minggu, 20 November lalu di Arena Sports
Club. Hari itu diadakan acara ARENA
FAMILY DAY, dimana sejumlah keluarga
yang tinggal di Vida Bekasi dan sekitarnya
berkumpul untuk mengikuti berbagai
acara dan lomba dengan hadiah menarik.
Acara dibuka dengan Family Funrobic,
kemudian dilanjutkan dengan menggambar
keluarga. Yang paling seru tentunya acara
lomba ibu dirias ayah, dimana hasil riasan
dari para peseta terlihat tidak karuan
karena terburu - buru mengejar waktu.
Acara lain pun menyusul, mulai dari lomba
lipat kaos, lomba anak menyajikan kopi ke
ayah, lomba hias tempat sampah, hingga
lomba menghias kue yang diikuti oleh
tim ayah dan anak tanpa dibantu oleh
ibu. Kemeriahan hari itu pun ditutup oleh

hiburan dari Organ tunggal yang melengkapi
kebahagiaan keluarga yang hadir.

2

KETERANGAN:

1

1

Lomba ibu dirias ayah.

2

Lomba menghias tempat sampah.
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Carolina Chintiasari
“ HAPPY BISA MENJADI

BAGIAN DARI VIDA BEKASI

1

M

enemukan lokasi gedung bank
Mandiri cabang Vida Bekasi
tidaklah sulit. Terletak di gerbang
distrik Bumipala di jalan Haji Djole, gedung
bank Mandiri terlihat megah dengan
dinding kaca berwarna biru tua.
Siang itu tampak sejumlah nasabah sedang
melakukan transaksi perbankan. Tak lama
menunggu, kami disambut senyum ramah
Bu Carolina Chintiasari, kepala cabang
bank Mandiri di Vida Bekasi.
Percakapan santai pun mulai mengalir,
menurut Bu Carolina, dirinya tidak
menyangka bahwa kehadiran cabang baru
bank Mandiri di Vida Bekasi disambut
dengan sangat antusias oleh warga Bekasi.
“Happy banget! Hari pertama langsung
ramai, sampai saya harus turun langsung
jadi teller.” Ujarnya bersemangat.

fasilitas pembiayaan untuk usaha mikro,
kecil dan menengah, bahkan usaha dengan
skala yang lebih besar. Cabang yang mulai
beroperasi pada 26 Juli 2016 ini juga
melayani kredit seperti KPR, kendaraan
dan KTA. Layanan lainnya meliputi
kerjasama dengan perusahaan dalam
penyediaan L/C, SKBDN, bank garansi
atau pun reference bank, selain itu yang
akan segera hadir adalah asuransi dan
investasi AXA Mandiri.

Transaksinya pun beragam, mulai dari
tabungan hingga deposito. Bank Mandiri
Vida Bekasi pun sudah menyediakan

KETERANGAN:
1

3 Antrian yang ramai setiap hari.

2

3

Ibu Carolina Chintiasari.

2 Teller bank Mandiri melayani pelanggan.

“Tumbuh dan menjadi besar bersama –
sama. Tentu saja dengan dukungan seluruh
warga masyarakat.” Ucap Bu Carolina
berharap yang sekaligus menjadi penutup
pada perbincangan kami hari itu.

Hal ini disebabkan karena lokasi cabang
bank Mandiri Vida Bekasi mempermudah
warga dalam memenuhi kebutuhan
transaksinya karena lebih dekat dari
kantor/pabrik mereka. Sebelumnya, warga
harus menempuh jarak yang cukup jauh,
yaitu di area Kemang Pratama.

”

SOROT KULINER
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Cendol Biru
MENIKMATI KESEGARAN BUNGA DENGAN
CARA BERBEDA

Kembang atau bunga telang (Clitoria ternatea) adalah tumbuhan
merambat yang sering kita temui di pekarangan. Tumbuhan
anggota suku polong-polongan ini pertama kali ditemukan di
pulau Ternate Indonesia

Bahan-bahan
60 gram tepung beras.
40 gram tepung tapioka.
600 ml air.

Selain cantik, bunganya sering dimanfaatkan sebagai
pewarna makanan atau minuman. Di Indonesia secara
tradisional bunga telang dimanfaatkan sebagai obat mata.
Di Malaysia, dipakai untuk mewarnai ketan. Serta di Thailand
dibuat sebagai pewarna minuman. Kini, di Indonesia, makin banyak orang
yang menggunakan bunga telang untuk pewarna biru organik, termasuk kali ini kami
sajikan resep cendol biru.

1 genggam bunga telang, remas
dengan air untuk adonan hingga
airnya berwarna biru, kemudian
saring.
1/4 sendok teh garam.
1 lembar daun pandan.
gula merah secukupnya.

Pelengkap

Cara Membuat
1. Aduk rata tepung beras dan tapioka, air bunga telang. Beri garam dan daun pandan.

Sirup gula merah secukupnya.

2. Masak di atas api sedang, hingga mendidih dan menjadi bubur kental.

Santan matang secukupnya.

3. Siapkan wadah berisi air dingin yang di beri es batu, cetak adonan cendol dengan
cetakan di atas wadah berisi air dingin.

Es batu (sesuai selera).

4. Sajikan cendol biru bersama santan dan gula merah cair.

http://www.diahdidi.com/2015/07/dawet-bunga-telang.html#.WCBDH-F96Ru
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DISC.

30

Jl. Alun-Alun Utara No. 2 Bumipala Vida Bekasi
Padurenan, Mustikajaya - Bekasi 17156

ARENA
FUTSAL
ACADEMY

%

DESEMBER 2016
SEWA GEDUNG 25
HIBURAN NATAL

PERNIKAHAN

GATHERING, SEMINAR
FAREWELL PARTY, DLL.

BERSAMA SANTA CLAUS

31 DESEMBER 2016
HIBURAN BADUT &
UNDIAN DOORPRIZE

GRATIS
PENDAFTARAN

s/d 31 Desember 2016

SEGERA

DAFTARKAN DIRI ANDA
IURAN BULANAN:
Rp 100.000 (2x/mgg)
Rp 150.000 (3x/mgg)

Untuk reservasi
s/d 31 Desember 2016

SEWA
LAPANGAN

TUKAR

Harga Pelajar

GRATIS

KUITANSI

5 JAM

FUTSAL

Rp 50.000

1 JAM

/jam*

DI FUTSAL ARENA

*S&K Berlaku

PROMO

DAPATKAN DOORPRIZE

MEMBERSHIP

PROMO

HOT PROMO

KOLAM
FUTSAL BADMINTON RENANG
BELI
HARGA MULAI
Rp 250.000 Rp 300.000 Rp 100.000 GRATIS 1

2

MEMBER BULANAN MEMBER BULANAN

4 jam/minggu

12 jam/minggu

FREE 5 Tiket Renang

FREE 5 Tiket Renang

TIKET RENANG

Sepuasnya

KAMIS CERIA

SPECIAL DISCOUNT
untuk Warga Vida Bekasi

TV 32 INCH
SETIAP PEMBELIAN
50.000 DI KOLAM
ARENA & JAWARA
Diundi pada 31 Desember 2016
Pukul 10.00 WIB

SPORTS LESSON
Arena
Aerobic
Class
Amaraish
Swimming Schools

Jet Kun Do
Shao Lin Kung Fu

Tae Kwon Do ISCI

Karate Indonesia

PAKET ROMANTIS

PESTA ULTAH

Rp 100K

MENYEDIAKAN UNTUK ACARA
ULANG TAHUN, GATHERING, ARISAN,
LAUNCHING PRODUCT, DEMO PRODUK.

CANDLE LIGHT

DINNER

HARGA MULAI

Rp 25.000

at Pool Side
TERMASUK TIKET MASUK
& SPECIAL GIFT

/org

RESERVASI TIAP SENIN - JUMAT
UNTUK 2 ORANG

Menu: Nasi Goreng, Soto Ayam/ Iga Bakar/
Bebek Bakar, Bihun Goreng, Mie Goreng, dll.

PROMO
PAKET

JAWARA-NYA

Harga Mulai

Harga Mulai

KHUSUS
PELAJAR

MURAH

Rp 25.000 Rp 10.000 Rp 10.000

FASILITAS BARU

DISC.

20%

Untuk Pemegang
Kartu Plastik/Simas Card

LIVE

MUSIC
Setiap
Selasa & Sabtu
Jam 19.30 WIB

021 - 8260 8109
0812 8519 0003

Arena Aerobic Class
(OPEN IN DESEMBER)

PAKET BUFFET &

MALAM MINGGU

PAKET
HEMAT

Shorinji Kempo

arenasportsclub_bekasi

arena@vidabekasi.com

GAME AREA
www.vidabekasi.com

JAWARA
FOODHALL

