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AYO BUKA USAHA DI

RUKO PASAR ANYAR
DISC.* SEWA

50

% GEDUNG

PERNIKAHAN

Untuk reservasi s/d tgl 30 Maret 2016

DARI DAFTAR
REDAKSI ISI
Optimisme mengawali perjalanan karya dan
kreasi kita di tahun 2016. Perayaan tahun baru
Imlek yang berlangsung Februari lalu juga turut
menambah
semangat
berkarya.
Acara
pergantian tahun Imlek menandai pembukaan
Arena Sports Center dan Jawara Foodhall di
distrik Bumipala. Atraksi barongsai mendapat
perhatian dari warga masyarakat yang larut
dalam aksi gerak barongsai yang lincah dan
cekatan.
Peresmian Arena Sports Club ini merupakan
satu dari rangkaian bangunan di kawasan
campuran di pusat distrik Bumipala Vida Bekasi.
Simak seluruh ulasannya di Kabar Utama.
Dengan hadirnya Arena Sports Club, kini
kebutuhan olah raga dapat dilayani dengan baik.
Ingin berenang tiap akhir minggu? bermain futsal
atau badminton bersama teman-teman? Tak
perlu jauh, cukup berjalan kaki atau naik sepeda
sudah sampai ke Arena Sports Club.
Kabar baik lainnya datang dari Peringatan Hari
Peduli Sampah Nasional, saat kerja bakti masal
digelar dan diikuti oleh seluruh warga dengan
penuh kegembiraan. Ikuti kabar-kabar lainnya
pada Newsletter edisi kali ini. Selamat
membaca.
Salam Living
Redaksi menerima konstribusi artikel dan usulan
peliputan. Kirimkan melalui email:
livingnews@gunasland.com

Nomor Telepon Penting
MARKETING GALLERY (021) 826 17888
TOWN MANAGEMENT (021) 826 17888
KANTOR POLISI BANTAR GEBANG
(021) 825 0566

Paket Ultah mulai dari
Rp. 3.9 jt

sudah termasuk : Tiket Renang,
Makan, Kue Ultah, Dekorasi,
Badut/Mc dan tempat acara.
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GRATIS
PENDAFTARAN

Sejak dipasarkan 6 bulan yang lalu, ruko Pasar Anyar
mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Tercatat,
tahap 1 ruko Pasar Anyar habis terjual dan kini mulai
dipasarkan tahap ke-2. "Peminatnya banyak dan beragam,
mulai untuk kantor, buka toko hingga workshop. Potensinya
besar, jumlah warga sudah hampir 10.000 jiwa, tapi unit ruko
yang dibangun di area ini belum banyak," ujar Darwin, Senior
Marketing Manager Vida Bekasi.
Ruko Pasar Anyar merupakan bagian dari kompleks bangunan
Pasar Anyar, sebuah pasar modern yang akan menjadi sentra
belanja dan jual-beli di kawasan Vida Bekasi. Dibangunnya
pasar memberikan angin segar bagi percepatan gerak
ekonomi warga seputar kawasan. Aneka ide usaha maupun
ketrampilan bisa direalisasikan menjadi usaha yang
menguntungkan. Tahap 2 Ruko Pasar Anyar dipasarkan
dengan harga mulai Rp. 1M-an per unitnya dan dijadwalkan
buka pada akhir tahun 2016.
* syarat & ketentuan berlaku
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Salah satu kunci sukses usaha adalah lokasi. Keuntungan lokasi
*
*
dapat ditilik dari berbagai sudut pandang, misalnya saja
letaknya yang berdekatan dengan sekolah, atau di jalan raya
MEMBUKA
yang ramai,
atau di tengah PENDAFTARAN
pemukiman yang sudah dihuni oleh
%
% RENANG
banyak orang. Hilir mudik orang di lokasi tersebut turut
SETIAP HARI
UNTUK
GRUP
menentukan jenis usaha yang bisa digarap. Ruko SaraswatiRENANG
MINGGU
Sembilan mengandalkan lokasinya yang bersebelahan dengan SETIAP
MINIMAL 30 ORANG
06.00- 08.00 WIB
(GRATIS 1 TIKET)
kompleks Binus School Bekasi. "Bayangkan ramainya suasana HARI SENIN
sekolah, orang tua murid yang mengantar, ibu-ibu yang
menunggui putra-putri mereka sekolah. Semua itu adalah
potensi yang siap dibidik." ujar Darwin berpromosi. Bangunan
ruko juga tampil cantik, dengan disain yang lain daripada yang
lain. Miliki ruko Saraswati Sembilan, raih peluang usaha
Bangun Usaha Dekat
sekaligus investasi jangka panjang karena kompleks Saraswati
Sekolah Terkemuka
Sembilan akan berkembang menjadi kawasan campuran yang
terdiri dari hunian, perkantoran dan bisnis.
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DISC.

50 30

GRATIS

*

MAKAN

UNTUK PENGUNJUNG YANG

DISKON *

MAKAN

SIANG

BERULANG TAHUN (MIN. 4 ORANG)

UNTUK KARYAWAN

SPECIAL

PAKET

TEMPAT GATHERING

MOTO GP / FOOTBALL

PRICE NOBAR
Fasilitas :

3

SWIMMING POOL | KIDDY POOL
CHILDREN PLAYGROUND | BADMINTON
FUTSAL | JAWARA FOODHALL

BUY

GET

FREE TICKET
RENANG

30

PENGUNJUNG
PERTAMA
ANAK-ANAK
SETIAP WEEKEND

SEW
8 JA
FRE
1 JA

LAPAN
BADMIN

CLUSTER TAMAN DURIAN
Membeli rumah selalu harus diikuti dengan pertimbangan
yang matang. "Beli rumah kan nggak hanya untuk setahun -dua
-tahun, kita beli rumah untuk jangka panjang," kenang Siska
yang tahun lalu membeli rumah di cluster Taman Durian. "Tata
ruang juga sangat penting, bagaimana kita lihat tata ruang yang
efisien. Di Taman Durian ada tipe 80/133, rumahnya sangat bisa
dikembangkan untuk masa mendatang," Tika menambahkan.
Mungkin saat ini anak-anak masih kecil, namun kelak jika sudah
besar, kita cukup renovasi saja. Dibukanya Arena Sports Club di
dekat cluster Taman Durian memberikan kebanggaan tersendiri bagi Siska. "Seperti dapat bonus, punya rumah di Vida Bekasi
kami sudah sangat senang, apalagi
ditambah
dekat sport
club
UNTUK
MINIMUM
TRANSAKSI
yang hanya tinggal jalan kaki. Rasanya bangga. Kami sekeluarga
berenang setiap akhir pekan.

*
FREE
VOUCHER
KOLAM RENANG

RP.100.000

* syarat & ketentuan berlaku

8260 8109
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Resmikan
Kawasan
Campuran
di Bumipala
VIDA BEKASI MENJADI
SEMAKIN LENGKAP

Dengan jumlah penduduk di Kota Bekasi yang hampir mencapai
2,5 juta jiwa, kebutuhan akan ruang publik sebagai tempat untuk
saling berinteraksi antar manusia sudah menjadi kebutuhan
dasar. Tetapi pada kenyataannya, tidak banyak pengembangan di
Bekasi yang menyediaan fasilitas ini.
Di areal seluas 2 ha yang terletak di jantung distrik Bumipala,
Vida Bekasi mengembangkan sebuah kawasan campuran yang
menjadi pusat kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa,
kegiatan olah raga, rekreasi dan belanja. Kawasan campuran
ini terdiri dari public plaza, food court, kolam renang, lapangan
futsal ,aula multi-fungsi dengan kapasitas hingga 500 orang,

Pasar Anyar - pasar modern, tempat ibadah serta area komersial
berupa ruko. “Saat ini tepat untuk membangun kawasan komersil
di Bumipala. Penduduknya sudah mencapai lebih dari 2.000
kepala keluarga, dan terus berkembang. Kami yakin kawasan ini
akan menjadi destinasi baru untuk tinggal, bekerja maupun
berekreasi bagi masyarakat Bekasi,” ungkap Edward Kusma,
direktur Vida Bekasi.
Kawasan ini merupakan perwujudan dari konsep Tropical
Urbanism yaitu kawasan perkotaan yang dilengkapi aneka
fasilitas penunjang serta nyaman dihuni karena dibangun
sesuai dengan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.
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Keterangan:
1. Pedestrian ruko alun-alun dilengkapi tactile paving.
2. Kolam renang di Arena Sports Club.
3. Jawara Foodhall.
4. Tour de Farm4life.
5. Gambar impresi Pasar Anyar.
6. Gambar impresi Masjid.
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Farm4Life, sebuah kebun organik yang dikembangkan oleh Vida
Bekasi yang lokasinya berjarak 100 meter dari Jawara Food Hall.
“Komitmen kami menghadirkan makanan pilihan yang lezat,
segar dan sehat bagi tubuh, juga membantu petani lokal dalam
usahanya. Inilah yang akan membentuk siklus yang sehat, yaitu
produksi dan konsumsi yang saling mendukung dan berkelanjutan (sustainable)” tutup Edward.

3.

PASAR MODERN & MASJID
Pengembangan lainnya di kawasan campuran Bumipala
adalah Pasar Anyar dan Masjid. Pasar Anyar adalah pasar
modern yang menyediakan aneka kebutuhan yang lengkap,
segar dan bermutu tinggi. Sedangkan Masjid merupakan
tempat ibadah sekaligus ruang untuk interaksi sosial.

1.

Belanja,
Olahraga
& Rekreasi
DI SATU TEMPAT

2.

Dengan hadirnya kawasan campuran di Bumipala Vida Bekasi
diharapkan semakin melengkapi fasilitas yang telah ada serta
mampu memberikan manfaat yang tepat guna bagi warga dan
masyarakat luas.

4.

RUKO ALUN-ALUN
Ruko tahap 1 yang telah direalisasi adalah Ruko Alun-alun sebanyak
12 unit. Bangunan ruko ini menggunakan ciri khas batu bata di
dinding maupun lantainya. Area parkir yang diletakan di belakang
memberikan suasana lapang dan nyaman bagi para pejalan
kaki. Ruko Alun-alun dirancang oleh salah satu arsitek terbaik
Indonesia yaitu Zenin Adrian. Setelah lulus dari Graduate School
of Design di Harvard University, Zenin banyak merancang berbagai
jenis bangunan maupun desain interior dari hotel maupun
restoran terkemuka di Jakarta dan sekitarnya.
“Seluruh ruko sudah terjual habis sejak masa pembangunan.
Dalam waktu dekat pun lebih dari 80% dari ruko ini akan segera
dibuka, ini menyatakan kebutuhan komersial yang sangat besar di
kawasan ini,” ujar Edward optimis.
ARENA SPORTS CLUB
Sabtu 6 Februari 2016, Edward Kusma didampingi seluruh jajaran
manajemen Vida Bekasi meresmikan beroperasinya Arena Sports
Club, yang menjadi sarana baru untuk mewadahi aneka kegiatan
rekreasi dan olah raga bagi warga Vida Bekasi dan sekitarnya.
“Inilah wujud komitmen kami membangun Vida Bekasi sebagai
kawasan yang lengkap. Olah raga dan rekreasi sudah menjadi
gaya hidup masyarakat. Kami berharap Arena Sports Club mampu
melayani kebutuhan warga dengan baik,” kata Edward.
Bangunan Arena Sports Club memiliki banyak bukaan
menciptakan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang
segar. Ruangan indoor difungsikan sebagai lapangan badminton

dan multi-function hall, kolam renang outdoor serta ruangan
semi-outdoor untuk lapangan futsal dan Jawara Food Hall. Area
pejalan kaki dengan lebar sekitar 5 meter juga dilengkapi
dengan tactile paving bagi penyandang disabilitas.
Arena Sports Club memiliki wahana olah raga di antaranya
kolam renang, badminton, futsal dan taman bermain anak. “Jenis
olah raga ini memang paling populer dan sebelum membangun
kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Bahkan untuk
futsal kami sudah menjalin kerjasama dengan Brazilian Soccer
School untuk melatih sepak bola khususnya bagi anakanak. Diharapkan ke depannya, kegiatan olah raga lain bisa
dikembangkan seperti senam, yoga dan olah raga lainnya,”
J. Wiseno, pengelola Arena Sports Club dan Jawara Food Hall
memberikan keterangan.
“Tak hanya menjadi fasilitas olah raga, Arena Sports Club juga
dapat disewa sebagai aula multi fungsi misalnya pesta pernikahan,
ulang tahun, gathering hingga acara kumpul komunitas yang kini
sedang tren di masyarakat,” ungkap Seno.
JAWARA FOOD HALL
Arena Sports Club juga dilengkapi dengan Jawara Food Hall,
tempat makan pertama di Bekasi yang mengadopsi konsep 'farm
to table'. Farm to table (dari kebun ke meja) adalah suatu
semangat dalam bidang pangan yang menyadari pentingnya
mengkonsumsi makanan sehat, serta mengutamakan produk
pangan yang ditanam oleh petani lokal. Di Jawara Food Hall,
sebagian sayur dan buah yang diolah berasal dari kebun

5.

6.
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ALAM & LINGKUNGAN
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INFO PENDAFTARAN

Mulai April 2016

Mau Kursus?

DI BINUS CENTER AJA!

BINUS CENTER Professional Learning @ Vida Bekasi
Gedung Startup Bekasi
Jl. Alun-alun Utara (akses dari Jl. H. Djole)
Bekasi – Jawa Barat
Telp & WhatsApp: 0812 – 814 - 2400

Kebun Farm4life merupakan kebun perkotaan seluas 2 hektar
yang dikembangkan di Vida Bekasi. Menanam aneka sayur dan
buah dari bibit unggulan serta pemupukan dilakukan secara
organik, tanpa menggunakan pestisida yang berbahaya,
sehingga menghasilkan sayur dan buah yang sehat. Selain itu,
juga dibudidayakan ikan dan unggas sebagai sumber protein
hewani.
Selain menyalurkan hasil perkebunan ke Jawara Food Hall,
Farm4Life juga menjadi tempat belajar bagi siapa saja yang
tertarik untuk menanam bahan pangan secara swadaya.

BINUS CENTER merupakan lembaga kursus komputer dan
bahasa asing di bawah naungan BINUS GROUP yang berdiri
sejak tahun 1991. Bertujuan untuk menciptakan kekuatan kerja
praktis dan terlatih, kami menawarkan pelatihan kursus intensif
dan workshop pada bidang IT, desain grafis dan bahasa.
Sebagai lembaga pelatihan yang berkualitas, BINUS CENTER
memiliki komitmen untuk selalu memberikan kurikulum sesuai
dengan perkembangan teknologi yang terjadi di dunia industri
dan dunia pendidikan. Dengan metode pelatihan interaktif
yang tidak hanya menekankan kepada technical skill tetapi
juga soft skill untuk mendukung pengembangan pribadi.
Dengan demikian para peserta akan menjadi lebih siap untuk
terjun ke dunia kerja baik di dalam negeri, maupun di luar
negeri ataupun menjadi seorang entrepreneur yang unggul.
Program-program unggulan di BINUS CENTER:
Program pelatihan bersertifikasi internasional yang merupakan
hasil kerjasama BINUS CENTER sebagai lembaga pendidikan
dengan industri teknologi informasi terkemuka di dunia.
Pilihan Authorized Program:
• SAP Business One
• SAP Business All in One
• CISCO Networking Academy Program (CNAP)
Certified Professional Program (CPP):
Merupakan program pelatihan selama 5 - 6 bulan yang mempelajari
beberapa modul dan software pendukung yang saling terintegrasi
sehingga diakhir pelatihan program ini peserta dapat menghasilkan
sebuah hasil karya utuh yang dapat dijadikan portfolio.
Tidak hanya itu, program ini juga melengkapi Anda melalui sertifikasi
internasional guna meningkatkan daya saing di industri.

Pilihan Certified Professional Program:
• Web Design Specialist
• Programming
• Graphic Design
Special Class Program (SC):
Program kursus komputer intensif dan bekesinambungan
selama 5 - 6 bulan untuk mempersiapkan calon profesional
siap terap guna menjawab kebutuhan tenaga kerja.
Pilihan Special Class Program:
• 3D Interior Architecture
• 3D Character Animation
• Computerized Accounting
• Networking Administration
Short Course Program (IT & Language):
Program Pelatihan singkat 1 - 6 minggu yang dirancang bagi
peserta untuk mempelajari atau mendalami suatu modul di
bidang Teknologi Informasi (TI) & Bahasa Asing.
Pilihan Short Course Program (IT):
• Multimedia Design
• Networking
• Programming
• CAD/CAM Engineering
• Internet/Web
• Oﬃce Automation & Accounting
Pilihan Short Course Program (Language):
• English Course
• Mandarin Course
• Japanese Course
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Updates

1. Kantor Marketing Di Ruko Alun-alun Bumipala
Guna meningkatkan pelayanan pemasaran, maka Vida
Bekasi membuka kantor marketing di distrik Bumipala
tepatnya di ruko alun-alun no.6, tepat di sebelah Arena
Sports Club. "Kantor marketing ini sebagai kantor
pelayanan tambahan setelah Marketing Gallery kami di
Bumiwedari beroperasi. Kami ingin lebih dekat kepada
konsumen di kedua distrik sehingga pelayanan juga
dapat ditingkatkan", ujar Darwin Senior Marketing
Manager Vida Bekasi. Cluster-cluster yang ada di distrik
Bumipala adalah Taman Apel, Taman Durian, Taman
Frambosa dan kompleks ruko Pasar Anyar.
1.

2. Ruko Pasar Anyar Tahap 1 sedang dibangun

2.

Setelah sukses meluncurkan tahap 1 dan habis terjual
akhir tahun lalu, kini di lahan Ruko Pasar Anyar mulai
tampak geliat pembangunan. Rumah komersial yang
berlokasi di depan bangunan Pasar Anyar ini memiliki
lokasi yang potensial. Di sisi Utara berbatasan dengan
masjid dan di sisi Selatan berbatasan dengan bangunan
utama Pasar Anyar. Potensi bisnis di ruko Pasar Anyar
sangat beragam mulai dari perkantoran, toko, resto
maupun workshop.

Kunjungan Dari

NHK WORLD JEPANG
Terima kasih kepada NHK WORLD Jepang yang
sudah datang ke Vida Bekasi untuk mempelajari
pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Kedatangan
teman-teman dari berbagai daerah dan luar negeri
merupakan bentuk apresiasi yang sangat luar biasa
bagi kami. Semoga kami bisa terus berinovasi untuk
masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Olimpiade

SAINS NASIONAL
Pada tanggal 25 dan 26 Februari 2016, sebanyak
1.190 murid dari 34 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
se–Kecamatan Mustikajaya, bersaing menjadi yang
terbaik dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN),
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Olahraga
Tradisional (OTR). Kegiatan yang di selenggarakan
oleh UPTD Pembinaan SD Kecamatan Mustikajaya ini,
dilaksanakan kompleks olah raga Arena di Vida
Bekasi.

Car Free Day

VIDA BEKASI
3. Serah Terima Rumah Taman Apel & Taman Durian
Serah terima rumah di cluster Taman Apel dan Taman
Durian dilaksanakan secara bertahap. Rata-rata masa
pembangunan hingga serah terima rata-rata diselesaikan
selama 18 bulan sejak akad kredit. "Sudah menjadi
komitmen kami untuk membangun rumah-rumah
berkualitas sesuai spesifikasi dan material yang ditawarkan.
Detail kami perhatikan karena kepuasan pembeli menjadi
prioritas kami." ungkap Darwin, Senior Marketing
Manager Vida Bekasi. Saat ini masih tersedia unit dan
kavling di Taman Durian dan Taman Frambosa.

3.

Mulai Maret 2016 Car Free Day dan pasar kaget
kembali digelar di Vida Bekasi. Banyak sekali masukan
dari warga tentang masalah ketertiban lalu-lintas mobil
dan motor yang cukup mengganggu orang-orang yang
ingin berolahraga. Saat ini diberlakukan sterilisasi jalan
khusus untuk warga berolah raga di satu sisi ruas
jalan. Para pedagang yang biasanya berdagang di
sepanjang jalan juga telah ditertibkan. Semoga acara
ini makin tertib dan rapi serta memberikan manfaat
bagi warga Vida Bekasi dan sekitarnya.
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Opening
Ceremony

6. Suasana Arena Sports Club di malam hari.
7. Hiburan barongsai meriah.
8. Ruko Alun-Alun.
9. Food Truck.
10. Atraksi barongsai.

6

1.
Bekasi 7 February 2016 - Vida Bekasi meresmikan Arena Spots
Club yang memiliki fasilitas lapangan badminton, kolam
renang, futsal dan taman bermain anak. Acara yang bertepatan
dengan perayaan Imlek ini berlangsung sangat meriah. Warga
Vida Bekasi tumpah ruah ke jalan menyaksikan hiburan khas
Imlek yaitu Barongsai.
Barongsai yang hardir memukau penonton dengan aksi lompat
tiangnya secara lincah. Konon diperlukan latihan rutin dan
konsentrasi ekstra tinggi dalam memainkan barongsai lompat
tiang ini. Warga Vida Bekasi dan sekitarnya pun berbondong
-bondong ingin mencoba fasilitas terbaru di Vida Bekasi.
2.

7.

9.

3.

5.

Keterangan:
1. Arena Sports Club resmi dibuka oleh jajaran direktur
dan manajemen VIDA Bekasi.
2. Hiburan band akustik.

4.

8.

3. Acara hiburan melibatkan warga.
4. Penjualan minyak goreng dengan harga spesial.
5. Jawara Foodhall resmi dibuka, menyajikan aneka makanan
dan minuman.

10.
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ULAS FASILITAS
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Selain pengembangan fisik kawasan, pihak pengembang
Vida Bekasi memiliki visi bahwa masyarakat di Vida Bekasi
selayaknya turut berkembang menjadi lebih sejahtera.
1.

PERINGATAN HARI

Peduli Sampah
Nasional 2016
#BEBASSAMPAH2020

2.

Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 21
Februari 2016 dan mewujudkan INDONESIA BEBAS
SAMPAH 2020, Vida Bekasi bekerja sama dengan
Waste4Change dan Rumah Baca Umi mengadakan beberapa
kegiatan untuk warga dan anak-anak di wilayah Vida Bekasi,
diantaranya :
1. Kerja Bakti Masal di seluruh perumahan di Bumipala Vida
Bekasi, Start dari 3 titik, Taman Apel dari RumahBaca Umi
Grand Bekasi, Taman Durian dari RA Ibnu Batutah dan
Frambosa dari Bimba AIUEO. Semua titik akan finish di Arena
Sports Club.
2. Pemutaran Film
3. Mendengarkan Dongeng.
4. Melukis ember bekas untuk di jadikan tempat sampah oleh
anak-anak RumahBaca, yang nantinya akan diserahkan pada
setiap ketua RW di lingkungan perumahan VIDA Bekasi.
5. Temu Warga sebagai ajang menjalin tali silaturahmi antar
sesama warga, pihak pengembang serta town management.
6. Peluncuran Bank Sampah warga Vida Bekasi.
Acara berlangsung sangat meriah. Warga dan anak-anak
sangat antusias mengikuti beragam acara peringatan Hari
Peduli Sampah Nasional ini. Sampai jumpa di acara keakraban
warga selanjutnya.

Satu lagi langkah inisiatif pengembangan masyarakat
ditempuh di Vida Bekasi berupa pembangunan VIDA
STARTUP BEKASI. Pembangunan ini tentu saja disambut
antusias oleh warga. Namun ada pula warga yang belum jelas
makna dari VIDA Startup Bekasi. Berikut ini beberapa poin
penjelasannya.
Apa sebenarnya Startup Center itu?
Dalam konsep kami, Startup Center adalah seperti tempat
berkumpul, belajar dan berkolaborasi para (calon) pengusaha,
penemu ide, pemikir, pemodal, narasumber dan lain sebagainya
yang dibutuhkan untuk diimplementasikannya suatu ide usaha.
Apakah Startup Center lembaga sosial ? Atau perusahaan
yang berorientasi profit?
Startup Center-nya sendiri adalah masyarakat, komunitas yang
longgar ikatannya. Namun di dalamnya – sebagaimana tujuannya –
adalah untuk melahirkan usaha-usaha baru yang tumbuh
cepat, maka dari society ini diharapkan lahir banyak
perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh besar.
Apakah Startup Center memberikan pelatihan usaha?
Fokus kami bukan memberikan pelatihan usaha, namun kami
berpartner dengan beberapa institusi untuk pelatihan
ketrampilan hingga nantinya mampu menelurkan ide usaha.
Partner kami diantaranya BINUS CENTER dan RUMAH
JAVARA. Komunitas yang terbentuk diharapkan dapat memberikan coaching, mentoring dan resources integration yang
diperlukan untuk lahir dan tumbuhnya suatu usaha.

3.

Keterangan:
1. Temu warga Vida bekasi.
2. Warga siap mendukung gerakan bebas sampah 2020.
3. Lomba mewarnai ember bekas.

Apakah Startup Center memiliki seluruh ahli-ahli yang
dibutuhkan?
Meskipun bukan kami yang memiliki ahli-ahli itu sendiri, namun
besar harapan kami melalui society ini sejumlah ahli akan
bergabung mengkontribusikan keahliannya masing-masing.

RUMAH JAVARA

Startup Center bisa berjalan secara berkesinambungan.
Bagaimana caranya bergabung dengan Startup Center?
Dimanakah lokasinya?
Untuk bergabung, silahkan datang atau mengikuti
program-program yang ada di Startup Center, di Jl. Alun-Alun
Utara, Bumipala, VIDA Bekasi.
Kapan Startup Center yang di VIDA Bekasi siap ?
Saat ini kantor Startup Center sedang diperbaiki dan akan
siap pada bulan April 2016.
Apakah saya bisa berkantor di Startup Center ?
Ya, kami menyediakan ruangan untuk co-working. Namun
untuk lebih jelasnya mohon menghubungi kami.
Apakah ada contoh sukses (success story) dari Startup
Center di Vida Bekasi?
Sebelum Startup Center ini berdiri, telah ada yang memulai
usaha socialpreneurship yaitu Mas Sano dari Waste4Change.
Waste4Change adalah rintisan usaha yang menitik-beratkan
pengelolaan sampah secara lebih bertanggung jawab. Kisah
lengkapnya bisa diulik di www.waste4change.com. Prestasi
terkini yang diraih oleh Mas Sano adalah mewakili INDONESIA
dalam Global Innovation Competition 2016 Making All Voices
Count, dan berhasil memenangkan kompetisi dengan kategori
GOLD.

Apakah layanan Startup Center berbayar?
Umumnya layanan Startup Center adalah dari masyarakat
untuk masyarakat, artinya tidak berbayar. Namun demikian
bila menyangkut pelatihan khusus, kursus, acara khusus yang
memerlukan biaya, bahan pelatihan, pekerjaan khusus dsb.
tentu akan berbayar yang sesuai – agar seluruh program

Global Innovation Competition 2016
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ANTARA KITA

SOROT KULINER

BOTRAM

Tradisi Kuliner
Yang Asyik
Dinikmati
Masyarakat di Jawa Barat mempunyai tradisi makan bersama
yang dikenal dengan sebutan Botram. Sejatinya makan bersama ala Botram biasa dilakukan di luar rumah, bisa di kebun, di
tepian sungai, atau sembari pesiar yang murah meriah.
Masyarakat Sunda juga biasa melakukan Botram sebelum
bulan puasa.

KARATE

Badan Kuat,
Mental Tahan
Banting
Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang,
tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Olahraga sangat
bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga
metabolisme tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan
penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan
efisien, contohnya adalah karate.
Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang. Karate
merupakan olah raga yang memerlukan gerakan seluruh tubuh
ke semua arah. Hal tersebut berbeda dengan beberapa cabang
olah raga lain yang hanya terfokus pada anggota tubuh tertentu,
misalkan tangan saja atau kaki saja. Oleh karenanya, karate
merupakan latihan yang tepat bagi yang memperhatikan
perkembangan fisik secara keseluruhan.
Kami mewawancarai Pak Sinam dari Sons dojo Vida Bekasi.
Pagi itu tampak beberapa anak dengan bersemangat mengikuti
latihan dari Pak Sinam. "Karate itu olahraga bela diri, jadi
bukan hanya membuat tubuh sehat dan kuat, mental kita pun
kuat, kita juga bisa membela diri terutama bagi wanita untuk
pertahanan diri dari orang yang berniat jahat.”
“Dalam segi kesehatan, banyak sekali manfaat karate misalnya
buat melatih speed, kekuatan atau bantu program melangsingkan
tubuh juga bisa,” ujar Pak Sinam. Selain itu sebagai latihan fisik,
manfaat karate bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan ketika
seseorang baru melatihnya dalam jangka waktu

Acara makan Botram berbentuk lesehan, bebas, dan tidak
mengenal tata cara yang ribet. Menu utama Botram biasanya
nasi liwet, lauknya bervariasi, boleh ikan asin, tempe orek,
ayam, oseng jengkol, petai goreng cabai dan lain-lain. Yang
pasti sambal dan lalapan adalah dua bagian penting yang
harus ada di sana.. pokoknya asyik!

kurang dari satu tahun, dia dapat dengan mudah merasakan
peningkatan daya tahan tubuh secara dramatis dibandingkan
sebelum melakukan latihan.
Latihan karate bisa dilakukan oleh segala umur mulai usia
anak-anak hingga dewasa. "Paling kecil anak bisa ikut kelas
karate mulai kelas 3 SD hingga dewasa, latihan karate jika
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan rutin, maka dapat
mengikuti ujian karate!" ujar Pak Sinam memberi semangat
anak didiknya yang masih sibuk latihan. Jika sudah latihan dan
mantap memainkan jurus-jurus yang ada, maka peserta karate
dapat mengikuti ujian kenaikan tingkat atau kejuaraan.
Saat ini dojo Vida Bekasi memiliki 40 siswa karate, dengan prestasi
yang membanggakan diantaranya Juara Open Tournament, Kejurda
hingga Kejurnas, baru-baru ini meraih juara 2 dan juara 3 pada
Kejurda se-Jawa Barat. Selamat ya.

Aroma nasi liwet yang tengah ditanak sudah tercium kuat dari
kuali. Kombinasi aroma bumbu daun sereh, salam, lengkuas,
rajangan cabe, bawang dan potongan ikan asin yang meruap
menggoda selera makan. Bayangkan Anda ngebotram di
dangau di tepi sawah dengan semilir angin nan sejuk atau di
rumah kebun dengan view gunung gemunung nan hijau, bersama teman-teman baik Anda, wah pasti seru.
Segera setelah nasi liwet tanak, nasi langsung digelar di lonjoran panjang daun pisang, ikan asin, orek tempe, paru goreng,
peyek kacang, disebar merata di antara nasi, sambel ditaruh
dibeberapa bagian tempat supaya tidak bercampur dengan
nasi, lalapan segar yang baru saja dipetik dari kebun
menambah semarak sajian botram yang tergelar.
Peserta botram lalu duduk saling berhadapan, tanpa sendok
dan garpu dan mulai menyantapnya dengan menggunakan
tangan.. terkadang diantara suapan demi suapan tangan kami
saling menjamah satu sama lain untuk bersama menandaskan
butir-butir nasi di atas daun.

Selain melatih karate anak-anak, Pak Sinam bekerja sebagai
personel security di Vida Bekasi. Pengabdiannya selama 5 tahun
ini patut diacungi jempol. Kecintaannya terhadap seni bela diri
Jepang ini sangat bermanfaat bagi warga Vida Bekasi dan
sekitarnya.

Makan ala Botram mengajarkan kita kebersamaan, saling
berbagi dan kesederhanaan. Dari mulai mengumpulkan
bahan, memasak dan memakannya semua dilakukan bersama.
Bahkan saat proses makanpun masih diselingi senda gurau,
benar-benar menyenangkan.

Ingin mendaftar latihan karate?
Langsung datang dan bergabung dalam latihan rutin kami di
Arena Sports Club, setiap hari minggu pagi mulai pukul 07.00
hingga 09.00.

Ayo kita ngebotram dan ngaliwet bareng di Farm4Life!
Pesanlah PAKET KHUSUS tour de Farm4Life dengan menu
pesanan khusus botram nasi liwet. Pemesanan dapat dilakukan
melalui telpon (021) 826 08109 di Jawara Foodhall.
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POJOK PROMOSI

POJOK PROMOSI

Mie ayam lada-lada

Gudeg Mendhut
Jawara Foodhall

Jl.Alun Alun Utara no. 2 Bumipala
Vida Bekasi | Telpon: 021-82608109

Jawara Foodhall

100%
Halal

Jl.Alun Alun Utara no. 2 Bumipala
Vida BekasiTelpon: 021-82608109

Dafa Kids and Baby Shop
RUKO ALUN -ALUN
Menyediakan mainan
dan perlengkapan
untuk bayi .

RUKO ALUN -ALUN
Jl . Alun Alun Utara no .9 rt 08/19
Hp . 0812 8174 7379 - 0813 1090 7428

ARENA SPORTS CLUB

8260 8109

Jika Anda memiliki keluhan,
pertanyaan atau kritik
tentang Vida Bekasi,
mohon hubungi

TOWN MANAGEMENT

8261 7888
tm@vidabekasi.com
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DISC.* SEWA

50

% GEDUNG

PERNIKAHAN

Untuk reservasi s/d tgl 30 Maret 2016

Paket Ultah mulai dari
Rp. 3.9 jt

sudah termasuk : Tiket Renang,
Makan, Kue Ultah, Dekorasi,
Badut/Mc dan tempat acara.

GRATIS
PENDAFTARAN

* syarat & ketentuan berlaku

DISC.

DISC.*
MEMBUKA PENDAFTARAN

GRATIS*
MAKAN

UNTUK PENGUNJUNG YANG

50 30
%

%

1

BUY

*

GET

RENANG

RENANG

UNTUK GRUP

SETIAP HARI

SETIAP
HARI SENIN

MINIMAL 30 ORANG
(GRATIS 1 TIKET)

06.00- 08.00 WIB

MINGGU

FREE TICKET
RENANG

30

PENGUNJUNG
PERTAMA
ANAK-ANAK
SETIAP WEEKEND

SEWA
8 JAM
FREE
1 JAM

LAPANGAN
BADMINTON

DISKON *

MAKAN

SIANG

BERULANG TAHUN (MIN. 4 ORANG)

UNTUK KARYAWAN

SPECIAL

PAKET

TEMPAT GATHERING

MOTO GP / FOOTBALL

PRICE NOBAR
Fasilitas :

SWIMMING POOL | KIDDY POOL
CHILDREN PLAYGROUND | BADMINTON
FUTSAL | JAWARA FOODHALL

*
FREE
VOUCHER
KOLAM RENANG

UNTUK MINIMUM TRANSAKSI

RP.100.000

* syarat & ketentuan berlaku

8260 8109

