
n e w s l e t t e r

STRENGTHENING

Agustus

07Local



2 3

Kekayaan alam tanah air sudah selayaknya untuk 
diapresiasi oleh kita sebagai bangsa Indonesia, agar 
tidak punah karena pengaruh modernisasi.

Vida Bekasi pun turut menjaga kekayaan alam 
Indonesia dengan menghadirkan cluster  baru yang 
selaras dengan alam, cluster Botanica. Di samping itu, 
Javara yang merupakan creativepreneur di bidang 
budi daya pangan lokal pun dalam waktu dekat akan 
menjadi bagian dari Vida Bekasi.

Selain liputan dari Kabar Utama tadi, Newsletter edisi 
ini juga akan membahas kabar lain yang  sangat menarik 
untuk disimak, seperti Kabar Apresiasi yang membahas 
tentang Perusahaan Gas Negara dengan energi gas 
bumi-nya yang lebih clean untuk rumah tangga.

Keseruan Walikota Bekasi Road Race Juni lalu juga 
dibahas di Liputan Acara dan ada kabar menarik 
seputar Bazar Lebaran di Arena Sportsclub. Jangan 
lupa, intip Sorot Kuliner edisi ini untuk mendapatkan 
resep kudapan sehat untuk keluarga.

Selamat menyimak seluruh kabar lain di Newsletter 
edisi 07.

Salam living.

Redaksi menerima konstribusi artikel dan usulan 
peliputan. Kirimkan melalui email:
livingnews@gunasland.com
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properti pilihan

SIAP DIPASARKAN UNTUK USAHA ANDA

RUKO Pasar Anyar Tahap Ke- 2

BANGUNAN USAHA DEKAT
Sekolah Terkemuka

Ruko Pasar Anyar merupakan bagian dari 
kompleks bangunan Pasar Anyar, sebuah pasar 
modern yang menjadi sentra belanja dan jual beli 
di Vida Bekasi. 

Sukses menjual seluruh Ruko Pasar Anyar tahap 
1, kini mulai dipasarkan  tahap 2 untuk Anda yang 
ingin bergabung. Dengan jumlah warga yang sudah 
hampir 10 ribu jiwa, tentunya kawasan ini sangat 
potensial dijadikan tempat untuk beragam usaha, 
seperti kantor, toko atau pun workshop.

Dibangunnya kawasan ini pun memberikan angin 
segar ekonomi bagi warga sekitar. Aneka ide 
usaha atau keterampilan bisa direalisasikan hingga 
menjadi usaha yang menguntungkan.

Selain modal, lokasi juga merupakan faktor 
penting yang menentukan keuntungan usaha 
Anda. Tempat yang dekat dengan keramaian, 
jalur hilir mudik masyarakat dan berada di pinggir 
jalan raya tentunya merupakan lokasi yang lebih 
menjanjikan untuk menjalankan usaha.

Saraswati Sembilan menjawab semua itu. 
Lokasinya yang bersebelahan dengan sekolah 
ternama Binus School Bekasi dan tentunya 
desain cantik yang berbeda dari yang lain, 
menjadikannya kawasan yang menjanjikan untuk 
usaha atau pun investasi jangka panjang. 

Kedepannya, Saraswati Sembilan akan 
berkembang menjadi kawasan campuran yang 
terdiri dari hunian, perkantoran dan bisnis.

PeMAdAM keBAkArAn (021) 889 57805 

ruMAh sAkit hosAnA MendikA BekAsi 
(021) 8224587 

Pln (021) 29089737 

Biznet CustoMer serviCe
(021) 1500933 / 88 
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Hadirkan Hunian
Selaras Dengan Alam

kabar utama

erespon kebutuhan masyarakat akan kehidupan 
perkotaan yang lebih baik dan ramah lingkungan, 

Vida Bekasi menghadirkan cluster Botanica. Cluster ini 
dibangun untuk Anda yang merindukan cicit burung di 
pagi hari, sejuknya semilir angin dan wanginya dedaunan 
di tengah hiruk pikuknya suasana perkotaan, sekaligus 
sebagai bentuk apresiasi dari kekayaan tanaman pangan 
Indonesia.

Seluruh jalur hijau cluster Botanica ditanami oleh tumbuh 
– tumbuhan pangan dan herbal yang dapat diolah untuk 
kebutuhan sehari – hari, atau pun dikelola sehingga 
memberikan nilai ekonomis bagi warga. Lansekap yang 
ditangani oleh tim Salad Dressing dari Singapura ini akan 
menciptakan  suasana lingkungan yang asri dan selaras 
dengan alam.

Desain hunian ditangani oleh Yu Sing dari Studio 
Akanoma. Rumah didesain  agar dapat bertumbuh 
dengan menambahkan lantai mezanin di bawah atap. 
Selain itu, ventilasi silang yang dapat dibuka tutup di 
setiap ruangan, menjadi kunci dari sirkulasi udara yang 
optimal pada setiap hunian di cluster Botanica.

Nilai tambah lain ada pada kamar mandi dengan cahaya 
alami yang melimpah, kebun dalam rumah yang memberi 
kesan ruangan lebih luas serta teras yang cukup yang 
cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengawasi 
anak Anda saat bermain di depan, sekaligus meningkatkan 
interaksi sosial dengan tetangga. Hunian Botanica juga 
memiliki sistem penampungan khusus agar Anda bisa 
memanfaatkan air hujan untuk menyiram kebun atau 
mencuci kendaraan.

Fasilitas dari cluster-nya pun sudah cukup lengkap dengan 
adanya jogging track, taman bermain dan kolam anak 
yang akan menghibur putra putri Anda bermain di tengah 
keteduhan lingkungan cluster. Dilengkapi juga dengan 
sistem keamanan 24 jam serta sistem pengelolaan yang 
ditangani oleh town management.
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kabar utama
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Gerbang utama Cluster Botanica

KETERANGAN:

Rumah tipe Rosemary

Tampak belakang Rosemary Villa

Rumah tipe Basil

Taman bermain dan kolam berenang anak

di Cluster Botanica

CLUSTER BARU DI VIDA BEKASI
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Rumah JAVARA

Javara yang 

berasal dari 
bahasa sanskerta 

berarti ‘Juara’ 
adalah sebuah 

creativepreneur 
yang bergerak 

di bidang 
kuliner dengan 

mengangkat 
kearifan warisan 

pangan tradisional 
indonesia. 

Didirikan oleh Helianti Hilman, Javara tidak 
hanya menunjukan kelebihan dari kuliner 
Indonesia, tetapi juga hadir untuk membantu 
banyak petani kecil di pelosok Tanah Air 
dan memiliki misi untuk mempertahankan 
profesi petani kecil Indonesia dengan 
meningkatkan mata pencaharian mereka 
serta menghidupkan kembali dunia agrikultur 
Indonesia dimata dunia.

Meski hasilnya masih dalam jumlah terbatas, 
Javara mampu melihat potensi yang besar 
dari pangan tradisional Indonesia dan 
mendapat respon dari pasar berskala global 
secara positif. Tidak jarang Helianti juga 
mengajak para petaninya untuk ikut pameran 
ke luar negeri dengan tujuan agar para petani 
ini tahu siapa saja konsumen dari produk 
mereka. 

Javara juga menyediakan teknologi berbasis 
rumah tangga yang hemat energi untuk 
digunakan di rumah para petani. Hasil 
produksi dari Javara pun mampu menembus 

pasar internasional hingga diekspor ke 
Perancis, Inggris, Australia, Jepang, Italia dan 
sebagainya.

Dalam waktu dekat, Javara akan menjadi 
bagian dari Vida Bekasi. Dengan luas 1000m2, 
bangunan yang didesain oleh Yu Sing dari 
Studio Akanoma ini nantinya akan menjadi 
bangunan multi fungsi dengan beberapa 
komponen utama seperti toko, kafe, 
processing center, workshop dan gudang. 
Jika semua berjalan lancar, Rumah Javara di 
distrik Bumipala -  Vida Bekasi akan launching 
pada Oktober 2016.
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Rumah Javara tampak depan

Penggilingan langsung tepung gandum Gluten Free

KETERANGAN:

Rumah Javara tampak samping

Produk minyak kelapa dan garam Javara

Produk Javara: Moringa Powder dan Chia Seeds

Salah satu store Javara di Kemang

Varian produk olahan Mie dari Javara

Source: http://www.instagram.com/javaraindonesia
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S etelah 35 tahun membina nusantara di bidang edukasi,  sebagai wujud komitmen 
untuk terus memberikan pendidikan terbaik bagi Indonesia, Bina Nusantara dengan 

bangga mempersembahkan Binus School Bekasi. Pada 18 Juli lalu, bertempat di Vida 
Bekasi, Jalan Saraswati No. 1, Binus School Bekasi mengadakan Halal bi Halal dalam 
rangka pembukaan dan syukuran. Para undangan yang merupakan media, blogger dan 
perwakilan dari komunitas sekitar pun diajak berkeliling  gedung yang dibangun di atas 
lahan seluas 4 hektar.

Meskipun mengadopsi kurikulum dari Cambridge International, Binus School Bekasi 
tetap mengusung budaya Indonesia dalam kegiatan  belajar – mengajarnya. Hal ini pun 
diterapkan pada dekorasi ruangan di Binus School yang sangat kental dengan nuansa 
Indonesia. Contohnya pada admission office, kita dapat menemukan tema batik di 
beberapa bagian interior ruangan. Konsep Green Living juga digunakan oleh sekolah 
yang akan mulai beroperasi pada 28 Juli ini.  Terbukti dengan fasilitas unik Eco Science 
Garden yang terletak pada bagian atas ruang kelas. Diharapkan, fasilitas ini dapat 
digunakan sebagai tempat praktek langsung bagi para siswa dalam kegiatan penghijauan, 
seperti menanam pohon dan tumbuhan. Konsep Green Living ini juga ditujukan untuk 
meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sehingga menciptakan suasana 
belajar yang nyaman dan kondusif.

Selain fasilitas unik tadi, Binus School Bekasi juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang 
yang lengkap. Mulai dari Wi-Fi yang menjangkau seluruh area Binus School, music 
room, art room, indoor sport area, mini amphitheater, library, ICT laboratorium, indoor 
playground, ballet studio hingga musholla. “Kami percaya bahwa kehidupan sekolah yang 
kaya dan positif dengan pengalaman akan mengembangkan potensi sepenuhnya bagi 
anak. Itulah sebabnya di Binus School Bekasi, kami pun bercita – cita untuk menjadi bagian 
dari perjalan seumur hidup anak Anda, menuju hari esok yang lebih baik, bahagia dan 
bermakna.” Ujar Ibu Anwin Samsudi, kepala sekolah dari Binus School Bekasi. Hadirnya 
Binus School Bekasi diharapkan dapat memajukan kualitas pendidikan bangsa dan 
menghasilkan generasi penerus yang inspiratif dan inovatif.
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kabar pendidikan ulaS FaSilitaS

Tidak hanya untuk berolah raga, swimming pool di Arena Sports 
Club juga memberikan fasilitas untuk putra putri Anda yang ingin 
menjadi atlet profesional pada cabang olah raga renang dengan 
menggandeng Amaraish Swimming School sebagai partner. Sekolah 
renang ini sudah beroperasi sejak April 2016 dengan kelas pemula 
sebagai entry level bagi para calon atlet renang. Cukup dengan biaya 
pendaftaran sebesar Rp 100 ribu dan iuran Rp 300 ribu per bulan, 
Anda bisa mengembangkan bakat renang putra putri di tangan para 
instruktur Amaraish Swimming School yang bertaraf internasional.

Hang out, tentunya kata ini sudah akrab di telinga Anda. Di Vida 
Bekasi, akan dibangun tempat hang out seru, Little Talk. Anda 
bisa bersantap atau sekedar nongkrong sambil dimanjakan oleh 
indahnya pemandangan danau. Berlokasi di Bumiwedari, Little Talk 
menawarkan berbagai kuliner menarik yang disediakan oleh beragam 
kafe untuk dijadikan pilihan saat Anda menghabiskan waktu hang 
out bersama teman atau kerabat. Meskipun selalu ramai, Anda tidak 
perlu khawatir karena Little Talk memiliki area parkir yang luas.

Informasi tempat usaha silahkan hubungi

Marketing Galery (021) 82617888

SEKOLAH Berenang

LITTLE Talk
2

PEMBUKAAN & SYUKURAN
Binus School Bekasi 
Bersama Media 
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Jajaran Direktur dan manajemen 

Binus School & Vida Bekasi

KETERANGAN:

Bapak Michael Wijaya Hadipoespito

Ibu Anwin Samsudi

Bangunan Binus School Bekasi4

1

4
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PROJECT   Updates

kabar pengembang kabar pengembang

1. pembangunan ruko pasar anyar tahap 1 
hampir Selesai

Pembangunan Ruko Pasar Anyar tahap 1 sudah 
sampai pada pengerjaan atap. Kawasan dengan 
Rumah komersial berjumlah 20 unit yang sudah 
habis terjual tahun lalu ini, rencananya akan 
rampung pada kuartal 4, 2016. Melihat antusiasme 
positif masyarakat terhadap Ruko Pasar Anyar 
tahap 1, kedepannya akan dibangun Ruko Pasar 
Anyar tahap 2 bersamaan dengan pembangunan 
Pasar Anyar. Selain lokasi yang strategis karena 
diapit oleh mesjid dan bangunan utama Pasar 
Anyar, potensi bisnis yang beragam juga merupakan 
salah satu keunggulan yang memberikan nilai lebih 
kepada para pengusaha di Ruko Pasar Anyar.

3. premier Savanna pre order tahap 2 

Sejak tahun 1998, Premier di Indonesia menerapkan 
perpaduan manajemen proyek dan kualitas kontrol 
standar Eropa dengan kreasi rancang bangun 
Indonesia serta memberikan perhatian penuh 
pada setiap detail bangunan.

Di Vida Bekasi, hal ini terbukti dengan suksesnya 
pembangunan tahap 1 Premier Savanna dengan 
penjualan 100%, bahkan 60% unit telah terhuni. 
Karena hal itu, Premier Savanna membuka 
penjualan tahap 2 dengan menghadirkan kembali    
type Eugenia sebagai hunian dan akan launching 
dalam waktu dekat. 

Premier yakin bahwa pengembangannya di 
kawasan terpadu Vida Bekasi dapat memberikan 
keamanan, kenyamanan, kepuasan dan tentunya 
investasi yang sangat menjanjikan kepada para 
calon pembeli. Apalagi ditambah dengan kehadiran 
Binus School Bekasi yang beroperasi pada Juli 
tahun ini.

Premier Savanna pun berharap dapat menjadi 
lingkungan dan tempat tinggal idaman yang 
mampu menghadirkan pengalaman baru bagi para 
penghuninya.

RUMAH TIPE EUGENIA - LT/LB: 90m2/57m2600Jt-an

HARGA MULAI

LOKASI
STRATEGIS

Rp

2. bank mandiri melengkapi kebutuhan 
transaksi

Kehadiran Bank Mandiri semakin melengkapi 
fasilitas untuk warga Vida Bekasi. Berlokasi di 
kawasan strategis Bumipala, kantor cabang Bank 
Mandiri yang diresmikan 26 Juli ini mulai beroperasi 
dan siap melayani warga dalam memenuhi 
kebutuhan transaksi dan finansial mulai dari 
tabungan, pinjaman hingga investasi masa depan.
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Kemeriahan Ramadan 
DI JAWARA FOOD HALL
Ada yang berbeda di Jawara Food Hall saat Ramadan. 
Kawasan terlihat  lebih ramai dari biasanya pada hari Jumat 
dan Sabtu sore. Usut punya usut, ternyata ada ngabuburit  
dan live music religi yang dimulai dari jam 5 sore hingga 
waktu berbuka tiba. Selain itu, ada juga Nobar Euro 2016 
untuk football lovers yang dimulai pada jam 8 malam setiap 
harinya.

Sore hari tanggal 28 Mei lalu, SD Assuryaniyah mengadakan 
acara kelulusan di Arena Sportsclub Vida Bekasi yang 
berbarengan dengan event Open Tournament Futsal 
Vida Cup 28 & 29 Mei. Acara kelulusan ini di isi berbagai 
penampilan, salah satunya adalah live perform Paduan Suara 
SD Assuryaniah yang dilanjutkan oleh pembagian ijazah.

Bazaar LEBARAN
Antusiasme para pengunjung begitu terasa saat Bazaar 
Lebaran di Arena Sportsclub dimulai pada pukul 4 sore itu. 
Berbagai macam takjil langsung diburu oleh para pengunjung 
untuk berbuka. Salah satu yang paling laris adalah Asinan 
Bogor yang selalu habis bahkan sebelum adzan Maghrib 
berkumandang. Selain takjil, ada juga berbagai produk 
lain yang dijual seperti pakaian, mainan, aksesoris dan lain 
sebagainya.

Kunjungan DUBES DENMARK
Terima kasih kepada Duta Besar Denmark,  Mr. Casper Klynge 
beserta rombongan Kedutaan Denmark di Indonesia yang 
telah berkunjung ke Vida Bekasi untuk mempelajari aktivitas 
yang dilakukan oleh Waste4Change dalam pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab. Sebuah kebanggaan 
tersendiri bagi Vida Bekasi dan merupakan bentuk apresiasi 
luar biasa bagi kami. Kunjungan ini memotivasi kami untuk 
terus  berinovasi agar tercipta masa depan yang lebih baik 
bagi kita semua.
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Pertemuan dan ramah tamah Vida 

Bekasi dan PGN

KETERANGAN:

Pemanfaatan gas PGN untuk rumah tangga

Gas bumi sebagai bahan bakar transportasi

Acara Kelulusan SD
Assuryaniyah
DI ARENA SPORTSCLUB

Tanggal 25 Mei, Vida Bekasi menerima kunjungan dari jajaran manajemen 
PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk. Rombongan diajak 
berkeliling kawasan Vida Bekasi untuk melihat langsung perkembangan 
kawasan dan progres pembangunan fasilitas. 

Dari pertemuan dan sosialisasi tersebut ditemukan kesamaan visi 
antara PGN dan Vida Bekasi, yaitu mengupayakan kehidupan yang 
berkelanjutan (sustainable living). PGN saat ini sedang giat - giatnya 
mensosialisasikan pemanfaatan gas bumi sebagai alternatif sumber 
energi yang lebih bersih, lebih ramah lingkungan untuk kebutuhan 
rumah tangga. Selain itu, dapat juga digunakan untuk energi pemanas 
air dan pendingin udara. Sedangkan untuk transportasi, gas bumi 
merupakan alternatif energi yang lebih bersih jika dibandingkan dengan 
bahan bakar minyak (BBM). 

Salah satunya dengan pemanfaatan gas bumi  melalui infrastruktur 
saluran pipa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Bekasi. 
Perluasan jaringan pipa gas bumi PGN ini merupakan bukti keseriusan 
PGN untuk terus berusaha memberikan manfaat, termasuk bagi ribuan 
ibu rumah tangga di Indonesia melalui program “Sayang Ibu”. Program 
ini menargetkan penambahan pelanggan rumah tangga hingga 1 juta 
rumah tangga.

Vida Bekasi menyambut baik program-program yang dicanangkan oleh 
PGN dalam upayanya memperluas jaringan penyaluran gas bumi untuk 
sektor rumah tangga, UMKM serta transportasi. “Kami berharap, dengan 
kesamaan visi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, PGN dan 
Vida Bekasi dapat menjajaki kerjasama dalam pemanfaatan gas bumi di 
masa mendatang,” ujar Edward Kusma, General Manager Gunas Land 
Kunjungan hari itu pun ditutup dengan pertemuan dan ramah tamah.

PGN Bertandang
Ke Vida Bekasi
KESAMAAN VISI
MENDORONG
PENJAJAKAN KERJASAMA 1

2

3
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Merupakan kebanggaan tersendiri bagi Vida Bekasi yang telah 
sukses menjadi tuan rumah pada seri perdana dan kedua dari 
empat seri yang akan digelar pada Walikota Bekasi Road Race 
Championship 2016. Selain memperebutkan gelar juara, ajang 
bergengsi ini juga ditujukan untuk menjaring bibit – bibit para 
pembalap pemula asal kota Bekasi yang akan mewakili PORDA 
2018 mendatang.

Dilaksanakan di sirkuit sementara, distrik Bumiwedari. Dengan 
total lebih dari 1.600 starter, event ini didominasi oleh pembalap 
dari Bekasi, Jakarta dan Karawang. Meskipun demikian, banyak 
juga  pembalap dari luar Jabar yang ikut ambil bagian, seperti 
Manado, Lampung, Tulungagung, Solo hingga Jogja.

Uniknya, ada kelas cornering yang ikut meramaikan Walikota 
Bekasi Road Race kali ini. Kelas cornering bersifat funrace, 
dimana para peserta yang ingin mencoba road race untuk 
pertama kalinya, bisa mendaftar di kelas ini. Meskipun funrace, 
peserta tetap harus menggunakan wearpack saat berkompetisi.  

Di lain sisi, event yang memacu adrenalin ini berhasil membius 
para penonton yang menyaksikan. Terbukti dengan teriknya sinar 
matahari yang setia menemani event tidak membuat penonton 
beranjak dari posisinya sedikit pun.  Beragam acara, games 
serta hadiah pun dibagikan untuk menghibur para pengunjung.

Walikota Bekasi 
Road Race

DI BUMIWEDARI 
VIDA BEKASI

Lomba Busana Muslim
DAN DEMO MASAK ANAK

1

4

3

2

1

1

1

3

3

3

2

2

2

4

4

5

6

65

4

Keramaian penonton road race

Proses penjurian Lomba 

Busana Muslim

KETERANGAN:

KETERANGAN:

Duel seru memperebutkan posisi

Salah satu peserta Lomba 

Busana Muslim 

Peserta bersiap melakukan start

Proses pemilihan pemenang

Sirkuit sementara di distrik Bumiwedari

Demo dari Chef Nunung

Puding coklat hasil karya peserta

Persiapan takjil untuk berbuka

Arena Sports Club dipenuhi oleh suara kemeriahan pada tanggal 26 
Juni lalu. Keramaian tersebut datang dari para peserta dan orang tua 
peserta lomba busana muslim anak. Dengan total hadiah Rp 1 Juta, Nayla 
Safira pun tampil sebagai juara satu diikuti oleh Hannafatin Nabilla dan 
Carrisa Putri Arabella di urutan ke 2 dan 3. 

Selain lomba busana muslim, acara demo masak pun ikut meramaikan 
Arena Sports Club. Dimeriahkan oleh Chef Nunung dari PT Gandum 
Mas Kencana yang merupakan produsen Colatta Profesional Chocolate 
dan Haan Pancake, hasil dari demo masak kemudian dibagikan untuk 
takjil bagi para peserta dan pengunjung Arena Sports Club hari itu.



MANISAN
Pepaya Kering

Cara Membuat

16 17antara kita Sorot kuliner

Tak perlu khawatir kesulitan mencari Pepaya California, 
Anda bisa memperolehnya di Farm 4 Life yang berlokasi di 
kawasan Bumipala Vida Bekasi atau hubungi: (021) 2837236 
/ 081290845768

Selamat mencoba!

Source: http://khasiatdaunpepaya.blogspot.co.id/2012/10/resep-manisan-pepaya-kering-nikmat.html

Pertama siapkan pepaya, kupas dan pisahkan biji dari daging. 
Selanjutnya potong sesuai dengan keinginan Anda.

Siapkan larutan berupa campuran air sebanyak 150 liter 
dengan 300 gr kapur sirih. Kemudian setelah siap, masukkan 
potongan pepaya mengkal ke dalam larutan tersebut. 
Diamkan selama kurang lebih 35 menit. Angkat pada saat 
tekstur potongan pepaya menjadi lebih keras.

Setelah diangkat, potongan pepaya dicuci sampai bersih 
untuk menghilangkan campuran rasa kapur sirih.

Setelah bersih sempurna, potongan buah pepaya direbus 
dalam air mendidih. Kurang lebih 5 menit. Angkat dan 
tiriskan.

Setelah itu, siapkan larutan gula. Perbandingannya 1 
kilogram gula dicampur dengan 1 liter air. Setelah larutan 
tercampur, masukkan natrium benzoat dan didihkan larutan. 
Setelah mendidih, masukkan potongan pepaya mengkal ke 
dalamnya. Tunggu hingga 1 sampai 1 setengah jam. Setelah 
itu matikan api.

Langkah selanjutnya adalah pengeringan. Proses ini 
dilakukan di bawah sinar matahari dengan durasi 3 hari. Jika 
Anda punya alat pengering, waktu bisa dipangkas dan diatur 
ke angka 60 derajat celcius. Setelah kering, keluarkan.

Manisan Pepaya California pun siap dinikmati.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bahan-bahan
Buah pepaya. Pilih yang mengkal 
atau setengah matang. Takarannya 
sebanyak 10 kg.

Gula pasir sebanyak 5 kg.

Kapur sirih sebanyak 300 gr.

Natrium benzoat secukupnya.

Garam sebanyak 15 gr.

Air matang secukupnya.

alah satu faktor untuk menunjang pola hidup sehat adalah 
dengan mengkonsumsi buah. Sayangnya, tidak semua orang 

menyukai buah. Tapi bagaimana jika buah tersebut diolah menjadi 
manisan? Tentunya akan menjadi cita rasa tersendiri karena 
tersaji dalam bentuk yang berbeda. 

Kali ini, kita akan coba berbagi informasi tentang bagaimana cara 
membuat manisan Pepaya California, yang bisa dikonsumsi sebagai 
cemilan, sekaligus untuk kesehatan. Cara membuat cemilan yang 
satu ini pun cukup mudah, Anda bisa mempraktekkannya dari 
dapur Anda. Berikut resepnya.

S

Mau Bertualang?
Ayo  Membaca!

TAMAN 
BACA 
Umi  

acalah… Kamu akan terkejut dengan 
apa yang kamu temukan.” Sepenggal 

kalimat tersebut berasal dari seorang 
wanita bersahaja bernama Aam Siti 
Aminah atau yang akrab dipanggil Umi. 
Beliau adalah penggagas sekaligus pendiri 
Rumah Baca Umi, sebuah taman baca 
yang memiliki visi mulia yaitu menjadi 
sumber ilmu bagi masyarakat setempat.

Terletak di cluster Taman Apel Vida Bekasi, 
Rumah Baca Umi terbuka untuk siapa pun 
secara gratis bagi masyarakat yang gemar 
membaca, koleksi bukunya pun beragam 
dengan lebih dari 1.500 judul buku.
Dalam kurun waktu 3 tahun lebih, taman 
baca ini telah memfasilitasi masyarakat 
sekitar dalam menumbuhkan minat baca 
dan mengadakan berbagai kegiatan yang 
berhubungan dengan aktifitas membaca.

Meskipun pendanaan operasional 
kegiatan masih bersifat swadana, namun 
Rumah Baca Umi sudah berkerja sama 
dengan komunitas – komunitas ternama 
yang bergerak di bidang sejalan seperti 
WWF Indonesia, Komunitas 1001 Buku, 
Komunitas Good Reads dan sebagainya.

“B
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Rumah Baca Umi masih membutuhkan 
banyak buku – buku anak bergambar, 
karena di taman baca ini, bacaan anak – 
anak masih didominasi oleh majalah. Jika 
Anda berniat menyumbangkan buku, 
silahkan kunjungi Rumah Baca Umi di Jl. 
Taman Apel Hijau I No 23 - Bumipala – 
Vida Bekasi. Untuk menjadi anggota pun 
syaratnya mudah, cukup dengan mengisi 
biodata dan Anda sudah bisa meminjam 
koleksi buku yang ada di rumah baca.

Sebagai bentuk kepedulian, Rumah Baca 
Umi juga menghimbau kepada sekolah 
– sekolah tingkat TK, SD dan SMP untuk 
melakukan kunjungan baca. Kedepannya, 
rumah baca ini akan mengadakan program 
Rumah Baca Berkebun untuk mengajarkan 
anak – anak agar dekat dan berinteraksi 
dengan alam sejak dini.

Semoga kedepannya, makin banyak orang 
– orang seperti Umi yang memiliki sifat 
dan tujuan yang mulia demi kemajuan 
masyarakat di kota Bekasi.
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Kunjungan baca sekolah, bersama 

Kak Asep Dongeng

KETERANGAN:

Lapak Baca di Minggu Membaca

Koleksi buku-buku di Taman Baca Umi

Ruangan membaca di Taman Baca Umi

Pembacaan deklarasi perdamaian 

dalam rangka hari perdamaian 

internasional

Umi Aam Siti Aminah
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