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Be Our Friends On
  Summarecon Mall Serpong (SMS)

  @SMS_Serpong

  sms_serpong

  www.malserpong.com

Tidak terasa sudah memasuki bulan keempat di tahun 2019. Sudah berhasil 
meraih prestasi apa saja beberapa bulan ini? Semoga resolusi awal tahunnya 
pelan-pelan tergenapi ya. 

 
Untuk Anda yang sudah familiar dengan mal favorit Anda ini, pasti sudah tidak 
asing dengan area favorit setiap pengunjung, Downtown Walk. Area paling 
nyaman karena dilengkapi ragam pilihan resto hingga hiburan mulai dari live band 
dan juga acara nonton bareng. Sudah menjadi tradisi, Downtown Walk Festival 
digelar, sebagai ajang apresiasi untuk komunitas, seni dan hobi. Baca penjelasannya 
di rubrik Hot On SMS kali ini.

Season terakhir series paling ditunggu akhirnya tiba juga. Ayo berkenalan lebih 
dekat dengan salah satu pemeran utama Games of  Thrones di rubrik Close Up. 

Mungkin sudah ada beberapa dari Anda yang mendengar istilah Society 5.0. 
Kira-kira maksudnya apa ya? Baca ulasan detailnya pada rubrik Society yang 
mengangkat negara maju, Jepang.

Tetap konsisten, SMSBlast edisi ini juga turut membahas tren fashion dari Mango 
yang baru-baru ini membuka cabang di SMS, kuliner baru yang hadir di area 
Summarecon Mall Serpong hingga tips liburan murah di negara sakura, Jepang. 

Masih banyak wawasan dan infromasi terbaru tentang mal favorit Anda yang 
kembali kami kemas untuk menemani waktu santai Anda. Jangan lupa, masih ada 
kuis berhadiah voucher belanja yang telah kami persiapkan di edisi ini khusus 
untuk Anda. Ikutan, ya. Good luck!

Selamat membaca, SMSLovers!
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Menyambut bulan 
April, Summarecon Mall 
Serpong (SMS) kembali 
menghadirkan acara 
Downtown Walk Festival 
2019. Beragam rangkaian 
kegiatan menarik mulai 
dari seni, musik hingga 
olahraga akan memanjakan 
pengunjung setia SMS 
selama satu bulan penuh, 
mulai tanggal 1 hingga 28 
April 2019.

apresiasi seni, 
musik dan 
olahraga di 
downtown Walk 
Festival 2019
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Hot on sms

Rangkaian acara Downtown 
Walk Festival 2019 dibuka 
dengan Byong Il Sun Poster 
Exhibition oleh prodi Desain 

Komunikasi Visual dan Desain Interior 
dari Pradita Institute. Pameran ini akan 
berlangsung mulai tanggal 1 hingga 14 
April 2019. Byong Il Sun merupakan 
seorang graphic designer asal Korea 
Selatan yang telah mendapatkan banyak 
penghargaan internasional. Karya-karya 
Byoung Il Sun ini kemudian menginspirasi 
para mahasiswa Pradita Institute untuk 
memamerkan hasil karya mereka pada 
gelaran Downtown Walk Festival 2019.
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Hot on sms

Bagi SMSLovers yang ingin belajar 
bahasa asing tetapi tidak punya waktu, 
belajar bahasa asing secara online adalah 
jawabannya. Menjawab kebutuhan 
masyarakat yang ingin belajar bahasa 
asing secara online, cakap.com akan 
mengisi kegiatan Downtown Walk 
Festival 2019 dengan melakukan grand 
launching yang akan dimeriahkan oleh 
Rendy Pandugo.

Selain itu, Anda juga dapat berpartisipasi 
di Special GX Class dan PT Performances 
dari Gold’s Gym, pada tanggal 11 April 
2019. Bagi penggemar permainan yoyo, 
tentunya Anda tidak boleh melewatkan 
Blazing Teens Indonesia Championship 
2019 yang akan memeriahkan acara 
Downtown Walk Festival 2019  pada 
tanggal 28 April 2019, di Broadway 
Stage.

Tak ketinggalan, beragam kegiatan 
musik juga tersaji di Downtown Walk 
Festival 2019. Penampilan dari Sore, 

yang merupakan salah satu pioneer band 
indie di Indonesia, tentu akan menjadi 
daya tarik tersendiri bagi pengunjung 
setia SMS.

Rangkaian acara terakhir dari Downtown 
Walk Festival 2019 adalah Hansan 
Festival oleh Universitas Multimedia 
Nusantara (UMN). Hansan Festival 
akan memperkenalkan budaya modern 
Korea seperti bahasa, musik, dan seni 
tari popular, khususnya kepada kalangan 
remaja. 

Mari ajak keluarga dan kerabat Anda 
untuk menikmati berbagai rangkaian 
yang di suguhkan dalam acara 
Downtown Walk Festival 2019, hanya di 
Summarecon Mall Serpong.



Memperingati Hari Musik 
Nasional yang jatuh 
pada tanggal 9 Maret, 
Summarecon Mall Serpong 
(SMS) kembali memberikan 
suguhan terbaiknya dengan 
menggelar acara Musical 
March 2019.

Pada tahun ini, Musical March 
mengangkat tema ’Celebrating 
authentic indonesian Sound 

& Music instrument’. Selama satu 
bulan penuh, dari tanggal 7 hingga 
24 Maret 2019, sejumlah grup musik 
tanah air telah memberikan penampilan 
terbaiknya untuk menghibur para 
pengunjung setia SMS.

Musical March 2019 bertujuan untuk 
mengenalkan kembali musik nasional, 
terutama aneka ragam instrumen khas 
Indonesia yang dibawakan oleh musisi 

berbakat dari Indonesia.    Selain itu, 
Musical March 2019 juga menyuguhkan 
permainan alat musik tradisional yang 
apik dari mulai Kolintang Kawanua 
Jakarta, Bertopah Sasando, Arumba 
Saung Angklung Udjo, Lantun 
Orchestsra, hingga Rieka Roslan & 
Troubadours

Musical March 2019 juga menghadirkan 
musisi muda berbakat yang tengah 
digandrungi para milenials yakni Rizky 
Febian. Rizky Febian sukses menghibur 
para pengunjung SMS dengan lagu-lagu 

andalannya seperti Kesempurnaan Cinta, 
Cukup Tau, dan Menari.

Musical March 2019 berhasil 
menciptakan kenangan manis dibenak 
pengunjung, dengan lantunan nada-nada 
instrumen khas Indonesia. Hadirnya 
acara ini diharapkan mampu  membuat 
kita sebagai masyarakat Indonesia 
dapat ikut melestarikan budaya dan 
mendukung karya musisi tanah air.

Kira-kira tahun depan Musical March 
akan membawakan keseruan apa lagi ya? 
Nantikan terus ya, SMSLovers! 

menikmati 
keanekaragaman 
alat musik khas 
indonesia 
di musical march
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last event



Hola Amigos! Scientia Square 
Park (SQP) yang dikenal 
sebagai lokasi favorit untuk 
hangout bersama keluarga 

maupun komunitas, terus menghadirkan 
beragam event menarik setiap bulannya. 
Tak hanya sekadar hangout, Scientia Square 
Park juga menjadi tempat untuk rekreasi 
bersama, dengan konsep yang unik dan 
berbeda.

Pada bulan Maret 2019, Scientia Square 
Park kembali menyuguhkan persembahan 
terbaiknya untuk pengunjung dengan 

mengenal Budaya 
amerika latin 
melalui latin 
american Festival

menggelar acara Latin american 
Festival, yang telah diselenggarakan dari 
tanggal 29 hingga 31 Maret 2019.

Selama tiga hari, SQPLovers dimanjakan 
dengan beragam rangkaian kegiatan di 
Latin American Festival seperti Latin Dance 
& Music, Taco Eating Fun Championship, 
Latinos Cultures Exhibition & Show, Pinata 
Punch, Kids Corner dan Movie at The Park.

SQPLovers juga diajak untuk melihat ragam 
seni musik dan cultures asal Amerika Latin 
melalui Costume Parade, Maracas, Drum 

& Kite Decorating serta Latin Band. Tak 
ketinggalan, seni beladiri dari Brazil 
yang telah mendunia yakni Capoeira 
juga turut memeriahkan acara Latin 
American Festival.

Amerika Latin memang dikenal memiliki 
musik, makanan dan keragaman budaya 

yang unik. Selain membawa hiburan, 
hadirnya acara Latin American Festival 
ini tentu dapat membuat SQPLovers 
lebih memahami budaya negara 
Amerika Latin, yang dapat menjadi 
pengetahuan serta inspirasi yang 
bermanfaat. 
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seiring dengan bertambahnya usia, beberapa masalah 
kulit wajah dapat muncul dalam kehidupan kita, seperti 

jerawat, warna kulit kusam, dan munculnya kerutan.

CARA AMPUH
KERUTAN
UNTUK MENCEGAH 

DI WAJAH

Kerutan pada wajah selalu dikaitkan 
dengan orang yang sudah tua, 
padahal kerutan bisa saja muncul 

diwaktu yang lebih cepat, yaitu saat 
masih di usia muda. Hal ini dapat terjadi 
bila kulit wajah tidak dirawat dengan 
benar.Namun SMSLovers tidak perlu 
khawatir, ada beberapa cara yang dapat 
Anda coba untuk mencegah kerutan di 
wajah. Mau tahu apa saja langkahnya? 
Yuk disimak!

JanGan MenCuCi waJah 
terLaLu SerinG
Semakin sering mencuci wajah justru 
akan membuat kulit mengalami 
kekeringan dan merangsang produksi 
minyak berlebih. Idealnya, cucilah wajah 
Anda 2 kali sehari yaitu di pagi dan 
malam hari.

iStirahat yanG CukuP Dan 
hinDari StreS
Dengan tidur delapan jam per hari, 
tubuh akan memperbaiki kulit yang rusak 

dengan regenerasi. Bila Anda kurang 
tidur dan sering mengalami stres, tubuh 
akan melepaskan hormon kortisol yang 
dapat menghambat proses regenerasi 
kulit. 

CukuPi kebutuhan air 
MineraL
Cairan sangat baik bagi kesehatan kulit 
wajah. Jika Anda kurang minum air 
mineral setiap harinya, kulit akan menjadi 
kering dan akhirnya lama kelamaan 
menimbulkan kerutan.

MenGonSuMSi Makanan 
yanG bernutriSi
Konsumsilah sejumlah makanan yang 
kaya akan antioksidan, asam lemak 
Omega 3, protein tinggi, serta mineral 
seperti selenium, vitamin A, vitamin, E, 
dan zat besi. Mengonsumsi makanan 
yang bernutrisi dapat mencegah 
timbulnya kerutan di wajah.

Selain menerapkan cara diatas, kulit 

wajah juga perlu dirawat dengan 
menggunakan produk yang mengandung 
bahan alami. Sebagai rekomendasi, Anda 
dapat menggunakan produk dari the 
body Shop, salah satunya roots of 
Strength Serum.
Produk ini mengandung root 
extracts, seperti ginger root, ginseng 
root, dan ruscus root yang baik untuk 
mengencangkan kulit dan menyamarkan 
dari tanda-tanda penuaan. 

Cara menggunakannya, cukup dengan 
1-2 pump lalu oleskan pada wajah, 
leher, dan dada bagian atas. Pijat 
dengan gerakan memutar ke atas 
untuk membantu sirkulasi darah. 
Gunakan di waktu pagi dan malam 
hari setelah membersihkan wajah dan 
menggunakan toner . 

Anda bisa mengunjungi gerai the body 
Shop di lantai dasar, Summarecon 
Mall Serpong. Selamat mencoba ya 
SMSLovers! 
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Boost Your

MANgo
ConfidenCe with

in style

Bagi anda pencinta fashion, 
tentunya sudah tidak asing 
lagi dengan merek dagang 

yang satu ini, mango. 
didirikan sejak tahun 1984, 
mango menjadi perusahaan 

manufaktur dan desain 
busana terkenal di dunia 

asal spanyol.

Memiliki slogan “Discover 
the Latest Fashion Trends”, 
Mango hadir untuk memenuhi 

kebutuhan penggemar fashion masa 
kini. Terus berinovasi dengan mengikuti 
perkembangan jaman, Mango kini 
menjadi salah satu merek busana terbaik 
di dunia.

Meski Mango memiliki target utama 
wanita urban rentang umur 20-45 tahun 
yang menyukai sentuhan modern, tidak 
menghalangi Mango untuk menyediakan 
baju pria, remaja, anak-anak, plus size 
hingga aksesoris. Selain menyediakan 
pakaian formal dan semi formal, Mango 
kini mulai mengeluarkan koleksi modest 
wear yang dapat digunakan sehari-hari 
seperti jeans &t-shirt, sepatu, dan tas. 

Kesuksesan Mango dibuktikan dengan 
tersebarnya gerai Mango di seluruh 
dunia. Hingga kini, Mango memiliki 
2.200 gerai yang sudah ada di 109 negara 
termasuk Indonesia. Meskipun awalnya 
gerai Mango hanya membuka gerainya 
di Jakarta dan Bandung, Mango terus 
mengembangkan sayapnya dengan 
kembali membuka gerai di Tangerang.

Bagi Anda yang ingin tampil fashionable 
dengan trend terbaru, ayo datang ke 
gerai Mango di Summarecon Mall 
Serpong lantai 1. Dapatkan ragam 
pilihan pakaian terbaru di sini untuk 
melengkapi tata busana Anda. 
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QQ kopiTiaM, 

downTown walk
SuMMarecon Mall Serpong

Gretha
Top & Denim Overall by STAR 

Department Store

“
DieGo
Hoodie by STAR Department Store

Joy is what happens 
to us when we allow 
ourselves to recognize 
how good things 
really are

–  Marianne Williamson –
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DieGo
Shirt and Jeans 
by STAR Department Store
Polo shirt 
by Polo Ralph Lauren

Gretha
Top by Avenue

 
 QQ kopiTiaM, downTown walk, 

SuMMarecon Mall Serpong

“ “
 

aMing coffee, 
downTown walk

SuMMarecon Mall Serpong

If you carry joy 
in your heart, 
you can heal any 
moment

–Carlos Santana – “The more 
you praise and 
celebrate your 
life, the more 
there is in life 
to celebrate” 

– Oprah Winfrey –
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DieGo
Jacket jeans, Shirt, and Pants 
by STAR Department Store

DieGo
Cap by Polo Ralph Lauren
Denim Jacket, Sweater, and Jeans 
by STAR Department Store

Gretha
Vest, Top, and Skirt by Avenue

Gretha
Top and Pants by STAR 

Department Store

 
 downTown walk, 

SuMMarecon Mall Serpong
 

wine place, downTown walk, 
SuMMarecon Mall Serpong

“Happiness 
depends upon 

ourselves”

– Aristotle –

Live every day as 
if it is a festival. 
Turn your life into a 
celebration

– Shri Radhe Maa–

“
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QQ kopiTiaM, downTown walk, 

SuMMarecon Mall Serpong
 

aMing coffee, downTown walk, 
SuMMarecon Mall Serpong

Gretha
Flap by Avenue
Top and Pants by STAR 
Department Store

The best way to 
cheer yourself is 
to try to cheer 
someone else up

– Mark Twain –

The purpose of our 
lives is to be happy

–Dalai Lama–

iko
Coat, Top, & Pants 
by STAR Department Store
Accessories by Et Cetera & Avenue
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Tasting the 
Real Japanese 
Curry Rice at 
Coco Ichibanya

mendengar makanan 
Jepang, biasanya tidak 
jauh dari sushi, sashimi 
atau ramen. nyatanya, 
Jepang juga terkenal 
dengan olahan karinya. 
salah satu restoran 
otentik Jepang adalah 
Coco ichibanya.  

taste tHe food

Didirikan pertama kali pada tahun 
1978, Coco Ichibanya membuka 
gerainya di pinggiran kota 

Nagoya. Karena ketekunannya dalam 
membuat kari terbaik, Coco Ichibanya 
telah memiliki 1.000 gerai yang tersebar 
di beberapa negara salah satunya 
Indonesia, dalam kurun waktu 40 tahun. 
Makanan Jepang yang identik menyajikan 
makanan mentah pun ditepis oleh sajian 
Coco Ichibanya yang menawarkan 
olahan daging yang matang.

Konsep yang dihadirkan Coco 
ichibanya juga menarik perhatian 
konsumennya. Di sini, pengunjung dapat 
melakukan custom sendiri sajian makanan 
yang akan dikonsumsi. Konsumen dapat 
memilih varian kari seperti chicken, 
vegetable, fish, dan lain-lain. Bahkan, 
Anda dapat memilih porsi nasi sesuai 
kebutuhan dalam bentuk gram. Untuk 
standar nasi dalam satu porsinya berisi 
250 gram, namun Anda dapat memilih 
150 gram hingga 550 gram. Selain 
itu, terdapat pilihan level kepedasan 
dari level 1 hingga 5. Bahkan, untuk 
melengkapi hidangan makanan, Anda 
dapat memilih tambahan topping yang 
terbagi dalam veggie maupun non-veggie 
seperti keju, bayam, jagung, tomat, 
bacon, kimchi, dan masih banyak pilihan 
lainnya.

Dengan mempertahankan kualitas asli 
rasa Jepang dan pilihan menunya yang 
halal, tentunya Coco ichibanya wajib 
menjadi list bagi Anda pecinta makanan 
Jepang. Yuk, mampir ke Coco Ichibanya 
di area Flavor & Field - Lantai 
Dasar, Summarecon Mall Serpong.
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taste tHe food

Kenikmatan 
Susu Otentik 
dari Jepang

authentic Japanese taste of 
countless excitement in a cup, 
siapa yang merasa familier 
dengan tagline tersebut? Bagi 
anda penikmat olahan susu, 
tentunya tidak asing dengan 
tagline tersebut yaitu life of 
shushu. 

Bukan sekadar susu yang ditawarkan, 
Life of  Shushu juga terkenal dengan 
topping Hokkaido Cheese Cream. 

Bagi Anda yang tidak terlalu suka dengan 
keju, bisa mencoba topping Hokkaido 
Cheese Cream ini. Dengan rasa keju 
yang ringan dan tidak terlalu asin, topping 
ini cocok dipadukan dengan minuman 
yang Anda pilih.

Life of Shushu memiliki 14 varian 
rasa yang dibagi 4 kategori, yaitu Shaken 
Tea, Chocolate, Signature Matcha Latte, 
dan Latte Assortment. Bagi Anda yang 
bingung dalam mencoba varian Life 
Of  Shushu, jangan khawatir, terdapat 
menu most liked yang berarti konsumen 
dapat mencoba varian rasa favorit dari 
Life of  Shushu. Pilihan favorit di sini 
antara lain Sencha Mango dalam varian 
Shaken Tea, Suisse Molten Chocolate dari 
varian Chocolate, Original Matcha dan 
Crispy Crunch Matcha dari varian menu 
Signatute Matcha Latte.

Selain itu, Life of Shushu memiliki 
varian rasa Seasonal Joy yang limited 
time yaitu Purple Potato Latte dan Black 
Sesame Matcha. Kedua minuman 
tersebut diberi label limited karena bahan 
dari kedua rasa ini dipesan langsung dari 
Jepang yang berarti begitu bahan untuk 
dua minuman abis, Life of  Shushu tidak 
akan melakukan restock kembali.

Buat Anda yang ingin mencicipi varian 
rasa di Life of Shushu, dapat langsung 
datang ke Summarecon Mall 
Serpong lantai 2 ya!
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Bagi generasi milenial, belanja tanpa menggunakan 
uang tunai sudah menjadi hal yang lumrah.  

sebagai gantinya, mereka menggunakan alat-alat 
elektronik seperti kartu debit, kredit, ataupun uang 

elektronik untuk melakukan transaksi jual beli. 

Fenomena ini dikenal dengan 
istilah cashless society, yaitu  
masyarakat tanpa uang tunai.

Seperti yang terlihat, istilah 
tersebut merujuk pada kondisi 
masyarakat yang lebih memilih 
untuk menggunakan uang elektronik 
dalam bertransaksi barang dan jasa 
dibandingkan dengan uang fisik. 
Namun jika tidak digunakan secara 
bijak, kemudahan transaksi cashless 
dapat berdampak buruk pada kondisi 
keuangan anak. Hal ini berkaitan 
dengan kondisi psikologi seseorang, 
disaat tidak adanya nominal uang 
fisik yang terlihat saat berbelanja, 
seseorang lebih cenderung untuk 
mengeluarkan uangnya tanpa berpikir 
panjang, sehingga akan berujung pada 
pemborosan.

Mengajarkan 
Anak Mengatur 
Keuangan di 
Era Cashless 
Society

Lalu bagaimana cara mengajarkan anak 
untuk mengatur keuangannya di era 
cashless society ? 

Berikan Pengertian
Berikan pengertian kepada anak, bahwa 
mencari uang itu bukanlah hal yang 
mudah. Harus ada usaha dan kerja keras 
yang dilakukan untuk mendapatkan uang. 
Dengan begitu, diharapkan anak dapat 
mengerti dan lebih menghargai uang saat 
menggunakannya.

Bedakan keinginan dan 
keButuhan
Ajari anak Anda untuk membedakan 
mana yang menjadi keinginan dan 
kebutuhan. Prioritaskan apa yang 
menjadi kebutuhan. Jika anak mempunyai 
uang lebih, berikan ia kesempatan 
untuk membeli apa yang diinginkannya, 
namun tetap tegaskan bahwa uang harus 
digunakan dengan bijaksana.

ajari Pentingnya MenaBung
Berikan pemahaman kepada anak 
tentang pentingnya menabung, seperti 
apa manfaatnya, tujuannya, dan 
bagaimana caranya. Saat anak memahami 
pentingnya menabung untuk masa depan, 
maka mereka akan menabung dengan 
senang hati tanpa merasa terbebani atau 
terpaksa.

Berikan uang harian atau 
Bulanan
Top up uang elektronik anak dengan 
jadwal harian atau bulanan. Jika uang 
bulanan yang diberikan sudah habis 
sebelum waktunya dengan alasan yang 
tidak masuk akal, sebaiknya Anda tidak 
langsung melakukan top up lagi. Dengan 
begitu, Anda akan mengajarkan kepada 
anak untuk dapat bertanggung jawab 
dalam mengatur keuangannya sendiri.

Jadi, tunggu apa lagi SMSLovers? Yuk, 
ajarkan si kecil agar bisa mengatur 
keuangannya di era cashless society!
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manfaat baik dari yoga bagi tubuh dan kesehatan mental 
manusia tidak perlu diragukan lagi. olahraga yang satu ini dapat 

memperkuat otot, tulang, melenturkan sendi, menenangkan 
pikiran dan jiwa, hingga melangsingkan tubuh.  inilah yang 
menjadikan banyak orang tertarik untuk mengikuti yoga.

let’s workout

VINYASA 
YOGA

D
ari berbagai jenis kelas yoga 

yang ditawarkan di jaman 

modern ini, kelas Vinyasa 

yoga termasuk pilihan 

yang paling banyak digemari. Vinyasa 

Yoga melibatkan serangkaian gerakan, 

yang setiap pergantian gerakannya 

akan menyesuaikan dengan ritme nafas 

kita. Karena itu, yoga ini disebut juga 

Flow Yoga. Secara tradisi, Vinyasa Yoga 

dikembangkan dari Ashtanga Yoga yang 

menekankan pada postur tubuh serta 

pernapasan. Orang yang mempop-

ulerkannya pertama kali adalah Sri 

Trimala Krishnamacharya, praktisi yoga 

dari India Selatan, serta muridnya, Sri 

Parrabhi Jois. Dibandingkan dengan jenis 

yoga lainnya, Vinyasa Yoga memang 

lebih efektif  untuk membakar lemak dan 

kalori. Hal ini karena gerakannya yang 

dinamis dan bertempo cepat. 

Pada umumnya, gerakan yang mengarah 

ke atas akan  diiringi dengan tarikan 

napas, sedangkan gerakan ke bawah 

diiringi dengan hembusan napas. Pola 

yoga seperti ini dianggap sangat baik 

untuk fungsi kardiovaskular, meningkat-

kan kekuatan, kelenturan otot, serta 

dapat mengurangi tingkat stres. Uniknya 

lagi, kelas-kelas Vinyasa yoga biasanya 

tidak terlalu mementingkan urutan gerak 

dan postur yang kaku. Anda bisa memi-

lih urutan gerak manapun selama itu 

tetap nyaman. Awalnya mungkin terasa 

sulit, namun seiring berjalannya waktu, 

Vinyasa yoga akan terasa mudah dan 

menyenangkan. 

Bagi Anda yang ingin mempelajari 

Vinyasa Yoga untuk pertama kalinya, 

disarankan agar mengikuti kelas yoga 

terlebih dahulu guna mempelajari pos-

tur serta teknik bernapas yang benar. 

Tertarik untuk membentuk tubuh lewat 

yoga? SMSLovers bisa segera mengun-

jungi nowhere yoga di lantai satu, 

Scientia Square Park ya!
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KIt HArINGtON

Close up

smslovers pecinta serial televisi Game of thrones (Got) pasti telah menunggu 
lama untuk  menyaksikan final season GoT yang tayang pada April 2019. HBO 

secara resmi mengumumkan bahwa episode pertama Game of thrones season 8 
tayang mulai 14 April 2019. 

Lebih Dekat Dengan

Pemeran Jon Snow Di SeriaL 
“GAme Of tHrONeS”

Sambil menunggu rilis penayan-
gan final season Game of 
thrones, bagaimana kalau 
kita mencoba mengenal lebih 

dekat sosok Kit Harington, pemeran 
Jon Snow di Serial Game of  Thrones?

Sebelum memulai perannya sebagai 
Jon Snow pada 2011, actor kelahiran 
London,26 Desember 1986 ini lebih 
aktif mempertontonkan kelihaian-
nya dalam dunia seni peran melalui 
drama teater. Harington memang 
menyukai dunia seni peran sedari 
kecil, sehingga ia belajar acting den-
gan mengambil kuliah Central School 
of  Speech and Drama di Universitas 

London. Film pertama Harington 
adalah Silent Hill: Revolution pada 
tahun 2012. Sejak saat itu, nama 
Harington melambung dan akhirnya 
Ia terlibat dalam berbagai film, 
diantaranya Pompeii (2014), How 
To Train Your Dragon (2014) dan 
film drama Britania Tastement of 
Youth (2014).

Setelah sukses memerankan Jon 
Snow, Harington mendapatkan 
nominasi Primetime Award pada 
2016 dan menjadi salah satu aktor 
televisi dengan bayaran termahal di 
dunia dengan bayaran $1.1 juta per 
episode Game of  Thrones. Jelang 

penayangan final season Game Of 
Thrones, suami dari Rose Leslie, 
aktris yang juga bermain dalam 
serial Game of  Thrones dengan 
berperan sebagai Ygritte ini mengaku 
bahwa pada saat proses syuting dan 
membaca naskah final season Game 
of  Thrones ia cukup emosional dan 
bahkan sampai menangis dengan 
para pemeran lainnya. Wah Anda 
pasti semakin penasaran kan dengan 
kelanjutan kisah perjuangan Jon 
Snow, Arya dan Sansa Stark dalam 
final season Game of thrones? 
Jangan lupa catat tanggal tayang 
perdananya ya SMSLovers!
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Setelah peristiwa yang terja-
di di avengers: infinity 
war(2018), keadaan alam se-
mesta menjadi kacau balau karena 

aksi dari Thanos. Dengan kekuatan dari 
infinity stones, Thanos berhasil melen-
yapkan setengah dari populasi mahluk 
hidup yang ada di semesta Marvel.

avengers: end Game(2019) akan 
menceritakan bagaimana Avengers, den-
gan beberapa anggota yang tersisa harus 
berkumpul sekali lagi untuk membatal-
kan tindakan Thanos dan mengemba-
likan kedamaian alam semesta.

Film ini dikabarkan akan berdurasi 
sekitar tiga jam. Selama proses editing, 
sang sutradara telah melakukan uji coba 
screening sebanyak empat kali. Durasi 
yang ditakutkan akan menyiksa penon-
ton yang ingin ke toilet ternyata tidak 
terbukti. Dari percobaan empat kali 
screening, tidak ada satupun penonton 
yang berdiri meninggalkan kursi untuk 
ke toilet.

avengers: end Game menjadi sema-
kin menarik dengan kehadiran Captain 
Marvel yang akan ikut membantu para 
Avengers untuk mengalahkan Thanos. 

Pastinya bakalan seru banget SMSLovers!

Namun Anda harus bersabar dulu, 
karena jadwal perilisan avengers: 
end Game adalah di tanggal 25 April 
2019. Tapi jika melihat beberapa film 
Marvel sebelumnya, sepertinya tanggal 
perilisan di Indonesia akan jauh lebih 
cepat dibandingkan di negara asalnya. 
Pastikan SMSLovers stay tune terus ya 
untuk melihat update jadwal filmnya di 
Cinema XXi/the Premiere/iMaX 
– Summarecon Mall Serpong. 

Setelah tidak terdengar cukup lama, akhirnya film hellboy 
(2019) akan kembali hadir. Bukan sebagai sekuel hellboy 2: 
the Golden army (2008) melainkan sebagai film reboot. Ada 
yang menarik nih SMSLovers, film hellboy kali ini dikabarkan 
akan dibuat semirip mungkin dengan versi komiknya, yaitu dengan 
lebih menonjolkan kesan yang “lebih gelap” dibandingkan dengan 
film hellboy sebelumnya.

Film ini akan menceritakan karakter Hellboy yang merasa ter-
perangkap diantara dunia supranatural dan manusia. Di sisi lain, 
Nimue atau The Blood Queen, seorang penyihir dari abad per-
tengahan sedang mengumpulkan seluruh peri jahat untuk dijadikan 
pasukan tentara demi mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan 
umat manusia. Tidak tinggal diam, Hellboy pun membuat sejumlah 
rencana guna menghentikan tujuan jahat The Blood Queen.

Bagi SMSLovers yang tidak sabar untuk melihat film hellboy versi 
terbaru ini, bisa segera menyaksikannya pada tanggal 12 April 
2019, di Cinema XXi/the Premiere/iMaX – Summare-
con Mall Serpong ya! 

Pet Sematary(2019) merupakan film yang diadaptasi 
dari novel dengan judul yang sama di tahun 1983. Men-
ceritakan kisah Louis Creed bersama istrinya, Rachel 
dan dua anak mereka, Gage dan Ellie, yang pindah ke 
sebuah rumah di pinggiran kota. Tak jauh dari rumah 
mereka di dalam hutan, keluarga Creed menemukan 
tempat pemakaman hewan yang terlihat tidak terawat.

Suatu hari, kucing peliharaan keluarga Creed mati 
tertabrak truk yang melintas di jalan dekat rumah 
mereka. Creed pun mengubur jasad kucing tersebut di 
pemakaman hewan yang mereka temukan sebelumnya. 
Namun kejadian aneh mulai terjadi, kucing mereka yang 
telah mati dan dikubur, tiba-tiba kembali ke rumah dalam 
keadaan sehat. Kehadiran kembali kucing ini membawa 
Ellie, anak perempuan Louis, meninggal karena tertabrak 
truk saat melihat kucing ini kembali.

Di cap sebagai anak yang bermasalah, Billy Batson, 
seorang anak yatim berumur 14 tahun harus rela untuk 
dipindah ke rumah asuh yang baru dengan keluarga 
Vazquez dan lima anak asuh lainnya. Suatu hari, Billy 
menyadari bahwa dirinya sedang berada di dunia yang 
berbeda dan bertemu penyihir Mesir bernama Shazam. 
Setelah peristiwa tersebut, jika Billy menyebut kata “Shaz-
am”, Ia akan langsung berubah menjadi sosok pria dengan 
kostum superhero-nya.

Selain berkostum superhero, Billy ternyata hadir dalam 
tubuh pria yang memiliki kemampuan luar biasa, seperti 
kebijaksanaan Raja Salomo, kekuatan Hercules & Zeus, 
stamina Atlas, keberanian Achilles dan kecepatan Mer-
cury.

Bagaimana Billy akan bertindak dengan kekuatan Shaz-
am tersebut? SMSLovers dapat segera menyaksikan film 
Shazam (2019) pada tanggal 3 April 2019 di Cinema 
XXi/the Premiere/iMaX – Summarecon Mall 
Serpong. 

SMSBLAST MAgAzine - april 2019 april 2019 - SMSBLAST MAgAzine38 39

Box offiCe

Pet SeMatary

ShazaM!

heLLboy



koMet Minor
Penulis :  tere Liye

Seni hiDuP MiniMaLiS
Penulis :  Francine Jay

SaLaM kenaL 
Dari

Pertarungan melawan Si Tanpa Mahkota akan 
berakhir disini. Siapapun yang menang, semua akan 
berakhir disini, di klan Komet Minor, tempat aliansi 
Para Pemburu pernah dibentuk, dan tempat pusaka 
hebat pernah diciptakan.

Dalam saga terakhir melawan Si Tanpa Mahkota, 
Aku, Seli, serta Ali menemukan teman seperjalanan 
yang hebat dan bersama-sama melewati berbagai 
rintangan. Memahami banyak hal, berlatih teknik 
baru, dan bertarung bersama-sama. Inilah kisah 
kami, tentang persahabatan sejati, pengorbanan, 
ambisi, dan memaafkan. Namaku Raib, dan aku 
bisa menghilang.

Penasaran kan SMSLovers? Penggalan kalimat diatas 
merupakan sinopsis dari buku serial bumi terbaru 
yaitu komet Minor, karangan tere Liye. 
komet Minor akan melanjutkan kembali cerita 
petualangan tiga sahabat yaitu Raib, Seli, dan Ali 
yang berada di dalam dunia paralel. 

Buat Anda penggemar buku serial bumi pasti 
sudah tidak sabar kan untuk membacanya? Yuk, 
cari tahu kelanjutan petualangan dari Raib, Seli, dan 
Ali dengan mendapatkan buku komet Minor di 
Gramedia, Summarecon Mall Serpong!

Pernahkah Anda menatap semua barang yang Anda 
beli di rumah? Awalnya terasa menyenangkan, namun 
seiring berjalannya waktu dan bertambah banyaknya 
barang Anda, rumah pun terasa semakin pengap. 

 Apakah Anda mengalami kesulitan mengatasi utang 
kartu kredit, bahkan sampai melupakan barang 
barang apa saja yang telah Anda beli? Pernahkah 
Anda berharap ada angin kencang yang meniup 
semua kekacauan di rumah agar Anda bisa memulai 
lembaran baru?

Buku karangan Francine Jay berjudul Seni hidup 
Minimalis bisa menjadi solusi bagi Anda yang memi-
liki / ingin menghindari berbagai persoalan diatas. 
Selain membahas pengertian kata “minimalis” yang 
sebenarnya, buku ini juga akan memberikan panduan 
bagi Anda yang ingin menjalankan pola hidup minima-
lis beserta manfaatnya. 

Menarik bukan? Buat SMSLovers yang tertarik 
dengan buku Seni hidup Minimalis, bisa langsung 
mengunjungi toko buku Gramedia, Summarecon 
Mall Serpong ya! 

Masing-masing personil memiliki rekam jejak di 
industri musik Indonesia. Seperti Rara Sekar yang 
merupakan personil Band Neira hingga tahun 

2016, Danilla Riyadi yang mengawali karirnya dengan 
merilis album perdana “Telisik” pada tahun 2014, dan 
Sandrayati Fay yang sering berkolaborasi dengan grup 
band dari Bali, Nostress.

Daramuda baru saja mengeluarkan album mini mereka 
bertajuk “Salam kenal” pada 22 Februari lalu. Pada 
album mini tersebut, masing-masing personil Daramuda 
menyanyikan dua lagu, serta satu lagu berjudul “Salam 
kenal” yang dinyanyikan bersama-sama. Dengan gitar 
secco dan jalur musik indie, Daramuda menyanyikan 
lagu yang mereka buat sendiri dengan gaya dan ciri khas 
berbeda.

Setiap dua lagu dari masing-masing personil Daramuda 
mempunyai konsep yang menarik. Seperti Rara Sekar yang 
membawakan dua lagu tentang kehidupan sosial yaitu 
“Growing Up” dan “Apati”, Danilla merilis lagu tentang 
hewan yaitu “Did You Ever Really See What’s Going 
On” dan “Renjana”, serta Sandrayati Fay dengan lagunya 
mengenai alam bebas dengan judul “Golden Dust” dan 
“Suara Dunia”. 

Ada yang unik nih SMSLovers, Daramuda Project 
ternyata melakukan kegiatan rekaman di alam terbuka. 
Jadi, ketika didengarkan secara seksama maka akan 
terdengar suara-suara alam menyatu menjadi harmonisasi 
yang indah di dalam lagunya. Kini semua lagu dari 
Daramuda Project sudah dapat Anda nikmati di Spotify 
dan Youtube channel mereka ya! 

DaraMuDa
tiga wanita dengan warna suara yang 

berbeda memutuskan untuk membentuk 
grup yang dinamakan daramuda project. 

terdiri dari rara sekar, danilla riyadi, 
dan sandrayati fay, grup ini dibentuk 

pada Maret 2017. 
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Meskipun kini telah banyak grup 
dengan gendre indie, Sore 
memiliki keunikannya sendiri. 

Keunikan yang ada pada Sore adalah 
hampir seluruh anggotanya menjadi 
vokalis. Tidak hanya itu, ternyata semua 
personil Sore memainkan alat musik 
mereka dengan tangan kiri. Album 
pertama mereka berjudul “Centralismo” 
pada Juli 2005, yang berisi 12 lagu, 
berhasil menggiring Sore meraih 
penghargaan One of  Five Asian Albums 
Worth Buying oleh majalah Time Asia.

Tak berhenti disitu, album kedua 
“Ports of  Lima” di tahun 2008 juga 
menggaet prestasi dengan memenangkan 
penghargaan Album Terbaik oleh 

majalah Rolling Stone Indonesia. 
Sayangnya, pada tahun 2010 Mondo 
Gascaro memutuskan keluar dari Sore. 
Namun, keluarnya salah satu personil 
tidak menghalangi personil lainnya 
untuk terus berkarya. Setelahnya, Sore 
mengeluarkan album baru seperti 
Sombrenos Kiddos, [Sorealist], Los 
Skut Leboys, dan yang terbaru adalah 
Mevrouw.

Mevrouw merupakan album mini 
dari Sore yang melibatkan beberapa 
penyanyi perempuan. Hal ini sesuai 
dengan kata “Mevrouw” yang 
merupakan kata panggilan untuk 
perempuan dalam bahasa Belanda. 
Berkolaborasi dengan Vira Talisa pada 

lagu “Rubber Song” dan penyanyi asal 
California, Leana Rachel, pada lagu 
“Woo Woo”, mini album Sore kali ini 
diisi dengan total 6 lagu. Mini album yang 
sudah direncanakan sejak tahun 2017 ini 
seharusnya dirilis pada Februari 2018, 
namun  dikarenakan Sore benar-benar 
membuat semuanya sendiri tanpa 
bantuan label, akhirnya album Mevrouw 
baru dirilis pada tanggal 1 Maret 2019 
lalu.

Jadi, buat SMSLovers yang ingin 
menikmati album baru dari Sore, dapat 
langsung mendengarkannya melalui 
Spotify, Joox, Deezer, dan iTunes. 
Selamat bersantai menikmati Sore!

SOre
berSantai menikmati

siapa yang gemar menikmati musik aliran indie? 
pasti tidak asing dengan salah satu grup band indie, 
sore. Grup band indie dari Jakarta ini terbentuk dari 
tiga sekawan semasa kecil yaitu ade paloh, mondo 

Gascaro, dan Awan Garnida. Tahun 2001, Awan Garnida 
membawa dua temannya yaitu Bembi Gusti dan reza 

dwiputranto, membentuk grup band sore.
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WoW, TernyaTa 
Bisa LiBuran 
HemaT di Jepang!

Jepang adalah salah satu negara di asia yang terkenal 
dengan tingginya biaya hidup. namun, kemajuan teknologi 
dan industri, keindahan alam dan budaya, hingga 
kelezatan kulinernya, mampu memikat hati para wisatawan 
mancanegara untuk berlibur ke Jepang, paling tidak sekali 
dalam hidupnya. Bagi anda yang mau berlibur ke Jepang 
dengan budget minim, yuk simak tips berikut ini:

JanGan MeMbawa koPer
Pilihlah perlengkapan yang benar-benar 
Anda butuhkan saat berlibur, seperti 
pakaian dalam, baju, sepatu, dan handuk. 
Untuk perlengkapan seperti sabun, sam-
po dan pasta gigi bisa dibeli di supermar-
ket terdekat.

beLi Makanan Di 
MiniMarket
Makanan di minimarket Jepang rasanya 
tidak kalah dengan di restoran lho, dan 
yang pasti harganya lebih murah. Anda 
bisa beli nasi kepal, sandwich, bento, dan 
lainnya.

beLanJa oLeh-oLeh Dan 
kePerLuan Lain Di toko 100 
yen
Seperti namanya, Toko 100 Yen 
(hyakuen shop) menjual kebutuhan 
sehari-hari dengan harga 100 Yen. Toko 
ini juga menjual pernak-pernik yang bisa 
dijadikan oleh-oleh. Namun, hati-hati ya, 
jangan kalap! Nanti bagasi Anda overload.
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berburu tiket PeSawat
Anda harus rajin survei harga tiket 
pesawat H-6 bulan hingga H-1 tahun 
sebelum keberangkatan. Harga 
tiket pesawat PP ke Jepang berkisar             
Rp 8 – 10 juta, tapi kalau Anda beli dari 
jauh-jauh hari, kemungkinan harganya 
bisa Rp 5 jutaan. Murah kan?

MenGinaP Di hoSteL
Mengingat budget liburan yang terbatas, 
menginap di hostel adalah pilihan terbaik, 

karena harganya jauh lebih murah 
dibandingkan hotel. Perbedaannya bisa 
mencapai dua sampai tiga kali lipat!

Gunakan tranSPortaSi 
uMuM
Banyak wisatawan di Jepang memilih 
untuk berpindah dari satu kota ke kota 
lainnya dengan menggunakan transporta-
si umum, seperti bus malam. Bus malam 
di Jepang dilengkapi dengan reclining seat 
dan terminalnya terletak di dekat stasiun 

besar atau pusat kota. Ternyata, naik 
bus malam juga bisa memangkas budget 
penginapan lho.

kunJunGi berbaGai 
LanDMark JePanG yanG 
GratiS
Anda perlu tahu, kalau tidak semua 
destinasi di Jepang itu berbayar. Ada 
banyak landmark gratis yang bisa menjadi 
tempat keren untuk foto, misalnya di 
latar jalanan Harajuku, Tokyo.

Nah, selama berada di Jepang, banyak 
tempat yang wajib banget Anda kunjungi. 
Berikut tempat instagrammable di Jepang 
yang bisa membuat Anda sulit untuk 
berhenti berfoto.

JaL workShoP tour – Sky 
MuSeuM
Kalau Anda mendarat di bandara Hana-
da, Jepang, Anda bisa masuk ke hanggar 
dan merasakan bagaimana sensasi menja-
di pilot. Anda bisa memakai seragamnya 
dan mengendarai pesawat dengan sistem 
simulasi. JAL Workshop Tour beroperasi 
dari hari Senin hingga Sabtu pukul 10.00 
pagi sampai 17.40 sore. Tur ini tidak 
dipungut biaya alias gratis!



toMita FarM
Ada sebuah pertanian yang terkenal dengan 
bunga lavender, yakni Tomita Farm, yang dib-
uka setiap musim gugur dari pukul 10.00 pagi 
hingga 17.30 sore. Di sini Anda akan dimanja-
kan dengan pemandangan bunga lavender dan 
jenis bunga lainnya, belajar membuat parfum, 
pengeringan bunga, dan mencicipi es krim 
lavender. Semuanya gratis!
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tateyaMa kurobe aLPine 
route
Tempat ini ramai dikunjungi wisatawan 
mancanegara saat musim semi dan akan 
ditutup saat musim dingin. Saat musim 
semi, Gunung Tateyama akan dipenuhi 
oleh salju. Meski terdapat salju tebal, wisa-
tawan tetap dapat melalui rute spektakuler 
pengunungan Jepang utara ini menggu-
nakan cable cars, trolley bus dan ropeway. 
Wisatawan dapat bermain ski dan melihat 
koridor salju setinggi hampir 3 meter. Jadi, 
jangan sampai salah kostum ya!

Itulah tips berlibur hemat di Jepang dan 
tempat wisata mana saja yang wajib Anda 
kunjungi. Jadi, kapan nih liburan ke Jepang? 
Yuk, hunting tiket dan susun jadwalmu dari 
sekarang. Happy Travelling ya SMSLovers! 

ShinJuku
Berfoto instagenic di zebra cross 
yang ada di Shinjuku sepertinya 
jadi hal yang wajib bagi para travel-
ers. Persimpangan jalan yang padat 
serta bangunan yang iconic, bisa 
menjadi spot yang sempurna buat 
Anda yang ingin dapat foto keren 
di Jepang. 

tokyo Skytree
Jangan lupa meluangkan waktu Anda 
untuk berkunjung ke menara tertinggi 
di Distrik Sumida, Tokyo Skytree 
untuk melihat landscape kota Tokyo. 
Di siang hari, Anda bisa melihat 
pemandangan indah dari kota Tokyo 
dan Gunung Fuji. Sedangkan di malam 
hari, Anda bisa melihat pemandangan 
yang berbeda. Bangunan-bangunan 
pencakar langit di Shinjuku dan Tokyo 
Get Bridge memancarkan cahaya 
yang cantik dan mempesona.



Jika sms lovers berniat membeli smartphone model 
terbaru dengan harga terjangkau, bodi yang tipis namun 
memiliki kapasitas baterai besar, Samsung Galaxy M20 
jawabannya!

Gadget berwarna putih memang 
menjadi salah satu warna favorit 
untuk sebagian orang, terutama 
para kaum hawa. selain lebih 
terlihat elegan, warna putih juga 
dapat memberikan kesan simpel 
dan berkelas bagi pemiliknya. 

samsung baru saja memperkenalkan tiga varian smartphone terbarunya 
di Indonesia nih SMSLovers, yakni Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy 
S10e. Nah kali ini kita akan coba review seri Galaxy S10 ya!

Awal tahun 2019, Samsung resmi meluncurkan Samsung Galaxy 
M20 di Tanah Air. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 
keunggulan Galaxy M20 terletak pada daya baterainya yang 

besar, yaitu 5000 mAh. Tak cuma seharian, dengan baterai 5000 mAh 
SMSLovers masih bisa menggunakan smartphone keesokan harinya 
untuk menemani beraktifitas. Bahkan SMSLovers tak perlu khawatir jika 
kelupaan mengisi ulang di pagi hari saat sedang terburu – buru, karena 
Galaxy M20 ada fitur fast charging, yang bisa mengisi ulang baterai tiga 
kali lebih cepat.

Selain baterai yang super awet, kinerja Galaxy M20 ini tak perlu 
diragukan, SMSLovers. Galaxy M20 didukung dengan prosesor Exynos 
7904 Octacore terbaru buatan Samsung. Di sisi kamera, Galaxy M20 
memiliki dual kamera utama 13MP dan 5MP. Kamera utama 13MP 
berfitur autofocus PDAF dan f/1.9 membuat kamera lebih peka cahaya 
saat memotret dalam ruangan. Sedangkan kamera 5 MP memiliki 
sudut lebar hingga 120 derajat, cocok buat SMSLovers yang ingin foto 
pemandangan atau berfoto rame – rame.

Tertarik membeli Galaxy M20, SMSLovers? Untuk Galaxy M20 32 GB, 
3 GB RAM dibanderol dengan harga Rp 2.499.000,- sedangkan yang 
64 GB dengan 4GB RAM dibanderol dengan harga Rp 2.799.000,-. 
Yuk kunjungi langsung store Samsung di Summarecon Mall Serpong, 
SMSLovers!

GOPrO HerO 7 BlAcK, 

SAmSuNG HAdIrKAN 
eArPHONe: GAlAxY BudS!

Bagi SMS Lovers yang memiliki 
hobby mendengarkan musik, 
namun tetap ingin fleksibel 

dalam melakukan aktifitas sehari 
– hari, Samsung Galaxy buds 
hadir menjawab kebutuhan Anda!

Samsung akhirnya resmi membawa 
Galaxy Buds ke Indonesia. Earbud 
wireless ini digadang-gadang sebagai 
pesaing berat Apple AirPods. Apa 
saja keunggulan dari Galaxy Buds 
ini? Pertama, Galaxy buds diciptakan 
dengan teknologi Quick Ambient 
Sound yang dapat menyesuaikan 
volume suara dengan keadaan 
di sekitarnya. Meskipun sedang 
memakai earphone, pengguna 
akan tetap sadar terhadap kondisi 
lingkungan di sekitarnya. 

Samsung mengklaim bahwa Galaxy 
Buds diciptakan untuk pengguna 
yang ingin menikmati musik dengan 
kualitas suara yang lebih jernih 
karena dilengkapi dengan AKG 
Sound sebagai desain yang nyaman 
serta cara penggunaan yang sangat 
mudah. Selain itu Galaxy Buds 
juga dilengkapi fitur Adaptive Dual 
Microphone yang dapat membantu 
pengguna mendengarkan dan 
berbicara dalam keadaan bising.
Galaxy Buds diklaim dapat 
digunakan hingga 9 jam dalam satu 
kali pengisian data. Earbud wireless 
ini juga dapat menyimpan daya 
baterai selama 1,7 jam dalam waktu 
15 menit pengisian daya cepat.

Samsung merilis kabar bahwa 
Galaxy buds mulai tersedia di 

beberapa negara per 08 Maret 
2019. Namun, belum ada 
pernyataan harga resmi dari 
Samsung. Diperkirakan Galaxy Buds 
akan dipatok dengan harga sekitar 
Rp 2 jutaan.Bagaimana, tertarik 
untuk membelinya SMSLovers? Yuk, 
nantikan kehadiranSamsung Galaxy 
Buds di gerai Samsung - lantai 
dasar, Summarecon Mall 
Serpong! 

duSK WHIte 
lImIted edItION!

Peluang inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh GoPro. Tak lagi 
hadir dengan warna hitam, kamera terbaru GoPro HERO 7 
Black, hadir dengan warna Dusk White dalam edisi terbatas. 

Menariknya, GoPro merilis warna khusus untuk kamera andalannya 
tersebut untuk pertama kalinya. Ini artinya, semua kecanggihan dan 
keunggulan yang sudah dimiliki oleh Sang Juara GoPro Hero 7 Black 
dapat dimiliki dengan edisi terbatas dan eksklusif.

Sama seperti GoPro Hero 7 Black, GoPro hero Dusk white juga 
memiliki fitur Hypersmooth. Dengan fitur Hypersmooth ini, video yang 
diambil oleh pengguna dapat tereliminasi dari guncangan, sehingga 
video menjadi mulus dan stabil. Selain itu, GoPro hero 7 Dusk 
white merupakan GoPro pertama yang melakukan streaming 
langsung, memungkinkan pengguna secara otomatis berbagi 
secara real time ke Facebook, Twitch, Youtube, Vimeo, dan wadah 
digital lainnya. GoPro juga bekerjasama dengan GoPro Athlete dan 
pembalap legendaris MotoGP, Valentino Rossi dengan membuat 
Sleeve + Lanyard berwarna kuning neon yang dihiasi dengan nomor 
balap Rossi, 46. Aksesoris Sleeve + Lanyard ini dapat mempermudah 
penggunaan GoPro untuk mengabadikan bidikan dengan sempurna 
kapan saja.

Jadi, tunggu apalagi nih SMS Lovers? Segera miliki sekarang, karena 
faktanya seri Dusk White ini Limited Edition lho, hanya tersedia 
400 unit saja di Indonesia dan dibanderol dengan harga Rp 7 Jutaan.
GoPro hero 7 Dusk white telah tersedia di urban republic – 
lantai dasar, Summarecon Mall Serpong.
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Berlari Sambil 
Memungut Sampah

KOMUNITAS PLOGGING:

smslovers, pernahkah anda mendengar istilah 
plogging? plogging merupakan singkatan dari pick 
litter and jogging, yang merupakan kegiatan lari sambil 
mengumpulkan sampah pada jalur yang dilalui. plogging 
mulai diperkenalkan di Swedia pada tahun 2016, dan 
berkembang pesat di tahun 2018.

Community

RASA BARU 2019
Emie Medan Afung 88 | Sego Bebek Kulon  | MR Sei Kesambi 

Pempek Kenari | Dapur Kawanua

RASA YANG SULIT DILUPAKAN
Adem Jelita |  Ayam Sambal Matah  | Ayam Tulang Lunak Keratonan | Bakmi Ayam Alok  | Bakmi Medan 

Kebon Jahe | Bakmi Terang Bulan | Bakso JKW | Bakso Malang Cak Kris | Bubur Wan  | Cendol RI 
 Cilok Cinlok & Batagor | Cwimie Malang | Djimbaran Seafood | Donat Fresco

Empal Gentong Mang Darmo | Es Durian Iko Gantinyo | Es Brasil | Es Oyen | Fantasi Ronde
Jajanan Pontianak Ahaw | Kedai Kelapa dan Otak Otak Binatuan | Kue Ape dan Kue Cubit

Kwetiaw Sapi Kelapa Gading | Martabak Bandung Fransiskus | Mie Jowo Semar 
Nasi Bogana May May | Nasi Campur Apollo | Nasi Goreng Mustajab | Nasi Pedas Bali Made 

Nasi Pedas SS | Rica Rico Bika Ambon | Rujak Idola Singkawang | Rujak Juhi Pak Tata
Sate Ayam Madura Bintang 5 | Sate Babi Pramuka | Sate Padang Ajo Laweh | Sate Sapi Pak Kempleng 

Sego Pecel | Siomay Dago | Soto Ambengan Kelapa Gading | Soto Betawi H. Mamat 
Soto Mie Bogor Pak Kadir | Soto Semarang | Soto Tangkar Bang Ndoet | Tahu Gejrot | Tahu Plentung 

Tebu Cendana | Warung Jatim | Warung Jawa 

 @souq.pasarmalam        Facebook Fanpage : SOUQ Pasar Malam

Di Indonesia sendiri, plog-
ging mulai dilakukan oleh 
beberapa komunitas lari. Sebut 

saja Komunitas Maros Runners di 
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 
yang berhasil mengumpulkan 
sampah hingga 50 kg. Begitu juga 
dengan komunitas Solo Runners 
yang melakukan aksi plogging di kota 
Surakarta, Jawa Tengah dan berhasil 
mengumpulkan sampah hingga 90 
kg. Layaknya kegiatan lari pada 
umumnya, plogging kerap dilakukan di 
akhir pekan.

Ide kreatif  ini sangat cocok diterapkan 
di Indonesia, khususnya pada kota-kota 
yang menerapkan program Car Free Day 
(CFD). Bila semua pelari atau pejalan 
kaki yang berolahraga di sepanjang 
jalur CFD bersedia membawa kantong 
sampah, lalu memunguti setiap sampah 
pada jalur yang mereka lalui, maka jalan 
sepanjang CFD akan terbebas dari 
sampah yang berserakan.

Bagi SMSLovers yang ingin memulai plog-
ging di lingkungan sekitar, datang saja 
ke CFD - Scientia Square Park di 
akhir pekan. Kenakan pakaian olahraga 
yang nyaman, bawa kantung sampah dan 
pakai sarung tangan. Ajak serta keluarga 
dan teman agar plogging terasa lebih 
seru. Semakin banyak yang ikut plog-
ging, pastinya semakin banyak juga 
sampah yang diangkut. 

Ayo siapa yang mau memulainya? Yuk 
budayakan hidup sehat di lingkungan 
yang bersih!
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* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Hai SMSLovers, kembali hadir di edisi ketiga SMSBlast tahun ini. Semakin 
beragamnya tenant-tenant di mal kesayangan Anda tentunya kesempatan yang 
tepat untuk memenangkan kuis berhadiah voucher belanja Summarecon Mall 
Serpong (SMS) masing - masing sebesar Rp 150.000,- untuk 5 (lima) orang yang 
beruntung. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan 
benar dan tepat. 

SubJek: SMSbLaSt LXXii– MuSiCaL MarCh

ketentuan:
1. Kirim jawaban melalui email ke pr_malserpong@summarecon.com dengan 

format: Isi kolom Subjek dengan judul : SMSBlast 72 – Musical March
2. Sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai KTP, alamat, dan nomor telepon.
3. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi 

oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang.
4. Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 April 2019. Pemenang yang beruntung 

akan diumumkan pada SMSBlast edisi April 2019. 

berikut Pertanyaan untuk eDiSi ini: 

1. Sebutkan topik yang dibahas dalam rubrik Special Info di edisi ini!
2. Apa saja nama daerah yang seni musiknya diakui dunia? Sebutkan 3 nama 

daerah.
3. Sebutkan 2 nama artis yang menggunakan statement hairclips?
4. Apa saja 5 istilah yang kekinian di media sosial?

Hai Summarecon Mall Serpong, saya 
Dennis, bisa dibilang saya sangat 
sering main ke mal ini, udah kayak 
rumah kedua. Nah, baru-baru ini 
habis main ke SMS bagian ujung-ujung, 
terus liat ada area baru ya. Suka sama 
konsepnya. Pilihan restonya juga, wah 
sampe speechless, resto-resto yang 
aku tunggu. Tolong ulas dong tentang 
area ini, penasaran sama detailnya. 
Oiya, makasi ya udah ngasih toilet yang 
keren plus instagramable banget. Jadi 
nyaman deh. Plus bisa foto ootd juga, 
hahaha. Sukses selalu Summarecon 
Mall Serpong. 

Gracias...
Dennis, Legok

Halo Dennis,
Wah, terima kasih banyak sudah menjadikan 
SMS mal favorit Anda. Semoga tetap nyaman 
dan aman berkunjung ke mal kami ini. Untuk 
pertanyaan Anda, benar. Di area SMS tahap 
dua memang sedang kita kembangkan 
area kuliner baru bernama Flavor and Field. 
Masukan Anda akan kami pertimbangkan. 
Pantau terus ya SMSBlast edisi selanjutkan 
untuk ulasan tentang spot baru ini. Selamat 
berkunjung dan menikmati fasilitas baru ini. 
Semoga kita bisa saling menjaga agar tetap 
awet dan nyaman untuk digunakan sampai 
seterusnya ya.

Jika ada masukan lain boleh share lewat 
akun-akun media sosial kami ya. Kami 
dengan senang hati menampung ide-ide yang 
diberikan. Ditunggu ya.

Salam Hangat,
Redaksi

Selamat kepada para pemenang untuk edisi sebelumnya dan terima kasih atas partisipasinya. Pemenang akan dihubungi oleh 
manajemen SMS untuk konfirmasi mengenai prosedur pengambilan hadiah. 

1. Vicky Mulya Maulana, 0857 2973 xxxx
2. Herlinda Haida, 0813 1096 xxx
3. Franky Firnando, 0813 1701 xxxx
4. Salim Tjahya, 0898 3455 xxxx
5. Anto Kusmato, 0811 2345 xxx

quiz

berikut lima orang pemenang yang berhasil 
pada kuis SMS blast edisi 71 - Februari 2019



RINUS MIcheLS:

Pada era 1970 hingga 1990, Ajax Amsterdam dan tim 
nasional Belanda sempat merajai sepakbola di benua 
eropa. ketika Belanda dan ajax amsterdam berhasil 
meraih masa keemasannya di era 70-an, semua orang 
setuju bahwa rinus michels adalah sosok dibalik 
keberhasilan tersebut. 

perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
(iptek) telah berhasil 
mengubah kehidupan 
manusia. transformasi 
digital telah mengubah 
berbagai kebiasaan, cara 
hidup masyarakat dan 
kalangan industri. Bahkan 
saat ini, dunia akan masuk 
dalam era Society 5.0.

splasH Blast

Selain itu, Michels juga dikenang 
dengan sejarahnya saat 
mengantarkan Barcelona memenangi 

banyak trofi dan memberikan Belanda 
satu-satunya trofi besar yakni pada Piala 
Eropa 1988.

Berkat gagasannya yang jenius, pelatih 
asal Belanda ini merevolusi sepak bola 
dengan permainan total football. Visinya 
akan sepak bola menginspirasi banyak 
pelatih top dunia hingga saat ini. Tanpa 
Rinus Michels, tidak mungkin lahir 
pelatih legendaris seperti  Johan Cruyff 
atau pelatih top masa kini seperti Pep 
Guardiola.

Johan Cruyff mengimprovisasi filosofi 
sepak bola Michels, yang kemudian 
disempurnakan oleh Pep Guardiola. 
Korelasi ketiganya melandasi permainan 
bagus Belanda di masa lalu, serta sistem 
tiki-taka yang dimainkan oleh Barcelona.
Baru-baru ini. Rinus Michels dinobatkan 
sebagai pelatih sepak bola terbaik 
sepanjang sejarah oleh majalah Prancis, 
France Football. Rinus Michels adalah 
orang yang dipilih France Football untuk 
menempati posisi pertama dari daftar 50 
pelatih terbaik sepanjang masa.

Michels meninggal pada Maret 2005 
di usia 77 tahun. Tangan dinginnya 
terus dikenang karena keberhasilannya 
mempersembahkan trofi untuk beberapa 
klub di lintas negara, yakni Jerman, 
Spanyol, dan Belanda, sampai akhirnya 
dia menutup karier manajerialnya dengan 
menangani Timnas Belanda pada tahun 
1990 hingga 1992.

Meski sosoknya telah tiada, Michels 
tetap diakui sebagai figur penting dalam 
perkembangan sepakbola Belanda dan 
sepakbola modern. Pada 1999, FIFA 
juga memberikan apresiasi pada Michels, 
dengan memilihnya sebagai pelatih 
terbaik abad ini.

SOSOK PeLATIh 
SePAKBOLA TeRBAIK 
SePANjANG MASA

Negara yang pertama kali 
mempunyai visi Society 5.0 
ini adalah Jepang. Pemerintah 

Jepang sudah mulai memperkenalkan 
Society 5.0 di mana teknologi digital 
diaplikasikan dan berpusat pada 
kehidupan manusia.

Society 5.0 didefinisikan sebagai sebuah 
masyarakat yang berpusat pada manusia 
yang menyeimbangkan kemajuan 
ekonomi dengan penyelesaian masalah 
sosial  melalui sistem yang sangat 
mengintegrasikan ruang maya dan ruang 
fisik. Tujuan penerapan Society 5.0 ini 
adalah untuk mewujudkan tempat di 
mana masyarakat dapat menikmati 
hidupnya. Di Society 5.0, modal 
bukan lagi hal utama, namun data yang 
menghubungkan dan menggerakkan 
segalanya dan membantu mengisi 
kesenjangan antara yang kaya dan 
kurang beruntung. Layanan kesehatan 
dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga 
perguruan tinggi akan menyentuh desa-
desa di kawasan terpencil.

Berikut ini adalah contoh dari bentuk 
Society 5.0 ala Jepang:

Drone
Drone sedang diterapkan untuk 
mengirimkan barang, mensurvei 
properti, dan mendukung bantuan 
bencana di seluruh dunia.  Dengan drone 

diharapkan pengiriman barang dalam 
bentuk apapun dapat dilakukan dengan 
cepat ke tujuan.

PeraLatan ruMah tanGGa 
artiFiCiaL inteLLiGenCe 
(ai)
AI merupakan sebuah teknologi 
komputer atau mesin yang memiliki 
kecerdasan layaknya manusia. 
Kenyamanan akan meningkat ketika 
peralatan rumah tangga dihubungkan 
satu sama lain yang mendukung 
kehidupan sehari-hari Anda. Misalnya, 
robot penyedot debu yang bisa bekerja 
sendiri tanpa anda harus gerakkan.

kenDaraan otonoM
Kendaraan Otonom (kendaraan 
darat tanpa awak) adalah 
sebuah kendaraan yang dapat 
menjelajahi lingkungannya dan bergerak 
tanpa penggerakan dari manusia. 
Misalnya, mobil tanpa pengemudi dan 
mobil robotic.

Melihat perkembangan teknologi yang 
semakin berkembang pesat, rasanya 
bukan tidak mungkin Society 5.0 dapat 
terwujud ya, SMSLovers? Namun, 
pemerintah perlu untuk menjamin mutu, 
keselamatan, dan kemananan dalam 
menggunakan teknologi inovasi. Tanpa 
adanya standar, teknologi, dan inovasi, 
produk atau sistem tidak bisa bekerja 
secara selaras, apalagi Society 5.0 erat 
kaitannya dengan pengaplikasian data 
dan informasi. 
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Get online



  Lantai GF                           

adidas                     
● International Sports Day  

Promo (10% untuk pembelian 
1 sepatu dam 20% untuk 
pembelian 2 apparel) 

Lamian Palace                    
● Snow White Ice only Rp 9.999 

(every monday -friday 3-6 PM)

 Lantai 1                            

Dip inc                                               
● Disc. up to 20% Cash Back by 

Go-pay  dan  10% Cash Back 
by OVO  

Levi’s                                   
● Recycle Your Jeans Now  

(Get Voucher Up to 300.000)   
his travel                                                

● Virtual Travel Fair  Discount 
sampai dengan 3.000.000

watch Studio                                   
● Trade in Promo 1.5jt

Minimal                                                
● Buy 2 get disc 15% buy 3 or 

more get disc 20%  
hush Puppies                                  

● Disc. 20% 
keeve                                               

● Disc. up to 40%

 Lantai 2                                                

hardware                                                            
● Disc. 20% (All Item)

  
PERIODE Maret 2019

sms info

summarecon mall serpong - sms scientia square park

@sms_serpong

@sms_serpong

@scientiasquare.park

summarecon mal serpong
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Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Asthetic Rosereve Japan (IF-17C) - 54203526
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466

Dip Inc 1F-IC 19
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
H.I.S Travel (IF-17E - 54204271/54204285)
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 54210444
Lastique  (1F – 18 C) – 5469005
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)

Rieshe (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Pink Sugar (IF-16) - 5460025
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Tiktok Watch Regus (1F-22) – 5569089
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B)  – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Innisfree (GF-208) – 29171029/1030
IBOX (GF-212) – 54205211

Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) 
Kettler (GF-06) – 54200678
Kiehl's (GF-248) – 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
Lollipop’s Playland & Cafe (GF- 09) – 
29543850/29543860
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) – 54204929
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688

Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)   
– 29310464/29310474  
Samsonite (GF-25) 5420 5992
Star Studio (GF-238) – 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) – 29310530
Stripe (GF-240) – 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) – 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) – 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
auto Glaze express (D2)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Feeto! & Waxhaus (BA-13) – 29310612

Hillary Farm (BA-09A)
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) – 29310525
Kaizen (BA-01) – 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee Siang ( BA-19) 
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) – 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) – 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) – 2917 1038

Peggy's Laundry (Bi-1)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Sneaklin (BA-20) 
Chapayom (Bi-03)
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-03)

Adidas (GF-245) – 29310575
Alexandre Christie (GF-203A) – 2931 0425
Bridges Eyewear (GF-26) – 54210896
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) - 54216063
Miss Mondial (GF- 223B) – 29310419 / 29310420
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) – 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657

Optik Tunggal (GF-209) – 5420 3009
Puma (GF-203B & 205 ) – 2917 1050
Royale Jewellery (GF-33 ) – 5421 1600
Skechers (GF-07) – 54203431
Swan Jewellery (GF-239) – 2917 1020 / 2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BAtik First (1F-228) 
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Coldwear (1F-208) – 29310712/29310721
Daniel Wellington & Olivia Burton  
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

Guess Accessories (1F-242) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
 – 29310562 / 29310563 
Summer Chicks (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) – 29310447
Mark & Spencer (1F-239, 240 & 241) 29310681 
– 29310683
May May Salon (1F-203) – 29310522
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pink Parlour (IF-19) - 5471666
Pedro (1F-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566

Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-19) – 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
Uniqlo (1F-UnitD) – 29310618
Urban Icon (1F-211) – 29310408 / 29310485
VNC (1F-20) – 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) – 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Aming Coffe (DGF-02) 
Bebek Garing (DGF-229) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
Burger King (GF-230) – 29310613/ 29310614
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11)  – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)

Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
Dapur Solo (GF-233) – 29310506
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum  
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 

 – 5461279 / 5461270
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
 – 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972

Basement

ReTaIL & OTHeR SeRvIceSGround floor

ReTaIL & OTHeR SeRvIceSFIRST floor

Pizza Marzano (DGF - 220)
Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347

Starbucks Coffee SMS 2 (DGF-220A) – 
29310592/0593
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
SushiGo (GF-229) 29310679
Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)

The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

First Love Pattisserie (1F-1C16) – 29171027
Kibo (1F-1C07A)  

Sushi Tei (1F-215 - 217) – 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687
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Pizza pezzo (2F-1C15)  
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
revel Cafe (2F) - 2328233 / 23310576
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 

Shu Shu(2F-10A) – 29543844
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) 
SOUQ Pasar Malam
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sukiya (2F-246)
Sushi hashi (FTI-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401
Warung Bakudapa (2F-58) 

FOOD & BeveRageS

Chatime (2F-16) – 54205422
Cellebritz (2F-1C09A)
D2 Moon Premium Chase (2F-208) – 
29543847/28953849
Dwidaya Tour (2F-12D) – 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) – 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) – 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454

Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL  (2F-08) – 5420 5122
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Meiso Reflexologi (2F-12B) – 54201485
Oppo (2F-09A)
Play Works (2F-201) – 29310537
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) – 29310682

Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) – 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 

Export (2F-19A) – 5466338
Hardware (2F - 209) – 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) – 29310615
Kids Icon ( 2F237) – 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Miniso ( 2F-205 )
Planet Sport (2F-223,225-227)  
 – 29310671 / 54645514

Salt n Pepper (2F-243) – 2917 1033 
Star Dept. Store  (1F-08 & 2F-06) 
 – 29543859 / 29543860
Urban Club  (2F-207)
 – 29171005 / 29171009

Aneka Citra Snack (2F-018)
Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi  
(2F-05) – 70330797
Avocado Lovers  (2F-1C 19)
A&W (2F-27A) – 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Bugoja (FTA - 05) 
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Cotota (2F-57)

Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)  
– 29310509
Jolly Time (FTI-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
hokaido ice Cream Pufe (2F -1C18)
hop hop buble (2F-1C07)
Nasi Goreng Petruk (2F-60) 
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) 
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542

Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kkuldak  (2F-15D) – 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Mie Hopeng 
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Origins (2F-147) – 5472630
Original Cake (2F-17) – 5472630
omo Potato (2F-1C09)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833

Cinema XXI
54212621/54203053
IMAX
54212621/54203053
The Premiere
54212621 - 54203053

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 
Pempek Kenari (Unit F) 
Roti Bakar (Unit H) 
Siomay Armanda (Unit A) 
Tahu Crispy (Unit C) 
Lyh Art Flowers Cafe & Resto (SFC-05)
King Seafood (SFC-11)
Mr Sei Kosambi (SFC-22)

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Brothers Steak (Unit 19)
Duck House (Unit 20

Kedai Havelaar (Unit 03)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)
Seafood 99 (Unit 01 - 02) 

Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

ReTaIL & OTHeR SeRvIceSsecond floor

enTeRTaInmenT second floor
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