SUMMARECON MAL SERPONG LIFESTYLE MAGAZINE

53

juni 2017

juni 2017 - SMSBLAST Magazine

1

2

SMSBLAST Magazine - juni 2017

juni 2017 - SMSBLAST Magazine

3

CONTENTS

Tips Berolahraga
disaat Puasa

juni 2017

10

Hot On SSQPark
Nostalgia Serunya
Masa Kecil Di Scientia
Night Market

On Stage

42

NGABUBURIT
SERU ALA

ROCKET
ROCKERS

18

39
40
42
45
46
50
53
56
60
62

Last Event

Art, Pets, and Music

40
42
Close Up

Laudya
Cynthia
Bella
4

SMSBLAST Magazine - juni 2017

04
06
08
12
16
18
28
32
34
36
38

In style

12

36

34 34

Let’s Workout

Contents
Notes From Editor
Hot On SMS
Last Event
Beauty & Accessories
In Style
Taste The Food
Family Info
Let's Workout
Box Office
Book Store
Music
Close Up
On Stage
Community
Travelers
Gadget
Intermezzo
Society
Promo
Directory

8

Masjid
Dengan Arsitektur
Unik di Indonesia

Gadget

50

Let’s Workout

Box Office

32

Family Info

Seru-nya
Ngabuburit
di SSQPark

Travelers

46

juni 2017 - SMSBLAST Magazine

5

Notes from Editor

smsblast
53 Edition
th

B

ulan Juni kali ini sedikit berbeda, diawali dengan berbagai aktivitas
persiapan menjalankan bulan suci Ramadhan dan akan diakhiri
dengan moment yang paling ditunggu umat Islam di seluruh dunia
yaitu datangnya hari Raya Idul Fitri. Menyambut hari besar tersebut,
Summarecon Mal Serpong telah menyiapkan rangkaian kegiatan menarik
khusus pengunjung setianya bertajuk Delight of Ramadhan yang berisi
performance musisi tanah air hingga program belanja dengan beragam
penawaran terbaik. Info detailnya bisa dilihat pada rubrik Hot On SMS di
edisi bulan ini.
Jika Anda ingin melakukan perjalanan rohani dengan mengunjungi masjid
yang ada di Indonesia, rubrik Travelers menyuguhkan destinasi masjid
dengan arsitektur menarik yang wajib Anda datangi. Selain itu edisi kali
ini akan mengupas beberapa sisi menarik dan sejarah ketupat serta tradisi
lebaran pada masing-masing daerah di Indonesia. Bisa dibaca secara
lengkap pada rubik Intermezzo dan Society.
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PT Summarecon Agung Tbk
advisor
Board of Director
PT Summarecon Agung Tbk
editor in chief
Cut Meutia
deputy chief editor
Rulli Lazuardi
editor
I Made Regi Julian
Christina Manihuruk
Siti Muslichatul
Muhammad Fachriza
Regina Caeli
graphic designer
al Fian adha
documentation
Summarecon
distribution
Manajemen
PT Summarecon Agung Tbk

Ingin mengenal lebih dekat sosok Laudya Cythia Bella yang kini semakin
eksis setelah ia berhijrah menggunakan hijab pada penampilannya? Yuk
simak ulasannya di rubrik Close Up. Bagi Anda yang bingung mencari
tempat untuk ngabuburit atau menghabiskan waktu puasa bersama
keluarga, cek rubrik Family Info yang menyajikan informasi mengenai
fasilitas lengkap di area Scientia Square Park.
Jangan lewatkan juga beragam update informasi seputar gadget, film,
musik dan info lainnya di SMSBlast edisi Juni 2017 khusus untuk Anda,
SMSLovers.
May the magic of this Eid brings lots of happiness in your life and may
you celebrate it with all your family and may it fill your heart with love.
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kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2016.
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website: www.malserpong.com
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Hot On sms

T

ahun ini, Summarecon Mal Serpong atau
familiar dikenal dengan SMS menyuguhkan
event tahunan untuk menyemarakkan “Delight
of Ramadhan” yang akan berlangsung mulai
tanggal 26 Mei - 26 Juni 2017. Event ini khusus
dihadirkan untuk menghibur pengunjung setia SMS
yang menghabiskan waktu menunggu saat berbuka
di area SMS. Lantunan-lantunan nada bertema
Islami dari berbagai penampilan musisi Indonesia
hingga penawaran menarik program belanja untuk
memenuhi kebutuhan berbelanja pengunjung
disiapkan dalam event ini.
Para musisi yang meramaikan suasana Ramadhan
mulai dari penampilan Melly Goeslaw yang terbukti
mampu membius para pengunjung dengan lantunan
lagu yang dibawakan, disusul dengan D’Masiv yang
sukses menemani pengunjung lewat album religinya.
Event ini masih akan hadir dengan memberikan
penampilan menarik dengan tembang-tembang
berbau Islami dari Fadly, Hedi Yunus dan Opick.
Ramadhan tahun ini juga tak lengkap rasanya jika
tidak diisi dengan Nasyid, Marawis, atau Tari Saman.
Agenda ini bisa disaksikan oleh para pengunjung
setiap hari Minggu di panggung area Downtown
Walk.

Menyambut Sucinya Bulan Ramadhan di

Summarecon
Mal Serpong

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
program belanja dengan potongan harga
hingga 70% akan dimulai dari pukul
10 pagi bertajuk Saturday Shopping
Sale. Diadakan selama dua hari di
tanggal 10 dan 17 Juni 2017,
menawarkan ribuan hadiah untuk
setiap loyal customer SMS yang
telah tergabung dalam member
SMS Friendship Card. Salah
satunya yaitu pengunjung
dengan transaksi minimal
Rp 1 juta berhak untuk membeli
Samsung S8+ hanya dengan membayar
Rp 8.888.000,- dengan mengikuti
pengundian. Bagi Anda yang sedang
menikmati sore sambil menunggu
berbuka, wajib datang ke Summarecon
Mal Serpong dan rasakan keseruan
acara Delight of Ramadhan dengan
berbagai keseruannya.

Marhaban ya Ramadan…

Memasuki bulan suci Ramadhan tahun ini, begitu banyak
suguhan hiburan yang dipersiapkan untuk sekedar
mengisi waktu ngabuburit masyarakat.
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Hot On SSQPark

Nostalgia Serunya
Masa Kecil di

Scientia
Night
Market
Bulan Juni tahun ini, salah satu taman hijau terbaik
di Gading Serpong, karya dari Summarecon kembali
mengadakan event seru untuk mengisi waktu puasa
pengunjung Scientia Square Park atau sering disebut
SSQPark lewat event Scientia Square Market.

D

imulai dari tanggal
16 Juni hingga berakhir
di tanggal 2 Juli,
berbagai aktivitas dan
wahana terbaik dihadirkan
khusus untuk memeriahkan
Scientia Night Market kali ini.
Dengan mengangkat konsep
pasar malam lengkap dengan
atribut warna-warni, sebanyak
lebih dari 10 carnival riders
menawarkan momen nostalgia
untuk merasakan keseruan masa
kecil lewat permainan Bianglala,
Tong Setan, Kora-kora, Ombak
Bayu dan masih banyak lagi
wahana yang dapat di nikmati
oleh pengunjung.
Tidak hanya menikmati
permainan legendaris,
pengunjung juga bisa berwisata
kuliner berbagai jajanan khas
Indonesia sebanyak lebih dari
25 booth mulai dari Sate Padang
Ajo Laweh, Warung Nyoman,
Oseng Mercon, Telor Gulug
Bandung, dan masih banyak
lagi. Sambil mencicipi kuliner,
pengunjung secara gratis akan
dihibur oleh musisi pendatang
baru, JAZ tanggal 17 Juni
mendatang di panggung Garden
Walk. Selain itu Carnival Parade
juga dijadwalkan memeriahkan
event ini dengan parade
kostum dan magic show.
Untuk pengunjung yang ingin
menikmati sensasi Scientia Night
Market kali ini, bisa langsung
datang, tanpa dipungut biaya.
Yang unik nya lagi, untuk
transaksi di Scientia Night Market
harus menggunakan uanguangan yang berlaku di event ini.
Scientia Square Park juga
menghadirkan program harga
spesial selama periode event
berlangsung yaitu tiket masuk
atau park access senilai Rp
88.000,- untuk weekend dan
Rp 68.000,- selama weekdays
dengan benefit tambahan
berupa 1 tiket free wahana
Scientia Night Market, soft drink,
dan keseruan menikmati salah
satu sarana di SSQPark seperti
feeding koi, feeding rabbit atau
wall climbing.
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Last Event

I

ndonesia adalah
Negara agraris yang
artinya sebagian besar
penduduknya bekerja
di bidang pertanian, salah
satunya adalah penghasil
kopi terbesar di dunia. Hampir
di seluruh bagian Indonesia
memproduksi biji kopi, mulai
dari sabang-marawke. Melihat
begitu besarnya pasar kopi

Art

Di bulan Mei
lalu Scientia
Square Park telah
menghadirkan
berbagai
rangkaian acara
menarik dengan
berkolaborasi
bersama para
komunitas Kopi,
Graffiti, Pecinta
Hewan dan
tentunya konser
musik untuk
para SQPLovers.
Acara yang
berkolaborasi
dengan komunitas
tersebut antara
lain adalah
Scientia Coffee
Market, Graffiti
Jamming, dan
Pets Day Out.

Pets
&MusiC

12 SMSBLAST Magazine - juni 2017

di Indonesia ini Scientia
Square Park menghadirkan
Scientia Coffee Market pada
tanggal 20-21 Mei 2017 lalu.
Kesuksesan acara ini terlihat
dari begitu banyak-nya coffee
shop yang ikut bergabung
untuk mengisi area Garden
Pads dan pengunjung yang tak
henti-henti-nya berdatangan
untuk mencoba berbagai
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Last Event
Seiring dengan
perkembangan dunia
musik saat ini, siapa yang
tidak kenal dengan Adhitia
Sofyan? solois yang pernah
memuncaki tangga lagu
indie ini juga meramaikan
panggung Garden Walk pada
21 Mei 2017 lalu. Pelantun
lagu Adelaide Sky ini berhasil
mengumpulkan pengunjung
ke depan panggung
Garden Walk. Seketika
para pengunjung ikut
bernyanyi dan bergoyang
mengikuti lantunan musik
yang dibawakan oleh pria
kelahiran kota kembang ini.
Selain Adhitia Sofyan, ada
juga Float yang meramaikan
panggung Garden Walk esok
hari-nya. Float juga menuai
sukses dalam menghibur
para pengunjung di SSQPark.
Panggung Garden Walk saat
itu tidak hanya di penuhi
oleh SQPLovers namun para
Floatmates (sebutan fans
dari Float) yang ingin melihat
penampilan dari grup band
yang dibentuk pada tahun
2002 ini.
macam kopi yang tersedia. Tidak
hanya Coffee Testing, ada juga
Bazar Kopi, Talkshow bersama
komunitas kopi, workshop dan
rangkaian acara menarik lainnya
yang berhubungan dengan kopi.
Salah satu acara lainnya yang
tidak kalah seru adalah Graffiti
Jamming di Garden Walk pada
tanggal 20 Mei 2017 lalu.
Acara ini mengajak komunitas
Graffiti dan Graffiti Artist untuk
menuangkan ide kreatif mereka
secara bebas dengan tema “Green

MEI 2017
2017
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Living”. Sebuah tong besi telah
disediakan sebagai media lukis, tak
tanggung-tanggung lebih dari 30
tong besi berhasil dilukis dengan
tema yang telah ditentukan, dan
tak disangka juga karya dari
para peserta berhasil menarik
perhatian pengunjung SSQPark
untuk menjadikannya sebagai spot
berfoto.
Selain mengadakan kegiatan
bersama komunitas kopi dan
graffiti, SSQPark juga berkolaborasi
dengan komunitas pecinta

hewan. Dalam Pets Day Out
yang diadakan di The Farm pada
27 Mei 2017 lalu dan sukses di
hadiri oleh komunitas pecinta
Anjing, Burung, dan Sugar Glider
yang berhasil menarik perhatian
pengunjung SSQPark. Melanie
Subono, Bruno the Adventurer
dan Gendodot Family juga ikut
datang untuk mengisi acara.
Walau sempat gerimis saat acara
talkshow dimulai, namun para
peserta yang datang tetap antusias
mengikuti rangkaian acara hingga
selesai pukul 19:00 WIB.
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ACCESSORIES

Easy
Way
to
Shape
Up
Your
Life

B

anyak cara yang
dapat dilakukan
untuk mendapatkan
tubuh yang sehat,
salah satunya adalah dengan
rutin melakukan gym.
Namun, tak dapat dipungkiri,
kesibukan sehari-hari menjadi
penghalang untuk berolahraga
di luar rumah. Solusinya,
banyak orang yang kemudian
berolahraga di rumah karena
lebih fleksibel. Tetapi, untuk
melakukan fitnes di rumah pun
perlu menggunakan alat yang
berkualitas.
Melihat hal tersebut, AIBI
menawarkan produk fitnes
terpercaya. Segala produk
memiliki kualitas yang tinggi
sehingga dapat memuaskan
para pecinta olahraga yang
ingin melakukan aktivitas
fitnes di rumah atau di luar
tempat gym. Memposisikan
dirinya sebagai supplier
produk fitnes yang berkualitas,
AIBI memiliki jaringan

dengan retail terbesar di Asia
Tenggara dengan lokasi yang
mudah ditemukan karena
tersebar di seluruh penjuru
dunia. AIBI juga menyediakan
layanan yang memudahkan
pelanggannya untuk mensetup peralatan fitnes mereka,
layanan yang diberikan antara
lain layout desain, pengiriman
dan pemasangan, pelatihan
produk, pengajaran, pelayanan
purna jasa, serta konsultasi
manajemen.
Produk andalan AIBI antara
lain adalah alat Treadmill yang
menjadi olahraga populer di
rumah, Refa Carat untuk alat
kecantikan dan SIXPAD untuk
membuat tubuh yang lebih fit
dan penampilan sempurna.
Jadi, bagi Anda yang ingin
sehat dan membentuk
tubuh dengan ideal dapat
mengunjungi store AIBI di
Summarecon Mal Serpong.
AIBI, Shape Up Your Life!

Bukan rahasia
lagi bahwa gaya
hidup sehat
sudah menjadi
tren sekarang ini,
bahkan kesadaran
masyarakat akan
kesehatan sudah
semakin tinggi.
Tentunya, karena
hidup sehat
memiliki banyak
manfaat yang positif
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in style

Ramadhan
Twinkle of

T

ak terasa waktu berlalu, membawa
kita kembali bertemu dengan
bulan suci Ramadhan. Saat dimana
sebagian umat merayakan bulan suci
yang penuh ketenangan dan menantikan
datangnya Hari Raya Idul Fitri.

Jadikan bulan penuh berkah ini
sebagai momentum yang tepat untuk
mempererat jalinan silahturahmi Anda
dan keluarga dengan tetap tampil
stylish dan fashionable. Kunjungi
STAR Department Store di lantai
1 dan 2 Summarecon Mal Serpong untuk
mendapatkan pakaian terbaik dengan
penawaran harga spesial.
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Lokasi: Vinoti Living - Summarecon Mal Serpong

Lokasi: Vinoti Living - Summarecon Mal Serpong

“I look back
at the past
as fond memories
but I’m able
to move forwards
in a new light,
like I’m reborn”
- Brendon Urie -

American singer/songwriter

Almira 4
White Abbaya by The Executive
Accessories by Stylist Own

“I’m looking
forward to the
future, and feeling
grateful for the
past.”
- Mike Rowe -

American actor

Fandy 4
Shirt and Pants by STAR Department Store
20 SMSBLAST Magazine - juni 2017
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6Almira
Blouse and Pants
by STAR Department Store

“May you
all have
a very happy
and
blessed
Eid“

6Fandy
Shirt by Star Department Store
Pants by The Executive

5Arsie
Dress by STAR Department Store

Lokasi : Goods Coffee - Summarecon Mal Serpong
Photographer: Ely Ricardo
Models: Almira, Fandy, Arsie
Stylist: Ray Hafidz and Sammy Nugraha
Make Up Artist:
Irma
Magazine
- juni 2017
22 SMSBLAST
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Lokasi : Kopi Luwak - Downtown Walk Summarecon Mal Serpong

“Life is all
about having
a good time”

“There is no
love without
forgiveness,
and there is
no forgiveness
without love”.

-Miley Cyrus-

Singer / songwriter-

- Bryant H. McGill American Author-

Arsie5
White Cape Dress
by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own
24 SMSBLAST Magazine - juni 2017

Almira5
Blouse and Pants
by STAR Department Store

Arsie5
Dress by STAR Department Store
Shoes by Model Own
Lokasi : ojiya serenity pond
Downtown Walk Summarecon Mal Serpong
juni 2017 - SMSBLAST Magazine
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Lokasi: Solaria - Summarecon Mal Serpong

“Nothing is
better than
going home to
family and
eating good food
and relaxing.”

Almira5
Moroccan Dress by The Executive

-Irina Shayk-

Russian model

6Arsie
Dress by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

Fandy5
Shirt by The Executive
Pants by STAR Department Store

“Mohon Maaf
Lahir dan Batin”
5Fandy
Shirt by Stylist Own
Pants by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

26 SMSBLAST Magazine - juni 2017

Arsie5
White Dress
by STAR Department Store

Lokasi: Solaria - Summarecon Mal Serpong
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taste the food

MamaPao

Stay Healthy

“Authentic
Homemade
Pao”

with Lemonyade

Hidup sehat sudah menjadi tren di kalangan masyarakat sekarang ini, dari mulai anak
kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk
mendapatkan tubuh yang sehat, salah satunya tentu dengan olahraga yang teratur.
Namun, bukan rahasia umum lagi bahwa olahraga bukan satu-satu nya jalan untuk
mendapat tubuh sehat. Asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh
pun perlu diperhatikan.

L

emon merupakan salah
satu buah yang kaya akan
nutrisi dan memiliki banyak
manfaat untuk kesehatan.
Vitamin C dalam lemon berguna
untuk meningkatkan kekebalan
tubuh, selain itu juga lemon kaya
akan serat pangan sehingga baik
untuk dikonsumsi bagi Anda
yang ingin menurunkan berat
badan. Maka dari itu, tidak heran
jika banyak orang mengkonsumsi
minuman perasan lemon.

Siapa yang tidak mengenal Bakpao? Panganan asli khas Tionghoa yang terbuat dari
terigu ini sudah menjamur dan digemari masyarakat Indonesia dengan varian isian
yang beragam. Namun, saat ini untuk menemukan Bakpao dengan rasa yang otentik
memang tidak mudah.

K

ehadiran Mama Pao
menjadi jawaban bagi
kalian yang mencari
kudapan ringan berupa
Pao dan Siomai yang rasa serta
varian isi nya tentuanya berbeda
dengan bakpao yang dijual pada
umumnya. Hadir sejak 1990,
Mama Pao masih memakai
cara tradisional pada proses
pembuatannya hingga sekarang.
Maka dari itu, untuk tekstur kulit,
bentuk dan warna bakpao Mama

28 SMSBLAST Magazine - juni 2017

Pao sangat terlihat layaknya
bakpao jadul tanpa pemutih
dan pengawet. Pengembangan
pembuatan bakpaonya pun
mengandalkan suhu ruangan
dan pengukusan bakpao yang
menggunakan klakat dari bamboo
yang masih sangat tradisional.
Mama Pao menyediakan berbagai
varian isi Bakpao dari daging
ayam, tuna, chasao spesial, daging
cincang, bakpao tanpa isi, kacang
merah, coklat, keju, dan masih

banyak lainnya sesuai selera
kalian. Di sini, kalian juga dapat
menikmati siomai khas Mama Pao
yang disajikan dengan bumbu
spesial yaitu saos taoco manis
dan pedas.
Wah, jadi gak sabar untuk
mencoba nih! Apalagi di
hidangkan buat sarapan bersama
teh hangat. Yuk datang ke Mama
Pao di Summarecon Mal Serpong
lantai 1.

Namun, ada yang berbeda dari
minuman lemon yang ditawarkan
Lemonyade. Di Lemonyade kalian
dapat merasakan minuman
perasan air lemon dengan
berbagai varian rasa yang
dapat anda nikmati, seperti
rosemary, pandan dan madu.
Selain itu, Lemonyade juga akan
mengeluarkan varian rasa lain
seperti jahe, madu jahe, dan
sereh.
Tentunya, semua bahan yang
digunakan adalah bahan
segar dan tidak menggunakan
pengawet. Serunya lagi, kalian
dapat menikmati minuman di
Lemonyade ini dalam keadaan
dingin atau panas loh!
Nah, jadi buat kalian yang lagi
haus dan ingin minuman yang
segar, harus banget nih datang
ke Lemonyade di Summarecon
Mal Serpong Lt. 1.
juni 2017 - SMSBLAST Magazine
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taste the food

A

ngka 28 yang digunakan
memiliki arti tersendiri. Om
AHo mengatakan kwetiau
nya diberi nomor 28 karena jika
di tambah 72 menjadi 100 yang
berarti sempurna.
Bukan tanpa alasan Kwetiau AHo
begitu digemari. Pasalnya, Kwetiau
AHo diracik dengan bumbu dan
cara masak yang khas. Dengan
mempertahankan idealisme dalam
hal kualitas bahan baku dan teknik
pengolahan tradisional, hingga
saat ini Kwetiau 28 AHo telah
dikelola oleh generasi ke-2 dan
masih menjadi pilihan para pecinta
kuliner Kwetiau.

Kwetiau 28 AHo telah
mengembangkan sayapnya
dengan beroperasi di 7 outlet
pada tahun 2017 ini. Tentunya,
Kwetiau AHo selalu memegang
teguh prinsip yang sudah
diterapkan secara turun-menurun
seperti hanya menggunakan
bahan baku terbaik, daging
sapi yang segar, menggunakan
kwetiau fresh yang dikirim, serta
teknik rebusan tulang dan resep
rahasia Om AHo yang menjadi
sauce based untuk semua
masakan. Tidak heran juga jika
pelanggan kwetiau AHo begitu
setia, bahkan pelanggan baru
terus berdatangan. Kwetiau AHo

benar-benar memperhatikan
kualitas makanan dan kepuasan
pelanggan, serta memiliki standard
operasional modern dengan
citarasa original dan konsisten.
Untuk kalian yang ingin mencoba
kesempurnaan rasa dari
Kwetiau 28 AHo dapat
mengunjungi outletnya di Salsa
Food City - Summarecon Mal
Serpong dan nikmati menu
favorit Kwetiau AHo antara lain
Kwetiau Siram, Kwetiau Goreng,
dan Sop Kaldu Spesial.
Jangan lupa ajak keluarga serta
teman kalian ya!

Racikan
Sempurna
Kwetiau
28 AHo

Bermula di tahun 1977 di
sebuah gerobak tenda di
Jalan Mangga Besar Raya,
Om AHo memperkenalkan
masakan Kwetiau Sapi khas
Pontianak. Tepatnya di atas
trotoar depan bangunan no. 72,
kwetiau AHo terus didatangi
pengunjung dari dalam dan
luar kota. Melihat antusias
konsumen, Om AHo kemudian
memindahkan usahanya
ke dalam bangunan no.72
tersebut.
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Family info

Seru-nya
Ngabuburit
di SSQPark
B
Bulan Ramadhan
kembali hadir ditengahtengah aktivitas kita.
Dengan datangnya
bulan Ramadhan, umat
muslim di dunia diwajibkan untuk
melakukan ibadah puasa selama
kurang lebih 30 hari. Tentu
untuk sebagian orang menahan
lapar, haus, atau pun amarah
tidak mudah apalagi untuk sang
buah hati yang baru saja mulai
mencoba untuk menjalankan
ibadah puasa.

MEI 2017
2017
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agi sang buah hati,
menjalankan ibadah puasa
tidak hanya mengajarkan
bagaimana cara menahan
diri namun juga dapat mendidik
kedisiplinan dan belajar
menjalankan kewajiban. Anak yang
baru saja mencoba melakukan
ibadah puasa biasanya akan mudah
merasa haus atau lapar pada siang
hari. Namun ada berbagai cara
untuk mengatasinya, salah satunya
yaitu dengan kegiatan ngabuburit.
Istilah ngabuburit sendiri memiliki
makna melakukan

aktivitas atau kegiatan hingga
datangnya waktu berbuka puasa
pada saat Adzan Maghrib. Scientia
Square Park adalah salah satu
pilihan tempat yang cocok untuk
mengisi waktu pada saat berpuasa
dan ngabuburit menunggu
datangnya seruan Adzan Maghrib
bersama keluarga. Banyak sekali
kegiatan edukasi atau pun aktivitas
olahraga yang bisa dilakukan, mulai
dari memberi makan kelinci, melihat
proses metamorphosis kupu-kupu,
bermain skateboard, wall climbing,
inline skate, dan masih banyak lagi.
Menunggu jam buka puasa sambil
mengenal dan
memberi
makan
kelinci bisa
menjadi
salah satu
aktivitas yang
cocok untuk
dilakukan oleh
sang buah hati.
Mereka dapat
merasakan
langsung
bagaimana cara
menyayangi
hewan lucu ini
dan pastinya
sang buah hati

dapat melupakan rasa lapar dan
haus-nya.
Ngabuburit di the metamorphosis
bisa jadi menjadi salah satu
aktivitas ngabuburit yang unik,
karena selain dapat melihat
langsung indahnya kupu-kupu yang
ada, bahkan jika beruntung Anda
dan sang buah hati dapat melihat
langsung proses metamorphosis.
Selain itu area yang dipenuhi
dengan bunga-bunga ini dapat
menjadi salah satu area yang
cocok untuk berfoto bersama
sang buah hati dan keluarga.
Ternyata berolahraga sebelum
berbuka puasa juga cocok bagi
sang buah hati untuk dilakukan.
Namun porsi dan jenis olahraga
yang dilakukan juga harus
diperhatikan, jangan sampai terlalu
memaksa tubuh sang buah hati. Di
Scientia Square Park ada berbagai
jenis olahraga yang cocok untuk
dilakukan, seperti skateboard, wall
climbing, dan inline skate. Olahraga
yang dapat dilakukan tersebut tidak
seperti olahraga lainnya, namun
dapat dikategorikan sebagai hobi
yang dapat membuat sang buah hati
tidak akan merasa cepat lelah atau
pun bosan dikarenakan mereka asyik
melakukan kegiatan tersebut.
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Let's WorkOut

Tips BerolahragA

saat
Puasa

Semua orang pasti setuju bahwa olahraga merupakan kegiatan yang dapat
menyehatkan tubuh. Selain untuk mengencangkan otot dan meningkatkan
stamina tubuh, olahraga masih memiliki banyak manfaat. Olahraga pun dapat
dilakukan kapan saja dan dimana saja, tak terkecuali pada bulan puasa ini.
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B

agi kalian yang sedang
berpuasa, bukan menjadi
alasan untuk tidak
berolahraga. Mungkin
beberapa dari kita berpikiran
olahraga di bulan puasa takut
menyebabkan batal karena badan
lemas, sebaliknya kita justru
harus tetap fit dan bugar pada
saat puasa. Nah, kali ini SMSBlast
akan kasih beberapa tips
berolahraga di saat puasa :

Waktu Berolahraga
Selama puasa, kapan sih waktu
berolahraga yang baik? Ternyata
kalian dapat berolahraga 30-60
menit sebelum buka puasa.
Namun, berolahraga sebelum
dan sesudah berbuka memiliki
perbedaan. Intensitas berolahraga
sebelum puasa harus lebih
rendah dibandingkan berolahraga
setelah berbuka puasa.
Lama Berolahraga
Lama berolahraga di saat

puasa juga perlu diperhatikan.
Jika biasa nya dalam sehari
berolahraga hingga 1-2 jam,
selama puasa kalian dapat
memangkasnya cukup menjadi
45 menit saja. Hal ini dilakukan
agar badan tidak telalu letih.

Selain itu, jangan melakukan
aktivitas yang terlalu berat di
siang hari agar cairan tubuh
tidak banyak berkurang melalui
keringat.

Jenis Olahraga
Disarankan juga ketika berpuasa,
olahraga yang dilakukan
sebaiknya yang tidak terlalu
berat dan memiliki intensitas
yang ringan hingga sedang
seperti tredmill, berjalan, jogging,
atau bersepeda. Kalian juga
dapat memilih jenis olahraga
yang dapat dilakukan di tempat
sejuk untuk mencegah rasa haus
yang berlebihan seperti yoga.

Imbangi Olahraga dengan
Asupan yang Tepat
Agar tetap dapat berolahraga
saat puasa, asupan yang masuk
ke dalam tubuh juga perlu
diperhatikan. Usahakan agar
tetap makan dalam porsi yang
seimbang, tidak berlebih dan
tidak kekurangan serta makan
makanan yang mengandung
karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, dan mineral pada
saat berbuka. Perbanyak juga
konsumsi protein dan serat pada
saat sahur karena protein tinggi
dapat menghasilkan cadangan
energi sehingga kalian dapat
tetap berolahraga selama puasa.

Hindari Hidrasi Tubuh
Berolahraga tentu membuat
cairan tubuh semakin berkurang.
Maka dari itu, saat berpuasa
disarankan tetap mengkonsumsi
air yang cukup pada saat sahur.

Sekarang sudah tau kan
beberapa tips olahraga
selama berpuasa? Jadi, puasa
bukan alasan lagi untuk tidak
mendapatkan tubuh yang fit dan
bugar ya!
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MOVIES ON juni 2017
Despicable Me 3
Film “Despicable 3” ini akan
menceritakan tentang Gru dan juga
keluarganya. Kali ini, Gru sudah
membiarkan ketiga anak yang sudah
diadopsinya untuk mengikuti menjadi
agen rahasia di tempat ia dan Lucy
bekerja. Gru juga mendapat kejutan
bahwa ternyata selama ini dia
memiliki saudara kembar. Dru
adalah kembaran Gru yang jauh
lebih sukses, ceria, berambut
pirang panjang, dan
mempesona. Lewat
Dru, Gru mengetahui
bahwa kejahatan
ternyata mengalir
dalam darah
keluarga mereka.

Transformers :
The Last Knight

S

utradara terkenal Michael Bay
kembali menangani sekuel film
Transformers yang berjudul
TransformersThe Last Knight. Michael
Bay menjelaskan bahwa karakter setiap tokoh
Transformers di film ini akan berubah. Yang
diburu akan menjadi pahlawan, sementara
itu pahlawan akan menjadi tokoh jahat.
Dalam film live action ke-5 nya
ini, Bumblebee akan ditampilkan
dengan wajah baru yang didesign
ulang sehingga diyakini akan
memberikan warna baru dalam film
Transformers 5.
Di samping itu, Optimus Prime
yang telah menemukan planet
rumahnya, Cybertron yang sekarang
menjadi planet mati. Akhirnya ia
pun menemukan cara untuk
membangun hidup kembali
planetnya yaitu dengan
menemukan artifak yang
berada di Bumi. Sudah
tidak sabar menyaksikan
aksi para autobots
di film terbaru dari
Transformers? Tunggu di
bulan Juni ini !
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The House
Sebuah film Comedy Crime garapan
sutradara Andrew Jay Cohen,
dibintangi oleh Will Ferrell dan Amy
Poehler ini dijadwalkan akan rilis di
bioskop Juni 2017. The House bercerita
tentang sepasang suami isri yaitu Scott
(Ferrell) dan Kate (Poehler) yang
menjalankan sebuah kasino secara
ilegal di ruang bawah tanah miliknya
setelah ia dan istrinya menghabiskan
dana kuliah untuk putri mereka. Dan
ternyata kasino ilegal tersebut malah
berkembang tak terkendali. Jangan
ketinggalan keseruan aksi keluarga
ini di XXI Summarecon Mal Serpong.

The Mummy
Bercerita tentang seorang bangkitnya ratu Mesir
kuno bernama Ahmanet yang makamnya diganggu
oleh sekelompok manusia, hingga membuat teror
ke seluruh dunia. Film ini merupakan film yang di
re-make dari tahun 1999 lalu, bermula dari sepasang
suami istri Nick Morton (Tom Cruise) dan Jenny
Halsey (Annabelle Wallis) yang melakukan penelitian
sebuah gurun di Afrika dan menemukan sarkofagus
yang berisi mummy dari ratu Mesir kuno, Ahmanet.
Sarkofagus itu pun diangkat dari dalam tanah dan
akan dibawa ke kota. Namun di tengah perjalanan,
pesawat yang mereka gunakan mengalami
kecelakaan yang tidak lain adalah kekuatan magis
dari sang putri. Mampukah mereka mengalahkan ratu
Mesir kuno itu?
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New Album Iggy Azalea :

#Dietkenyang Dengan
Cooking Hypnotherapy
Penulis: Dewi Hughes

Buku hasil karya Dewi Hughes ini berisi tentang tips
bermanfaat untuk menurunkan berat badan melalui
pengaturan pola makan diet kenyang dan hipnoterapi.
Hal ini terbukti langsung pada perubahan tubuh
presenter yang dahulu sempat diatas angka 120 kg,
namun saat ini Dewi Hughes memiliki postur tubuh
yang lebih kurus. Dengan banyak nya pertanyaan
dari masyarakat tentang suksesnya Dewi Hughes
menurunkan berat badannya, maka ia memutuskan
untuk membuat buku resep #Dietkenyang Dengan
Cooking Hypnotherapy ini. Berbeda dengan buku
resep menu diet lainnya, pada buku ini disisipkan juga
mengenai penanaman sugesti dalam pikiran sehingga
seseorang dapat dengan mudah melakukan perubahan.

MUSIC

“Digital
Distortion”

I

ggy Azalea kini sudah bersiap
dengan album terbarunya berjudul
“Digital Distortian”. Karya ini
merupakan sebuah kelanjutan dari
album sebelumnya yang dirilis pada
tahun 2014. Single pertamanya
yang berjudul ‘Team’ dan disusul
single kedua di tahun 2017 ini yaitu
“Mo Bounce” sudah terlebih dahulu
ia keluarkan sebagai jawaban dari
sekian banyak pertanyaan fans yang
menunggu album terbaru dari rapper
asal Australia ini. Secara jadwal,
album Digital Distortian seharusnya
rilis pada tahun lalu namun hal
tersebut tertunda karena Iggy
menghadapi permasalahan pribadi.
Sepanjang kariernya, Iggy Azalea yang
meroket dengan single berjudul fancy
dan black widow telah memenangkan
penghargaan American Music Awards,
ARIA Music Awards, Billboard Music
Awards dan MTV Video Music Awards.

Konser Amal untuk Manchester

NEW
RELEASE

Me and My Two Daughters :
Kisah Ayah Dua Dara yang Akan
Menginspirasi Kehidupan Parenting Anda

K

onser amal bertajuk “One
Love Manchester” berlangsung
meriah sekaligus penuh haru
pada Minggu, 4 Juni 2017.
Seperti yang diketahui bersama
bahwa sesaat setelah Ariana
Grande melangsungkan konsernya
di Manchaster Arena terjadi teror
bom yang menelan korban luka
hingga meninggal dunia pada
tanggal 22 Mei 2017 yang lalu.
Hal ini membuat gadis kelahiran
Amerika Serikat ini mengalami

trauma mendalam dan meminta
maaf melalui social media miliknya.
Sebagai rasa empati, pelantun
lagu Into You ini memutuskan
untuk kembali menggelar konser
dalam bentuk aksi penggalangan
dana untuk membantu korban
pasca bom di Manchester Arena.
Pada konser tersebut sejumlah
musisi kelas dunia juga ikut
berpartisipasi, termasuk Mumford
and Sons, Coldplay, Niall Horan,
Robbie Williams, Take That,

Little Mix, Usher, The Black Eyed
Peas, Miley Cyrus, Justin Bieber,
Katy Perry, Pharrel Williams, dan
Liam Gallagher. Penjualan tiket
konser amal ini disambut baik oleh
para fans Ariana Grande dan para
musisi lainnya hingga akhirnya habis
terjual dalam waktu yang singkat,
dan hasil dana yang terkumpul
dari acara ini nantinya akan secara
penuh disumbangkan kepada para
korban di Manchester Arena.

Penulis: Willy Budiman Winata
Buku yang menceritakan tentang kisah dari sang penulis
yaitu Willy Budiman Winata yang menjalankan perannya
sebagai suami sekaligus ayah dari dua orang anak
perempuannya ini menggangap semua itu ialah suatu pilihan
dengan tanggung jawab yang besar. Kesadaran inilah yang
menemani Willy melalui proses perubahan sikap dalam
dirinya terhadap orang-orang yang ia sayangi disekitarnya
termasuk istri dan kedua anaknya. Buku ini berisi tentang
interaksi serta aktivitas yang mempererat hubungan keluarga,
cara membagi waktu kerja dengan waktu untuk keluarga,
sampai kebiasaan kecil yang bisa mengungkapkan rasa
sayang. Kehidupan parenting yang begitu penting untuk
dipahami karena orangtua adalah sosok yang sangat
berperan dalam perkembangan psikologis seorang anak..
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Laudya Cynthia Bella

Semakin
Eksis
setelah
BeRhijab
Keputusan Laudya
Cynthia Bella untuk
berhijab di awal
2015 silam ternyata
merupakan keputusan
yang tepat. Bukan hal
yang mudah bagi Bella
menetapkan hati untuk
menggunakan hijab,
apalagi profesinya di
dunia hiburan yang
membuatnya ragu.

P

endapat dari orang sekitar
juga menambah keresahan
Bella untuk berhijab. Tak
disangka, setelah satu bulan
mencoba menggunakan hijab, Bella
merasa nyaman dan tidak ingin
melepas hijabnya.
Wanita kelahiran Bandung ini
mengaku merasa lebih tenang
setelah menggunakan hijab. Bella
juga mengatakan hijab tidak
menghalangi rejeki nya sebagai
artis, bahkan setelah menggunakan
hijab, Bella semakin banyak
tawaran untuk model iklan dan
bermain film hingga menjadi
brand ambassador. Tak disangka,
keputusan berhijab membuat nama
Laudya Cynthia Bella semakin
melejit. Bahkan, karir nya di dunia
hiburan membawa Bella meraih
Pemeran Utama Wanita dalam film
Terpuji di Festival FIlm Bandung
2015.
Hingga saat ini, salah satu
anggota Bukan Bintang Biasa
ini semakin nyaman dan
percaya diri menggunakan
hijab yang didukung dengan
penampilannya yang tidak lagi
menggunakan pakaian yang
ketat. Bella juga menolak
keras tawaran film yang
mengharuskan dirinya
melepas hijabnya. Dukungan
dan komentar positif dari
keluarga dan sahabatsahabat Bella membuat
dirinya semakin yakin
dengan keputusannya
berhijab.
Wah, sukses terus
ya Bella!
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On stage

NGABUBURIT SERU ALA

ROCKET
ROCKERS

S

alah satu single yang
sudah rilis di platform
digital yaitu lagu “ingin
hilang ingatan” yang
dinyanyikan oleh midnight
quickie feat Rocket Rockers.
Tour keliling kota juga masih
akan dilakukan sebagai promosi
album baru nya.
Berbicara mengenai penggemar
/ fans, bagi band yang sudah
terbentuk sejak tahun 1998 ini
mengganggap fans
Rocket Rockers adalah teman,
dan hal tersebut yang akhirnya
membuat Rocket Rockers
memberikan nama untuk
fans base nya yaitu Rocket
Rockfriends. Fans seperti

oksigen, layaknya manusia
yang juga membutuhkan
oksigen untuk bernafas, dan
itulah kenapa Rocket Rockers
membutuhkan kehadiran para
fans, tidak hanya kehadiran
mereka tapi juga saran serta
kritik membangun yang mereka
berikan untuk kebaikan dan
kesuksesan Rocket Rockers.
Band yang pernah menjadi
band pembuka dalam konser
Skin Of Tears ini memiliki
kegiatan mengisi waktu pada
bulan Ramadhan dengan
cara yang cukup unik,
disaat musisi band lain kejar
setoran untuk manggung di
banyak tempat pada bulan
ramadhan ini. Rocket Rockers

memanfaatkan momen bulan
puasa ini dengan rekaman
single atau album terbarunya,
kegiatan ini dirasa lebih efektif
karena lebih memiliki banyak
waktu dan bisa fokus dalam
proses pengerjaannya. Hal ini
sudah mereka lakukan secara
rutin, terbukti hampir sebagian
besar dari album yang mereka
miliki proses pebuatannya
berlangsung pada bulan
ramadhan. Kegiatan ramadhan
lainnya yaitu buka puasa
bersama dengan para Rocket
Rockfriends di beberapa kota
yang belum pernah dikunjungi
atau buka puasa bersama di
basecamp Rocket Rockers.

Rocket Rockers ialah Band beraliran pop punk asal Bandung yang belum lama ini
mengeluarkan single pertama sebagai pengantar menuju album terbarunya yang
berjudul Cheers From Rocket Rockers. Album tersebut ialah album kompilasi berisi
18 lagu yang terdiri dari 17 musisi yang melakukan cover lagu Rocket Rokers dan
1 lagu musisi lain yang dikemas ulang oleh Rocker Rokers.

Rocket Rockers ialah Band beraliran
pop punk asal Bandung yang belum
lama ini mengeluarkan single pertama
sebagai pengantar menuju album
terbarunya yang berjudul Cheers From
Rocket Rockers. Album tersebut ialah
album kompilasi berisi 18 lagu yang
terdiri dari 17 musisi yang melakukan
cover lagu Rocket Rokers dan 1 lagu
musisi lain yang dikemas ulang oleh
Rocker Rokers
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Fakta menarik
Real Madrid dibalik
Final Liga Champions
Beberapa saat lalu Final Liga Champions telah selesai digelar.
Kali ini Club asal spanyol besutan Zinedine Zidane berhasil
naik ke atas podium setelah menaklukan “Si Nyonya Tua”
Juventus dengan skor 4-1. Dibalik kemenangan Real Madrid
atas Juventus ini, ternyata banyak fakta menarik yang mungkin
saja belum kita ketahui, yuk simak beberapa fakta menariknya!

N

aik-nya Real Madrid ke
podium sebagai juara
Final Liga Champions
menambah koleksi
trophy mereka yang ternyata
dengan kemenangan di
tahun 2017 ini merupakan
kemenangan yang ke 12
kali untuk Liga Champions.
Sebelumnya mereka sukses
meraih gelar yang sama pada
1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1966, 1998, 2000,
2002, 2014, dan 2016. Dan
kemenangannya di tahun
2017 ini menjadikan Real
Madrid sebagai tim pertama
yang sukses mempertahankan

gelar Liga Champion selama
dua tahun berturt-turut.
Sebelumnya juga AC Milan
pernah melakukannya pada
1989 dan 1990 yang saat itu
kejuaraan ini masih bernama
Piala Eropa.
Tahun ini Real Madrid berhasil
mengawinkan gelar juara
pada Liga Spanyol (La Liga)
dan Liga Champions. Hal ini
membuat Real Madrid sebagai
pemegang gelar ganda untuk
pertama kali-nya semenjak
1958. Ternyata bukan hanya
Real Madrid saja yang
mencetak prestasi cemerlang,

namun pemain
andalan mereka
Christiano Ronaldo
juga mencetak
beberapa prestasi
yang ciamik selama
pertandingan Final
Liga champions lalu
Gol pembukaan
Cristiano Ronaldo
membuat Real Madrid
menjadi tim pertama di
kompetisi ini yang telah
mengemas 500 gol.
CR7 juga dinobatkan sebagai
pemain terbaik selama
berlangsungnya
Liga Champions kali ini.

ODOJ di Bulan
Penuh Berkah

O

DOJ (One Day One Juz),
sebuah komunitas yang
mengajak masyarakat
khususnya umat muslim
untuk mengkhatamkan Al-Quran
dengan cara membaca 1 Juz
1 hari. ODOJ sendiri saat ini
memiliki banyak sekali program
yang dapat diikuti oleh masyarakat
dan sudah tersebar keseluruh
wilayah di Indonesia.
Program membaca Al-Quran
yang ditawarkan pun tidak hanya
ODOJ, saat ini sudah ada ODALF
(One Day Half Juz), ODOL
(One Day One Lembar) dan
ODOJ STAR
(Setiap Hari Tilawah Al-Quran).
Dengan program ini banyak
masyarkat yang ikut bergabung
dalam komunitas yang terbentuk
sejak 2007 lalu.
Saat ini metode penyebarannya
pun sudah semakin modern.
Awalnya hanya menggunakan
buletin sebagai media promosi
namun sekarang sudah merambah
melalu social media sebagai
perantara komunikasi-nya, dimulai
dengan menggunakan SMS, Grup
WA, BBM, dan bahkan sudah
menggunakan Facebook Fan Page.
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Selain program membaca Al-Quran,
komunitas ini juga mempunyai
program lainnya dan bekerja
sama dengan beberapa lembaga
sosial. Program yang bertujuan
untuk menghimpun dana bagi
masyarakat Palestina adalah ODOJ
Peduli Palestina yang bekerja sama
dengan KNRP. Dan program lainnya
yang bertujuan untuk menyalurkan
hasil Qurban adalah Qurban ODOJ
yang bekerjasama dengan ACT.

Di bulan Ramadhan yang
penuh berkah ini umat
muslim di sarankan
untuk menjalankan
ibadah sebanyakbanyaknya agar
mendapatkan pahala
berlipat ganda. Ada
berbagai macam cara
untuk beribadah di bulan
puasa ini, salah satunya
adalah dengan membaca
ayat-ayat suci Al-Quran.
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Masjid
Dengan Arsitektur
Unik di Indonesia

Masjid An-Nurumi Jogjakarta
Sekilas, arsitektur masjid ini tampak
seperti Saint Basil’s Cathedral di Moscow,
Rusia. Bentuknya yang unik dan dengan
atap yang berwarna-warni menjadikan
masjid ini tampak seperti toko kue
atau toko oleh-oleh. Adapula yang
menyebutnya sebagai Masjid Permen
karena kubahnya seperti permen lollipop.
Masjid ini terletak di Jalan Solo Km 15,
Candisari Kalasan, Yogyakarta. Meskipun
arsitektur luarnya bergaya barat, tetapi
interiornya masih bernuansa Jawa.

Masjid Raya Sumatera Barat
Padang
Masjid yang mulai dibangun
tahun 2007 ini sempat terhenti
pembangunannya akibat gempa,
dan baru dapat diresmikan pada
Februari 2014. Yang lebih istimewa
adalah desain arsitektur dari masjid
ini dibuat oleh Rizal Muslimin,
pemenang sayembara desain dari
323 arsitek berbagai negara.

Masjid Terapung Amirul Mukminin
Makassar
Jalan-jalan ke kota Makassar belum lengkap
jika belum pergi ke Pantai Losari. Selain pantai,
ternyata di daerah tersebut juga berdiri Masjid
Terapung Amirul Mukminin. Menurut masyarakat
setempat, jika air laut sedang naik pasang,
masjid ini tampak seolah-seolah mengapung
di atas laut dikarenakan memang dibangun di
bibir pantai dengan pondasi cukup tinggi.
Warna putih dan abu-abu mendominasi
bangunan dengan menara yang tinggi ini.
Kubahnya sendiri berdiameter 9 meter. Di
bawah kubah tersebut, masyarakat Makassar
menjalankan ibadah mereka sekaligus dapat
menikmati keindahan sunset Pantai Losari.
Masjid Al-Irsyad Bandung
Masjid yang didesain oleh sang Walikota
Bandung, Ridwan Kamil. Masjid dengan
bentuk seperti kubus besar layaknya kubah di
Arab Saudi ini diresmikan pada 17 Ramadan
1431 Hijriah, tepatnya 27 Agustus 2010. Karena
bentuknya yang megah dan unik, masjid ini
berhasil memperoleh penghargaan tingkat
dunia.
Jika diperhatikan, desain masjid ini
mengandung embedding teks kaligrafi Arab
dengan jenis tulisan khat kufi. Terdapat dua
kalimat tauhid Laa ilaha illallah Muhammad
Rasulullah yang melekat pada tiga sisi
bangunan dalam bentuk susunan batu bata,
dirancang seperti kaligrafi tiga dimensi raksasa.
Bangunan masjid dikelilingi dengan ruang
terbuka berbentuk garis-garis melingkar yang
terinspirasi dari konsep tawaf yang mengelilingi
Ka’bah. Interiornya juga dilengkapi dengan
99 buah lampu yang melambangkan simbol
Asmaul Husa atau 99 nama Allah.

Uniknya dari masjid ini yakni bentuk
kubah yang tidak identik layaknya
masjid pada umumnya. Tampak
dari atap bangunannya menyerupai
bentangan kain yang digunakan
untuk mengusung baju Hajar
Aswad. Kapasitasnya juga cukup
besar dengan luas 4.430 meter
persegi, lantai dua dari bangunan
ini diperkirakan dapat menampung
sebanyak 5000 – 6000 jemaah.
Masjid ini juga dipusatkan sebagai
tuan rumah kegiatan keagamaan
skala regional seperti Shalat Ied,
pertemuan Jemaah, salat Jumat
dan tabligh akbar.
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travelers

Masjid Muhammad Cheng Ho
Surabaya
Keunikkan dari masjid ini selain
bentuknya yang menyerupai
klenteng, peletakan batu
pertamanya bertepatan dengan
peringatan Isra Mi’raj
Nabi Muhammad SAW, dan
dibangun atas prakarsa
pengurus PITI, para sesepuh,
penasehat, pengurus Yayasan
Haji Muhammad Cheng Ho
Indonesia - Jawa Timur serta
tokoh masyarakat Tionghoa di
Surabaya.

Masjid Kubah Emas
Depok
Masjid bernama asli Dian Al Mahri
ini terdiri atas 5 kubah utama yang
melambangkan rukun Islam dan 4 kubah
kecil yang masing-masing dilapisi oleh
emas setebal 2 – 3 mm. Dan tidak hanya
luarnya saja yang dilapisi emas, tetapi
juga pada bagian dalamnya terdapat
lampu kuningan berlapis emas dengan
berat 2,7 ton. Sedangkan puncak
kubahnya dibuat dari lapisan emas
murni mozaik 24 karat yang materialnya
didatangkan dari Italia. Selain itu,
arsitektur masjid ini memperlihatkan
tipologi arsitektur masjid di Timur
Tengah dengan adanya kubah, minaret
(menara), halaman dalam (plaza), dengan
penggunaan detail hiasan dekoratif
elemengeomtris dan obelistik.
Terletak di Jalan Raya Meruyung,
Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat,
masjid emas ini diresmikan pada
31 Desember 2006. Arsitek dari
bangunan megah ini bernama Ir. Uke G.
Setiawan. Daya tampungnya cukup besar,
yakni mencapai 8000 jemaah. Pada
interiornya, terdapat pilar-pilar kokoh
dan didominasi dengan warna monokrom
dengan unsur utama warna krem.
Masjid Agung Jawa Tengah
Semarang
Pembangunan masjid ini memakan waktu
hingga lima tahun yakni 2001 – 2006
dan diresmikan oleh mantan Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono pada
14 November 2006. Berdiri di atas
lahan 10 hektar, masjid ini memiliki
bangunan induk untuk salat dengan luas
7.669 meter persegi dengan arsitektur
yang merupakan bauran antara Islam,
Romawi dan Jawa.
Unsur Romawi tampak pada bangunan
25 pilar yang berada di pelataran
masjid, menyerupai koloseum Athena
di Romawi, ditambah dengan kaligrafikaligrafi indah untuk menumbuhkan
unsur Islami. Pilar yang berjumlah 25
melambangkan 25 nabi dan Rosul dalam
Islam. Pada gerbangnya, dituliskan dua
kalimat syahadat, dan pada bidang datar
dituliskan huruf Arab Melayu “Sucining
Guno Gapuraning Gusti”. Menjelang
datangnya hari raya atau ibadah Shalat
Jumat, ada 6 payung raksasa elektrik
setinggi 20 meter yang dijadikan sebagai
peneduh bagi para jamaah.

48 SMSBLAST Magazine - juni 2017

Masjid Menara Kudus
Kudus
Bagi Anda yang sedang berada
di kota Kudus, direkomendasikan
untuk mendatangi masjid ini.
Terdapat sejarah tersendiri terhadap
bangunan ini yakni dibangun
pertama kali oleh salah satu
Wali Songo yaitu Sunan Kudus
di tahun 1549 Masehi. Pondasi
bangunannya sendiri menggunakan
batu yang dibawa oleh Sunan
Kudus dari Kota Baitul Maqdis,
Palestina.

Masjid ini menjadi wujud syukur
dan penghormatan terhadap
Laksamana asal China yang
beragama Islam. Dengan
memadukan unsur China,
Timur Tengah dan Jawa, masjid
ini menampilkan warna cerah
seperti merah, kuning, dan hijau,
serta terdapat pintu pagoda
dengan relief naga dan patung
singa yang dibuat dari lilin
raksasa, lengkap dengan ukiran
nama Allah di bagian puncak
pagodanya.

Dikarenakan didirikan pada era
Majapahit, gaya arsitekturnya
menyerupai candi umat Hindu,
berikut dengan gapura dan tempat
wudhunya. Di era kerajaan tersebut,
mayoritas masyarakatnya masih
beragama Hindu, sehingga nampak
seperti adanya bauran antara
konsep budaya Islam dengan
Hindu-Buddhis dan memperlihatkan
proses akulturasi. Sunan Kudus
sendiri dimakamkan di sisi barat
kompleks masjid ini. Menjelang
bulan Ramadhan, warga Kudus
menjadikan masjid ini sebagai
pusat keramaian dari Festival
Dhandhangan.
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Gadget

Smartphone

yang cocok

untuk

Galaxy S8
Merek asal Korea ini juga
merupakan salah satu pilihan
untuk menemani hari lebaran
Anda. Foto yang dihasilkan dari S8
terbilang lebih detail dan jernih,
meskipun dalam kondisi minim
cahaya. Semua itu berkat teknologi
dual-pixel (piksel ganda) yang
beresolusi 12MP dengan bukaan
F/1.7 dan kemampuan phase
detection autofocus. Kamera depan
yang ditawarkan pun tidak bisa di
pandang sebelah mata, dengan
dibekali resolusi 8 MP dijamin
foto selfie yang dihasilkan akan
cukup mengambil semua momen
keseruan Anda.

Lebaran
Di hari lebaran salah satu momen
yang paling ditunggu adalah saat
mengabadikan setiap aktivitas atau
kegiatan bersama keluarga. Namun
tidak semua momen bahagia di hari
kemenangan itu dapat di abadikan
dengan baik karena kualitas foto
yang kurang tajam dari smartphone
Anda. Nah berikut beberapa referensi
smartphone yang cocok digunakan
untuk mengabadikan momen lebaran
dengan tepat.
Iphone 7
Semua orang pasti sudah familiar
dengan merek smartphone yang
satu ini, karna versi terbaru dari
Apple ini sudah tidak diragukan
lagi untuk kualitas fotonya.
Resolusi kamera utama iPhone 7
memang tidak berbeda dengann
iPhone 6s yaitu 12 MP. Tapi yang
jelas, hasil jepretannya memang
lebih terang, baik dengan atau
tanpa flash, iPhone 7 juga
dilengkapi quad-LED flash true
tone dan memiliki aperture F/1.8
yang bisa menyerap cahaya lebih
banyak. Untuk urusan merekam
video, iPhone 7 kini sudah
dilengkapi OIS. Sedangkan untuk
kamera depan kini lebih tajam
dengan resolusi 7 MP.
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Oppo F1s
Saat ini merek asal China, Oppo
sedang naik daun karena terkenal
dengan julukan Selfie expert.
Smartphone ini mengusung kamera
depan 16 MP dengan berbagai
fitur canggih yang dapat membuat
hasil selfie Anda lebih bagus dan
maksimal, misal nya terdapat
fitur beauty 4.0 yang mampu
mencerahkan kulit wajah, fitur
selfie panorama yang membuat
objek tampak lebih lebar dan
memiliki sudut pandang yang luas.
Mungkin bisa dikatakan saat ini
smartphone yang memiliki hasil
selfie paling bagus adalah merek
smartphone asal China ini.
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INTERMEZZO

Memaknai
Ramadhan
Melalui Ketupat

Perayaan Idul Fitri serasa kurang lengkap tanpa
adanya panganan berbentuk segi empat yang
dibungkus dengan anyaman dan diisi beras ini.
Namun ternyata, kehadiran ketupat tidak hanya
sebagai pelengkap sajian di meja makan, tetapi
memiliki makna pada setiap aspeknya..

S

eperti dikatakan sebelumnya,
ketupat memiliki filosofi tersendiri
dibalik tampilannya yang menarik.
Bahkan anyamannya sendiri pun
memiliki arti yaitu bahwa setiap manusia
pasti memiliki banyak kesalahan, baik yang
di sengaja ataupun tidak. Setelah dibuka,
ketupat yang biasa dihidangkan berwarna
putih, bukan? Hal tersebut menunjukkan
kebersihan dan kesucian hati manusia
setelah menahan hawa nafsu selama
berpuasa sebulan penuh.
Nah, nama ketupat sendiri juga memiliki
arti loh! Ketupat atau biasa disingkat
Kupat merupakan singkatan dari Ngaku
Lepat/Laku Papat (mengaku kesalahan/
empat tindakan). Setiap Ramadhan, biasa
nya terdapat tradisi sungkeman yaitu
bersimpuh di hadapan orang tua untuk
mohon ampun, menghormati orang tua,
atau sikap rendah hati. Hal ini merupakan
implementasi dari Ngaku Lepat tadi.
Setelah kita tahu arti setiap aspek ketupat,
semoga kita lebih bisa memaknai lebaran
dengan saling memaafkan dan merayakan
nya dengan hati yang ikhlas dan bersih.
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QUIZ

IKUTI
KUISNYA

get online
Untuk edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (tiga) orang yang beruntung
untuk memenangkan voucher belanja SMS masing- masing sebesar
Rp 150.000,-! Caranya dengan menjawab pertanyaan yang diberikan
dengan benar dan tepat.

SMS_Serpong

ssqpark

Ketentuan:
Jawab pertanyaan yang diberikan dan kirimkan jawaban Anda via email
1.
ke pr_malserpong@summarecon.com dengan format yang ditentukan
yaitu isi kolom Subjek dengan format yang ditentukan, jawab pertanyaan
dengan sebelumnya menuliskan data berupa: nama lengkap sesuai kartu
identitas, alamat, nomor telepon & jawaban.
2.

Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda cantumkan dapat
dihubungi oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang kuis.

Subjek: SMSBlast XLXIII – Delight of Ramadhan

DAN MENANGKAN

VOUCHER
BELANJA!

Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan program -program yang ditawarkan oleh komunitas ODOJ!
2. Apa nama smartphone terbaru yang diulas di rubrik gadget edisi
bulan ini?
3. Real Madrid menjadi juara Final Liga Champions tahun ini merupakan
kemenangan yang keberapa?
4. Sebutkan masing-masing 2 nama wahana dan juga kuliner yang hadir
di Scientia Night Market?
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 9 Juli 2017. Pemenang yang beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi September 2017.
Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast
Edisi XLXII – Mei 2017.

* Syarat dan Ketentuan berlaku.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh
karyawan Summarecon Group dan
anak usahanya.

1.
2.
3.
4.
5.

Chehab Ramadhan Ikmal, 0877 9877 xxxx
Shiva Fazria, 0838 7451 xxxx
Mick Dandy Tarigan, 0812 8767 xxxx
Agnes O.P, 0852 6261 xxxx
Alberth Irwan, 0811 2347 xxx

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

you’ve got message
Halo redaksi SMSBlast,
Saya Azka dari Kelapa Dua. Bagi
saya Summarecon Mal Serpong
adalah destinasi favorit untuk tempat
berbelanja maupun berkumpul bersama
keluarga dan teman-teman saya.
Belanja di SMS bisa dikatakan cukup
sering saya lakukan, dan beberapa hari
yang lalu saya sempat melihat counter
SMS Friendship Card yang banyak
dikunjungi oleh orang-orang untuk
menunjukkan bukti belanja mereka
pada counter tersebut. Bisa minta
infonya untuk cara mendaftar menjadi
member dari SMS Friendship Card
tersebut? Terima Kasih
Azka, Kelapa Dua
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Halo Azka,
Terima kasih sebelumnya telah menjadi pengunjung setia
dari Sumamrecon Mal serpong. Kami sangat senang jika Azka
ingin menjadi customer loyal SMS dengan cara bergabung
dalam member SMS Friendship Card. Caranya cukup mudah
yaitu melakukan transaksi di tenant Summarecon Mal Serpong
sebesar Rp 300.000 lalu menunjukkan bukti transaksi tersebut
ke counter SMS Friendship Card maka secara langsung Anda
sudah bisa mendaftarkan diri Anda sebagai member SMS
Friendship Card, dan khusus transaksi pertama di tenant
fashion dan juga f&b senilai Rp 300.000 maka Anda akan
mendapatkan 1 stamp di awal.
Ayo.. Kumpulkan stamp sebanyak-banyak nya dan ikuti
program belanja dengan hadiah menarik dari Summarecon
Mal Serpong. Semoga informasi ini dapat membantu ya!
Salam hangat,
Redaksi
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Society

Uniknya Perayaan Lebaran di Indonesia
Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku dan budaya tentunya memiliki beragam
tradisi yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk juga dengan
tradisi perayaan lebaran di setiap daerah di Indonesia dengan keunikannya yang ada
didalamnya, seperti beberapa daerah berikut ini

Yogyakarta - Grebek Syawal
Untuk menyambut 1 syawal,
tradisi Keraton di Yogya mengarak
bermacam-macam hasil bumi yang
disusun rapi berbentuk kerucut dan
berukuran besar. Arak-arakan ini
dimulai dari pagelaran keraton menuju
halaman Masjid Agung Kauman. Acara
ini dimulai setelah Shalat Ied dan
dilanjutkan dengan berebut berbagai
macam hasil bumi, tradisi ini diyakini
mampu membawa ketentraman dan
keberkahan.
Lombok - Perang Topat
Ternyata Lombok juga memiliki
tradisi unik dalam menyambut
lebaran, yaitu Perang Ketupat di
hari keenam lebaran. Tradisi ini
dilakukan oleh suku Sasak, suku
asli Lombok. Sebelum perang
ketupat, warga berziarah terlebih
dahulu ke makan para ulama.
Tradisi Saling lempar ketupat ini
diartikan bahwa semua doa dan
permohonan akan segera terkabul
dari yang Maha Kuasa.
Bangka - Bedulang
Di Bangka sendiri memiliki
tradisi makan Begawa/
makan besar. Setelah
bersilahturahmi, makanan
disajikan dalam tudung
saji yang juga disebut
makan Bedulang. Cara
makan nya pun unik yaitu
tidak boleh menggunakan
sendok dan wajib mencuci
tangan dimulai dari orang
yang paling tua hingga ke
anak yang paling muda.
Pontianak - V
Warga di Tepian Sungai Kapuas, Pontianak
menyambut malam takbiran dengan cara
yang berbeda, yaitu membunyikan meriam
karbit berukuran 6 meter. Seiring berjalannya
waktu, kegiatan ini menjadi ajang perlombaan.
Sekelompok warga yang memiliki meriam saling
membunyikan meriam mereka untuk kemudian
dinilai oleh juri. Bunyi meriam karbit ini dapat
didengar hingga radius lebih dari 3 kilometer
loh!
Itu tadi beberapa ulasan tradisi unik perayaan
lebaran masyarakat di Indonesia. Jadi, apa
tradisi lebaran di kotamu ?
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prom

PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE JUNI 2017

PROMOTENANT
Dynamic Natural
• Discount 40% Kue Basah pkl 18.00
• Discount 30% Roti Satuan pkl 20.00
• Berlaku s/d 31 Desember 2017

Sagoo Kitchen
• Disc 10% Member SSC (Summarecon
Serpong Club)
• S/d 31 Desember 2017

Solaria
• Disc 15% Credit Card Permata
minimal transaksi Rp. 150.000 s/d
28 Februari 2018
• Credit / Debit BTN disc 15% minimal
transaksi Rp. 150.000 berlaku s/d
14 Juni 2017
• Kredit & Debit Mandiri, Fiesta point
hemat hingga 20% berlaku s/d
Desember 2017

Pizza Hut
• Duet Hemat Reguler Rp. 165.000 /
Large Rp. 220.000
• Berlaku s/d Mei 2017

Sate Khas Senayan
• Setiap pembelian ketupat campur
dengan menggunakan BCA card free
es blewah
• Lapar Malam Setiap hari mulai pkl 21.00
• Beli 2 porsi sate free ½ porsi sate ayam
daging dengan menggunakan kartu
kredit BCA
• s/d Juni 2017

LANTAI GF
C&F Perfume
• Diskon 50% untuk semua kaset
rohani
Mother Care
• Special offer buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
Vioni Living & VL Brio
• Sale 30% selected item.
Saint James
• Enjoy 20% OFF St James White
Platinum collection with min.
purchase of IDR 1.000.000.
Pondok Pujian
• Disc. 50% untuk seluruh kaset
rohani
Vivere
• Disc 25% + 10% + additional up to
IDR 1 MIO with BCA Card
SHAGA
• Disc. up to 70%

LANTAI 1
CLARKS
• Ladies shoes and mens shoes
normal price special price
• BCA Credit card (23 August 2017)
• CitiBank (30 August 2017)
• Mandiri + Cicilan 0% (23 august
2017)
KEEVE
• DISC UP TO 40%
Fulltime
• Discount 50% !! Selected item.
(di setiap Jumat-Minggu)
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La Christie
• Sale up to 70%
• S/d selama stock masih ada
Minimal
• SALE !! (selected items)
• S/d stock habis
VNC
• Slippers & sandals 2 for Rp 299.000
Beauty Box
• Disc. up to 50% (item tertentu)
Charles and Keith
• Disc. up to 50%
Gaudi
• Get Cashback IDR 250.000 wtih min
purchase IDR 800.000
Hammer
• Disc 20% untuk setiap pembelian
1 produk (shoes/bag/apparel)
• Disc 30% untuk setiap pembelian
2 produk (shoes/bag/apparel)
• Disc 40% untuk setiap pembelian
3 atau lebih produk (shoes/bag/
apparel)

LANTAI 2
SAMWON EXPRESS
• Promo Beli 2 Dapat 3 For All Menu
• Promo Diskon Pelajar
• Berlangsung S/D Juni 2017
MOM & BAB
• Sale Up To 40%
• *Selected Item Sampai Penghabisan
StocK
SAMWON EXPRESS
• BUY 2 GET 3 FOR ALL FOOD

1 PERIODE JUNI 2017

The Coffee Bean & Tea Leaf	
• Disc 50% for all food by purchasing
any reguler sized beverage . Valid
until 26 Juni 2017
• Ramadhan Set Menu : Longihon/
Teriyaki tory burger/Beef brisket +
Choco Fudge + Iced Fruit Tea only
55.000 (sudah termasuk pajak) s/d
05 Juli 2017

prom

o

Carl’s Jr
• Promo BNI beli beef burger alacarte
/ combo gratis brownies
• Promo Ramadhan setiap beli
2 combo beef burger free brownies
atau brownies bisa di donasikan
kepada anak yatiom berupa combo
JR BBQ
• s/d Juni 2017
Tori Ichi
• BCA card disc 15% untuk semua
jenis set menu minimal Rp.100.000
(before tax & service)

Starbucks Coffee
• Disc 50% off any beverage with food
(inside pastry case) purchase from
16.00 – store close
• 25 Mei – 24 Juni 2017

Raa Cha
Paket Mantap
• Mantap 1 (Paket Raa Cha 2 + Beef
Bbq + Rice Rp 50.910)
• Mantap 2 (Paket Raa Cha 1 + Beef
Bbq + Rice Rp 46.364)
• Mantap 3 (Paket Raa Cha 3 + Beef
Bbq + Rice Rp 55.000)
ICHIBAN SUSHI
• Buy 1 Ramen (spicy ramen Rp 39.000,-) Get 1 katsu roll
Buccheri
• Buy 2 Get 1 Free *
HARDWARE
• Drop Sale Up to 90%.
• Promo ini mulai tanggal 1-31 Mei
2017
AUNTIE ANNES
• Kumpulkan 8 Stamp-card,
mendapatkan Gratis Original atau
speciality pretzel
• Promo s/d 31 Mey 2017
GIOVANNY
• Buy 1 Get 1 Free
Urban Club
• Disc. 50% selected items

PROMOTENANT
Pancious Pancake
• Beer disc 30% Senin – Jumat pukul
17.00 WIB s/d last order berlaku
s/d 13 Agustus 2017
• Citi Bank minimal transaksi
Rp. 350.000 free chicken chesee
crunch periode 3 April-30 Juni 2017
• BNI credit card dengan
pembelanjaan Rp. 200.000 bisa
reedem point 15%. Berlaku 31 Juli
2017
HONG TANG	
• OUB card 25% minimal transaksi
100.000 s/d 31 Desember 2017
HAAGENDAZS
• Telkomsel point 200 point @25.000
• Berlaku s/d 31 Desember 2017
EXCELSO	
• Standart Card Disc 30%. Valid until
15 Sept 17
• OCBC Disc 30% s/d 30 September
2017
• All promo bank minimal transaksi
Rp. 300.000

2 PERIODE JUNI 2017
BENGAWAN SOLO	
• Member Bengawan Solo (Disc 10%
all item, setiap tanggal 18 dibulan
apa saja buy 1 get 1, Senin – selasa
free up size, Rabu ladies day disc
30%)
• Sepanjang tahun 201
PAT BING SOO	
• UOB minimal Rp. 200.000
mendapatkan free Bing Soo
1 (dine in) & Honey / Spicy pop corn
chicken
• Sepanjang tahun 2017
JAVA VILLAGE	
• Buy 1 get 1 free desert (syarat
dan ketentuan berlaku) s/d 30
Desember 20177
CHIR-CHIR FUSHION	
• Free Takjil
• Selama Ramadhan
POKA RIBS
• Happy Hour disc 20% senin – jumat
pukul 10.00 wib s/d 15.00 wib
• Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3
• Sepanjang tahun 2017

SAIGON DELIGHT
• Promo disc 15% all item
• Free Takjil Selama Ramadhan
IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM
• Dim sum Fiesta Rp 9999 Snow Ice
Mango Rp. 8.000 (senin-jumat) pkl
15.00-18.00 WIB sepanjang tahun
2017
• Free Takjil Selama Ramadhan
Sunny Side Up
• Gratis 1 botol Kurma Water Nofura
pukul 17.00 – 20.00 WIB untuk
pembelian menu Express Selama
Ramadhan
• Free Takjil Selama Ramadhan
Fish & Co
• Standart Chartered Disc 15 % every
day min. Rp 250.000 sebelum
tax dan service, setiap tanggal
15 potongan 50% min. 350.000
sebelum tax & service. s/d 30 Juni
2017
• ANZ min. 500.000 mendapatkan
potongan 100.000 s/d 30 November
2017
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Basement
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)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
El-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612

Hillary Farm (BA-09A) now open
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
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)
PopPao (BA-03)

Ground floor
Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15) NOW OPEN
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636

PT Trimitra Valasindo Money Changer
(BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 )
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20)
Share Tea (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)

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
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) –
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025

Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 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
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 /

54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tori Ichi DGF- 02
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 / 29310678
Johnny Andrean (1F-32) 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) -29543835 now open
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Owl (1F-202) 29310616

Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Shirley Beauty (1F-17E) –
29310719/29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C) 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Vafito (1F-19) - 5471416
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

Retail & Other Services
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) now open
Kettler (GF-06) 54200678
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Miss Mondial (GF-223B) 29310419
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855

Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)
COMING SOON
Star Studio (GF-238) now open
St. James (GF-207) 29310530
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) now open
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

FIRST floor
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) 29310466
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284

Retail & Other Services

fashion

fashion
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) 5420 3009
Royale Jewellery (GF - 33 ) COMING SOON
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701

Swan Jewellery (GF-239) 2917 1020 / 2917
1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Biang Kerok (DGF-17C) 5461986
Bread Life (GF-247) 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A) 29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A)29310411

Chir-Chir Fusion (DGF-210) 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928

Food & Beverages
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Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) 2931 0519
Gojira Ice Cream Bar (GF-229) – 29171002
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) 29310431

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Gallery (1F-231) 5460 888 ext 740
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06)
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Parama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gaudi (1F-16) – 29543828
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)

29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703

The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Labelist (1F-219) – 29310486 / 29310487
/ 29310489
The goods supply (1F-239&24)
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
VANS (1F-19A) – 29543859
Vermont (1F-IC 03)
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
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 /
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) now open

Mamapao (1F-IC 11)
Njonja Besar (1F-IC 12) now open

Sushi Tei (1F-215 - 217) 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687

Food & Beverages
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second floor
Arena (2F-17C) – 54204797
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) 29171036
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) –

Retail & Other Services
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478
JBL (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16)
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437

Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
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) now open

Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) now open
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) UNDER RENOVATION
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)

Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829

Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Entertainment & Other Services

second floor
Cinema XXI – 54212621/54203053
IMAX – 54212621/54203053
The Premiere - 54212621 - 54203053

fashion
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) 29310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab (2F-236)

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

Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )
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
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) Now Open
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)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Okirobox (2F-01A)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Ronde Jahe Gardujati (2F-02)

SALSA FOOD CITY
Amei Chinese Food (Unit 21)
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Duck House (Unit 20
Kedai Joglo (Unit 11)

Kuliner Rusmini (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)
WAKACAO (Unit 05)
Waroeng Betawi Ibu Rudy (Unit 10)

Food & Beverages
Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) –
70330797
A&W (2F-27A) COMING SOON
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) 54204259
Chicken Rice (FC-09)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
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Island Counter
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)
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