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notes from editor

Semarak perhelatan sepak bola terbesar di dunia kembali terasa di bulan Juni 
tahun ini. Penantian akan pertandingan empat tahunan ini terbayar dengan 
meriahnya suasana menyambut FIFA World Cup 2018 Russia. Summarecon 

Mal Serpong melihat antusias yang tinggi dari pengunjung setianya sehingga 
menggelar event Watch The Match untuk turut meramaikan Piala Dunia tahun ini.

SMS, sapaan akrab dari mal ini mengajak SMSLovers khususnya pencinta sepak bola 
untuk mendukung tim-tim favorit Anda dengan deretan event yang kami rangkum di 
rubrik Hot On SMS. Jangan lupa untuk mempersiapkan penampilan terbaik dengan 
atribut untuk nonton bareng pertandingan-pertandingan selama sebulan ke depan 
hanya di tenant pilihan Summarecon Mal Serpong yang diulas di rubrik Accessories, 
plus intip juga inspirasi gaya berbusana sporty di rubrik In Style.

Penasaran dengan kiat-kiat dan latihan fisik pemain-pemain sepak bola top dunia? 
Kami berikan informasi lengkapnya untuk Anda pada rubrik Let’s Workout. Kami 
juga mempersiapkan informasi menarik untuk SMSLovers yang tertarik berlibur ke 
negara tuan rumah World Cup 2018, Rusia. Ada banyak destinasi yang bisa Anda 
kunjungi yang dirangkum pada halaman Travelers.

Tak hanya tentang sepak bola, beragam informasi fresh dan menarik kami sajikan 
untuk Anda seperti deretan film terbaru yang wajib ditonton untuk menemani 
liburan Anda dan keluarga, program seru dari Scientia Square Park untuk mengisi 
liburan si kecil serta ulasan seputar gadget dan film terbaru. Promo menarik 
sepanjang bulan ini juga telah kami persiapkan untuk SMSLovers hanya di SMSBlast 
edisi Juni 2018.

Selamat membaca, SMSLovers.



euForia empat 
taHuN sekaLi 
Laga BergeNgsi 
piaLa duNia 
Hadir di sms

siapa yang tidak menyukai cabang olahraga satu ini? sepakbola bisa disebut sebagai 

olahraga favorit sejuta umat. tidak hanya gemar untuk dipraktekkan, namun olahraga ini 

juga sering menyatukan beberapa orang karena mengidolakan pemain sepak bola dari 

negara atau club tertentu.

Ajang bergengsi Piala Dunia 
atau World Cup menjadi 
laga sepakbola terbesar 

yang selalu dinantikan seluruh orang 
di dunia. Karena pertandingan ini 
mempertaruhkan nama baik dari negara 
yang berpartisipasi dan tentunya akan 
mengharumkan nama baik negara ketika 
terpilih menjadi pemenang. World Cup 
2018 akan mulai digelar dari tanggal 
14 Juni hingga 15 Juli 2018. Tahun ini 
Rusia terpilih menjadi tuan rumah 
pergelaran akbar ini. Ajang ini menjadi 
Piala Dunia pertama diadakan di Rusia 
dan akan diikuti 32 negara. Salah satu 
stadion terbesar di Rusia, Luzhniki 
Stadium telah selesai dipermak untuk 
menampung semangat berlaga setiap 
negara yang bertanding. 

Summarecon Mal Serpong atau SMS 
melalui area ikoniknya yaitu Downtown 
Walk turut serta memeriahkan ajang 
empat tahunan ini dengan memfasilitasi 
kerinduan pengunjung setianya untuk 
dapat menyaksikan negara-negara yang 
dijagokan berlaga dengan nyaman. 

Bekerjasama dengan pemegang lisensi 
eksklusif  di Indonesia yaitu Futball 
Momentum Asia (FMA) melalui 
partnership dengan Djarum Super Soccer 
dan Tabloid BOLA, selama sebulan 
penuh Anda dapat menikmati euforia 
kejuaraan yang diselenggarakan untuk 
ke-21 kali ini. 

Kick off  pertandingan perdana di grup 
A dari event sepakbola ini yang akan 
berlangsung 14 Juni mendatang hingga 
pertandingan final memperebukan 
piala bergengsi ini dapat Anda saksikan 
setiap hari di giant LED yang berada 
di dua panggung utama Downtown 
Walk yaitu Broadway Stage dan Unity 
Stage serta giant screen di area Salsa 
Food City. Tidak ketinggalan berbagai 
rangkaian acara yang telah dipersiakan 
khusus untuk Anda yang memilih 
merayakan perhelatan FIFA ini di area 
SMS. Area ini sudah sangat dikenal baik 
oleh masyarakat Tangerang bahkan 
Jakarta sebagai venue kegiatan nonton 
bareng karena areanya yang cozy dengan 
dukungan giant LED, live musik atau 

reguler band hingga deretan restoran 
terbaik dengan berbagai pilihan menu 
dan tentunya ramah dikantong. Apalagi 
area ini beroperasi hingga dini hari, 
sangat pas dengan jadwal pertandingan 
bola yang kerap dimulai lewat tengah 
malam.

Di momen kali ini, SMS menawarkan 
keistimewaan khusus untuk Anda. 
Guess The Camphion, program yang 
dipersiapkan dengan cukup menebak 
negara yang akan menjadi pemenang, 
berfoto di spot yang ditentukan, 
upload di akun instagram Anda dengan 
mengikuti ketentuan yang diberikan, 
Anda memiliki kesempatan meraih 
voucher belanja senilai total 12 juta 
rupiah, loh. Menarik kan? Syarat utama, 
Anda wajib menjadi member di loyalty 
program SMS yaitu SMS Friendship 
Card, berbelanja dan upload. Simple 
kan? Jangan sampai kelewatan momen 
spesial ini ya. Kira-kira negara mana yang 
akan menjadi pemenang? Yuk, dukung 
negara favorit Anda dan pastikan Anda 
menangkan hadiah  
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Summer Party menjadi highligth event 
dari SQP untuk memeriahkan 
liburan pertengahan tahun kali 
ini. Rangkaian acara yang khusus 

disiapkan untuk dinikmati mengisi liburan 
anak sekolah sekaligus menyambut Hari 
Raya Idul Fitri. SQP mengemas beberapa 
rangkaian acara yang dapat diikuti oleh 
setiap anggota keluarga, khususnya si 
kecil.

Digelar mulai tanggal 15 Juni hingga 7 Juli 
2018 mendatang, Summer Party akan 
menyuguhkan berbagai keseruan. Diawali 

Summer Party

Anda pasti sudah cukup familiar dengan taman 

hijau yang hadir di kawasan summarecon serpong 

ini. scientia square Park atau sering disingkat sQP 

menjadi primadona lokasi wisata plus edukasi di 

wilayah tangerang bahkan Jakarta. Bulan Juni kali 

ini, sQP kembali mencari akal untuk tetap konsisten 

memberikan yang terbaik bagi pengunjungnya. 

Ala Scientia Square Park

dengan Magical Land yang akan 
menghadirkan magician ternama 
Indonesia, Anda dan si kecil dapat 
mempelajari berbagai macam 
trik sulap. Acara yang diadakan di 
ruang terbuka hijau SQP ini akan 
menghadirkan keseruan tersendiri 
dibandingkan dengan pertunjukkan 
sulap pada umumnya. Karena 
disuguhkan dengan konsep yang 
berbeda seperti adanya sekolah 
sulap atau pertunjukan theatrical 
magic. Event ini bertujuan untuk 
mengenalkan uniknya dunia sulap 

sejak dini kepada si kecil.
Magical Land khusus mengundang 
magician terbaik Russel Miracle yang 
berhasil meraih 4 World Record dan 
salah satu finalis ajang The Master, Hans 
Xu dan June Dui Montero yang memiliki 
bakat sulap yang patut diajungkan jempol 
dengan tema yang berbeda setiap harinya. 
Anda dapat mengikuti Magical Land 
mulai tanggal       15 Juni – 1 Juli 2018 
dan dibagi atas 3 area yang berbeda yaitu 
the zoom, tempat para magician akan 
menampilkan trik sulap mereka dari jarak 
dekat, the kidz zone merupakan area 
yang akan menampilkan event spesial 
yaitu sulap khusus untuk anak-anak, dan 
the academy tempat untuk Anda 
mempelajari berbagai macam trik sulap 
langsung dengan para ahlinya.

Selain Magical Land, Scientia Square Park 
juga kembali menggelar Pets Day Out 
pada tanggal 30 Juni 2018 dan 1 Juli 2018 
mendatang. Event ini menjadi ajang untuk 
hewan peliharaan Anda berkumpul dan 
menikmti berbagai program yang telah 
disiapkan seperti talkshow dan coaching 
clinic, dog make over, dog buffet corner, 
reptile land, hingga pet birthday party. 
Pets Day Out akan diisi dengan hadirnya 

bazaar makanan dan aksesoris untuk 
kebutuhan hewan peliharaan. 

Menemani waktu bersantai, Anda juga 
dapat menggunakan wahana permainan 
bernama Splish Splash dan Bubble Rush 
yang akan hadir setiap akhir pekan. 
Wahana ini dapat dinikmati segala usia, 
khususnya anak-anak dapat mencoba 
berbagai keseruan bermain air dan 
bubble tanpa dipungut biaya tambahan. 
Rangkaian acara Summer Party akan 
ditutup oleh penampilan dari Naura. 
Penyanyi cilik yang sedang digemari anak-
anak ini akan hadir di Scientia Square 
Park pada tanggal 7 Juli 2018 dalam acara 
Naura: music in the park. Naura 
akan membawakan lagu andalannya yang 
pastinya menambah kemeriahan Summer 
Party kali ini.

Yuk, berkunjung ke Scientia Square Park 
dan nikmati hangatnya libur musim panas 
di summer party. Rangkaian acara 
dalam event ini dipastikan dapat menjadi 
alternatif  liburan dan moment yang tepat 
untukmenghabiskan waktu berkualitas 
bersama keluarga, khususnya para orang 
tua dan buah hatinya untuk beraktivitas 
dan berkumpul bersama. Happy holiday!
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di bulan Juni yang penuh berkah kali ini, summarecon mal serpong kembali memberikan 

suguhan terbaiknya untuk merayakan sucinya ramadan dengan tajuk “The Sacred of 

Ramadhan” yang telah digelar mulai tanggal 21 mei - 24 Juni 2018 yang bertempat di 

panggung Unity dan panggung soUQ Pasar malam. hadirnya rangkaian acara ramadhan 

kali ini didukung penuh oleh dompet dhuafa, daarul Quran, dan Baznas.  

Menilik Sucinya

di Summarecon Mal Serpong
Ramadan
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Summarecon Mal Serpong turut 

memberikan kesempurnaan Ramadan 

dengan mempersembahkan program 

saturday shopping sale. Dengan 

potongan hingga 70%, pengunjung dengan 

antusias meramaikan tenant – tenant terbaik 

SMS. Selama dua hari di tanggal 26 Mei dan 

2 Juni 2018, SMS terus dipenuhi pengunjung 

yang hendak mendapatkan kebutuhannya 

untuk  Hari Raya Idul Fitri. Mulai pukul 10 

pagi hingga tengah malam pun, pengunjung 

terus memadati tenant SMS. Selain itu, 

tak tanggung-tanggung, SMS memberikan 

kesempatan pula bagi pengunjung nya untuk 

1001 shopping reward.

Wah, akan ada keseruan apa lagi di Ramadan 

tahun depan, ya?

Selama bulan puasa, pengunjung 

menikmati penampilan-penampilan 

yang disuguhkan sembari menunggu 

waktu berbuka. Dibuka dengan penampilan 

dari Fadly, pengunjung terlihat turut 

bernyanyi bersama lagu-lagu bernuansa 

Islami andalan Fadly. Disusul dengan 

penampilan Marawis dari Daarul Quran, 

Raudha Kasmir dari Baznas, dan Hadroh 

dari Daarul Quran yang turut menemani 

pengunjung di Panggung Unity.

Penampilan dari Nasyid dan Tari Saman 

yang hadir di panggung SOUQ Pasar Malam 

pun menjadi pilihan bagi pengunjung. Area 

SOUQ Pasar Malam terlihat dipenuhi 

pengunjung yang sedang ngabuburit 

menunggu waktu berbuka puasa.
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dari sekian banyak jenis olah raga bola, 
sepak bola menjadi yang paling digemari 
di dunia. Umumnya para penggemar 
sepak bola adalah laki-laki, namun kini 
sudah banyak juga lho  tim-tim sepak 
bola wanita. Permainan yang dilakukan 
antar dua tim ini dengan masing-masing 
pemain berjumlah 11 orang memiliki 
beberapa aturan dan teknik yang harus 
diperhatikan dalam setiap permainan. 
Kedua hal tersebut sangat penting untuk 
menjaga keselamatan setiap pemain dan 
juga mengatur jalannya permainan.

Kualitas Terbaik dari

Selain peraturan dan teknik 
permainan, tentunya dalam 
bermain sepak bola perlu  

untuk mengenakan kelengkapan 
seperti pakaian, sepatu, sarung 
tangan, dan jenis bola yang tepat. 
Dari banyaknya store yang menjual 
perlengkapan sepak bola, Fisik 
Sport bisa menjadi salah satu pilihan 
yang tepat bagi Anda yang sedang 
mencari kebutuhan sepak bola. 
Produk yang ada di gerai Fisik Sport 
dijamin asli dan berkualitas baik.

Salah satu produk teranyar nya 
adalah sepatu sepak bola dan 
futsal keluaran brand Adidas 
seri Predator 18.3 dan Adidas 
X 18.3. Sepatu ini juga yang 
menjadi pilihan favorit karena 
material yang nyaman dan 
desainnya yang keren. Adidas 
Predator juga tersedia dalam 
beberapa ukuran dan warna, 
serta diproduksi pula untuk 
dewasa dan anak-anak sehingga 
pengunjung dapat tampil kompak 

dengan seluruh keluarga.
Untuk melengkapi penampilan 
Anda yang ingin berolah raga, 
Fisik Sport juga menyediakan 
pilihan jersey, kaos kaki, dan 
bola sepak yang tak kalah keren. 

Ingin melengkapi kebutuhan 
olahraga Anda? Segera 
kunjungi Fisik Sport di lantai 1 
Summarecon Mal Serpong.

FISIK SPORT 

Untuk Para Pecinta Olahraga
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Bulan ini di tahun 2018 terasa lebih ramai dibanding dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Bersamaan dengan dirayakannya hari raya idul fitri, digelar juga 
musim pertandingan sepakbola paling ditunggu di dunia. Yes World cup 2018.
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in stYle

Bareng SahaBat

InSpIraSI
Gaya Sporty
NoNtoN Bola 

Semangat untuk mendukung negara 
favorit berlaga meraih predikat 
juara mulai terasa di awal periode 

event ini dihelat. Tawaran teman dan 
keluarga untuk berkumpul sekaligus 
menonton pertandingan bersama pun 
mulai berdatangan. Kira-kira gaya sporty 
seperti apa yang cocok digunakan ya? 
Intip tips berikut yuk!

guNakaN jersey Negara 
piLiHaN
Bagi Anda pecinta bola pasti akan 
merasa begitu bahagia dan tentunya akan 
mengeluarkan segala atribut kesayangan 
demi mendukung tim andalan. Gunakan 
baju bola atau jersey dari negara andalan 
Anda sebagai dress code saat nonton 
bareng bersama teman. Akan lebih baik 
digunakan saat negara yang Anda jagokan 
bertanding. Jersey tidak selalu digunakan 
oleh pria. Wanita juga tidak kalah 
menarik jika menggunakan jenis pakaian 
ini. Padankan dengan celana jins, sneaker 
dan topi, Anda siap untuk berbaur 
dengan crowd. 

BerHijaB? guNakaN Baju 
sporty deNgaN outer 
kereN
Tentunya tren fashion untuk hijab juga 
tidak jauh beda dengan tren fashion 
dunia, salah satu fashion statement yang 
sedang in saat ini yaitu gaya sporty. Anda 
bisa memilih jaket berukuran besar 
atau gunakan outer sebagai tambahan 
penampilan casual Anda. Beberapa 
brand olahraga besar seperti Nike, 
Adidas, Puma telah mengeluarkan seri 
pakaian yang bisa digunakan untuk Anda 
yang berhijab agar tetap sopan namun 
sporty. Tetap ingin menggunakan jersey 
agar bisa serasi dengan pasangan? Bisa 
diakali dengan menggunakan kaos lengan 
panjang lalu dipadukan dengan kaos bola 
kedodoran. 

sesuaikaN Lokasi deNgaN 
jeNis pakaiaN aNda
Jika tawaran nonton bareng di sebuah 
cafe, tidak ada salahnya menambah 
fashion item tambahan seperti jaket 
jins atau leather jacket. Jika menonton 
di ruang terbuka seperti, usahakan 
menggunakan pakaian berbahan katun 
untuk menyerap keringat. Pilih juga 
bawahan yang nyaman. Celana kargo 
berpotongan 7/8 atau yang tak terlalu 
pendek adalah pilihan paling tepat. 
Jangan gunakan celana super ketat 
apalagi terlalu pendek. 

uNtuk aLas kaki, sNeaker 
adaLaH yaNg paLiNg pas
Sekarang ini, tren sepatu sedang merokot 
cepat. Kini sepatu sneakers dan running 
shoes tak lagi hanya dikenakan ketika 
olahraga, namun juga untuk aktivitas 
sehari-hari hingga untuk hang out. 
Hampir semua brand olahraga dunia 
berlomba mengeluarkan tipe sepatu 
terbaru yang digemari masyarakat, tak 
jarang hingga menggandeng artis dunia. 
Momen kali ini bisa Anda manfaatkan 
untuk ‘sedikit’ pamer atas koleksi sepatu 
Anda. Perhatikan lokasi, jika outdoor, 
pilih sepatu yang ‘tahan banting’ dari 
hujan dan kotoran. Tentunya sepatu yang 
tidak menyiksa kaki Anda saat mengantri 
masuk dan keluar venue atau berjalan 
dari dan ke area parkir.

aksesoris seBagai 
peLeNgkap peNampiLaN 
Pilihan tas untuk menonton bola di 
stadion adalah tas punggung atau 
jika di ruang tertutup gunakan tas 
bahu bermodel sporty karena jenis 
tas ini membantu tangan Anda bebas 
bergerak dan lebih nyaman. Atau Anda 
bisa mengikuti tren fashion dengan 
menggunakan fanny pack, tas selempang 
mungil dengan berbagai bahan dan 
warna. Brand lokal hingga internasional 
seperti Supreme, Gucci, Balenciaga tidak 
mau kalah dengan turut mengeluarkan 
statement item ini. Memiliki fungsi ganda, 
selain mendukung gaya Anda menjadi 
stand out, juga berguna sebagai tempat 
menyimpan dompet, tisu, parfum dan 
perlengkapan lain. 



 
scientia square park

Hera
Bomber patch jacket 

by J.Reps, 
Cropped sweater and shorts  
by STAR Department Store

erick
Jacket, polo shirt and shorts 

by Hammer

Models: Hera & erick ; Photographer: ely ricardo;  
Stylist: radhitio anindhito; Make Up Artist: Nadya Naufel

The game of l ife is  a lot l ike football . 
You have to tackle your problems , block 
your fears ,  and score your points when 

you get the opportunity .
 – Lewis Grizzard, American Writer –
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Sweater and pants by 
STAR Department Store

“Accept the 
challenges so that 
you can feel  the 
exhi larat ion of 

v ictory .  “
 – George S. Patton, 

Former Senior Officer of US 
Army –

Turtleneck top and 
denim overall by STAR 

Department Store

Sweater, hoodie shirt by 
STAR Department Store, 

Pants by Hammer

“ We have a great sense of togetherness . 
It is  our team spirit  that has taken us 

to this World Cup”
 – Robbie Keane, Irish Footballer  – 

 
scientia square park

 
scientia square park
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Bomber Jacket 
by J.Reps

Stripes Dress 
by STAR Department 

Store

“ I l ike to enjoy the 
game and to have 
fun and express 

myself as much as 
I can” 

 – Dele Alli, English 
Professional Footballer  –

Jacket, polo shirt and 
shorts by Hammer

“Sports do not 
bui ld character. 
They reveal  it.”
 – Heywood Broun, 
American Journalist – 

 
scientia square park

 
scientia square park
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Jacket and skirt 
by STAR Department Store, 

Shirt by Hammer

“ You have to 
show up in the 

World Cup, and 
in the World 

Cup anything can 
happen .  ” 

 – Lionel Messi, 
Argentine Professional 

Footballer – 

Long sleeve and shorts
 by STAR Department Store

 
scientia square park

 
scientia square park

Hoodie long sleeve
`and cargo pants 

by STAR Department Store
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Cuisine by The Yumz

Gerai The Yumz yang sudah 
tersebar di beberapa Mal 
di Jakarta dan Tangerang ini 

memiliki konsep open kitchen, dimana 
customer dapat melihat dan merasakan 
langsung proses pembuatan makanan 
dan minuman yang ada di The Yumz. 
Salah satu menu signature The Yumz 
adalah cheese baked rice dan claypot rice.

Bagi Anda pecinta keju, tentunya cheese 
baked rice menjadi salah satu menu 
yang wajib untuk dicoba. Nasi yang 
dipanggang dengan berbagai macam 
topping daging serta lelehan keju 
mozzarella ini merupakan hidangan 
favourite bagi para customer The Yumz. 
Selain itu, The Yumz juga menjadikan 
menu claypot rice sebagai salah 
satu menu andalannya. Claypot rice 
merupakan nasi yang juga dipanggang 
dengan daging diatasnya, tetapi berbeda 

Delicious

Asian – Western 
dikenal dengan makanan oriental nya, imperial 
Group melebarkan sayapnya dengan membuka gerai 
makan dengan konsep yang berbeda, the Yumz. 
Berdiri sejak tahun 2015, restoran di bawah payung 
imperial Group ini menyajikan olahan makanan ala 
Asian – Western dari makanan pembuka, snack, 
hingga makanan utama. selaras dengan visi misi 
imperial, kesegaran dan kualitas makanan menjadi 
kunci penting untuk memberikan yang terbaik bagi 
para pelanggannya.
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dengan cheese baked rice, claypot rice 
tidak menggunakan lelehan keju, namun 
diganti dengan telor mata sapi, baik 
matang maupun setengah matang.

Tentunya, bukan hanya itu saja, The 
Yumz masih memiliki banyak varian 
menu seperti makanan ringan, roti, 
varian mie dan nasi goreng, hingga menu 
pasta. Tidak ketinggalan menu dessert 
spesial dari The Yumz sebagai hidangan 
penutupnya.

Selain harganya yang terjangkau 
dengan porsi yang lumayan, The Yumz 
membangun suasana yang homey 
dengan desain restoran yang santai, 
sehingga membuat pelanggan lebih 
betah berlama-lama sembari berbincang 
dengan sahabat maupun keluarga. The 
Yumz merupakan restoran yang cocok 
bagi Anda yang gemar dengan olahan 
makanan oriental asia maupun western. 

Penasaran mencoba menu di The Yumz? 
Kini The Yumz hadir di Downtown Walk 
Summarecon Mal Serpong, loh! Jangan 
lupa ajak sahabat dan keluarga ke The 
Yumz, ya. 
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Taukah Anda, bahwa sepak bola ini ternyata juga 

mempunyai banyak manfaat  bagi sang buah hati Anda? 

Penasaran kan apa saja manfaat bermain sepak bola 

bagi sang buah hati? Simak artikel SMSBlast berikut ini!

perkemBaNgaN Fisik

Dua kriteria paling penting yang harus dimiliki pemain 

sepak bola adalah harus sehat dan gesit. Permainan 

ini mengharuskan anak-anak berlari lebih cepat untuk 

mengejar bola di lapangan yang cukup besar. Aktivitas 

ini membangun daya tahan dan kecepatan si kecil. 

Karena tubuh anak jadi lebih bugar, bermain sepak bola 

menurunkan risiko si kecil untuk terkena diabetes tipe 2 

dan kelebihan berat badan seperti obesitas.

Aktivitas yang mengharuskan gerak tubuh jelas sangat 

bagus untuk perkembangan anak dalam segi kesehatan 

fisik. Selain membuat metabolisme tubuh lancar, 

sepak bola sangat baik untuk meningkatkan kapasitas 

aerobik serta menjaga kesehatan jantung. Tidak hanya 

itu, karena dalam olahraga ini anak diharuskan untuk 

berjalan, berlari, dan juga sprint. Sehingga nantinya 

kekuatan, fleksibilitas serta ketahanan tubuhnya akan 

terlatih juga.

perkemBaNgaN psikis

Sepak bola juga memengaruhi perkembangan psikis 

anak, lho. Pertama, sepak bola adalah olahraga yang 

sangat menyenangkan. Menggiring bola dan berusaha 

untuk memasukkannya ke dalam gawang akan 

membangun suasana menjadi seru. Ini membuat anak 

menjadi gembira, bersemangat, dan antusias ketika 

berkumpul dan bermain dengan teman sebaya.

sociaL skiLL

Dengan bekerja sama dalam tim, anak belajar 

bagaimana cara berkomunikasi dan berkoordinasi 

dengan orang lain. Bertukar ide dengan cara yang dapat 

dipahami dan dipelajari sehingga tim bisa bermain 

dengan baik dan membawa pulang kemenangan. 

Sepak bola juga mengajarkan nilai kebersamaan dan 

sportivitas. Tanpa rasa ini tak mungkin suatu tim dapat 

memenangkan pertandingan karena para anggota harus 

bekerja sama sebagai satu kesatuan tim. 

Itulah beberapa keuntungan sepak bola untuk si kecil, 

bagaimana menurut Anda?

semua orang tahu bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling 

digemari di dunia. sepak bola merupakan olahraga favorit hampir 

semua orang, dan semua kalangan tak terbatas oleh usia dapat 

menikmati permainan yang dimainkan oleh 22 orang di atas lapangan 

ini.

Manfaat BerMain 
Sepak Bola
Bagi Si kecil
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meNjaga asupaN gizi
Setelah berbagai bentuk latihan fisik sudah mereka 
lakukan, yang paling penting di antara semuanya 
adalah selalu menjaga asupan gizi. Karena dengan 
menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh, dapat 
mengoptimalkan energi dalam bermain sepak bola 
atau dalam pertandingan yang sesungguhnya. Selain 
asupan, pola dan porsinya pun mesti disesuaikan 
dengan kebutuhan tubuh. Umumnya, para pemain 
sepak bola mesti lebih banyak mengkonsumsi 
karbohidrat. 

Itu tadi beberapa program latihan yang biasa 
dilakukan seorang pemain sepak bola profesional 
seperti para pemain liga dunia, SMSLovers! Tertarik 
untuk mencobanya?

Permainan sepak bola yang kini menjadi cabang 

olahraga nomor satu di dunia ini adalah olahraga yang 

membutuhkan tenaga yang maksimal, dan ketahanan fisik 

yang kuat. Maka dari itu, perlu dilakukannya latihan fisik 

sepak bola kalau kita ingin menjadi pemain sepak bola 

profesional yang bisa bertahan lama di lapangan yang 

besar.

Yuk, Intip Latihan 
Pesepak Bola 
Kelas Dunia

Jalan menuju kesuksesan, rahasia 
untuk menjadi ahli dalam bidang 

apapun, adalah latihan. Menurut sebuah 
penelitian adalah latihan selama 10 ribu 
jam setahun. Namun, latihan sepak bola 
kurang tepat jika dihitung berdasarkan 
durasinya. 

Pemain bola professional harus sudah 
menyentuh bola sebanyak 10 ribu kali, 
jika Anda bingung kegiatan apa yang 
dilakukan pemain bola untuk menyentuh 
bola sebanyak itu, simak ulasan dari 
SMSBlast berikut ini.

LatiHaN daya taHaN tuBuH
Daya tahan jantung dan darah 
(kardiovaskuler) bisa dilatih dengan 
melakukan jogging serta gerakan-gerakan 
lain yang dominan memiliki nilai aerobik. 
Latihan ini tentu saja bertujuan untuk 
dapat menambah daya tahan otot tubuh. 
Maksudnya, pemain dituntut untuk 
bergerak dan lari dalam durasi waktu 
yang lama tanpa mengalami kelelahan 
yang berlebihan.Tindak lanjut dari latihan 
ini adalah dengan menambah intensitas 
dan kualitas gerak, agar bisa berpengaruh 
dalam stamina mereka di lapangan. 
Sampai akhirnya mereka mampu 
melakukan gerakan cepat dalam waktu 
yang lama, stabil, dan konsisten.

LatiHaN kekuataN
Latihan beban sudah terbukti sangat 
efektif  untuk meningkatkan kekuatan 
pemain sepak bola. Latihan ini dilakukan 
dengan terlebih dulu melakukan gerakan 
push up, pull up, back up, squatrush dan 
squat jump. Lalu dilanjutkan dengan 
melakukan proses latihan menggunakan 
beban yang sebenarnya.

LatiHaN kecepataN
Dalam dunia olahraga, khususnya dalam 
permainan sepak bola, kecepatan 
adalah salah satu hal yang paling utama 
yang harus dimiliki oleh para pemain. 
Karena pemain dituntut untuk bisa 
bergerak dengan cepat tanpa kehilangan 
kesimbangan. Bentuk latihan yang biasa 
mereka lakukan adalah salah satunya lari 
bolak balik dengan jarak 6 kilometer.

LatiHaN keLeNturaN
Sebagai pemain sepak bola yang 
profesional, tentu dituntut untuk 
dapat lebih fleksibel agar dapat 
bergerak dengan lincah untuk 
mengubah arah dan berbalik badan 
saat bermain sepak bola. Selain 
itu pula, kelenturan berpengaruh 
dalam mencegah terjadinya cedera 
di bagian persendian dan otot. 
Program latihan fleksibilitas yang 
biasa mereka terapkan adalah 
dengan melakukan peregangan 
dengan benar. Di antaranya adalah 
dengan mencium lutut, sikap lilin, 
dan lain-lain.
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From Zero
to Hero

Siapa yang tak kenal Neymar Jr? Bagi Anda pencinta olah 
raga sepak bola pasti sudah tak asing lagi dengan nama 
yang satu ini. Pemain berusia 26 tahun yang lahir dari 
kalangan bawah di salah satu kota kecil di Brasil, Mogi 

das Cruzes. Kecintaannya terhadap sepak bola tumbuh sejak  
ia masih kecil, ditambah lagi ayahnya, Neymar Sr. adalah 
mantan pesepak bola pada klub menengah di kotanya dulu. 

Bakatnya disadari oleh seorang pelatih di kotanya ketika 
Neymar kecil berlari-lari di pertandingan ayahnya kala itu. Ia 
kemudian dibawa ke Portuguesa Santista yang merupakan 
tim amatir lokal untuk diasah kemampuannya dalam 
memainkan bola. Prestasi pertama laki-laki berzodiak 
Aquarius ini adalah menjadi top scorer di pertandingan 
perdananya pada usianya yang masih tujuh tahun saat 
itu. Ia kemudian masuk ke klub U-15 di Santos FC 
yang dibentuk khusus untuk dirinya yang sangat 
potensial.

Mengawali karir profesionalnya di klub 
Santos asal Brasil, Neymar mulai 
dikenal sebagai bintang sepak 
bola muda dan juga banyak 
dikontrak untuk iklan produk-
produk di negerinya. Di awal karirnya 
tersebut Neymar berhasil mengubah kondisi 
kehidupan keluarganya dari nol menjadi 
perlahan beranjak menjadi lebih baik. Di tahun 
2013 Neymar menandatangani kontrak menjadi 
pemain klub besar Spanyol, FC Barcelona, dengan catatan 
biaya transfer tertinggi saat itu yaitu sebesar 57 juta Euro. 
5 tahun cemerlang di Barca, Juninho –panggilannya dalam 
keluarga, diboyong ke Paris Saint Germain dengan buy-out 
clause sebesar 222 juta Euro atau setara dengan Rp 3 triliun 
yang menjadikannya pemain termahal dunia.

Saat usianya masih 24 tahun, Neymar sudah mengukir 
segudang prestasi di bidang sepak bola. Ia telah mengantongi 
kurang lebih 12 piala untuk tim yang ia bela, yang antara lain 
adalah  Liga Champions dan FIFA Club World Club untuk 
Barcelona di tahun 2015. Dirinya yang kini bermain sebagai 
penyerang di klub PSG juga pernah memenangi penghargaan 
European Golden Shoe dan pemain terbaik di tahun 2014, 
serta terdaftar pada nominasi bergengsi dunia sepak bola 
Ballon d’Or tahun 2015 lalu.

Menjelang laga terbesar FIFA World Cup 2018 yang akan 
digelar di Russia pada 14 Juni  vhingga 15 Juli tahun ini, 
Neymar Jr. akan membela timnas Brasil yang tergabung dalam 
Grup E yang pertandingan perdananya dijadwalkan tanggal 
22 Juni 2018 melawan Costa Rica.  Bernomor punggung 
10, ia menjadi pemain kunci timnas Brasil yang telah 5 kali 
menjuarai Piala Dunia. Untuk menghadapi turnamen sepak 
bola terbesar yang diadakan empat tahunan ini Neymar 
melakukan latihan ketat dan persiapan mental serta fisik yang 
maksimal pasca cedera fisik yang sempat dialaminya beberapa 
waktu lalu. Ia juga berpendapat bahwa performa tim Seleccao 
akan semakin kuat dengan kombinasi pemain terbaik seperti 
dirinya serta dua rekannya, Coutinho yang merupakan 
pemain Barca dan Gabriel Jesus yang saat ini masih dikontrak 
klub Setan Merah.

Wah, sukses terus untuk Neymar Jr, Kita tunggu aksi 
spektakulernya di  Piala Dunia 2018!

Neymar Jr 
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Merencanakan sebuah perampokan 
yang luar biasa selama lima tahun, 
Debbie Ocean  (Sandra Bullock) 
merekrut beberapa wanita cantik 
untuk menjadi timnya. Bersama 
dengan Nine Ball (Rihanna), Lou 
(Cate Blanchett), Rose (Helena 
Bonham Carter) dan tiga rekan 
wanita lainnya, Ocean berencana 
untuk menerobos masuk sebuah 
acara meet gala yang akan banyak 
dihadiri oleh bintang populer dunia.  
Dalam aksinya tersebut, hanya satu 
tujuannya yaitu mencuri kalung 
bernilai US$ 150 juta milik seorang 
bintang bernama Daphne Kluger yang 
diperankan oleh Anne Hathaway. 
Ocean’s 8 merupakan reboot dari 
Ocean’s Trilogy dan spin off dari 
Ocean’s Eleven yang rilis pada tahun 
2001 silam.

Sylvester Stallone kembali membintangi sekuel Escape Plan sebagai Ray Breslin, seorang 
tim elit spesialis keamanan terlatih yang biasa membantu membebaskan tahanan  
dari  dalam penjara. Dalam film garapan Steven C. Miller ini, Breslin dihadapkan pada 
situasi di mana rekannya, Shu Ren (Xiaoming Huang) diculik dan menghilang dari 
dalam  penjara yang rumit bagi tahanannya untuk melarikan diri. Dalam aksinya kini, 
Breslin mengerahkan bantuan mantan relasinya untuk melacak keberadaan Shu Ren dan 
bagaimana ia bisa diculik.

Sutradara : steven c. miller
Produksi  : lionsgate
Pemeran  : sylvester stallone, dave Bautista, Jaime King,   
    Xiaoming huang

Ocean’S 8
Sutradara: Gary ross
Produksi: Warner Bross Pictures
Pemeran: sandra Bullock, Anne 
hathaway, rihanna, cate Blanchettn

Petualangan keluarga super berkostum merah hitam 
kembali dimulai ketika Helen harus menjalankan misi 
dan pada saat yang bersamaan, keluarga tersebut 
sedang berusaha menjalankan hidup normal layaknya 
keluarga pada umumnya. Bob yang merasa harus 
bertanggung jawab terhadap anak-anaknya di rumah 
pun akhirnya kembali turun menjadi superhero ketika 
musuh yang brilian muncul. Film ini akan diramaikan 
oleh munculnya Frozone dalam aksi heroik keluarga 
Bob dan Helen, serta Jack, anak mereka yang kini 
telah memiliki kekuatan super.

Kulari ke Pantai menceritakan tentang seorang anak pantai berusia 10 tahun bernama 
Sam yang berasal dari Rote, NTT. Bersama sang Ibu, Uci, ia berencana melakukan 
perjalanan darat dari Jakarta menuju Banyuwangi untuk bertemu peselancar idolanya 
dipantai G-Land. Berbeda dengan dirinya, Happy, yang merupakan sepupu Sam di Jakarta 
memiliki sifat yang suka merendahkan Sam di hadapan orang lain. Ibu Happy memintanya 
untuk ikut serta dalam perjalanan Uci dan Sam agar ia bisa bertingkah laku lebih baik lagi. 
Namun dengan kehadiran Happy, perjalanan Sam dan Uci pun  banyak menemui hal-hal 
di luar dugaan dan di luar rencana mereka berdua.

Sutradara: Brad Bird
Produksi: Walt disney Pictures
Pemeran: holly hunter, craig t. 
nelson, sarah vowell, huckleberry

Sutradara: Riri Riza
Produksi: miles films
Pemeran: maisha Kanna, marsha 
timothy, lilli latisha, dodit 
mulyanto

Kulari ke Pantai
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BtoB
Penggemar KPOP khususnya BTOB 
sudah mulai digoda oleh pengumuman 
terbaru mengenai comeback mini album 
boyband ini yang ke-11. Mini album 
berjudul ‘This is Us’ ini akan dirilis pada 
28 Juni 2018 setelah Lee Chang Sub 
dan kawan-kawan sukses comeback 

tahun lalu. Berada di bawah naungan 
CUBE Entertainment, BTOB yakin karya 
terbarunya akan rilis seperti versi musim 
panas dari Missing You, lagu yang mereka 
luncurkan pada tahun 2017. Selain mini 
album, BTOB juga secara bersamaan 
meluncurkan akun Instagram resmi      
@cube_official_btob.

Warnai Musim Panas Tahun Ini

Comeback
KPOP

Ragam karya musik dari 
Korea Selatan atau KPOP 
selalu menjadi hal yang 
menarik bagi generasi 
muda di seluruh dunia, tak 
terkecuali di Indonesia. Nah 
di bulan Juni ini, ada beberapa 
boy band dan girl band yang 
akan comeback. Penasaran 
kan, SMSLovers? Yuk, simak 
informasinya di sini!

sHiNee
Setelah sepuluh tahun berkarya, grup beranggotakan 
Taemin, Min Ho, Onew, dan Key ini kembali merilis 
mini album yang terbagi dalam tiga tahap. Mini 
album pertama bertajuk ‘The Story of  Light Ep. 1’ 
telah dirilis Mei lalu. Pada 11 dan 25 Juni SHINee 
akan lanjut mengeluarkan mini album ‘The Story of  
Light Ep. 2’ dan ‘The Story of  Light Ep. 3’. Akan ada 
empat buah lagu dalam peluncuran mini album tahap 
keduanya yaitu Chemistry, Electric, Drive, dan Who 
Waits for Love. Dalam comebacknya kali ini SHINee 
masih tetap mempertahankan ciri khasnya dengan 
mengedepankan konsep retro.

Wanna one
SMSLovers penggemar Kang Daniel CS? 
Pasti sudah menunggu dong lagu terbaru dari 
Wanna One. Boy band yang dalam waktu 
dekat ini akan menggelar konser di Indonesia 
baru saja merilis lagu berjudul Light dan 
langsung merajai tangga lagu Korea Selatan lho, 
SMSLovers! Tak hanya Light, lagu-lagu Wanna 
One lainnya seperti Kangaroo, Hourglass, dan 
Forever and A Day juga masuk ke dalam 10 
teratas tangga lagu Korea.

Blackpink
YG Entertainment telah membocorkan 
lagu-lagu Blackpink dalam mini album 
terbarunya ‘Square Up’ yang akan segera 
rilis di bulan Juni 2018 ini. Menurut teaser 
yang sudah ditayangkan, Blackpink akan 
kembali dengan empat lagu dalam mini 
album yang diberi judul Ddu-du-ddu-du, 
Forever Young, Really, dan See U Later. 
Hmm, tidak sabar ya SMSLovers untuk 
kembali mendengarkan merdunya suara 
Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa?
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Tahukah, SMSLovers? Ternyata sebelum World 
Cup, pernah diadakan beberapa pertandingan 
sepak bola internasional, antara lain British Home 

Championship pada tahun 1884, Olimpiade Musim 
Panas pada 1900 hingga 1928, serta Olimpiade Interkala 
pada tahun 1904.

Pada pertandingan pertama World Cup 1930, sebanyak 
13 negara dari Eropa dan Amerika menjadi peserta. 
Awalnya tidak ada negara Eropa yang bersedia mengikuti 
Piala Dunia pertama ini karena perjalanan ke negara 
tuan rumah yang memakan waktu sangat lama melalui 
jalur laut. Jules Rimet sendiri yang akhirnya menunjuk 
Belgia, Perancis, Rumania, dan Yugoslavia untuk bertolak 
dari Eropa menuju Benua Amerika. Uruguay dalam laga 
perdana World Cup berhasil memegang gelar juara 
setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2.

Sejak tahun 1930 hingga 2018 ini, FIFA telah menggelar 
sebanyak 21 pertandingan yang dilaksanakan setiap 
empat tahun sekali, kecuali pada tahun 1942 dan 
1946 akibat bergulirnya Perang Dunia II. Hal tersebut 
menjadi salah satu kendala laga internasional ini untuk 
melaksanakan pertandingan dan juga kesulitan mobilitas 
para peserta kala itu yang harus menghabiskan waktu 
hingga tiga minggu untuk tiba di negara tuan rumah yang 
terpisah benua.

MENGENAL 
SEJARAH 
WORLD CUP

jadWaL pertaNdiNgaN FiFa 
WorLd cup 2018 russia

Di tahun 2018 ini, sebanyak 32 tim 
nasional akan berlaga di Piala Dunia 
2018 pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018 di 
Rusia. Berikut adalah jadwal lengkapnya 
SMSLovers!

Jadwal pertandingan 16 besar, perempat final, semi final, perebutan juara ke-3, dan 
final berdasarkan penghitungan hasil ketiga pertandingan babak penyisihan di atas.

World cup merupakan pertandingan 
sepak bola tingkat dunia yang digagas 
oleh Presiden fifA (fédération 
internationale de football Association), 
Jules rimet. Pertandingan ini pertama 
kali digelar pada tahun 1930 dan 
menunjuk Uruguay sebagai negara 
tuan rumah atas pertimbangan 
kemenangan tim Uruguay dua kali 
berturut-turut pada pertandingan 
internasional sebelumnya. 

Seiring waktu, peserta FIFA World Cup 
pun semakin bertambah. Sejak awal 
pertandingan di 1930 hingga 1978 hanya 
terdaftar 16 tim peserta, kemudian di 
tahun 1982 menjadi 32 peserta hingga 
saat ini dan di tahun 2026 mendatang 
peserta World Cup akan bertambah 
menjadi 48 tim. Negara yang sampai 
saat ini memimpin peringkat Piala 
Dunia adalah Brasil dengan total 5 gelar 
juara, disusul Italia dan Jerman dengan              
4 kemenangan, Argentina dan Uruguay 
di posisi ketiga berkat dua juara, serta 
Perancis, Inggris, dan Spanyol dengan 
masing-masing menjuarai satu Piala 
Dunia. Jerman sendiri saat ini menjadi 
juara bertahan berkat kemenangannya 
pada Piala Dunia 2014 lalu yang 
dilaksanakan di Brasil. Nah, di tahun ini 
SMSLovers menjagokan tim nasional 
mana nih?
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Aries susAnTi

BaNgga produk origiNaL

Football Boots (FB) merupakan 
sebuah komunitas pecinta sepatu 
sepak bola dan futsal orisinal di 

Indonesia. Asal mula komunitas ini 
berawal dari forum kaskus, terbentuk 
pada 6 Maret 2009. Football Boots (FB) 
mengatakan olahraga sepak bola dan 
futsal sangat berkembang di Indonesia 
dan sepatu merupakan instrumen 
utama dari olahraga sepak bola dan 
futsal selain dari bola dan lapangan 
sepakbola atau futsal itu sendiri.

Sesuai dengan slogan komunitas ini yaitu 
“Style First Skill Later” bermain sepak 
bola atau futsal tidak menitikberatkan 

kepada skill atau keahlian dalam 
bermain, namun lebih diutamakan 
untuk penampilan, kenyamanan, dan 
kebanggaan memakai barang orisinal. 

Terbentuknya komunitas FB ini berdiri 
dengan tujuan untuk mengenalkan 
kepada masyarakat khususnya 
masyarakat yang menggandrungi 
sepak bola dan futsal ini bahwa hobi 
mengoleksi sepatu orisinal bisa menjadi 
daya tarik tersendiri.

Football Boots memiliki kegiatan 
antara lain bermain futsal dan sepak 
bola yang selalu diinformasikan melalui 

media sosial Football Boots. Selain itu 
juga akun twitter @FBootsIndo dan 
forum Football Boots aktif  memberi 
informasi ter-update mengenai 
sepatu sepak bola dan futsal serta 
tips membedakan sepatu asli dengan 
sepatu palsu yang beredar di pasaran. 
Cabang dari komunitas ini juga sudah 
terdapat di beberapa daerah seperti 
daerah Jakarta, Tangerang, Bandung dan 
Cirebon.

Bagaimana SMSLovers, apakah Anda 
tertarik untuk gabung bersama 
komunitas FB?

smslovers, kali ini smsBlast akan mengulas sebuah komunitas yang cocok untuk Anda 
para pecinta dan penggila olahraga sepak bola yang dijuluki fB!

dijuluki spiderwoman, Aries susanti 
Jadi srikandi indonesia di Kejuaraan 
(Panjat tebing) internasional

FootBaLL Boots iNdoNesia : 
Nama Aries Susanti Rahayu, sedang ramai 

diperbincangkan oleh masyarakat berkat prestasi 
yang ditorehkannya sebagai juara dunia pada 

International Federation of  Sport Climbing (IFSC) World 
Cup 2018. Gadis 23 tahun ini berhasil memenangkan 
kategori  speed climbing wanita pada kejuaraan yang 
dilaksanakan di Chongqing, Tiongkok, pada  5 Mei 2018 
lalu. Aries menjadi yang tercepat pada kategori tersebut 
dan mengalahkan lawannya dari Russia dengan waktu hanya   
7,51 detik saja.

Perjalanannya untuk meraih juara dunia kali ini tentu saja 
tidak mudah. Pada kejuaraan dunia sebelumnya Aries tidak 
berhasil menyabet gelar juara, tapi berkat kegigihannya 
dalam berlatih, dara asal Grobogan, Jawa Tengah ini kini 
bahkan duduk di peringkat ke-5 IFSC dunia. Kelihaiannya 
memanjat tebing dengan cepat membuat dirinya nyaris 
memecahkan rekor dunia pada kategori panjat dinding 
vertikal.

Kegemaran Aries pada olah raga panjat tebing ternyata 
berawal dari keisengan semata ketika masih duduk di bangku 
SMP ia ditawarkan oleh gurunya untuk mencoba olah raga 
panjat tebing ini. Berawal dari hal itu, akhirnya Aries berhasil 
menjuarai Kejurnas pada tahun 2017 dan langsung dipanggil 
ke Pelatnas. Prestasi ‘spiderwoman’ Indonesia ini juga tak 
diragukan lagi lho, SMSLovers. Ia pernah menjuarai Asian 
Continental Championship 2017 di Iran dan mendapatkan 
medali perunggu, serta menyabet medali perak di IFSC 
Climbing World Cup 2017 yang diselenggarakan di Xiamen, 
Tiongkok. Di tahun 2018 ini, Aries akan kembali menjadi 
Srikandi yang mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2018 
pada cabang olah raga panjat tebing.

spiderWomaN 
iNdoNesia
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Pesona 
Rusia

Jelajahi

tuan rumah dari piala dunia 
2018 ini menyuguhkan 
destinasi wisata yang 
tidak boleh Anda lewatkan. 
Perpaduan antara keindahan 
alam dengan tatanan kota 
bergaya klasik mampu 
membuat Anda jatuh cinta 
dengan negara terluas di dunia 
ini. segera siapkan koper dan 
tiket Anda untuk menjelajahi 
rusia! 

st. petersBurg 
Wonderful travel destination khususnya bagi pecinta 
sejarah dan kebudayaan. Di sini, Anda dapat 
menemukan lebih dari 2000 perpustakaan, 220 
museum, hingga 80 gedung pertunjukkan. Tak hanya 
itu,  jalan-jalannya juga dihiasi dengan galeri seni, kafe 
dengan gaya bohemian. Suasana romantis dan klasik 
pun sangat terasa di sepanjang kota ini. 

Jika Anda pecinta seni, ini merupakan destinasi yang 
sangat tepat untuk Anda. Tempat utama yang perlu 
Anda kunjungi ialah Church of  the Savior on Blood - 
yang menyerupai St. Basil’s Cathedral dengan kubah 
berwarna-warni. Kemudian, Anda bisa menikmati 
pertunjukkan balet dan opera di Mariinsky Theatre, 
melihat karya-karya memukau dari seniman Rusia dan 
Eropa di State Hermitage Museum dan Erarta Gallery 
serta koleksi dari porselen dan perabotan kaca dari 
abad 15-19 di State Museum of  the History of  St. 
Petersburg. 

Usai berkunjung ke tempat seni, Anda juga bisa 
menikmati Nevsky Prospekt, tempat yang dipenuhi 
dengan penjaja makan dan berbelanja bagi muda-
mudi di belahan lain dari kota ini. 

ruskeaLa, kareLia  
Di barat laut Rusia, tepatnya di utara dari St. Petersburg dan berbatasan 
dengan Finlandia, terdapat salah satu tempat yang paling cantik di dunia 
karena keindahan alamnya. Terlepas dari suasana hiruk-pikuk kota, Ruskeala 
menawarkan suatu atmosfer yang berbeda. Sangat cocok bagi Anda yang 
ingin merasakan sapaan alam yang mempesona dan memanjakan mata 
dengan pemandangan yang sangat menawan. 

Anda akan disuguhi dengan kawasan danau yang sangat luas dengan air 
yang sangat jernih, hutan dengan blueberries dan cloudberries, serta air 
terjun. Sebuah objek wisata yang menjadi sorotan ialah Ruskeala mountain 
park dengan underground lakenya. Anda dapat mengunjungi tempat ini 
di segala musim. Saat musim panas, Anda bisa menyewa perahu untuk 
menyusuri danau, hiking maupun diving. Selain itu, Anda juga bisa menikmati 
‘pertunjukkan cahaya’ yang menawan di tepi danau yang berasal dari sinar 
matahari di kala senja. Sedangkan saat musim dingin, dog sledding dan 
snowmobiling menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan.  

moscoW 
Pergi ke suatu negara rasanya belum pas jika Anda belum 
mengunjungi ibu kotanya. Sedikit berbeda dengan St. 
Petersburg, Moscow lebih menawarkan kesan cosmopolitan. 
Selain bangunan bersejarah dan gereja-gereja yang cantik, 
kota ini dipenuhi dengan beragam restoran kelas atas, 
tempat berbelanja, galeri seni mewah, serta tempat hang-
out dan hiburan malam. 
Jangan lupa mengunjungi St. Basil’s Cathedral, bangunan 
yang unik dengan tiang-tiang berwarna-warni seperti es 

krim yang merupakan ikon dari Rusia. Tak jauh dari situ, 
terdapat pula Red Square dan Kremlin dengan bangunan-
bangunan yang serba merah, serta Pushkin Fine Art 
Museum, salah satu galeri seni berprestis tinggi yang 
berisikan karya-karya seni Eropa. 

Selain itu, di kota yang memiliki penduduk lebih dari 12 juta 
jiwa ini, Anda dapat melihat patung dari Lenin dan Stalin, 
dua pemimpin Rusia yang sangat kontroversial di abad 
ke-20. 
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goLdeN riNg 
Menepi dari kota-kota besar, 
Golden Ring menjadi salah satu 
destinasi cantik yang terdapat 
di Rusia. Kota kecil ini memiliki 
nuansa abad pertengahan dengan 
pemandangan yang seperti di 
lukisan-lukisan. Dipenuhi dengan 
bangunan tua, kota kecil di 
utara Moscow ini memberikan 
Anda kesempatan untuk dapat 
mengeksplor bangunan dengan 
arsitektur yang unik, penuh sejarah 
serta tradisi-tradisi kuno. Kota kecil 
ini dipenuhi dengan kebun ceri, 
pondok-pondok kuno serta kubah-
kubah berbentuk bawang. 

Beberapa spot utama yang dapat 
Anda kunjungi selama perjalanan 
iyalah Sergiev Posad - pusat dari 
gereja aliran orthodox di Rusia, desa 
Suzdal yang cantik serta kota Pylos 
yang tenang - dijulukki sebagai Pearl 
of  the Volga. 

Lake BaikaL 
Inilah danau air tawar tertua (berusia 25 juta tahun) dan terdalam (1.700 m) di dunia. Dikenal 
sebagai ‘Galapagos of  Russia’, danau ini memiliki fauna air tawar yang unik dan tidak biasa. 
Terdapat 27 pulau-pulau kecil dan air yang sangat jernih sehingga Anda dapat melihat dengan 
jarak pandang hingga 40 ke kedalaman danau. Ada beberapa jalur untuk hiking dan mencoba 
berenang di danau meskipun airnya terasa dingin meskipun di bulan Agustus. 

Untuk akomodasi, Anda tak perlu khawatir. Di sekitar danau Baikal ini terdapat banyak 
resort dan hotel. Jika Anda ingin lebih menyatu dengan alam, ada tempat untuk camping di 
tepi danau. Tak diragukan lagi, pergi melihat danau ini akan menjadi suatu pengalaman unik 
tersendiri! 

traNs-siBeriaN raiLWay 
Bersiaplah untuk melakukan perjalanan yang menakjubkan 
dengan kereta di Rusia! Memiliki rute terpanjang akan 
membawa penumpangnya dari Moscow menuju Vladivostok 
(9.258 km) dengan jarak tempuh selama 7 hari! Meski 
demikian, Anda tidak akan merasa bosan dalam perjalanan 
karena Anda akan ditemani dengan pemandangan yang sangat 
indah di luar sana seperti pemandangan pedesaan, hutan 
pinus hingga danau Baikal yang sangat luas. 

Kereta ini akan berhenti di beberapa titik dan merupakan 
pilihan Anda untuk tetap tinggal di kereta menikmati 
makan malam atau mengeksplor beberapa tempat selama 
perhentian. Sangat disarankan untuk Anda mengunjungi kota 
Irkutsk - yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan dari abad 
ke 19 dan dijuluki sebagai Paris of  Siberia. Kota ini merupakan 
kota yang paling dekat dengan Lake Baikal. 
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redmi 6  
JAgoAN yANg lAHiR di 
PERtENgAHAN tAHuN 2018

Setelah sebelumnya sukses dengan 
Redmi 5 dan Redmi 5 Plus, kini 
Xiaomi merilis lagi smartphone 
Redmi 6 dan Redmi 6 Plus. 

Walau baru dirilis di China beberapa 
saat lalu, kabar ini sudah terdengar 
hingga Indonesia, khususnya para pecinta 
Smartphone Xiaomi.

Secara keseluruhan ada beberapa 
perubahan spesifikasi yang diusung duo 
Redmi 6 dibanding pendahulunya.

Dari segi layar, Duo Redmi 6 memiliki 
bentang layar LCD lebih kecil yakni 
5,45 inci, sementara Redmi 5 tahun lalu 
memiliki bentang layar 5,7 inci. Rasio 
aspeknya masih sama yakni 18:9 dan 
resolusi gambar 720 x 1440. Seri terbaru 
Redmi ini mempunyai beberapa pilihan 
warna, antara lain Platinum Silver Grey 

(abu-abu), Rose Gold, Bali Blue (biru 
muda), Quicksand Gold.

Untuk Redmi 6 tersemat AI (Artificial 
Intelligence) dual kamera yang tersusun 
secara horisontal, mirip susunan Xoami 
Mi A1. Masing-masing konfigurasinya 
12 megapiksel untuk sensor utama yang 
memiliki ukuran piksel 1,25 mikron dan 
sensor sekunder 5 megapiksel. Berbeda 
dari “kakaknya”, Redmi 6A hanya 
memiliki kamera tunggal di belakang 
dengan resolusi 13 megapiksel, ditemani 
LED flash. Sementara kamera depannya 
berkonfigurasi 5 megapiksel yang 
dilengkapi dengan teknologi AI untuk 
menghasilkan efek bokeh.

Duo Redmi 6 juga dibekali baterai 
berukuran 3.000 mAh yang diklaim 
memiliki waktu standby  hingga 19 hari. 

Redmi 6A tidak dibekali sensor pemindai 
sidik jari di punggung perangkat. Perannya 
akan digantikan fitur face unlock yang 
tersemat di kamera depan.

Bagaimanakah dengan harga Duo Redmi 
6? Redmi 6 varian kapasitas ROM 32 GB 
akan dibanderol 799 yuan (sekitar Rp 1,7 
juta), dan ROM 64 GB 999 yuan (sekitar 
Rp 2,1 juta). Untuk Redmi 6A akan dijual 
seharga 599 yuan (sekitar Rp 1,3 juta). 
Keduanya akan mulai dipasarkan di China 
mulai tanggal 15 Juni 2018. 

Hmmm…Penasaran kan seperti apa 
kecanggihan dari Duo Redmi 6 ini? Yuk 
tunggu update mengenai penjualannya 
hanya di @sms_serpong atau cek 
langsung ke Mi Store di Lantai Dasar 
Summarecon Mal Serpong!

Dalam acara WWDC (Worldwide Developers Conference) 2018 lalu, 

Apple resmi mengumumkan bahwa akan ada penerus dari ios11 yaitu ios 

12 untuk Anda para pengguna  iPhone, iPad dan iPod Touch.

Craig Federighi, Apple SVP of  Software Engineering menyampaikan 

bahwa update iOS 12 punya banyak fitur baru di bagian komunikasi antar 

pengguna, performa lebih cepat dan mendukung perangkat iPhone 5s 

yang diciptakan tahun 2013. Kira-kira apa saja ya fitur baru yang ada di 

ios 12 ini? Yuk simak disini!

•	 Memoji atau emoji animasi ini dapat dirancang agar terlihat mirip 

seperti Anda.  Anda bisa menambahkan aksesoris di muka seperti 

kacamata, gaya rambut, warna kulit, dan bintik-bintik di wajah.

•	 FaceTime akhirnya mendapat dukungan video chat grup (Group 

FaceTime) di iOS 12. Group FaceTime dapat membantu Anda 

melakukan panggilan secara bersama-sama maksimal hingga 32 

orang.

•	 Siri Shortcuts adalah cara baru yang lebih cepat dan mudah untuk 

mengerjakan beragam hal dengan bantuan Siri. Dengan kecerdasan 

yang dimiliki Siri, pengguna dapat mengatur beberapa aktivitas atau 

kegiatan yang biasa dilakukan secara berurutan dengan menentukan 

frase khusus untuk menjalankan aktivitas tersebut.

•	 Aplikasi Photo juga mendapat sejumlah pembaruan yaitu opsi 

pencarian baru yang telah disempurnakan. Aplikasi dapat membuat 

saran (Sharing Suggestions) tentang apa yang dapat Anda lakukan 

dengan foto-foto yang telah tersimpan dalam album.

ioS 12, FituR bARu 
dAN PERFoRmA 

lEbiH bAik
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Negara terkeciL di ajaNg piaLa duNia

Salah satu negara yang berhasil lolos dalam ajang Piala Dunia 2018 adalah 

Islandia. Hal ini menjadikan Islandia sebagai negara terkecil yang lolos ke 

dalam perhelatan Piala Dunia sepanjang sejarah dengan populasi 335 ribu 

penduduk. Sebelumnya, pada Piala Dunia 2006, negara terkecil dicatat 

Trinidad-Tobago dengan populasi 1.3 juta jiwa.

Nah, itu tadi beberapa fakta unik Piala Dunia 2018. Siapa yang sudah 

tidak sabar menanti Piala Dunia tahun ini? 

Bagi para penggemar sepak bola, Piala 

Dunia menjadi ajang yang selalu ditung-

gu-tunggu. Tahun 2018, perhelatan yang 

diadakan 4 tahun sekali ini akan digelar di 

Rusia. Euforia Piala Dunia pun sudah terasa 

dari jauh-jauh hari. 

Yuk, intip beberapa fakta menarik jelang 

Piala Dunia 2018 : 

Fakta Menarik Jelang 

Piala Dunia 2018

rusia seBagai tuaN rumaH 

piaLa duNia 2018

Untuk pertama kalinya, Rusia akan menjadi 

tuan rumah dalam ajang Piala Dunia yang 

ke-21 tahun ini. Rusia pun telah meny-

iapkan sebanyak 12 stadion yang akan 

digunakan selama turnamen Piala Dunia, 

seperti : Stadion Luzhniki dan Stadion 

Sankt-Petersburg yang merupakan dua 

stadion terbesar di Rusia yang akan digu-

nakan paling sering yaitu masing-masing 

menggelar 7 pertandingan.

zaBivaka, 

maskot piaLa duNia 2018

Pada Piala Dunia tahun ini, maskot 

yang diusung oleh Rusia adalah serigala 

bernama Zabivaka. Arti Zabivaka sendiri 

berasal dari bahasa Rusia yang berarti 

“sang pencipta gol”. Terpilihnya simbol 

serigala merupakan hasil polling 

pendapat oleh masyarakat 

Rusia dengan kandidat lainnya 

harimau dan kucing. Zabivaka 

dideskripsikan sebagai serigala 

yang menawan, periang dan 

percaya diri. Maskot seri-

gala ini ternyata hasil karya 

anak desain mahasiswi di 

Rusia, loh!

BoLa resmi piaLa duNia

Setiap perhelatan turnamen Piala Dunia, bola yang digunakan 

pun tidak luput dari perhatian. Tentunya, bola yang digunakan 

pun harus memiliki standar desain dan teknologi khusus. Untuk 

Piala Dunia 2018 kali ini, bola besutan Adidas menjadi bola resmi Piala 

Dunia 2018 dengan nama Telstar 18. Bola Telstar 18 dibuat dengan motif  putih - 

gradasi hitam ke  abu-abu serta dibubuhi kata Telstar dan logo Piala Dunia 2018 yang 

diberi warna emas. Uniknya, bola Telstar akan diberi semacam chip NFC sehingga 

para penonton dapat turut merasakan langsung melalui smartphone mereka.

Gelaran sepak bola akbar 4 tahun sekali, yaitu 

World Cup sebentar lagi akan berlangsung. 

Euforia pun sudah terasa di berbagai penjuru dunia 

maupun setiap orang.  Euforia masyaraakat Indonesia dalam 

menyambut World Cup juga pasti tinggi, karena diadakan 4 

tahun sekali dan diikuti oleh negara-negara yang lulus seleksi 

ketat. 

peNasaraN BagaimaNa euForia masyarakat 

iNdoNesia ? 

Berbagai lomba dan kegiatan yang berkaitan dengan World 

Cup 2018 digelar di beberapa daerah di Indonesia. Warga 

sekitar memeriahkan World Cup ini dengan mendekorasi 

mulai dari tembok, gang, gapura, pos keamanan, dan sudut-

sudut perumahan lainnya dengan berbagai ornamen World 

Cup. 

Di setiap sudut kota juga diselenggarakan berbagai acara nobar 

atau nonton bareng yang pastinya tidak akan dilewatkan oleh 

masyarakat Indonesia.  Tradisi menonton pertandingan Piala 

Dunia ini bukan sekadar nonton bareng, tapi sudah menjadi 

tradisi sekaligus juga akan membuat suasana lebih seru pada 

saat menonton negara peserta jagoan yang tengah bertanding, 

hal ini juga menjadi moment untuk mengakrabkan satu sama 

lain khususnya bagi para penggemar dan pecinta sepak bola. 

EUFORIA WORLD CUP 

DI MASYARAKAT INDONESIA
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Hallo Redaksi SMSBlast
Saya Bella dari Karawaci, saya dan 
teman-teman sering datang ke 
Summarecon Mal Serpong untuk hang 
out dan makan bersama. Beberapa 
waktu yang lalu, saya sempat bertemu 
dengan orang yang sedang kehilangan 
kunci motornya dan sedang berbincang 
dengan petugas parkiran SMS. Dari 
pembicaraan yang sempat saya dengar, 
orang tersebut lupa mengambil kunci 
motornya sesaat setelah parkir. 
Karena tidak mengikuti secara tuntas 
penyelesaian untuk kejadian kehilangan 
kunci motor tersebut, Apa boleh diinfo 
bagaimana cara melapor kehilangan 
kunci motor seperti itu? Mohon 
jawabannya ya. Terimakasih.

Bella, karawaci

Terima kasih sudah menjadi pengunjung 
setia Summarecon Mal Serpong. Untuk 
pelaporan kehilangan kunci motor, Anda 
bisa langsung melapor kepada petugas 
parkir yang ada di pos pemeriksaan STNK 
ataupun petugas parkir yang sedang 
berkeliling. Kemudian untuk memproses 
kehilangan selanjutnya bisa datang ke 
pusat informasi yang berada di depan 
pintu masuk setiap lobby, Anda akan 
dibantu oleh costumer service kami, untuk 
kehilangan benda lain juga bisa langsung 
melapor ke Costumer Service atau petugas 
satpam yang bertugas di area SMS. 
Semoga informasi ini dapat bermanfaat 
ya., 

Salam Hangat,
Redaksi

* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Juli 2018. 
Pemenang yang beruntung akan diumumkan pada SMSBlast edisi spesial 2018. 

Edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (lima) orang yang beruntung untuk 
memenangkan voucher belanja Summarecon Mal Serpong (SMS) masing- masing 
sebesar Rp 150.000,-. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 

suBjek: smsBLast Lxiv – WatcH tHe matcH

keteNtuaN:
1. Jawab pertanyaan dibawah ini dan kirimkan jawaban Anda melalui email ke 

pr_malserpong@summarecon.com dengan format yaitu isi kolom Subjek 
dengan judul subjek dibawah, sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai 
kartu identitas, alamat, nomor telepon dan jawaban Anda.

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

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

5 orang pemenang yang berhasil  
pada kuis smsBlast edisi Lxiii – mei 2018

Berikut pertaNyaaN uNtuk edisi iNi: 
1. Apa saja jenis dari sepatu sepak bola dan futsal keluaran brand Adidas yang 

menjadi produk teranyar dijual di Fisik Sport?
2. Apa nama tim amatir lokal yang diikuti oleh Neymar Jr pertama kali untuk 

mengasah kemampuannya dalam memainkan bola?
3. Menu signature The Yumz ada dua, sebutkan!
4. Siapakan atlit nasional yang dijuluki ‘spiderwoman’ Indonesia yang baru-baru ini 

memenangkan International Federation of Sport Climbing (IFSC) World Cup 
2018!

1. Jonathan Kennedy, 0878 8395 xxxx
2. Wahyu Sapto Aji, 0838 1347 xxxx
3. Erna Yuli, 0813 8531 xxxx
4. Vivi Andi, 0811 3830 xxx
5. Silvia Aurel, 0817 7112 xxx
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SMS _ Serpong ssqpark
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 LaNtai gF                           

stripe                  
● Disc. Up to 50% 

your Bag spa                                   
●	 disc. 15% s/d 22 Juni 2018

st. james                                           
● Disc. Up to 70%

 LaNtai 1                            

the executive                                               
● Disc. up to 70% up to 40% 

(item tertentu) s/d 30 Juni 
2018

Wacoal                                   
● Disc. Up to 70% (Selected 

item)

antton&co                                            
● Buy 1 Get 20%, Buy 2 Get 

30%, Buy 3 Get 40%

Hush puppies                                      
● Buy 1 Get 20%, Buy 2 Get 

30%, Buy 3 Get 40%
polo                                                 

● Sale 60%, Start from Rp 
100.000up to 30%  (selected 
item) s/d 24 Juni 2018

 LaNtai 2                                                

gNc                                                            
● Disc. up to 28%, Super 

Tuesday,5,12,19,26,& 30 Juni

Lasona                                                 
● Cash Back 100%

ichiban sushi                                                            
● Buy 1 Ramen (Spicy ramen - 

IDR 39.000) Get 1 katsu roll

Hardware                                                             
● Disc. Up to 70%

  
PERIODE JUNI 2018    PERIODE JUNI 2018

     PERIODE MEI 2018

dynamic Bakery & cake                                                             
● Disc. 30% jam 6 sore untuk 

kue basah Disc. 20% untuk 
jam 8 malam untuk roti satuan

solaria                                                     
● Mandiri fiesta point disc 

hingga 20% s/d 31 juni 
2018Back 20 %. Min transaksi 
30

● T-sel point 210 point ditukar 
dgn voucher 25.000 sampai

● Tcash cash back 20% min 
30.000 dengan mak cash back 
Rp. 20.000

carls jr                                                
● Friday is freeday ( portobello 

+ big chz )

old chang kee                                  
● buy 5 get 1 Puff

the coffee Bean and tea 
Leaf                                           

● Disc 30% - 50% off bank Mega

chopstix                                          
● OVO 10% Cash back
Fave 10% chas back

mamas german                                         
● Heineken 4 botol 111.000
 Singha 3 botol 200.000
 konig ludwig 3 botol 

200.0000.
starbuck coffee                                              

● 0&27 juni BOGO any tall 
beverage valid only with 
starbucks card

● 29 Juni BOGO any tall size 
beverages valid only with line 
coupon

● 22 juni tumbler day
● 25-31 juni free beverage tall 

setiap top up 200.000 bca 
credit card

Hop – Hop cafe                            
● Flazz Buy 1 Get 1 Setiap 

Selasa
● Setiap Hari Kecuali Hari 

Selasa Disc 30 % Dengan 
Enggunakan Flazz Berlogo 
Hop-Hop (Debit Gpn 
Disc.20%)

● Sakuku Rp.1,- Setiap Tanggal 
25 Untuk Varian Rasa

● Disc.50% Setiap Jumat Varian: 
Coklat Blend, Cappucino 
Blend, Lychee Tea, Bubble 

Gum, Milk Tea
● Disc. 15% All Varian Sabtu-

Kamis (Credit Bca Dan Flazz). 
Disc 15% All Varian Setiap 
Hari

steak 21                                                      
● hemat untuk berdua

pizza hut 21                                 
● Beli 1 gratis 1 14.00-17.00 

senin-jumat
● Triple Box 250.000 

apaw                                             
● Beli mie dapat the tawar

HaageNdazs                                                      
● BCA buy 1 get 1 setiap senin
 Permata bank 15 %
 Sakuku 60%

chir- chir                                                     
● OVO 10% Cash back berupa 

point

Bengawan solo                                               
● Promo buy 1 get 1 weekday 

(khusus blended)
● Promo Brand Cookies 20 K

excelso                                  
● BNI disc 30% s/d 31 agustus
● Bukopin Disc 30% ( Senin-

Kamis) Min.Transaksi 300.000 
Max.750.000 Sebelum Pb I

● Mandiri Disc 50% Debit 
Dan Credit Min.300.000 
Max.1.000.000 Setiap Hari 
Pukul 16.00-22.00

saigon delight                                         
● UOB disc 20% min.350.000 

before tax service
● BNI disc 15% min.350.000 

before tax service s/d agustus
● Member saigon 10%
 OVO 10% Cash back

imperial kitchen                                          
● OVO cashback 10%

Warung leko                                         
● OVO 10% Cash back

eastern kopi tm                                           
● OVO 10% Cash back setiap 

pembelian 10.000 setiap hari

pancious                            
● Citibank Cashback 50%
● Promo 10% off dgn min.

pembelian 250.000
● Student card disc 15% ( 

min trans 150.000) senin-
jumat. Penukaran harus 
menggunakan kartu debit/
kredit (cashless)

● Penerimaan pembayaran 
OVO cash dan OVO points. 
Promo cashback OVO point 
10%

● Tukar poin telkomsel  400 
poin = 50.000, 80 poin = 
100.000

● Friend ship  minimal 
transaksi 250.000 disc 10% 
menggunakan mamber 
friensip summarecon mal 
serpong

● Min.purchase 50.000 
(sebelum tax & service) akan 
dapat complimentary fried 
mushroom selama program 
late night

● Pancious Promo. Kompetisi 
foto menu baru untuk 

mendapatkan hadiah lewat 
posting foto di Instagram

● Sociolla. Voucher 100.000 
dengan min.pembelian 
200.000

● Disc.15% min.pembelian 
150.000++ dgn menukarkan 
kuponn potongan di iklan 
pancious jakarta city maps

marugame udon                                                      
● paket hemat 200.000 take 

away (jubako box)

pizza marzano                                 
● BCA 20% min.Rp.300.000 

exclude tax & service 
(monday-friday) debet

● DBS disc Rp.50.000 min.
Rp.250.000 exclude tax & 
service 

patbingso                                             
● OVO cashback 10% semua 

makanan
● Sosial media LINE beli 1 

bingsoo free chungmuro

the yumz                                             
● snow ice mango melon Rp. 

8.000
● Disc 30% all fried rice
● OVO 10% Cash backtakjil

the people cafe                                             
● Disc. 15% credit CIMB
● Aqua package 55.000 (mie 

abon + baso + aqua) dan 
(nasi goreng gila + aqua)

sunny side up                                             
● Mix rice 32.900
● Promo mixrice Rp. 32.000 

++ yuzzu tea free

java village                                             
● promo pecel telur Rp. 30.000 

( free minum” sinom,asem 
jawa, es teh , the jahe “)

Hong tang                                             
● Buy 1 get 1
● T-cash cashback 20%
● OVO 10% Cash back

poka ribs                                             
● promo OVO disc 10% semua 

makanan
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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)
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877

Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 5421 0444
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254

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
Fit Plus (GF-206) – 29310568
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) 
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
MI Home (GF-02) – 54204929
Miss Mondial (GF-223B) – 29310419
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
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
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)
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)
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)
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Chapayom (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
Your Bag Spa (Bi-02)

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
Rose Jewellery (GF-246) – 29310700 / 29310701 
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
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
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 
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-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566
Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-10) – 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
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
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bebek Garing (DGF-229) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chatime (2F-16) – 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11)  – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)
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
Fish & Co (DGF-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Frozen Express (2F-IC-09) 
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
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
Mango! (DGF - 19A)
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

Basement

REtAil & otHER SERvicESGround floor

REtAil & otHER SERvicESFIRST floor

Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
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
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
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-07A) – 29171027 Kibo (1F-1C07A)  
Sushi Tei (1F-215 - 217) – 2931 0500

The Duck King (1F-218) – 29310687

FASHioN

Food & bEvERAgES

Food & bEvERAgES

Food & bEvERAgES

FASHioN
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Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
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) 

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)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Food & bEvERAgES

Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
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
Hello Station (2F-27B) – 5464 347

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
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617

Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
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
Khaki Kakiku (2F - 1C06B)
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
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)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Chuan-Chuan (FTA-05)
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
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
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
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
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Original Cake (2F-17) – 5472630
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)  
Planet Popcorn (2F-IC 05A) – 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)

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) 

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Brothers Steak (Unit 19)
Cabe Montoq (Unit 08-09)

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) 
WAKACAO (Unit 05)
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

REtAil & otHER SERvicESsecond floor

ENtERtAiNmENt second floor

SALSA FOOD CITY

FASHioN

Food & bEvERAgES

iSlANd couNtER
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