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Editor in Chief
Cut Meutia

deputy Chief Editor

M

usik menjadi aspek seni yang penting bagi dunia, terutama Indonesia.
Hari Musik Nasional yang sah dirayakan setiap tanggal 9 Maret menjadi
momen untuk mengingat dan mengapresiasi karya musik anak bangsa.
Perjalanan musik Indonesia saat ini tidak terlepas dari karya-karya musisi dari
masa ke masa yang menjadi acuan untuk terus berkarya lebih baik.
Summarecon Mal Serpong turut mengajak pengunjung untuk mengapresiasi
musisi senior sekaligus bernostalgia bersama mengenang masa-masa emas
dunia musik pada era 80-an dalam event bertajuk Musical March “Malam
Nostalgia”. Seperti apa keseruannya? Baca ulasannya pada rubrik Hot On SMS.
Tidak lengkap rasanya jika menonton konser musik tanpa tampil stylish dan
nyaman. Rubrik Fashion Review kali ini memberikan tips fashion items yang
wajib Anda bawa saat menikmati konser musik.
Pendidikan musik sangat penting bagi anak-anak, selain untuk
mengembangkan bakat mereka, sekaligus turut melestarikan musik Indonesia
untuk generasi berikutnya. Ternyata belajar musik sejak dini bagi anak
memberikan beragam manfaat loh, cari tahu detailnya dalam rubrik Family Info.
Selain menikmati musik, Anda dapat menjelajahi tempat bersejarah lahirnya
musik dunia yang menarik pada rubrik Travelers.
Tak ketinggalan, perbaharui informasi lainnya seputar promo yang berlaku
di tenant - tenant terbaik SMS, rekomendasi buku, musik, hingga film terbaru
khusus bagi Anda hanya di SMSBlast edisi Maret 2018 ini.
Beragam karya musik anak Indonesia yang mengharumkan nama bangsa,
wajib kita apresiasi dan lestarikan bersama. Mari kita pupuk rasa cinta dan
bangga serta memberikan dukungan bagi musisi Indonesia dalam menciptakan
karya musik yang kreatif dan inovatif. Selamat Hari Musik Nasional!

Rulli Lazuardi

Editor
I Made Regi Julian
Christina Manihuruk
Siti Muslichatul
Muhammad Fachriza
Regina Caeli

Graphic designer
Tari Anggraini

documentation
Summarecon
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Editor in Chief

Terimakasih kepada seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung terbitnya
SMSBlast Online Magazine. Dilarang mengopi sebagian atau seluruh isi dari majalah ini tanpa persetujuan
dan izin dari penerbit. Saran dan kritik kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com.
© copyright 2018.
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Models: Iko & Ario
Make Up Artist: Patricia Visser
Stylist: Safina Maulida
Contributing Photographer: Ely Ricardo
Location: Kiehl’s – Summarecon Mal Serpong
Wardrobe: Ruffle Dress by Someday; Paisley Red
Shirt by STAR Department Store; Jeans Jacket
and Green Corduroy Trousers by Samuel&Kevin.
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hot on sms
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usik memiliki pengaruh besar pada
kehidupan kita. Saat bekerja, belajar,
melakukan perjalanan, serta melakukan
segala aktivitas yang kita lakukan diiringi dengan
musik. Bukan hanya melenyapkan kebosanan,
namun musik dapat memperbaiki mood seseorang,
meningkatkan fokus, serta menjadikan susana hati
lebih menyenangkan.
Musik sendiri sudah bekembang di Indonesia
sejak lama. Hingga pada tahun 2013, Presiden saat
itu menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik
Nasional guna meningkatkan apresiasi masyarakat
terhadap musik karya anak bangsa. Tanggal tersebut
dipilih karena bertepatan dengan tanggal lahir dari
Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan
Indonesia Raya.
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Sebagai bentuk kecintaan pada musik tanah
air, Summarecon Mal Serpong (SMS) kembali
menghadirkan event tahunan “Musical March”
yang digelar mulai tanggal 8 Maret hingga 1 April
mendatang di panggung Broadway, Downtown Walk
yang merupakan salah satu venue primadona SMS.
Bertajuk “Malam Nostalgia”, SMS ingin mengajak
pengunjung setianya untuk kembali mengingat masamasa indah karya musisi anak bangsa yang mewarnai
kehidupan generasi 80-an agar kecintaan terhadap
musik tanah air selalu tertanam kuat.

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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hot on sms

Betharianata
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Pa n B e r s
Band
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Musical March tahun ini memberikan banyak
kejutan, salah satunya melalui kegiatan Meet &
Greet para Finalis Indonesian Idol tahun kesembilan
dengan guest star HiVi yang ikut mengawali
kemeriahan Musical March pada tanggal 10 Maret
2018. Lagu-lagu era 90-an terasa semakin segar
dengan bakat-bakat luar biasa dari para finalis
Indonesian Idol bersama HiVi.
Tidak lengkap rasanya bernostalgia tanpa
membawa langsung orang-orang yang menjadi kunci
sukses di era keemasan musik tahun 80-an. Tito
Soermarsono, komposer sejumlah lagu ternama
yang sangat booming di tahun 90-an hadir untuk
menyejukkan rasa rindu pengunjung SMS dengan
membawakan lagu-lagu karya ciptaannya seperti
“Kisah Cintaku”, “Kaulah Segalanya”, “Ku Sesali”
serta beragam lagu lainnya pada18 Maret 2018.
Tidak hanya Tito, 25 Maret akan menjadi malam
terbaik karena malam tesebut giliran para musisi
senior seperti: Panbers Band dan Betharia Sonata
turut melepaskan rindu bersama penggemar
dengan memainkan beragam lagu yang langsung
mengundang kenangan masa lalu. Lagu “Bebaskan”
dan “Gereja Tua” Panbers serta hits 90-an “Hati Yang
Luka” Betharia Sonata dipastikan akan membuat
pengujung antusias untuk bernyanyi bersama.
Penyanyi pop dan aktris berdarah Tapanuli,
Christine Panjaitan, juga akan hadir untuk
mengenang kebahagiaan bersama Anda melalui
lagu dari album “Aku Sayang Padamu” dan hits
single “Katakan Sejujurnya” yang membuat karirnya
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melambung di dunia musik tanah air. Dian
Piesesha tidak ketinggalan ikut membagikan
kenangan indahnya dengan deretan lagu genre
pop dan keroncong, “Tak Ingin Sendiri”.
Malam Nostalgia semakin meriah dengan
beragam tembang lawas yang akan dimainkan
oleh Smart Beat Band. Para pengunjung
juga bisa request langsung lagu apa yang ingin
dimainkan sehingga dapat bernyanyi bersama
untuk meluapkan rasa rindu pada masa-masa
indah di tahun 80-an. Musical March tahun ini
akan ditutup dengan penampilan spesial dari
murid-murid Purwa Caraka Music Studio yang
mempersembahkan kejutan menarik dalam
Final Festival Drum 2018 pada 31 Maret 2018
dan diramaikan dengan kehadiran Fajar Edane,
Sandy Winarta, serta Purwa Tjaraka. Kolaborasi
tabuhan drum dan musik era 80-an akan
membuat malam nostalgia semakin enggan
untuk dilewatkan.

Pastikan mampir ya ke rangkaian Musical
March, di jamin bisa membawa Anda bernostalgia
kembali bersama para musisi senior tanah air
dengan karya terbaiknya yang menjadi hits di
era 80-an dan 90-an. Melalui Malam Nostalgia,
diharapkan dapat mengobati kerinduan serta
mengingat kesuksesan karya musik tanah air yang
pernah mengisi memori indah para pengunjung
akan lagu-lagu nostalgia di era keemasannya.
Jangan khawatir atau takut ketinggalan
keseruan Malam Nostalgia. Anda masih bisa
menyaksikan beragam penampilan karya musisi
legendaris Indonesia dengan membeli tiket
Musical March yang bisa didapatkan pada berbagai
platform seperti RajaKarcis, Goers, Karcis.co.id,
Go-Tix, dan Tiket.com.
Jadi, tidak semua kenangan masa lalu itu
menyedihkan kan? Yuk ikuti kemeriahan bermalam
sambil bernostalgia bersama Musical March!
Let’s Bring Back The Glory of 80s!

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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last event
Bulan Februari kemarin,
tidak hanya mengusung perayaan
Imlek tapi juga banyak keseruan
lainnya di Summarecon Mal Serpong
(SMS) dan Scientia Square Park
(SSQPark) mulai dari acara musik,
ajang pencarian bakat modeling,
sampai aktivitas bersama hewan
peliharaan kesayangan, yuk simak
ulasannya berikut ini.

Warna – Warni FeBruari
SMS & SSQPARK
FortunE VallEy

Perayaan Tahun Baru Imlek 2567 beberapa waktu yang
lalu sangat meriah dan berkesan khususnya bagi para etnis
keturunan Tionghoa yang merayakannya. Summarecon
Mal Serpong pun turut serta dalam kemeriahan Imlek,
dengan mengangkat tema FortunE VallEy – Feel
the ambition of China town. Seketika area Forum
SMS disulap menjadi suasana layaknya berada di kawasan
China Town, terlihat antusias para pengunjung yang
menjadikannya sebagai spot untuk berfoto dengan latar
belakang arsitektur bangunan tradisional khas China yang
di dominasi dengan warna merah sehingga terasa seperti
di tempat asalnya. Tentunya juga area China Town ini di
kemas secara ciamik dan sangat instagrammable.
Berbagai penampilan menarik lainnya juga cukup sukses
menghibur para pengunjung SMS seperti pertunjukan
Barongsai pada setiap akhir pekan, Oriental Dance
berupa tarian lampion & Kipas, Puppet Master Dance,
Oriental Acoustic, dan School Performance turut hadir dan
memeriahkan semarak perayaan tahun baru Imlek di tahun
2018 yang jatuh pada tanggal 16 Febuari kemarin.

12

SMSBLAST MAgAzine - maret 2018

GadinG modEl sEarCh
Gading Model Search atau GMS merupakan ajang pencarian bakat bergengsi
di bidang modeling dan menjadi rangkaian acara dari Jakarta Fashion Food &
Festival (JFFF) yang sudah banyak melahirkan alumni-alumni yang berprestasi
dalam dunia modeling di tingkat Nasional maupun International.
Rangkaian audisi Gading Model Search tahun 2018 ini diselenggarakan di
tiga tempat yakni Summarecon Mal Bekasi, Summarecon Mal Serpong
dan La Piazza Mal Kelapa Gading. Kali ini SMS menggelar audisi GMS pada
24 Februari 2018 lalu dan diikuti oleh puluhan peserta.

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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LAST EVENT

PEt’s day out

JaVa Jazz on thE moVE
Siapa yang tidak tahu Java Jazz? Java Jazz tahun
ini berlangsung pada tanggal 2, 3, 4 Maret 2018.
Seperti tahun tahun sebelumnya, Journey to
Java Jazz dalam rangkaian Java Jazz On The
Move (JJOTM) selalu diselenggarakan sebagai
gong kecil, sebelum menyambut ‘The Real
Jazz Sensation’.
Tahun ini, JJOTM kembali diselenggarakan
di Summarecon Mal Serpong pada tanggal
10 Februari 2018. Hal ini direspon sangat
positif oleh pengunjung Summarecon Mal
Serpong. Strategi yang apik diterapkan oleh
penyelenggara acara dengan mengundang
Petra Sihombing untuk tampil pada malam itu.
Ketika Petra menaiki panggung, sontak para
pengunjung SMS pun padat mengerumuni area
Broadway stage SMS. Selain itu, ada pula musisi lain
yang tampil dan turut memeriahkan JJOTM di SMS,
seperti Saxx In The City dan Rega Dauna Project.
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Scientia Square Park (SSQPark) kini
memiliki area baru yang cocok untuk di
jadikan arena bermain sambil berolahraga
bersama untuk para pecinta hewan yaitu
Petopia. Terlebih lagi, Febuari lalu SSQPark
kembali menggelar acara Pets Day Out
yang menjadi destinasi favorit ajang
meet up atau pertemuan bagi para
komunitas dan pecinta hewan.
Pets Day Out bertujuan sebagai tempat
atau wadah bagi para pets lover untuk
menghabiskan waktu yang berkualitas
di hijaunya taman SSQPark. Event ini
ditujukan untuk pengunjung SSQPark
khususnya para penyayang hewan
dan tidak terbatas pada jenis hewan
peliharaan tertentu, baik itu hewan
kucing, anjing, reptil bahkan unggas.
Di acara Pets Day Out lalu semua
hewan peliharaan dapat berkumpul dan
mengikuti serangkaian acara menarik
seperti kompetisi, bazaar, community
meet up, jogging dan live music. Bahkan
ada promo yang khusus dihadirkan
dalam acara tersebut, yaitu bagi
pengunjung yang memiliki hewan
peliharaan, diberikan gratis akses
masuk atau free entry ke SSQpark. Pada
event ini juga dihadirkan bazaar berupa
aksesoris untuk hewan peliharaan,
makanan hewan, pet adoption untuk
kelinci hingga medical check up untuk
kucing dan anjing secara gratis.
Selain seru-nya rangkaian acara
yang dihadirkan di Pets Day Out yang
lalu, ada juga sesuatu yang berbeda di
Pets Day Out kali ini. Para pengunjung
juga dikejutkan dengan kedatangan para
tokoh Star Wars dari komunitas 501st.
Komunitas ini bekerjasama dengan BOS
Foundation datang untuk menghibur para
pengunjung SSQPark dan menggalang dana
untuk pelestarian Orang Utan di Borneo,
Kalimantan.
Bagi Anda yang belum sempat datang
ke event Pets Day Out kemarin, ga perlu
sedih dan kecewa.
Karena akan hadir lagi Pets Day Out
berikutnya dengan berbagai aktivitas dan
keseruan yang lebih meriah, jangan lupa
follow dan terus update informasi di media
sosial @SSQPark.

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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accessories

Dengan harga nya yang relatif
terjangkau dan produk nya yang
lengkap serta selalu update
setiap minggunya membuat
Miniso banyak digemari oleh
masyarakat. Hal ini merupakan
bentuk dedikasi Miniso untuk
pelanggannya yaitu dengan
produk yang murah, high qulity,
dan selalu mengedepankan
kreativitas pada produk nya.
Bagi Anda yang sedang
mencari perlengkapan rumah
tangga, aksesoris, alat tulis,
hingga elektronik, Miniso dapat
menjadi salah satu toko yang
patut dikunjungi. Barang nya
yang lucu dan desain toko
yang simple memang dapat
menarik pengunjung.
Buat Anda yang penasaran
dengan produk-produk Miniso,
kini Miniso kembali melebarkan
gerai nya ke Summarecon
Mal Serpong lantai 2!

M
Find Your Needs

at MINISO
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iniso, merek asal Jepang satu
ini sudah tidak asing lagi di
telinga kita. Mulai berdiri
pada tahun 2013 di Jepang, Miniso
yang didirikan oleh perancang Jepang
Mr. Miyake Junya dan pengusaha
muda China, Ye Guofu, secara aktif
mengeksplorasi pasar internasional
dan telah membuka lebih dari 2600
toko dalam waktu kurang dari empat
tahun di lebih dari 60 wilayah termasuk
Amerika Serikat, Kanada, Rusia,
Singapura, Uni Emirat Arab, Korea,
dan Indonesia.

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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fashion review

2. TOPI. Saat nonton konser, sebaiknya buang jauh-jauh
niat untuk berteduh saat panas atau hujan gerimis, karena
jika konser yang Anda saksikan outdoor, Anda akan sulit
mencari tempat berteduh. Jadi ada baiknya Anda membawa
topi dari rumah agar terhindar dari paparan sinar matahari
yang berbahaya bagi kulit ataupun hujan gerimis yang
membuat kepala pusing. Pastikan topi yang Anda gunakan
tetap stylish ya.

T

aukah Anda bahwa ada dua cara yang bisa Anda
tempuh untuk mendapatkan kembali esensi dalam hal
bermusik. Pertama, memainkan atau menggunakan
berbagai alat musik. Kedua, kalau Anda tidak bisa memainkan
alat musik, tontonlah pertunjukan musik secara langsung.
Siapa yang rela melewatkan sebuah pertunjukan konser
music yang megah dari musisi ternama, baik lokal ataupun
internasional? Entah itu konser musik pop, rock, hingga jazz
semua menarik untuk dinikmati tergantung dari selera musik
Anda. Menonton konser musik tentunya sudah jadi agenda
wajib buat Anda yang suka
menyaksikan musisi favorit
tampil secara live.
Lokasi konser yang
kebanyakan digelar di area
terbuka atau outdoor, biasanya
akan penuh dengan sesama
pecinta musik atau musisi yang
sedang tampil. Maka tidak
ada salahnya Anda juga harus
mempersiapkan diri. Bukan
hanya soal kondisi tubuh yang fit
dan sehat, tetapi pakaian yang
dipakai juga harus sesuai dan
nyaman. Nggak mau kan akibat
salah kostum, Anda jadi tidak
bisa enjoy menikmati konser.
Agar Anda tetap merasa
nyaman dan terhindar dari
insiden yang tak diinginkan,
ada beberapa hal yang boleh
dan tidak boleh dipakai ketika
menonton konser musik.
Penasaran apa aja? Yuk simak
ulasan berikut.
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3. SNEAKERS. Alas kaki adalah salah satu hal yang tidak
boleh diabaikan saat menikmati konser musik. Jika tidak
mau kakimu lecet, pegal atau terinjak orang lain, pilih
sneakers terbaik untuk menemani Anda saat menonton
konser. Bagi Anda yang memiliki postur yang tidak terlalu
tinggi, disarankan untuk menggunakan sepatu berplatform
agar menambah tinggi Anda saat melihat ke arah panggung.
Sekarang ini ada banyak sekali model sneakers yang bisa
kamu pilih sesuai selera. Jadi selain nyaman, Anda tetap bisa
bergaya dengan berbagai pilihan sneakers favoritmu. Pilih
warna gelap, untuk
menghindari kesan
kotor jika lokasi
konser penuh lumpur
atau genangan air.

1. TAS YANG SIMPLE . Saat
menonton konser, pastikan
membawa tas yang tidak terlalu
besar, cukup yang simple saja dan
mudah dibawa ke mana pun. Tas
ini nantinya akan berguna untuk
menyimpan kebutuhan selama
menyaksikan konser, seperti
dompet, tiket, parfum, tissue,
ponsel dan light stick.
Bawalah tas kecil yang
ramping dan memiliki
tali selempang, sehingga
tangan bisa bebas
mengikuti irama lagu,
tetap leluasa bergerak
di kerumunan orang.
Contohnya boxy bag dan
sling bag.

4. JAS HUJAN ATAU
PAYUNG. Saat
menonton konser
seharian, tidak ada
yang bisa memastikan
cuaca cerah sepanjang
hari dan tanpa
gangguan. Yang paling
sering terjadi yaitu
hujan. Persiapkan diri dengan membawa jas hujan tipis
ataupun payung. Jas hujan sebenarnya lebih praktis karena
akan lebih nyaman untuk dipakai lama dan tidak mengganggu
gerak saat beraksi menikmati musik, tanpa harus khawatir
pakaian Anda basah. Jika tidak ada, payung juga bisa menjadi
pilihan lain. Pilih payung bergambar band-band terkenal atau
kita bisa pakai slogan dari musisi yang sedang kita saksikan.
5. BAJU GANTI. Dalam suasana konser, mau enggak mau
Anda pasti berhadapan dengan kepadatan penonton. Belum
lagi kalau kita terbawa suasana untuk menikmati konser
secara maksimal hingga menari dengan heboh, kemudian
baju penuh keringat dan bau, atau Anda tiba-tiba diguyur
hujan saat konser. Pastikan Anda membawa baju ganti
yang bisa di gunakan setelah konser. Anda bisa memilih
kaos oblong bergambar band favorit, dan hindari pakaian
berwarna hitam karena akan membuat Anda gampang gerah.
Jangan lupa persiapkan fashion item diatas sebelum
menikmati konser musik dari musisi idola Anda and you can
thank us later!
maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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fashion
J.Co donuts and Coffee
Summarecon Mal Serpong

Green Paisley Shirt by
STAR Dept. Store

downtown walk
Summarecon Mal Serpong

Plaid Flanel Shirt and
Corduroy Trousers by
Samuel&Kevin

Top and Skirt by
Someday

"Music expresses
that which cannot be
said and on which
it is impossible
to be silent."
"Music
can change
the world
because it can
change people."

– Victor Hugo, French Poet

– Bono, Song Writer

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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fashion
ARIO

Khaki Jacket,
White Shirt, and
Black Jeans by
STAR
Dept. Store

solaria
Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong

IKO

80’s Dresses by
STAR
Dept. Store
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 "M u s i c at t i g h t l y c l o s e d h e a r
t he mos
– Maria Augusta von Trapp, Singer

Models: ario & iko; Photographer: Ely ricardo; Stylist: safina maulida; Make Up Artist: Patricia Visser.

fashion
antton & Co.
Summarecon Mal Serpong

ARIO

Shirt by
STAR Dept. Store
Corduroy Trousers by
Samuel&Kevin
IKO

Floral dress by
STAR Dept. Store
Jeans Jacket by
Someday

urBanliFE
Summarecon Mal Serpong
Velvet Biker Jacket,
Red Top, and
Embroidery Jeans by
Someday

24
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"Music is
the moonlight in
the gloomy night of
life just like
you to me."
– Jean Paul Friedrich Richter, Writer

fashion

unity stage
Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong

Foot Gear
Summarecon Mal Serpong

Plaid Shirt,
Blue Jacket, and
Blue Jeans by
STAR Dept. Store

IKO

Top and Jeans by
Someday
ARIO

Dot Shirt and
Short Pants by
STAR Dept. Store
Grey Shirt by
Samuel&Kevin

"I love music.
It’s freedom, a way to deal
with pent-up frustration."
– Ice Cube, Producer
26
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taste the food

minuman sehat
M

enjadi sehat, tidak harus selalu dengan
hal yang sulit ataupun merepotkan.
Bagi Anda yang gemar mengkonsumsi
buah dan jus, Rejuve patut dicoba. Rejuve
adalah salah satu cara alternatif bagi Anda
yang tidak memiliki banyak waktu untuk
mengkonsumsi buah atau membuat jus sendiri.
Rejuve merupakan “cold press juice” dalam
kemasan yang merupakan 100% jus segar,
murni dan alami yang menawarkan cara baru
dalam menikmati jus. Racikan Rejuve tidak
mengandung gula, pewarna, pengawet, dan
pemanis buatan. Karenanya, jus ini hanya dapat
bertahan 3 hari dalam lemari es dengan keadaan
tertutup. Jika sudah dibuka, jus harus segera
dikonsumsi secepat mungkin.

ala

Varian Rejuve yang antara lain classic line,
hydrating elixirs, signature line, organic line, nut
milk, milk smoothies, meal smoothies. Untuk
mendukung gaya hidup sehat, Rejuve juga
memiliki program seperti, Re-Cleanse yaitu
program 7 hari mengkonsumsi 3 botol jus
untuk membersihkan toksin dalam tubuh.
Sedangkan Re-Glow, merupakan program
14 hari mengonsumsi jus ReJuve untuk
mengeluarkan inner beauty dan membuat
kulit lebih cerah. Terakhir adalah program
Re-Juvenate, dimana konsumen diajak untuk
mengkonsumsi jus dalam 21 hari yang akan
membuat tubuh bugar dan berenergi kembali.
Nah, bagi Anda yang ingin segera
merasakan kesegaran jus yang memiliki banyak
manfaat bagi tubuh ini, kini Rejuve telah hadir
di Summarecon Mal Serpong Lantai 2, loh!
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taste the food

Cheese Cake
the Famous molten Cheese Cake

S

alah satu dessert yang sedang banyak digemari masyarakat Indonesia adalah Cheese Cake.
Kepopuleran dessert di masyarakat belakangan ini membuat kedai cheese cake sudah banyak
menjamur dan mudah ditemukan, sehingga tidak sulit untuk mencari makanan berbahan dasar
keju ini. Di antara banyaknya kedai cheese cake, nama Kibo Cheese Cake bisa menjadi pertimbangan
sebagai referensi pilihan untuk Anda, para pecinta cheese cake.
Berbeda dengan cheese cake pada umum nya, keunikan Kibo Cheese Cake terletak pada bagian isian
tengah nya yang melumer. Kibo Cheese Cake terdiri dari 3 lapis yaitu sponge cake, cream cheese, dan
soft souffle. Hal ini lah yang membuat Kibo Cheese Cake banyak digemari oleh para pecinta cheese cake.
Untuk varian rasa, Kibo juga berani untuk berkreasi dan berinovasi. Selain rasa original, Kibo juga
menawarkan matcha cheese cake, choco cheese cake, strawberry molten dan salted egg molten berisikan
telor asin yang cocok dipadukan dengan keju. Untuk ukuran, Kibo menyediakan 2 pilihan yaitu kecil dan
besar, atau Anda dapat membeli sharing package dengan isi 4 buah Kibo Cheese Cake ukuran kecil.
Penasaran untuk mencicipi cheese cake dengan beragam varian ini? Yuk, segera datang ke
Summarecon Mal serpong, lantai 1!
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family info

PErtama, mempelajari musik dapat membantu
anak dalam mengendalikan emosinya. Sebuah penelitian
yang dilakukan oleh tim psikiatri anak dari University of
Vermont College of Medicine, menemukan bahwa latihan
musik dapat membantu mengurangi kecemasan yang
dialami anak-anak. Bermain instrumen musik seperti biola
lebih efektif dalam mengobati masalah psikologis anak
dibandingkan obat-obatan.

KEdua, berlatih musik dapat membuat anak
lebih fokus dan pintar. Masih berdasarkan penelitian
sebelumnya, latihan musik dapat membantu anak-anak
menjadi lebih fokus pada apa yang mereka kerjakan. Anak
juga belajar untuk mengkoodinasikan gerakan tubuh
dengan penglihatan, pendengaran, dan juga otak saat
bermain musik yang dapat membuatnya berpikir lebih
cepat, memiliki daya ingat yang kuat, serta meningkatkan
kemampuan otak kanan dan kirinya.

Belajar
Musik
KEtiGa, bermain musik dapat

Bagi Anak
Sejak Dini,

Berlimpah
manfaat!
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M

usik telah dikenal akan manfaatnya yang besar untuk
perkembangan otak anak. Tidak hanya sekedar
mendengarkan, ternyata belajar bermain alat musik
juga dapat menstimulasi otak anak. Menurut riset dari
Vermont College of Medicine University, pelatihan musikal
pada anak sejak dini membantu mereka untuk lebih mudah
dalam berkonsentrasi pada aktivitas akademis maupun
non akademis. Penelitian lain dari Concordia University di
Montreal, Canada juga mengungkapkan bahwa mendorong
anak untuk masuk kelas musik sejak usia 6 tahun akan
mempercepat perkembangan motoriknya. Hal ini disebabkan
karena belajar alat musik membutuhkan koordinasi
tangan dengan stimulasi visual (penglihatan) dan audio
(pendengaran) dalam otak.
Beragam penelitian telah membuktikan manfaat dari
mempelajari musik bagi si kecil sejak dini, mau tahu apa saja?
Yuk kita simak bersama!

mengembangkan keterampilan fisik
anak. Misalnya dengan bermain alat
musik drum, anak dapat belajar
mengembangkan koordinasi
dan kemampuan motorik yang
umumnya terletak pada gerakan
tangan dan kaki. Lalu bermain alat
musik piano, gitar, maupun biola
yang dilakukan dengan gerakan
berbeda antara tangan kanan dan
tangan kiri sangat bermanfaat
untuk melatih keterampilan tangan.

Musik bukan hanya bagi mereka yang memiliki passion,
namun juga untuk mereka yang mau bekerja keras dalam
mempelajari musik. Dengan kegigihan si kecil dalam
bermusik, mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang
cerdas dan berbakat. Let The Music Play, Kiddos!

KEEmPat, mempelajari musik dapat melatih
kedisiplinan serta kesabaran anak. Belajar musik
merupakan hal yang tidak mudah, sehingga
membuat anak akan berusaha keras dengan
berlatih terus menerus. Hal ini secara tidak
langsung juga mengajarkan anak untuk disiplin dan
sabar untuk menguasai suatu alat musik karena
dibutuhkan proses yang panjang.
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let’s workout

olahraGa
yang melatih Pernafasan &
membuat suara merdu

M

emiliki suara yang bagus dan
indah adalah impian semua
orang, khususnya bagi Anda
yang menyukai olah vokal seperti
menyanyi. Bagi para penyanyi,
penyiar radio, presenter televisi,
master of ceremony, semuanya tentu
menginginkan suara yang bagus dan
Indah. Untuk dapat memiliki itu
semua, tentu ada beberapa hal yang
harus diperhatikan yang berhubungan
dengan gaya hidup dan kesehatan.
Berolahraga akan menjaga
tubuh selalu dalam kondisi prima
dan membuat nafas lebih kuat yang
tentunya sangat penting jika Anda
adalah seorang penyanyi. Untuk itu
juga Anda harus melatih pernafasan
paru-paru dan diafragma dengan cara
mengambil udara dalam-dalam dan
megeluarkannya lagi.
Berikut adalah beberapa olahraga
yang dapat membantu meningkatkan
kualitas suara Anda! Check this out,
SMSLovers..
1. sEnam
Gerakan senam yang dilakukan
secara rutin dan berulang-ulang
membuat jantung bekerja dengan
lebih cepat. Bila dilakukan selama
20 menit, berarti Anda telah
memulai langkah sehat untuk
meningkatkan kesehatan jantung
Anda. Ketika jantung Anda sehat,
jantung akan memompa darah
dengan lancar ke seluruh tubuh
dan oksigen akan tersalurkan
dengan baik dan membuat otot
rileks sesudah senam sehingga otot
tenggorokan juga terpengaruh,
akibatnya kita dapat mengeluarkan
suara yang lebih berkualitas.
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2. BErEnanG
Olahraga air seperti berenang
membutuhkan pernafasan yang
kuat agar mampu menyelam dalam
waktu yang lama. Sistem kerja
pernafasan secara sendirinya akan
terlatih menjadi lebih panjang saat
berenang. Gerakan pada berenang
ini juga meliputi seluruh otot
anggota bergerak sehingga secara
teratur dapat memacu aliran darah
ke jantung, pembuluh darah, dan
paru-paru menjadi lebih lancar
untuk memberikan pernafasan
lebih panjang dan meningkatkan
kualitas Anda dalam bernyanyi.
3. BErsEPEda
Meningkatkan kualitas suara
membutuhkan satu aspek
penting yaitu pernafasan. Melatih
pernafasan agar stabil bisa
dilakukan dengan bersepeda
secara rutin. Hal ini dikarenakan
saat mengayuh sepeda, tubuh
akan menghirup oksigen dan
mengeluarkan karbondioksida
dengan perlahan. Sehingga, gerakan
tersebut bisa meningkatkan
kapasitas paru-paru. Jaringan otot
yang ada di paru-paru menjadi
lebih kuat sehingga sirkulasi udara
di dalam paru-paru menjadi lebih
lancar. Suara yang anda keluarkan
dapat menjadi lebih tinggi dan
berkualitas jika rutin bersepeda.
4. BErlari
Lari adalah olahraga yang paling
mudah dilakukan sekaligus
menyenangkan. Lari juga
membantu menguatkan paru-paru
dengan cara meningkatkan cara
kerja otot diafragma. Sehingga,
sirkulasi udara menjadi lebih lancar
dan paru-paru menjadi lebih sehat.
Untuk meningkatkan kapasitas
paru-paru, lakukan lari dengan pola
pernapasan dua-dua secara teratur.
Nah itu dia Olahraga yang
cocok buat Anda jika ingin memiliki
pernafasan yang bagus untuk
bernyanyi. Olahraga tersebut bisa
dilakukan loh di Scientia Square Park!!
maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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close up

G

Bruno
Mars
Menang Telak di
Grammy awards 2018
36
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rammy Awards 2018 membawa banyak kejutan dengan
berbagai penghargaan serta penampilan memukau dari
para musisi dunia. Salah satu penyanyi yang menjadi
sorotan adalah Bruno Mars yang menang telak dengan berhasil
membawa pulang 6 penghargaan Grammy Awards 2018 yaitu
Best R&B Album, Best R&B Song, Best R&B Performance,
Record of The Year, Song of The Year, hingga penghargaan utama
Album of The Year dengan lagu That’s What I Like.
Peter Gene Hernandez atau yang dikenal sebagai Bruno
Mars lahir di Honolulu, Hawai pada 8 Oktober 1985 merupakan
pencipta lagu yang berasal dari California, Amerika Serikat
sekaligus penyanyi bergenre Pop, Hip Hop, Soul dan R&B. Ia
mulai terkenal saat berduet dengan B.o.B dalam lagu
Nothin’ On You, berduet dengan Travie McCoy dalam lagu
Billionaire, serta merilis single pertamanya Just The Way You Are
yang menjadi juara di berbagai tangga lagu belahan dunia.
Sebelumnya, Bruno Mars juga pernah meraih penghargaan
Grammy di tahun 2014 berkat lagu Uptown Funk yang
merupakan lagu kolaborasi dengan Mark Ronson.
Bruno kembali memberikan kejutan dengan album
ketiganya 24k Magic pada November 2016 yang bernuansa
R&B dan musik punk yang hits di tahun 1980-1990-an.
Album 24k Magic inilah yang membawa Bruno pada puncak
pencapaian karirnya dengan menyapu bersih 6 kategori
penghargaan Grammy Awards 2018 dimana 3 diantaranya
adalah kategori utama. Lewat 24k Magic, Bruno mampu
menciptakan karya yang membuat semua orang bisa
bernyanyi dan menari bersama.
Wah, selamat Bruno Mars! Setelah ini, kejutan apa lagi ya
yang akan diciptakan Bruno Mars? Just stay tune on him, Hooligans!

6grpeamnghamyrgawaaarn ds 2018
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box office

shErloCK GnomEs

tomB raidEr

sutradara: John Stevenson
Produksi: Rocket Pictures, Paramount Animation,
Metro-Goldwyn-Mayer, Mikros Image
Pemeran: Emily Blunt, James McAvoy, Johnny Depp

sutradara: Roar Uthaug
Produksi: Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer
Pemeran: Alicia Vikander, Dominic West,
Walton Goggins, Daniel Wu

Sherlock Gnomes menceritakan kisah kelanjutan hidup dari
Gnomeo & Juliet. Ditempat baru para gnome masih dibayangi
oleh kejahatan Gnomanity yang membuat beberapa gnome
menghilang secara misterius. Pasrah dan kehabisan akal
dalam pencarian pelaku pencurian gnome dan ornamen
di taman tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk
menggunakan jasa salah seorang detektif handal bernama
Sherlock Gnomes untuk menemukan gnome yang hilang.
Akankah kasus pencarian tersangka yang mencuri gnomegnome taman tersebut bisa dipecahkan? Saksikan film animasi
besutan sutradara ternama, John stevenson. Di film ini,
beberapa artis besar akan turut andil sebagai pengisi suara,
mulai dari Johnny Depp, Emily Blunt dan juga James McAvoy.

Film Tomb Raider kali ini, mengisahkan Lara Croft (alicia
Vikander) sedang mencari keberadaan ayahnya yang
hilang secara misterius 7 tahun lalu saat ia masih remaja.
Lara menemukan sebuah petunjuk mengenai perjalanan dan
penelitian ayahnya pada situs zaman kuno dalam sebuah
video. Sengaja disimpan untuk dirinya. Melihat video tersebut
Lara memutuskan untuk memecahkan teka-teki kepergian
sang ayah yang misterius. Setahun ia berusaha memecahkan
teka teki tersebut tetapi belum mendapatkan jawaban. Bekal
yang ia miliki hanyalah lokasi terakhir perjalanan sang ayah
di lepas pantai Jepang dan keberaniannya untuk melakukan
perjalanan yang penuh rintangan. Dapatkah Lara menemukan
kebenaran atas misteri hilangnya sang Ayah?

tEman taPi mEniKah
sutradara: Rako Prijanto
Produksi: Falcon pictures
Pemeran: Adipati Dolken, Vanesha Prescilla

sutradara: Steven S. DeKnight
Produksi: Legendary Pictures, Universal Studios
Pemeran: John Boyega, Scott Eastwood, Charlie Day,
Jing Tian, Adria Arjona, Rinko Kikuchi
Anda yang sebelumnya telah menyaksikan film Pacific Rim
tahun 2013, wajib menyaksikan sekuelnya yang berjudul
Pacific Rim: Uprising ini. Film ini diceritakan tentang Jake
Pentecost (John Boyega) yang memiliki bakat menjanjikan
untuk menjadi calon pilot robot Jaeger. Ayahnya, Stacker
Pentecost, adalah Jenderal Pemimpin Pasukan Jaeger
yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan

umat manusia melawan Pasukan Raksasa Kaiju dalam film
pertama. Namun dalam sekuel ini, Jake meninggalkan
pelatihannya untuk menjadi seorang pilot Jaeger dan terlibat
dalam dunia kriminal. Namun ketika sebuah ancaman
besar datang dari para monster Kaiju yang kembali dengan
kekuatan yang lebih berbahaya, ia harus bergabung
bersama kakak angkatnya, Mako Mori (rinko Kikuchi)
yang kini telah menjadi pemimpin pasukan Jaeger. Dapatkah
Jake Pentecost mengembalikan kepercayaan dan nama
baik keluarganya dalam pertempuran kali ini? Saksikan di
bioskop yang rencananya akan mulai tayang tanggal
21 Maret mendatang.

Kisah persahabatan Ditto Percussion (adipati dolken) dengan Ayudia
Bing Slamet (Vanesha Prescilla) dimulai sejak di bangku SMP. Saat itu Ditto
sudah suka setengah mati pada Ayu. Bukan karena Ayu seorang artis, tapi
karena Ayu suka bergaya tomboi. Sayangnya selama 11 tahun bersahabat,
Ditto selalu gagal keluar dari friendzone. Apapun usaha yang dilakukan mulai
dengan mencoba PDKT sampai di saat Ditto sudah menjadi musisi profesional
namun tetap di mata Ayu, Ditto adalah teman curhat semata. Kehidupan
cinta Ayu yang berliku-liku, sering diselingkuhi sana-sini, memastikan Ditto
selalu di dekatnya sebagai tempat curhat langganan. Sampai suatu hari, Ayu
bercerita bahwa ia akan menikah dengan pacarnya, seorang pria sempurna
luar dan dalam. Bagaimana kelanjutan kisah antara mereka berdua hingga
berujung di pelaminan? Saksikan film Teman Tapi Menikah yang akan tayang
tanggal 29 Maret 2018 di XXI Summarecon Mal Serpong.
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book store

music

marEt is
M e r d u da n M a n

Bersama musik
Anda penyuka seni khususnya musik? Nah, for your information
bulan Maret menjadi hari besar para musisi karena setiap
tanggal 9 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Musik
Nasional. Latar belakang dipilihnya tanggal tersebut karena
merupakan hari kelahiran WR Soepratman, sang pencipta lagu
kebangsaan, Indonesia Raya. Hari musik ini dicetuskan sejak era
Presiden Megawati pada tahun 2003, namun baru terealisasi saat
kepemimpinan Presiden SBY yaitu tahun 2013 yang lalu.
SMSBlast edisi Maret 2018 ini, akan mengungkap berbagai
hal menarik tentang dunia musik tanah air maupun internasional:

thE othEr EinstEin

Musisi asal Inggris, Ed sheeran
akan segera merilis music video
dari lagu kolaborasinya bersama
electronic band asal Inggris,
rudimental berjudul Bloodstream
pada tanggal 29 Maret mendatang.
Seperti lagu khas Ed lainnya,
musik dan lirik lagu ini diambil dari
pengalaman pribadi.

Penulis: Marie Benedict
Penerbit: Bhuana Ilmu Populer
Fashion menjadi hal yang tidak bisa lepas dari Siapa
yang tidak mengenal Albert Einstein. Dia menjadi
salah satu tokoh ilmuwan Fisika yang dikenal dunia.
Dengan kecerdasan dan kepopulerannya, Einstein
masuk dalam segelintir orang genius di dunia.
Wajahnya sendiri menjadi salah satu wajah yang
paling dikenal di seluruh dunia.
Namun ada beberapa fakta yang belum diketahui
tentang Albert Einstein. Salah satunya adalah sosok
wanita genius dalam ilmu Fisika yang berada di
balik bayang-bayang ketenaran Albert Einstein.
Wanita ini memiliki andil dalam penemuan teori
Relativitas oleh Einstein. Sayangnya, namanya tidak
tercatat dalam sejarah sains. Mitza Maric, wanita
yang berbeda dengan wanita kebanyakan karena
baginya, sains atau Matematika adalah pilihan yang
lebih mudah dibandingkan dengan menikah. Seiring
berjalannya waktu, Albert Einstein, teman kuliahnya,
menaruh perhatian padanya dan membuat pilihan
Mitza berubah. Mereka pun menikah, menjalin
kemitraan pikiran dan hati. Namun tampaknya tidak
ada ruang untuk lebih dari satu genius dalam sebuah
pernikahan. Baca cerita lengkapnya pada buku
karangan Marie Benedict ini.
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anGry Birds hatChlinGs :
Jurnal imut
Penulis: Rovio
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Menjalani hari dengan berbagai kegiatan seperti
belajar dan bermain dapat membawa energi positif
dalam anak-anak. Namun dengan kegiatan yang
dijalankan terus menerus dalam jangka waktu lama
dapat menimbulkan rasa bosan dan lelah. Terlebih
anak-anak merupakan pribadi aktif dan memiliki
rasa ingin tahu yang tinggi. Jika menemukan hal
baru, si kecil akan langsung mencoba dan mengenal
dengan caranya masing-masing.
Salah satu hal baru yang patut dicoba oleh
anak-anak adalah membuka jurnal imut. Anakanak memiliki waktu untuk mencoba hal-hal
menyenangkan dalam jurnal imut bersama
para kawanan Angry Birds yang lucu dan
menggemaskan. Dengan puluhan halaman penuh
gambar imut, kuis persahabatan, fakta manis
tentang para kartun lucu, serta banyak hal keren,
buku ini dijamin bakal membuat suasana hari anakanak menjadi ceria.

d’masiv akan rilis album terbaru.
Grup Band musik D’Masiv
membuka tahun 2018 dengan
rencana merilis karya terbarunya.
Album terbaru ini nantinya masih
mengusung konsep asmara dan
terdiri atas 10 single. Proses
penyelesaian album sudah 80 persen
dan saat ini tengah mempersiapkan
video klip untuk beberapa lagu yang
ada pada album tersebut.

rihanna memberikan teaser
lagu terbarunya berjudul
American Oxygen dan Higher
di akun Instagramnya. Kedua
lagu ini berada dalam album
barunya yakni r8 yang akan
membangkitkan antusiasme
pecinta musik khususnya fans
dari Rihanna sendiri.
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on stage

T

ahun 1990 menciptakan daya
tarik tersendiri bagi mereka
yang sudah berusia 40 tahun
ke atas dengan beragam kenangan
manis dan masa-masa indah yang
tak terlupakan. Sederhana tetapi
menyenangkan, hal ini sangat
menggambarkan kehidupan si generasi
1990, mulai dari suasana kehidupan,
persahabatan, permainan, budaya,
film, hingga musik karya anak bangsa.
Karya musik 90-an memberikan
pengaruh yang sangat luar biasa dalam
perkembangan musik dunia, termasuk
di Indonesia. Bahkan musik-musik 90an masih mampu menarik perhatian
masyarakat saat ini serta menjadi
inspirasi musisi muda Indonesia dalam
bermusik.
Salah satu anak bangsa pencipta
ataupun penghasil karya emas
dalam dunia musik Indonesia adalah
Tito Soemarsono, sang penyanyi,
pencipta, sekaligus komposer
sejumlah musik pop ternama tahun
90-an. Album “Pesta Indah” menjadi
awal jalan kesuksesan Tito dalam
bermusik. Selain bernyanyi, Tito turut
menyumbangkan bakat komposernya
untuk musisi lain, seperti Chrisye
dalam “Kisah Cintaku”, Nia Zulkarnaen
dengan “Ku Ingin Bersamamu”, “Tak
Ingin Yang Lain” milik Utha Likumahua,
dan masih banyak lagi karya musik
Tito yang sangat diapresiasi oleh para
musisi serta masyarakat Indonesia.
Tidak hanya sekedar berkarya,
prestasi kerap diraih oleh Tito di dalam
maupun luar negeri. Lagu ciptaannya
yang dibawakan Ruth Sahanaya
berjudul “Kaulah Segalanya” berhasil
mengantarkannya pada penghargaan

Internasional di Festival Song di
Finlandia. Lagu yang dinyanyikan
langsung oleh Tito yaitu “Untukmu”,
“Tuhan Tolonglah”, dan “Kamu” sukses
mendominasi tangga musik dalam
negeri serta lagu ciptaannya untuk
musisi lain seperti “Kusesali” yang
dinyanyikan oleh Meike Roosame juga
turut menggebrak kesuksesan Tito
dalam bermusik.
Saat ini, Tito disibukan dengan
profesinya yang baru sebagai guru
pengajar musik bagi para penyandaang
disabilitas, khususnya di sebuah
Yayasan Bina Abyakta di kawasan Jalan
Wijaya, Jakarta. Dengan kesabaran dan
ketelatenannya, salah satu murid Tito
berhasil mengharumkan nama Yayasan
Bina Abyakta dalam berbagai kancah
festival musik. Seperti akhir tahun lalu,
grup band Speedster yang ia bimbing
berhasil menyabet piala Excellent
Performance and The Best Rhythm di
ajang Autistic Talent Gala 2015 yang
digagas ANAN Foundation dari Hong
Kong. Profesinya kini membuat Tito
lebih enjoy dan mampu menyalurkan
ide yang lebih banyak melalui berbagai
lagu yang dimainkan para muridnya.
Karya serta nilai-nilai bermusik Tito
Soemarsono tidak mampu dilupakan
masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti
dengan kehadiran Tito Soemarsono
dalam event Musical March “Malam
Nostalgia” pada 18 Maret 2018 di
Broadway Stage Summarecon Mal
Serpong. Tito Soemarsono yang sejak
dulu hingga sekarang tidak merubah
kecintaan para penggemar pada karyakarya emasnya.

1990
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Sang Pencipta
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splash blash

community

Kita anak negeri
Belajar Musik itu Mudah dan Menyenangkan!

M
atlEt per tama
yang meraih
Piala osCar

S

alah satu ajang bergengsi Academy
Awards atau disebut juga dengan
Piala Oscar adalah penghargaan
bagi dunia perfilman Amerika untuk
menghargai hasil karya para cineas
dalam industri film. Para pemenang
dalam berbagai kategori mendapatkan
penghargaan berupa sebuah salinan
patung oleh Academy Award of Merit,
yang lebih dikenal dengan julukan Oscar.
Ajang penghargaan bergengsi ini
selalu diselenggarakan dan ditayangkan
di beberapa stasiun televisi di berbagai
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negara setiap tahunnya, yang diawali
pada tahun 1953. Tahun ini ada sedikit
yang berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya. Legenda NBA, Kobe
Bryant meraih penghargaan Piala
Oscar dalam kategori Best Animated
Short atau film animasi pendek
terbaik berjudul Dear Basketball.
Pada acara Academy Awards ke-90
di Dolby Theatre lalu, film Dear
Basketball mengalahkan empat nomine
lainnya, yakni Garden Party, Lou,
Negative Space, dan Revolting Rhymes.

Kobe Bryant juga merupakan atlet
pertama yang meraih penghargaan
Oscar. Ia mengaku penghargaan itu
lebih istimewa ketimbang jadi juara
NBA. Penghargaan ini ia raih setelah
sekitar dua tahun lalu pensiun sebagai
pemain basket, Kobe menunjukkan
bakat lain yang dia miliki di dunia lain
yang sama sekali tak terkait dengan
profesi sebelumnya. Di olahraga
basket, Kobe bisa dibilang sudah
mendapatkan segalanya: 5 cincin juara
NBA dan dua medali emas Olimpiade.

usik adalah unsur seni yang tidak bisa lepas dari
kehidupan kita. Banyak orang yang mendengarkan
musik tetapi belum tahu secara mendalam seperti
apa musik yang mereka nikmati. Terdapat persepsi bahwa
belajar musik cukup sulit jika tidak memiliki passion di
bidang tersebut. Namun bagi KITA Anak Negeri, belajar
musik itu mudah dan menyenangkan.
Komunitas Ilmu Tata Nada untuk Anak Negeri atau
KITA Anak Negeri merupakan tempat berhimpunnya musisi
Indonesia, pertama kali terbentuk 10 Mei 2014 di Depok
dengan membawa visi dan misi sebagai tempat belajar musik
yang terbuka bagi seluruh anak bangsa, memiliki 12 program
studi musik yang dapat dipelajari. Hal ini menjadi kontribusi
nyata KITA Anak Negeri dalam melestarikan budaya
musik, mendukung potensi belajar setiap anak bangsa, dan
menciptakan individu yang memiliki “sense of music” dalam
diri mereka. Beragam kegiatan menarik dihadirkan untuk
menunjang momen belajar musik untuk para peminat,
seperti Kita string unlimited untuk pemain orkestra
muda, mini-gigs asyik yang dibungkus format akustik dalam
KitaKustik, konser musik bertajuk musik teras atas,
hingga memanfaatkan teknologi dan jaringan internet dalam
memperkenalkan musisi bangsa dalam Bakti musisi
untuk indonesia. Selain itu diadakan juga workshop
dan seminar bertema edukasi musik ke sekolah atau
universitas dengan konsep Klinik musik Keliling.
Community Visit sering digelar untuk berkunjung
sekaligur mengenal berbagai komunitas musik Indonesia.
Terakhir ada home Concert yang diadakan 1 tahun
sekali dengan menampilkan para murid guna membentuk
karakter agar lebih percaya diri dan sebagai bentuk
praktek langsung disamping belajar musik di kelas.
KITA Anak Negeri menciptakan ruang aktivitas bagi
musisi remaja dengan kegiatan positif dan menanamkan
ide bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar musik.
Bukan hanya sekedar belajar, tetapi turut menciptakan
para seniman musik yang berkontribusi dalam pelestarian
musik Indonesia dengan karya cipta orisinil khas anak
bangsa. Jangan hanya jadi penikmat, yuk jadi pencipta!
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travelers

KOTA
FaVorit

wisata musik
di Dunia

manChEstEr

D

alam berbagai penelitian,
musik disinyalir dapat
memberikan pengaruh
positif bagi perkembangan emosi
dan jiwa seseorang. Bahkan,
beberapa kota menyediakan tempat
khusus untuk wisata musik yang
menarik bagi para wisatawan lokal
dan dunia lho. Yuk, simak ulasannya
di bawah ini!
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Musik adalah hal yang membuat kota Manchester bangun
dari keterpurukan, setelah industri konveksinya bangkrut.
Kota ini melahirkan musisi-musisi ternama, seperti
The Smiths, The Stone Roses, Oasis, hingga The Chemical
Brothers. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi di kota
ini adalah salford lads Club. The Smiths pernah dipotret
di depan bangunan ini untuk album mahakarya The Queen
is Dead. Alhasil, banyak penggemar The Smiths yang
mengunjungi Manchester, mampir ke klub tersebut dan
berpose di depannya. Anda juga bisa bermalam di
the radisson Blu Edwardian hotel. Sebelum
menjadi hotel, bangunan ini bernama Free Trade Hall
yang merupakan sebuah gedung pertunjukan. Banyak
konser musik yang penting dalam sejarah musik dunia
diselenggarakan di sini, seperti konser elektrik pertama Bob
Dylan pada 17 Mei 1966 dan konser perdana band Punk Sex
Pistols pada 4 Juni 1976 yang mengawali lahirnya genre musik
punk. Anda juga bisa pergi ke daerah northern Quarter,
sebuah daerah yang dipadati dengan bar, kafe, butik, dan
toko piringan hitam. Bagi Anda yang suka mengoleksi
piringan hitam, mampirlah ke Picadilly Records. Harga
piringan hitam di sini relatif lebih murah lho! Serbuuu!
maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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liVErPool

BarBados
Pulau kecil sisi tenggara Amerika
Serikat ini belakangan dikenal dengan
festival EDM (Electronic Dance Music)
yang bernama Vujaday. Dalam festival
tersebut, pengunjung akan diajak
menikmati konser musik elektronik
yang berpusat tepat di sekitar
Kepulauan Karibia. Barbados memang
identik dengan jenis musik folks, reggae
dan EDM. Sambil menikmati musik,
para pengunjung akan dimanjakan
dengan hamparan landscape pantai,
juga pemandangan yang indah dan
eksotis. Beberapa pantai yang
menjadi favorit saat berkunjung ke
sini diantaranya Bottom Bay, Crane
Beach, Sandy Lane beach, Carlisle Bay,
dan Mullins Bay. Wisata kuliner, beach
party, night life, dan wisata budaya
adalah kegiatan yang biasa dilakukan
pengunjung selama berada di sini.
Kalau bosan di klub malam, pengunjung
juga dapat menggunakan kapal pesiar
khusus pesta yang akan membawanya
berdansa di tengah lautan. Barbados
juga terkenal menghasilkan musisimusisi ternama, antara lain Shontelle,
grup band Cover Drive dan Rihanna.
Kalau Anda mau ke Barbados, Anda
bisa menggunakan pesawat dari
Indonesia, transit di negeri Paman
Sam, kemudian mendarat di Bandara
Internasional Sir Grantley Adams,
Amerika Serikat.

48

SMSBLAST MAgAzine - maret 2018

Kota ini adalah tempat kelahiran kelompok musik
legendaris dunia, The Beatles. Sesampainya di Bandara
Internasional John Lennon Liverpool, panduan dan peta
lengkap mengenai The Beatles sudah tersedia untuk
menjelajah kota ini. Para wisatawan juga dapat mengunjungi
sejumlah tempat terkenal yang biasa dijadikan anggota grup
band The Beatles berkumpul. British music Experience
adalah museum yang menceritakan sejarah musik Inggris
dari dekade 50-an hingga saat ini. Tempat ini memberikan
banyak pengetahuan tentang music, para pengunjung akan
diberikan pemutar audio yang bisa dipilih berdasarkan alat
peraga yang ada di depannya. Misalnya, ketika sampai di
alat peraga tentang The Rolling Stones, pengunjung dapat
memilih keterangan yang diinginkan, dengarkan audionya, sambil melihat barang-barang yang dipamerkan di
depannya. Selain itu, ada juga museum khusus The Beatles
yang dinamakan the Beatles story. Jika Anda ingin tahu
sejarah awal The Beatles, tidak perlu membaca bukunya,
datang saja langsung ke tempat ini. Di sini, pengunjung tidak
hanya akan mendapat informasi, melainkan juga merasakan
sebuah sensasi pengalaman seolah kembali ke masa
lalu, karena ada berbagai replika dari benda-benda atau
bangunan yang diceritakan. Biasanya setelah mengunjungi
the Beatles story, pengunjung akan melanjutkan
perjalanan ke magical mystery tour, yaitu berkeliling
ke berbagai tempat yang berhubungan dengan The Beatles
di kota Liverpool, seperti Penny Lane, Strawberry Fields,
hingga rumah masa kecil para personil The Beatles.

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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gadget

D

unia teknologi tidak
habis-habisnya dibuat
tercengang oleh brand asal
Korea Selatan, Samsung. Kenapa?
Hingga saat ini bisa dikatakan
bahwa Samsung terus konsisten
memegang kendali akan pasar
Smartphone dunia karena fitur-fitur
atau teknologi yang diciptakan.
Baru-baru ini Samsung baru saja
resmi memperkenalkan Galaxy
S9 dan Galaxy S9 Plus ke publik.
Hadir sebagai smartphone
premium, Samsung jelas
menawarkan beragam pembaruan
fitur. Fitur-fitur canggih ini tak
hanya hadir di sisi kamera tapi juga
merambah ke departemen audio.
Penasaran kan fitur apa saja yang
ada di kedua perangkat tersebut?
Yuk disimak!

FITUR BARU
yang Bikin Kamu

semakin
Eksis

S

iapa yang tidak tahu aplikasi social
media Instagram? Dari anak-anak
hingga orang dewasa kini memiliki
minimal 1 akun Instagram. Bahkan
saat ini banyak yang memanfaatkan
Instagram sebagai pemasukan
tambahan bagi sebagian orang.
Hal ini yang menjadikan Instagram
selalu ingin menjadi nomor satu
di berbagai kalangan masyarakat.
Agar para IG-ers (sebutan untuk
pengguna Instagram) tidak berpindah ke
lain hati, aplikasi ini pun selalu berinovasi
dan menambah beberapa fitur baru.
Apa saja fitur barunya? Check this out!

GiF di storiEs
Instagram memiliki fitur baru untuk
menambah ragam dari Instagram Stories,
yakni dukungan gambar bergerak atau
GIF (Graphics Interchange Format). Instagram menggandeng gudang GIF terbesar
di dunia, Giphy untuk menghadirkan
koleksi GIF di fitur Stories.
Pengguna yang mendapatkan fitur ini
akan menjumpai kolom pencarian GIF
dari Giphy pada fitur Stories. Mereka
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bisa mencari GIF yang diinginkan dengan
mengetik keyword. GIF yang muncul lalu
bisa dikreasikan penempatanya di fitur
Stories kemudian mereka upload.

instaGram siaPKan
Fitur VidEo Call
Belakangan ini Instagram kembali
diisukan bakal menghadirkan sebuah
fitur voice dan video call di platformnya. Kini, kabar tersebut seolah
terkonfirmasi dengan kode Instagram
yang mengungkapkan adanya
fitur voice dan video call.

Fitur Canggih

Dikutip dari laman techcrunch,
beredar kabar Instagram akan
memunculkan fitur voice dan video call.
Sebenarnya, kabar tentang video call
Instagram sudah tersebar agak lama
dan kini semakin meyakinkan. Kini, ikon
tentang dua fitur baru Instagram telah
beredar di situs online.
Dengan adanya fitur voice dan video
call, pastinya Instagram bisa meningkatkan fungsional aplikasi ke tingkat yang
lebih tinggi. Kabarnya, fitur Instagram
voice dan video call nantinya akan terintegrasi dengan menu direct message.

Smartphone Terbaru

samsunG
1

Kamera dual aperture.
Kehadiran dual aperture di Galaxy
S9 dan Galaxy S9 Plus, menurut
Director of Product Marketing
Samsung Jonathan Wong, merupakan
fitur kamera paling inovatif saat ini.
Dengan kemampuan dual aperture,
kamera smartphone ini mampu
beradaptasi dengan berbagai kondisi
cahaya saat memotret. Wong
mengibaratkan cara kerja dual
aperture ini seperti cara kerja mata
manusia melihat.

Dual aperture Galaxy S9 adalah F1.5.
Tujuan dihadirkannya aperture besar
(F1.5) adalah agar mendapatkan
fotografi low light yang lebih baik.
Video slow motion. Keunggulan
lain dari kamera Samsung Galaxy
S9 adalah fitur perekaman super slowmotion yang menghasilkan video
960 frame per second (fps) dengan
resolusi 1.080 piksel. Dengan fitur
perekaman super slow-motion ini,
Galaxy S9 bisa mengakomodasi
kebutuhan pengguna untuk merekam

2

momen yang cepat, sehingga dapat
dinikmati dan ditampilkan dengan efek
lambat yang dramatis.
ar Emoji. Fitur bernama “AR
Emoji” dapat dikatakan memiliki
fungsi yang mirip dengan Animoji di
iPhone X. Bedanya, jika Animoji di
iPhone X mengambil animasi dari emoji
yang sudah ada, AR Emoji di Galaxy
S9 justru memanfaatkan teknologi
Augmented Reality (AR). Hasilnya,
emoji bakal tampil dalam animasi
kartun menggemaskan yang mirip
dengan wajah pengguna.
speaker aKG dolby atmos.
Untuk fitur audio, Samsung
membenamkan speaker stereo dari
AKG. Berbekal hardware tersebut,
Samsung menjamin keluaran suara
dari speaker Galaxy S9 dan Galaxy S9
Plus akan lebih jernih, renyah, dan kaya.
intelligent scan. Terakhir, ada
pula fitur Intelligent Scan. Fitur
ini merupakan modus verifikasi baru
yang menggabungkan keunggulan
dari teknologi pemindaian wajah dan
pemindaian retina mata.

3

4
5
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intermezzo

TIPE FANS CLUB

momen Ber tabur Bintang di Kemeriahan

Piala osCar 2018

Yang Paling Sering Kita Temui

S

T

erkadang artis
ternama dipandang
besar bukan hanya
karena prestasinya, tetapi
juga dilihat dari seberapa
besar fans mereka. Tidak
heran bila para artis
ternama mempunyai
berbagai cara untuk
meng-gaet fans nya di
seluruh dunia. Meskipun
memberikan warna
tersendiri, namun setiap fans
club memiliki karakternya
masing-masing, loh! Berikut
ini adalah tipe-tipe fans club
yang paling sering kita temui:

Club
1Fans
sEJati

Ini adalah tipe fans club
yang sangat realistis.
Berbicara berdasarkan
fakta yang ada dan tidak
sungkan berbicara tentang
kekurangan idolanya.
Anggotanya kebanyakan
berisi orang dewasa dan
tidak terlalu berlebihan
dalam menjadi seorang
fans. Fans Club tipe ini paling
enak buat di ajak diskusi dan
membahas segala hal terkait
dengan idolanya. Biasanya
pengetahuan mereka juga
luas karena sudah lama
mencintai dan mengikuti
perkembangan dari
idolanya tersebut.

Fans Club
3musiman

Fans Club
2FanatiK

Fans Club satu ini yang
seringkali membuat
reputasi seorang artis
sangat cepat meroket dan
mencintai idolanya secara
berlebihan. Tidak ragu
untuk merugikan diri sendiri
dan menghabiskan banyak
uang dan waktu untuk
idolanya tersebut. Tidak ada
konser/pertunjukkan yang
terlewat oleh mereka dari
mulai di dalam negeri hingga
mancanegara, totalitas ya!

Untuk fans club yang satu
ini hanya senang dengan
artis yang sedang naik
daun atau hits pada masa
nya saja. Jika idolanya
mulai meredup, mereka
cenderung pindah ke artis
lain. Mereka lebih ingin
terlihat kekinian dan jarang
mengerti rasa kepuasan
batin ketika idolanya
memenangkan sebuah
awards atau sukses hingga
menjadi artis Internasional.
Hal ini di karenakan sifat
loyalitas mereka yang
rendah terhadap artis yang
di idolakan.

alah satu ajang penghargaan
bagi para insan film bergengsi
tingkat dunia kembali digelar,
Academy Awards ke-90 alias Piala
Oscar 2018 telah dilaksanakan di
Delby Theatre pada Minggu, 4 Maret
2018 malam waktu Los Angeles.
Kehadiran para bintang dunia hiburan
dengan berbagai kostum unik berhasil
menarik perhatian seluruh dunia
hingga memuncaki trending topic
Twitter no 1. Selain bertabur para
bintang dunia, momen kemanusiaan
mendominasi Oscar tahun ini dengan
kampanye Time’s Up yang diluncurkan
sejak 1 Januari lalu untuk pembelaan
hukum mendukung orang-orang yang
melaporkan dirinya menjadi korban
pelecehan seksual, baik di dunia
hiburan maupun masyarakat luas.
Beragam penampilan panggung
dalam Oscar 2018 berhasil memukau
pengunjung dan penonton seluruh
dunia, salah satunya aksi panggung
Keala Settle saat membawakan

the winners

• Film Terbaik:
The Shape of Water
• Aktor Utama Terbaik:
Gary Oldman, Darkest Hour
• Aktris Utama Terbaik:
Frances McDormand, Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri
• Aktor Pendukung Terbaik:
Sam Rockwell, Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
• Aktris Pendukung Terbaik:
Allison Janney, I, Tonya
• Film Animasi Terbaik: Coco
• Sutradara Terbaik:
Guillermo del Toro, The Shape of Water
• Sinematografi Terbaik:
Blade Runner 2049
• Desain Kostum Terbaik:
Phantom Thread
• Tata Suara Terbaik: Dunkirk
• Efek Visual Terbaik:
Blade Runner 2049
• Film Dokumenter Pendek Terbaik:
Heaven is a Traffic Jam on the 405
• Film Berbahasa Asing Terbaik:
A Fantastic Woman (Cile)

“This Is Me” Soundtrack The Greatest
Showman yang sukses menjadi momen
paling berkesan hingga mengundang
standing ovation dari para penonton.
Selain mengharukan, tidak ketinggalan
momen kocak menghiasi ajang
tersebut, seperti Jimmy Kimmel
yang menjanjikan satu unit jet ski
bagi pemenang Oscar 2018 yang
memberikan pidato kemenangan
tersingkat, dan di pengujung acara
jet ski ini dimenangkan oleh Mark
Bridges, pemenang untuk nominasi
Desain Kostum Terbaik lewat
Phantom Thread sampai ia naik ke
atas panggung dengan jet ski tersebut
lengkap dengan jaket pelampung.
Momen tak terlupakan ini turut
dirasakan oleh para pemenang
penghargaan dari berbagai nominasi
dalam Piala Oscar 2018, terutama
Pemenang Nominasi Film Terbaik yang
paling ditunggu-tunggu. Penasaran
apa saja nominasi dan para pemenang
penghargaan Academy Awards ke-90?
Yuk kita simak bersama!

Itu dia tipe fans club yang paling sering kita temui. Nah, tipe fans seperti apa Anda?
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quiz
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.
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.
suBJEK: smsBlast lXi – musiCal marCh
BEriKut PErtanyaan untuK Edisi ini:
1. Apa saja lapisan yang membuat Kibo Cheese Cake spesial?
2. Siapa saja musisi yang dibahas di rubrik Music kali ini? Sebutkan!
3. Sebutkan 3 varian dari Re-Juve!
4. Apa saja judul lagu yang terkenal dan sukses mendominasi tangga lagu
dari Tito Soemarsono
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 8 april 2018. Pemenang yang beruntung akan
diumumkan pada SMSBlast edisi April 2018.
* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

5

orang pemenang yang berhasil
pada kuis smsBlast Edisi lX – Februari 2018

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

Hai Redaksi SMSBlast,
Perkenalkan Nama Saya Gracia dari BSD,
saya sering jalan-jalan ke Summarecon
Mal Serpong bersama keluarga maupun
teman-teman karena tempatnya seru dan
nyaman. Beberapa waktu lalu pada saat saya
berkunjung ke SMS sedang sangat ramai,
kemungkinan karena weekend. Kondisi
seperti ini membuat saya kesulitan untuk
mencari parkir. Ada hal yang ingin saya
tanyakan apakah ada fasilitas dari SMS yang
menyediakan tempat parkir untuk para
wanita agar tidak kesusahan mencari parkir
ketika mal sedang ramai? Terima Kasih.
Gracia, BSD
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1. Aisyah Natasya, 0888 1334 xxxx
2. Melia Styanny, 0858 1375 xxx
3. Andri Agus Tri, 0811 7735 xxxx
4. Vianelda Loreta Liyn K, 0878 1144 xxxx
5. Dian Nulia Ngrenggan, 0857 7191 xxxx

Hallo Gracia,
Terimakasih sebelumnya telah menjadi
pengunjung setia Summarecon Mal Serpong.
Kami menyediakan tempat parkir khusus
untuk wanita yang berlokasi di Basement
Zona hijau D2-D6 yang tersedia 12 lot parkir
(Samping lobby Basment 1). Semoga informasi
ini berguna untuk para wanita ketika sedang
mencari parkir di Summarecon Mal Serpong ya.
Salam Hangat, Redaksi
maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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PERIODE MARET 2018
lantai 1
antton n Co
● Disc 30% (selected item)

C&F Perfume
● Disc. Up to 70%
mother Care
● Special offer buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
saint James
● Enjoy 20% OFF
St James White Platinum
Collection with min. purchase
of IDR 1.000.000.
Vinoti living & Vl Brio
● Sale 30% selected item
Vivere
● Disc 25% + 10% + additional
up to IDR 1 MIO with BCA Card

levi’s
● Free T- Shirt with minimum
purchase Rp 1.500.000

arena
● Disc. up to 40% (item tertentu)

my Feet
● Buy 1 get 10% disc. buy 2 get
20% disc.

Baleno
● Disc 50%+20% (selected item)

nike
● Disc. up to 30% (selected item)

Beauty Box
● Disc. up to 50% (item tertentu)

samuel & Kevin
● Disc 50%+20% (selected item)

Fisik sport
● Disc Up to 50% (selected item)

someday
● Disc 50% (selected item)

Fulltime
● Discount 40% !! Selected item.
(di setiap Jumat-Minggu)

sox Gallery
● Disc 50% (selected item)

lantai GF
Breadlife
● Diskon 15% all item tanpa
min. transaksi dengan Sakuku
● Diskon 15% all item dengan
min. transaksi Rp. 50.000,-

PERIODE MARET 2018

hammer
● Promo disc.20% (selected item)
hush Puppies
● Disc 20% (selected item)

watch zone
● Disc Up to 20% (selected item)
wood
● Disc Up to 50% (selected item)

lantai 2

the Executive
● Disc Up to 50% (selected item)
Vermont
● Disc Up to 50% (selected item)

KEEVE
● Disc. up to 40%

VnC
● Slippers & sandals 2 for
Rp 299.000

la Christie
● Sale up to 70 % (selected item)

watch studio
● Disc Up to 20% (selected item)

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

Carls Jr
● 3 Burger all dengan harga
(100rb)
● Buy 1 get 1 (friday)
Chopstix
● Pembelian makanan main
course (promo paket 10rb)
dynamic Bakery & Cafe
● Promo 20% roti satuan
dari jam 8 s/d selesai
● Promo 30% kue basah
dari jam 8 s/d selesai
● Promo buy 3 get 1 free sus
hop – hop
● BCA Flazz & Credit Card 15%
● Flazz Hop – Hop 30%
● Sakuku 15% (setiap hari), 50%
(jumat)

Koi teppanyaki
● Dumpling disc 50%
old Chang Kee
● Beli 5 pastel get 1
solaria
● Permata Credit Card 15%
min. 165.000

steak 21
● Combo: hemat berdua
gratis saous
● Combo: combo sirloin,
combo dan combo tenderloin.
Paket combo tenderloin
(2 prime tenderloin steak
150gr, 1 french fries, 1 salad)
Rp 210.000 (sblm tax & service)

starbucks
● Pre sale spring
● Spring TAF (buy 1 get 1)
● Food promo breakfast week
30K 6.00 – 11.00 AM
● Coffee artistry program
special 35K
● LINE secret recepi
● Half price beverage 20%
tumbler mug disc 20% 18.30 –
21.30

the Coffee Bean and tea leaf
● Mega disc 30% min. 75rb,
disc 50% min 250rb
● BNI Disc 20%

Buccheri
● BUY 2 GET 1 FREE *
urban Club
● Disc. 50% selected items
hardware
● Disc. Up to 70% (selected item)

PERIODE MARET 2018
Chir- Chir
● Promo beer beli 5 dengan
harga Rp 100.000 (Heineken,
Balihai)
Cold stone
● Upsize pembayaran Credit
Card BCA
● BNI disc 40%
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Excelso
● BRI discount 30% periode
1 Januari s/d 30 Juni 2018.
Promo berlaku hari senin s/d
Jumat berlaku CC BRI, kecuali
corporate card
● Bank Jatim Prioritas 1 Januari
s/d 31 Desember 2018
discount
● Bank Jatim Prioritas 1 Januari
s/d 31 Desember 2018
discount

haagendazs
● Senin B1G1 BCA Card
● Top up member Haagen Dazs
dengan BCA Card dapat cash

Fish & Co
● Standart Chartered Bank 15%
every day, 50% setiap tgl 15

imperial Kitchen
● Dimsum Fiesta Rp. 9.900
● Snow Ice Rp. 8.000

hong tang
● T-Cash discount 40%
T-Cash selasa dan kamis Buy
1 Get 1
Promo rekening ponsel
Promo Grab Poin
Ice Cone harga Rp 10.000

Java Village
● Promo nasi pecel Rp. 30.000
free minuma tradisional
Poka ribs
● Beer Promo weekday satuan
lebih murah, Hanya untuk Beer
saigon delight
● Happy Hours 20% all Item
UOB card min. 350.000
the People’s
● CIMB Niaga disc 15%
● Beer Friend Forever
(buy 2 get 3)
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directory
FOOD & BEVERAGES

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)
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

Ground floor
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

Mr. Repair (BA-05) – 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 )
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20)
Chapayom (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)

Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
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-231) – 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
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03)
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

RETAIL & OTHER SERVICES
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

FIRST floor

RETAIL & OTHER SERVICES

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
Shirley Beauty (1F-17E) – 29310719 /29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C – 5470333

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
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
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
Polo (1F-210) – 29310566
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Someday (1F-31) – 5461915

Sports Station (1F-35) – 5464254
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

FASHION

FASHION
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

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
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
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

Sox Galeri (1F-235) – 29310675
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
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

FOOD & BEVERAGES
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J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
– 5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-17)
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

FOOD & BEVERAGES
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) – 29171027

Kibo (1F-1C07A)
Mamapao (1F-IC 11)

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

FOOD & BEVERAGES

RETAIL & OTHER SERVICES
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
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
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
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) – 5460866 / 5463198

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

second floor

ENTERTAINMENT

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
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

SALSA FOOD CITY
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)

FOOD & BEVERAGES
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)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
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)
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Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
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
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
Karei-Ya Express (2F-32A)
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)
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
Njonja Besar (2F-1C09c)
Kopi Presso (2F-01A)
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)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)

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)

maret 2018 - SMSBLAST MAgAzine

65

66

SMSBLAST MAgAzine - maret 2018

