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Music is the universal language of mankind.

Bulan Maret menjadi bulannya para musisi tanah air. Karena di bulan ini, 
ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret. 
Diharapkan apresiasi terhadap karya-karya anak bangsa lebih meningkat 
ditengah gempuran musik global. Sejalan dengan visi tersebut,   
Summarecon Mal Serpong juga kembali menyelenggarakan event tahunan 
bertajuk Musical March sebagai bentuk nyata apresiasi bagi insan musik di 
Indonesia. Apa saja acara dan bintang tamu di Musical March kali ini? Yuk baca 
selengkapnya di rubrik Hot On SMS. 

Tak hanya bermodalkan suara dan keahlian dalam memainkan musik, ternyata 
fashion para musisi juga banyak mendapatkan sorotan publik loh. Siapa saja 
musisi yang selalu tampil fashionable bahkan hingga dilirik brand dan designer 
dunia? Cek reviewnya di rubrik Fashion. Tahun ini, salah satu musisi tanah air, 
Marcello Tahitoe baru saja merampungkan albumnya, intip cuplikannya di  
rubrik On Stage.

Mau berlibur di tempat yang biasa dikunjungi para musisi? Ada ulasan menarik 
tentang destinasi wisata favorit musisi yang terangkum di rubrik Travelers. 
Tahukah Anda kalau ternyata musik bisa dijadikan sebagai obat untuk 
menghilangkan stress seseorang, cari tahu faktanya di rubrik Intermezzo.

Masih banyak artikel menarik tentang gadget, buku, serta film terbaru yang bisa 
Anda baca hanya di SMSBlast spesial edisi Musical March kali ini.

Selamat membaca.

AD
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DEDIKASI UNTUK
MUSIK TANAH AIR 

Hot on
SMS

Tahukah Anda? Musik memiliki peranan 
penting dalam keseharian kita. Dikutip 
dari artikel National Geographic, musik 
memiliki peranan penting bahkan 

dalam menjaga kesehatan tubuh, yaitu 
mengurangi rasa sakit, membantu lebih 
fokus, meningkatkan performa saat olahraga, 
meningkatkan mood hingga menenangkan 
hati. Untuk kebanyakan orang, keseharian 
tanpa musik rasanya seperti sayur tanpa 
garam. Terdengar klise, namun hasil penelitian 
menunjukkan bahwa untuk sebagian orang 
bisa terjangkit ketergantungan terhadap musik 
dengan berbagai genre yang mereka sukai. 
Musik sendiri sudah berkembang sejak lama 
di Indonesia hingga pada tahun 2013 oleh 
Presiden saat itu, menetapkan tanggal 9 Maret 
sebagai Hari Musik Nasional dengan tujuan 
untuk lebih meningkatkan apresiasi terhadap 
musik tanah air. Tanggal tersebut dipilih karena 

bertepatan dengan tanggal lahir dari   
Wage Rudolf Supratman, yang merupakan 
pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sejalan dengan visi tersebut, Summarecon 
Mal Serpong (SMS) sebagai salah satu mal 
terbaik di kawasan Tangerang juga ikut serta 
untuk membantu pelestarian karya musik 
nasional. SMS di awal kehadirannya telah 
menciptakan suatu event sebagai apresiasi 
untuk musisi dan kesenian musik tanah 
air, yaitu “Musical March”. Tahun ini event 
tersebut kembali digelar, mengambil tempat 
di panggung Boradway, Downtown Walk - 
salah satu venue outdoor primadona SMS. 
Digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Maret 2017 
dengan rangkaian acara yang diharapkan 
dapat semakin menumbuhkan kecintaan akan 
musik Indonesia. Dengan mengangkat konsep 
festival musik, event ini akan diramaikan 
dengan beberapa aksi ciamik dari para musisi 
berbakat hingga atraksi musik tradisional 
yang dipastikan membawa pengalaman musik 
berbeda untuk para penikmatnya. Mulai dari 
group band Alexa, Macello Tahitoe, penyanyi 
tanah air yang kerab disapa Ello. Kemudian 
salah satu rapper kenamaan Indonesia, 

Saykoji, grup band baru yang dibentuk oleh 
Kevin Apriloi yaitu Kevin & The Red Rose dan 
ditutup oleh penampilan dari band anak muda 
Rocket Rockers.

“Musical March” kali ini juga menghadirkan 
sesuatu yang berbeda yaitu  mini panggung 
di area koridor mal untuk menghibur 
pengunjung saat berbelanja  di tenant 
favoritnya. Denting Kolintang Kawanua 
Jakarta dan aksi Bertopah Sasandu didaulat 
untuk menunjukkan keunikan alat musik 
tradisional Indonesia. Untuk melengkapi 

suasana festival musik, “Musical March” kali 
ini turut menghadirkan parade Marching Band 
Performances yang akan hadir berkeliling 
menghibur seluruh pengunjung mal. Tidak 
ketinggalan keseruan bereksperimen 
menciptakan nada-nada musik dari barang 
bekas seperti : pipa dan botol kosong, yang 
dirangkai khusus oleh SMS. Seluruh suguhan 
acara tersebut diharapkan dapat membangun 
kesadaran masyarakat akan keindahan musik 
tanah air serta menumbuhkan rasa kecintaan 
atas musik asli Indonesia.
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Hot on
SMS

Ada yang menarik di bulan ini, dipersembahkan oleh Scientia 
Square Park atau lebih dikenal dengan SQP. Bulan Maret 
tahun ini akan menjadi momen spesial karena di akhir bulan 
akan digelar Festival Film Interasional Anak-anak dan Remaja 
Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “Kids 
Film Festival”, disingkat KidsFFest. Event ini adalah festival film 
internasional yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja di 
Indonesia, pertama kali di gelar tahun 2009 dan diprakarsai 
oleh sutradara berbakat tanah air, Nia Dinata.

Tahun ini event akbar tersebut akan kembali digelar dengan 
memilih SQP sebagai venuenya, karena area ini memiliki 
banyak spot menarik yang dapat di eksplor oleh anak-anak dan 
remaja yang penuh kreativitas dan semangat berkarya.

Selain itu, Nia Dinata juga telah 
mengembangkan bisnisnya di SQP dengan 
membuat The Cine Space sebagai sarana 
untuk menyalurkan minat atas hasil karya 
anak bangsa yang dapat di banggakan, seperti 
mengikuti kompetisi film festival tingkat 
International.

KidsFFest akan digelar pada tanggal
24 - 28 Maret 2017 dengan menampilkan 
serangkaian aktivitas seru penuh wawasan 
dan edukasi mulai dari International Movie 
Screening, Kids Movie Show, Story Time, Stop 
Motion Workshop, Theater Anak Nusantara, 
hingga pengetahuan menarik tentang 
pembuatan film, behind the scene dan 
workshop belajar akting. Melengkapi keseruan 
event tersebut, SQP juga turut menggelar 
“Edu Fair”mulai tanggal 24 Maret hingga 2 
April dengan segudang penawaran terbaik 
dari beberapa sekolah dan tempat kursus 
berpredikat untuk kebutuhan pendidikan si 
buah hati.

Lewat KidsFFest diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan wawasan lebih bagi generasi 
muda untuk mengamati kualitas film terbaik 
dari berbagai penjuru dunia, sehingga dapat 
menginspirasi mereka untuk berdiskusi 
mengenai keberagaman budaya dan juga 
dapat meningkatkan pendidikan anak melalui  
media film.            
 
Catat tanggalnya dan ajak buah Hati Anda 
untuk bermain sambil belajar di acara 
“KidsFFest & Edu Fair”hanya di SQP.KIDSFFEST HADIR 

DI SCIENTIA 
SQUARE PARK
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Bulan Februari kemarin menjadi 
bulan yang sangat meriah dan 
seru bagi para pengunjung setia 
Scientia Square Park (SQP).

FUN AND SMART 
FEBRUARY
WITH SMS & SQP EVENTS

13

Last Event

Tidak heran jika dikatakan seperti itu, 
karena banyak sekali acara yang telah 
diselenggarakan di SQP, salah satunya 

adalah pagelaran musik bergengsi UrbanGiGs 
yang menampilkan beberapa band dengan 
genre yang berbeda.

Tidak hanya memeriahkan lapangan parkir 
utara Summarecon Digital Center dengan 
konser musik yang digelarnya pada18 Februari 
lalu, di sana juga ada banyak kegiatan yang 
seru dan menarik bagi para pengunjung yang 

hadir. Mulai dari Workshop, Games, Photo 
Booth dengan berbagai tampilan dekorasi 
atraktif yang pastinya dapat di jadikan 
sebagai ajang eksistensi di social media, serta 
keberadaan dari beberapa tenant merchandise 
serta makanan juga ikut memeriahkan 
pagelaran musik itu.

Di awali dari band pembuka L’ALPHALPHA 
yang membawakan lagu dengan genre post-
rock music, para penonton serentak berkumpul 
di tengah area depan panggung sambil 
duduk santai di rumput sintetis yang telah 
disediakan. Setelah penampilan santai dari 
L’ALPHALPHA, semangat para pengunjung di 
buat lebih berkobar dengan penampilan dari 
The Brandals. Tak heran nama band dengan 
vokalis Eka Anash ini berhasil membuat para 
penonton bergoyang dan bernyanyi bersama 
mengikuti alunan musik rock and roll yang 
membuat suasana malam itu semakin hangat. 
Setelah para penonton menikmati penampilan 
rock and roll dari The Brandals, di penutup 
acara Sore Band berhasil merubah suasana 
pada malam acara UrbanGiGs dengan lagu 
yang easy-listening sehingga malam itu 
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Last Event

disulap menjadi santai 
kembali dan para pengunjung 
pun duduk rapi menikmati 
penampilan hingga 
acara berakhir.

Selain acara UrbanGiGs masih 
ada beberapa rangkaian 
acara seru lainnya, seperti 
Vlogger Meet Up yang 
mengundang pembicara 
sekaligus Vlogger terkenal 
Chandra Liow yang 
merupakan salah satu 
rangkaian dari acara Creative 
Mounth. Dalam acara 
Vlogger Meet Up, Chandra 
Liow berbagi pengalaman 
mengenai awal mula ia 
menjadi Vlogger dan berbagi 
tips and trick untuk menjadi 
Vlogger yang baik dengan 
content yang menarik.

Kemeriahan bulan Februari 
tidak hanya terjadi di 
SQP, Summarecon Mal 
Serpong (SMS) pun juga ikut 
memeriahkan bulan Februari 
dengan acara yang tidak 
kalah seru. Salah satunya 
acara Audisi Gading Model 
Search (GMS), sebuah ajang 
pencarian model paling 
bergengsi di Indonesia. GMS 
di SMS kali ini diikuti oleh 
total 62 Peserta yang terdiri 
dari 33 model pria dan 
29 model wanita.
Dari sekian banyak peserta 
yang ikut dalam audisi ini 
hanya 13 model pria dan 
18 model wanita yang 
berhasil untuk masuk ke 
tahap berikutnya di La Piazza,  
Mal Kelapa Gading, 
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BEAUTY & ACCESSORIES

Kulit wajah kusam atau berminyak 
merupakan keadaan yang sangat 
menjengkelkan, tentunya hal ini tidak 
diinginkan oleh setiap orang karena 

tentunya dapat mengurangi tingkat percaya 
diri seseorang. Perawatan wajah tentunya 
diperlukan guna menunjang penampilan 
yang lebih baik dan lebih memancarkan aura 
kecantikan seseorang.

Bila kulit sehat yang terlihat lebih cerah dan 
bersinar adalah idaman bagi setiap orang, 
Beauty Box menghadirkan produk terbarunya 
GLAMGLOW Dreamduo Overnight Transforming 
Treatment, berupa serum dan night cream 
dalam satu kemasan yang dapat membuat 
kulit tampak terasa lebih berseri, lembab dan 
kenyal dengan cahaya dari dalam. Produk ini 
memiliki 4 keunggulan utama yaitu afterglow, 
radiant, smooth, and moisture yang merupakan 
sebuah keajaiban yang terjadi saat Anda tidur. 

Produk ini terdiri dari Dream Serum (Langkah 
pertama) yaitu serum berwarna putih mutiara 
terbuat dari Green Coffee dan Green Tea 
Leaf TEAOXI memasok sel kulit dengan 
antioksidan untuk melawan agresi radikal 
bebas serta terdapat vitamin essensial yang 
menjanjikan warna kulit lebih menyatu. 
Langkah kedua yaitu dengan penggunaan  
Dream Seal yang mengandung Booster 
Hyaluronic Acid dan Mozuku Green Algae 
yang menjanjikan kulit bercahaya, cream ini 
pun cocok tuntuk semua jenis kulit.

Bagi Anda yang masih ingin mengetahui dan 
mencoba produk skincare yang satu ini, Anda 
bisa mengunjungi segera counter Beauty 
Box yang ada di Lantai 1 - Summarecon Mal 
Serpong. 

GET YOUR 
GLOWING FACE 
WITH BEAUTY BOX
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IN STYLE

Siapa bilang musisi 
hanya bermodalkan 
suara? Para musisi 

dunia ini juga ternyata 
memiliki bakat di dunia 
fashion. Terbukti dengan di 
gandengnya mereka oleh 
beberapa brand kenamaan 
untuk peluncuran produk 
fashion terbaru. Selain untuk 
kebutuhan bisnis, dengan 
mengajak nama besar para 
selebriti dunia, diharapkan 
dapat mendongkrak brand 
awareness hingga penjualan 
dari produk tersebut. Simak 
beberapa ulasan kolaborasi 
brand dunia dengan beberapa 
musisi berikut.

Tahun 2016 yang lalu 
beberapa musisi dunia sukses 
dipercaya untuk mengangkat 
brand sportwear dunia ini 
lewat kolaborasi mereka, 
sebut saja Rihanna, Kanye 
West dan Pharell Williams. 
Rihanna dipilih menjadi 
brand ambassador dari brand 
sepatu asal Jerman, Puma. 
Tidak sampai disitu, penyanyi 
berbakat ini juga berhasil 
menelurkan kolaborasi 
dalam sepatu Creepers 
Puma berbahan suede 

yang sangat sporty. Tidak 
sampai disana, dikabarkan 
kedepannya mereka akan 
kembali mengeluarkan koleksi 
terbaru bernama Fenty x 
Puma. Adidas tampaknya 
juga tidak mau melewatkan 
kesempatan mendulang 
pundi lewat kolaborasi 
dengan public figure. Setelah 
sebelumnya Kanye West 
berhasil menggegerkan 
dunia pecinta sepatu 
lewat kerjasama mereka 
dalam Adidas Yeezy Boost 
350 hingga mendapatkan 
penghargaan Footwear 
News sebagai 2015 Shoes 
of The Year. Pharrel Williams, 
penyanyi lagu Happy ini 
sukses mendulang penjualan 
tertinggi lewat kolaborasi 
bertajuk Supercolor, sepatu 
dengan warna yang super 
colorful, tidak tanggung-
tanggung koleksi ini ada
50 warna. Wow!

Musisi tidak pernah lepas dari 
dunia fashion. Tanpa gaya 
berbusana yang tepat, mereka 
tidak akan dapat menciptakan 
image yang menarik di mata 
fansnya. Hal yang sama juga 
diyakini oleh The Weeknd. 
Baru-baru ini, diberitakan 
bahwa The Weeknd akan 
menjadi ikon dari busana 
musim semi retailer high-
street Swedia, H&M. Style 
andalannya mulai dari 
hoodie, T-shirt, jaket bomber 
hingga celana panjang akan 
diluncurkan spesial dengan 
tambahan lambang ikonik dari 
cover art album The Weeknd, 
XO. H&M mengaku gaya 

Abel Tesfaye (nama asli The 
Weeknd) yang casual namun 
stylish ini mampu membawa 
mood yang ingin diangkat 
oleh mereka, yaitu modis ala 
streetwear. Berminat membeli 
koleksi ini? Tunggu tanggal 
rilisnya ya.

Di tahun 2017 ini, tampaknya 
Zayn Malik memiliki karisma 
tersendiri yang akhirnya 
memikat beberapa brand 
kenamaan dunia untuk 
berkolaborasi. Setelah 
sebelumnya bekerjasama 
dengan produsen sepatu 
sekelas Giuseppe Zanotti, 
kini Donatella Versace juga 
turut mengajak mantan 
personil One Direction 
ini berkolaborasi dalam 
koleksi pakaian musim semi 
bernuansa rebel dan rock 
n’roll yang rencananya akan 
dipasarkan bulan Mei tahun 
ini bertajuk Zayn x Versus. 
Ketertarikan rumah mode 
milik Donatela ini didasari 
oleh karakter Zayn dan gaya 
berbusananya yang unik. 
Kerjasama ini menjadi mimpi 
yang menjadi kenyataan bagi 
Zayn karena dapat bermitra 

dan menghasilkan karya 
dengan merk yang telah 
mendunia ini.

Cerita berbeda dengan 
penyanyi sekaligus penari 
asal Inggris ini, FKA Twigs 
yang sempat menjalin 
hubungan dengan Robert 
Pattinson diberitakan 
menjalin kerjasama dengan 
brand sportwear kenamaan, 
Nike. Namun kolaborasinya 
cukup unik, bukan merancang 
produk busana, namun           
FKA Twigs didaulat membuat 
konsep campaign untuk 
produk Nike Zonal Strenght 
Tights berjudul  Do you 
believe in more?. Produk ini 
dirancang untuk kebutuhan 
olahraga bagi pria dan wanita,         
yang dirilis Februari lalu. 
Disini dia terlibat dalam 
seluruh proses produksi, 
mulai dari menyusun plot 
naratif, menyutradarai hingga 
mengisi lagu untuk campaign 
tersebut. Inspiratif ya. 

PRESTASI 
MUSISI 
DI DUNIA 
FASHION
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IN STYLE IN STYLE

CHLOE
Jacket and dress
by CENTRO Departement Store
Hat and accessories by Stylist Own

 LUCAS
Jacket, Sweater, & Pants 
by CENTRO Departement Store
Hat by Stylist Own

 LUCAS
Shirt and Vest by STAR Department Store
Shirt and Pants by CENTRO Department Store

LOKASI: SALSA FOOD CITY LOKASI: MUJIGAE RESTO, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG

“POPULAR MUSIC FORMED THE SOUNDTRACK 
OF MY LIFE.”
- MARTIN SCORSESE -
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LOKASI: BROADWAY STAGE, SUMMARECON MAL SERPONG

PHOTOGRAPHER : ELY RICARDO
MAKE UP ARTIST : NADYA NAUFEL
STYLIST  : RAY HAFIDZ & SAMMY NUGRAHA
MODELS  : CHLOE & LUCAS

“DANCE MUSIC WILL ALWAYS BE AROUND. 
PEOPLE AROUND THE WORLD LOVE TO DANCE.”
- KASKADE -

CHLOE
Dress by CENTRO Department Store

 LUCAS
Shirt, and Pants by CENTRO Department Store
Accessories by Stylist Own
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LOKASI : BEAUTY BOX, SUMMARECON MAL SERPONG LOKASI : URBAN CLUB STORE, SUMMARECON MAL SERPONG

 LUCAS
Shirt and Pants
by CENTRO Departement Store
Hat by Urban Club Store

 CHLOE
Sweater and Jumpsuits
by CENTRO Departement Store
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LOKASI: STARBUCKS, SUMMARECON MAL SERPONG

“THE TRUE BEAUTY OF MUSIC IS THAT IT 
CONNECTS PEOPLE.”
- ROY AYERS -

LOKASI: PATBINGSOO, SUMMARECON MAL SERPONG 

 CHLOE
Dress by CENTRO Department Store
Accessories by Stylist Own

 LUCAS
Suit, Shirt, and Pants
by CENTRO Department Store
Tie by Stylist Own

 LUCAS
Jacket by STAR Department Store
Pants by CENTRO Department Store
Shoes by Model’s Own



SMSBLAST Magazine MARET 201728 SMSBLAST Magazine MARET 2017 29

ad ad



SMSBLAST Magazine MARET 201730 SMSBLAST Magazine MARET 2017 31

TASTE THE FOOD

Bermain ke Scientia Square Park 
(SQP) pasti membuat Anda haus 
bukan? Apalagi di siang hari 
setelah menemani sang buah hati 

menikmati berbagai macam fasilitas yang 
tersedia di SQP. Nah cocok sekali nih, untuk 
menghilangkan rasa haus jangan lupa untuk 
mampir ke Brewok’s Bar ya!

Berbicara soal menghilangkan rasa haus, di 
Brewok’s Bar Anda bisa menikmati Mocktails 
dengan aneka rasa dan varian yang sangat 
segar bersama teman atau keluarga. 
Mocktails adalah minuman non-alcohol 
yang disediakan dari pilihan sari buah segar 
yang dicampur dengan berbagai macam 
minuman bersoda ringan.

Ada 9 varian Moctails dengan rasa baru 
yang harus Anda nikmati ketika berada di 
Brewok’s Bar, seperti Long Island, Singapore 
Sling, Illusion, Blue Lagoon, One More, 

9 VARIAN BARU MOCKTAILS 

BREWOK’S BAR
Indigo, Hiseko, Gliding, dan Margarita Sunrise. 
Setiap minuman yang disediakan mempunyai 
rasa auntentik serta ciri khas penyajian yang 
berbeda-beda, namun ada 2 Mocktails yang 
menjadi jagoan di Brewok’s Bar yang di jamin 
bisa meyegarkan dahaga Anda di kala haus 
melanda, yaitu Illusion dan One More! Illusion 
adalah Mocktails dengan campuran Blue 
Syrup, Melon Syrup, dan Pineapple Juice yang 
pastinya bisa membuat segar kembali tubuh 
Anda. Sedangkan One More disediakan dengan 
bahan dasar Lime Fruit, Brown Sugar, dan 
Lemon Juice, memang rasanya sedikit asam 
karena berbahan dasar lime fruit namun di bibir 
gelas akan ditaburi Brown Sugar yang menjadi 
penyeimbang rasa.

Penasaran kan dengan segarnya Mocktails yang 
disediakan di Brewok’s Bar? 

Datang saja ke Scientia Square Park

berada diatas kapal dan pantai.  Menu andalan restoran keluarga 
ini, adalah "The best Fish & Chips in Town!" yang menggunakan 
bahan dasar ikan dori impor dari Vietnam lalu digoreng kering dan 
dibubuhi dengan saus andalan lemon butter sauce, disajikan dengan 
kentang goreng yang renyah. Tekstur ikan dorinya yang garing di 
luar dan lembut di dalam dengan mudah akan lumat sejak gigitan 
pertama. Menu andalan lainnya yang harus dipesan apabila Anda 
datang bersama dengan teman atau kerabat adalah Seafood Platter. 
Satu pan Seafood Platter yang berisi bermacam-macam hidangan 
laut seperti ikan, cumi, udang, dan kerang lengkap dengan saus 
lemon butter dan paella rice, serta kentang goreng merupakan 
pilihan yang tepat untuk berbagi.

Di bulan Maret ini, Fisn & Co cabang SMS menghadirkan sesuatu 
yang baru bagi pengunjung, outletnya di sulap dan terlihat berbeda 
dengan sedikit mengganti suasana mulai dari desain buku menu, 
seragam para Fisherians, sampai dengan suasana outlet yang 
dibuat lebih cerah dan segar. Di momen spesial ini, Fish & Co juga 
launching limited menu yang hanya tersedia selama bulan Maret ini, 
yaitu Black Pepper Fiesta.

Black Pepper Fiesta terdiri dari beberapa menu yaitu Scrumptious 
Chicken Black Pepper, Black Pepper Spaghetti with Grilled Red 
Fish, Black Pepper Catch dan Grilled Chicken with Fish Popcorn 
yang dibandrol seharga Rp 99 ribu. Nikmati juga uniknya rasa menu 
Black Pepper Chicken Pizza seharga Rp 129 ribu. Khusus bulan ini 
Anda juga dapat menikmati promo yang berlaku yaitu untuk setiap 
pembelian main-course apapun akan mendapatkan Black-Pepper 
Fiesta secara gratis. 

Kunjungi outlet Fish & Co SMS sekarang juga. Happy sailing!

EXCITING NEWS FROM FISH & CO

Seafoodlovers pasti familiar dengan 
restoran satu ini. Fish & Co, pionir 
western seafood dengan penyajian 
"seafood in a pan", yang artinya 

makanan khas laut segar yang dimasak 
di atas penggorengan (pan) dan langsung 
disajikan hangat dengan pan-nya. Penyajian 
yang unik ini berawal dari perjalanan Mr. 
Lambert Yeo dan Mr. Ricky Chew ke Afrika. 
Mereka melihat tradisi para nelayan Afrika 
dalam penyajian makanan yang baru 
ditangkap di laut. Mereka pun memboyong 
tradisi unik ini ke negara mereka yaitu 
Singapura dan menjadikan   
“Seafood in a pan” sebagai konsep casual 
dining yang unik sekaligus kesuksesan 
dari Fish & Co. Restoran ini kemudian 
mengembangkan sayapnya hingga ke 
Indonesia pada tahun 2003 dan akhirnya 
dibuka di Summarecon Mal Serpong (SMS) 
pada tahun 2011, tepatnya di area  
The Downtown Walk. 

Mengangkat keunikan dan speciality olahan 
menu seafood dan ikan segar khas dari 
Perairan Mediterania, Fish & Co menawarkan 
kesegaran ikan serta olahan dengan bumbu 
racikan rendah lemak dari berbagai dunia 
untuk menghasilkan cita rasa olahan 
seafood terbaik. Fish & Co hadir dengan 
ambience restoran bertema laut, lengkap 
dengan jangkar dan suasana layaknya 



SMSBLAST Magazine MARET 201732 SMSBLAST Magazine MARET 2017 33

Family

32 33

info

MENGASAH 
KEMAMPUAN 

ANAK DENGAN 
HOVERBOARD

Bisa berpindah tempat 
tanpa harus berjalan? 
Apakah bisa? Tentu bisa 
dengan menggunakan 

alat yang bernama Hoverboard 
ini. Hoverboard adalah sebuah 
skuter self-balancing yang saat 
ini sedang marak digunakan oleh 
para kawula muda, bahkan sudah 
menjadi sebuah ajang unjuk 
gigi untuk beberapa kalangan. 
Selain mempermudah kita untuk 
berpindah tempat, ternyata banyak 
sekali keuntungan yang dapat 
diberikan dengan menggunakan 
Hoverboard. Yuk disimak SMS 
Lovers!

Dari pengertian-nya saja sudah 
terlihat jelas bahwa bermain 
Hoverboard artinya mengutamakan 
keseimbangan tubuh penggunanya. 
Hal ini sangatlah cocok untuk 
sang buah hati yang ingin lebih 
mengasah keseimbangan tubuhnya. 
Selain itu, bermain Hoverboard juga 
dapat merangsang perkembangan 
otak kanan dan kiri pada anak 
yang artinya meningkatkan saraf 
motorik-nya.

Bermain Hoverboard juga dapat 
meningkatkan refleks anak, karena 
mereka akan belajar merespon 
secara tiba-tiba apabila harus belok 
ke kanan-kiri atau pun menghindari 
halangan yang ada didepannya. 
Selain keuntungan diatas, tentunya 
bermain Hoverboard juga menjadi 
ajang entertainment  dan kepuasan 
tersendiri bagi mereka.

Penasaran kan ingin mencoba 
Hoverboard? Yuk datang saja 
ke Ground Floor Summarecon 
Digital Center (SDC) dan mencoba 
langsung wahana baru ini. Selain 
bermain disini, sang buah hati juga 
bisa diajarkan secara khusus loh 
bagaimana melakukan beberapa 
trik keren dengan bermain 
Hoverboard. 

SMSBLAST Magazine MARET 2017
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Banyak cara yang dapat 
dilakukan untuk menurunkan 
berat badan dan membakar 
lemak, salah satunya dengan 
olahraga Zumba yang 
pertama kali diperkenalkan 
oleh Alberto “Beto” Perez 
pelatih fitness asal Colombia. 
Olahraga ini biasa dilakukan 
dengan cara menari secara 
berkelompok dengan 1 atau 
lebih instruktur sebagai 
pemandu gerakan. Gerakan 
cepat mengikuti lantunan 
lagu yang dihasilkan oleh 
tarian ini bukan hanya 
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LET'S
WORKOUT

Friday Zumba
at Scientia Square Park!
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membakar lemak dan 
kalori, namun juga dapat 
menyehatkan jantung. Zumba 
sendiri berfokus pada pundak, 
perut, dan pinggul yang dapat 
membuat tubuh menjadi 
kencang.

Dengan diiringi alunan musik 
yang memiliki irama cepat, 
olahraga ini menjadi trend 
yang tepat untuk kalian jika 
ingin menurunkan berat 
badan dengan cara yang tidak 
membosankan. Selain itu 
Zumba juga boleh dilakukan 
oleh seluruh kalangan, mulai 
dari anak-anak hingga orang 
dewasa.

Bingung mau olahraga Zumba 
dimana? Tidak ada salahnya 
berkunjung ke Garden Walk 
Stage yang berada di Scientia 
Square Park, Gading Serpong! 
Ayo ramaikan kegiatan yang 
berlangsung setiap hari Jumat 
jam 5 sore ini dan GRATIS loh!
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MOVIES ON MARET 2017 MOVIES ON MARET 2017

KING ARTHUR : LEGEND OF THE SWORD 

THE BOSS BABY

KONG : SKULL ISLAND 

37

Dikisahkan pada film ini seorang anak berusia 7 tahun, bernama 
Tim (Miles Bakshi) yang merasa cemburu kepada adiknya (Alec 
Badwin) karena sang adik bisa lebih cepat bicara sehingga 
sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Tidak mudah untuk 
mendapatkan keinginannya dibandingkan dengan sang adik.

Dalam persaingan antara kakak beradik ini, mereka mengetahui 
sebuah rahasia tentang rencana jahat dari CEO Puppy Co. untuk 
merusak hubungan kasih sayang di dunia ini. Akhirnya kedua 
bersaudara ini pun harus bekerjasama untuk menggagalkan 
rencana jahat tersebut. Mampukah mereka mengungkap kejahatan 
tersebut? Saksikan film Boss Baby pada tanggal 31 Maret 2017 di 
XXI - Summarecon Mal Serpong.

Kong Skull Island garapan Warner Bros 
Pictures ini ialah film dengan genre 
petualangan fantasi tentang kisah 
sekelompok penjelajah yang melakukan 
sebuah ekspedisi ilmiah ke sebuah pulau 
yang selama ini belum pernah dipetakan 
atau ditemukan sebelumnya. Mereka begitu 
kaget saat mengetahui pulau tersebut 
sudah dihuni oleh makhluk kejam dan 
berukuran raksasa bernama Kong. Kini 
mereka dihadapkan dengan perlawanan 
sengit melawan sang Kong. Dapatkah 
mereka bertahan hidup dan keluar dari 
Pulau tersebut? Film yang rencananya 
rilis dalam versi 3D ini, akan memberikan 
kisah King Kong dan bagaimana kehidupan 
liarnya di sebuah pulau terpencil dan 
sangat berbahaya. Tentunya perjalanan 
para penjelajah ini sangat menegangkan 
dan penuh dengan tantangan dari 
penghuni pulau Kong.

Raja Arthur merupakan raja pada abad ke-6 yang 
telah membantu kerajaan Inggris untuk melawan 
dan mengalahkan penjajah Saxon. Arthur muda 
tidak tahu kalo ia memiliki garis keturunan raja 
didalam darahnya. Arthur bergabung dengan para 
pemberontak wanita bernama Guinevere, disana 
ia banyak belajar untuk memahami senjata sihir, 
berurusan dengan setan dan mengumpulkan 
orang-orang yang memiliki visi yang sama yaitu 
untuk melawan dan mengalahkan kedikdatoran 
Vortigern yang terkenal sangat kejam. Seperti 
apa kisah Raja Arthur? Mampukah dia melawan 
dan mengalahkan Raja Votigern? Saksikan kisah 
selengkapnya hanya dibioskop kesayangan anda 
serentak pada tanggal 24 Maret 2017.

Film Beauty and the Beast merupakan 
film bergenre Fantasy, Musical dan 
Romance. Menceritakan tentang 
seorang gadis cantik bernama Belle 
( Emma Watson) yang tersesat 
dan tanpa sengaja ia menemukan 
sebuah kerajaan tua. Awalnya Belle 
sangat ketakutan saat bertemu 
dengan sesosok makhluk dengan 
rupa mengerikan yaitu The Beast  
(Dan Stevans) yang sebenarnya 
ialah pangeran tampan namun 
tengah terkena kutukan akibat 
kesombongannya. Belle sempat 
ketakutan dan berusaha menghindar 
sampai pada akhirnya keadaan 
menjadi terbalik karena Belle menjadi 
terasa sangat dekat dan jatuh hati 
dengan Beast. Akankah cinta Belle 
mampu menghilangkan kutukan dan 
mengembalikan rupa sebenarnya dari 
sang pangeran?
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Jalan Pendaki
Acen Trisusanto 
“Take nothing but pictures. Leave nothing but 
footprints. Kill nothing but time.” Buku ini menceritakan 
tentang kisah perjalanan para pendaki gunung yang 
tak jarang selalu menemui rintangan untuk mencapai 
puncak sebagai tujuan utama dari para pendaki. Tapi, 
untuk tetap di puncak gunung tidaklah sepanjang 
hidup bisa berada disana melainkan juga harus 
kembali turun untuk pulang dengan selamat tanpa 
hambatan apapun. Lantas, perubahan seperti apa yang 
terjadi pada seseorang setelah ia selesai menempuh 
pendakian? Apakah ada perubahan sebagai pribadi 
yang lebih baik? Ternyata ada pengalaman sekaligus 
perjuangan panjang yang dialami pendaki gunung 
dalam mencapai puncak yang di bumbui dengan 
berbagai humor perjalanan yang apik. 

Yuk.. Baca kisah lengkapnya di buku ini.

LIFE
Uwaraa Montgommery
Buku tentang seorang gadis bernama Felicia Ann, 
yang memiliki sikap independen dan tak suka 
banyak aturan serta rela untuk menjadi istri untuk 
suami kakaknya semenjak sang kakak meninggal. 
Felicia yang akrab dipanggil Fee ini tidak hanya 
berkorban dalam waktu, tetapi ia juga berkorban 
dalam batin demi janji yang dia telah jaga Lalu 
bagaimana dengan kisah hidup yang dialami 
Felicia Ann? Bagaimana ia memenuhi janji yang 
telah dibuatnya? Dihadirkan dengan alur yang 
natural dan akhir kisah yang sulit ditebak sehingga 
cerita yang dikemas tergolong terbaik dan sangat 
complicated. Rasa penasaran campur aduk yang 
akan Anda rasakan jika membaca novel“Life”. 

Terlebih karakter Ann yang digambarkan sebagai 
sosok yang kuat serta susah diterka sehingga 
berhasil membuat perasaan para pembaca seakan 
seperti memecahkan suatu misteri teka teki. 
Penasaran dengan ceritanya? Segera dapatkan buku 
ini di toko buku kesayangan Anda.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri sepak bola 
tanah air dimeriahkan  dengan kehadiran komentator 
nyentrik, siapa lagi biang keladinya kalau bukan Hadi 
Gunawan atau yang biasa dikenal dengan “Ahay”. Pria 
asal palembang ini merupakan salah satu presenter 
sepak bola yang namanya semakin terkenal bagi 
penikmat sepak bola tanah air akibat celotehannya 
yang dianggap berlebihan.  Namun hal tersebut malah 
membuat Hadi menjadi komentator yang dinantikan 
oleh para pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana 
tidak, Hadi dianggap membawa kesan tawa saat 
sedang menjadi seorang presenter sepak bola. Menurut 
Hadi celotehannya merupakan sebuah reaksi spontan 
ketika adanya momen-momen yang menegangkan.

Kali ini masyarakat Indonesia di buat tertawa lagi 
dengan celotehan khas “Ahay” dengan mengucapkan 
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“Suami Muda” dalam pertandingan piala AFF saat laga 
Indonesia bertemu dengan Filipina. Ia menerjemahkan 
asal-asalan seorang pemain sepak bola asal Filiphina 
yang bernama Phil Young Husband. Tentu celetukannya 
juga menyita perhatian penonton. Pria bertubuh 
gempal ini juga tidak henti-hentinya membuat 
perumpamaan kata baru ketika mengucapkan 
“Serangan 7 hari 7 malam Vietnam menyerang 
Indonesia” celotehan tersebut dicuapkan ketika timnas 
Indonesia sedang diserang oleh timnas Vietnam pada 
ajang piala yang sama.

Namun tahukah anda, apabila Bung Ahay merupakan 
Produser sepak bola pada sebuah stasiun televisi 
terkenal Indonesia. Kini dengan leluconnya, Bung Ahay 
lebih di tunggu celotehan uniknya oleh penonton 
sepak bola tanah air.

Bung “Ahay”
sang komentator nyentrik

BOOKSTORE SPLASBLAST
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CLOSE UP

Rich Chigga, bocah ajaib kelahiran tahun 
1999 ini menjadi salah satu yang berhasil 
membawa musik Hip-hop di Indonesia 
berkembang. Pemilik nama asli Brian 
Imanuel ini beranjak sebagai sosok idola 
berkat talenta yang dimilikinya sebagai 
musisi Rapper. Kemampuannya dalam 
mengelola teknik vokal dengan berkata-
kata cepat tidak bisa dianggap sebelah 
mata. 

Berkat video yang di unggah melalui 
Youtube beberapa saat lalu, bocah ini 
mendapatkan perhatian di mata dunia. 

S
iapa yang tidak kenal dengan 
Rapper kelas dunia seperti 
Drake Aubrey Graham yang 
biasa disapa Drake ini. Pria 
kelahiran Toronto, Kanada ini 

memulai karirnya dengan memainkan 
karakter Jimmy Brooks pada serial 
televisi Degrassi berjudul The Next 
Generation pada tahun 2001.

Musisi 30 tahun ini merilis album 
pertamanya pada tahun 2010 yang 
bertajuk “Thank Me Later” yang pada 
saat itu berhasil memuncaki tangga 
Billboard di Amerika. Hingga saat ini 
nama Drake masih menjadi idola bagi 
pecinta musik Rap. Drake juga pernah 
berkolaborasi dengan musisi hip-
hop dunia lainnya seperti Lil Wayne, 
Eminem, Kanye West, Young Jeezy, 
dan Jay-Z. 

Sepanjang karirnya Drake sudah 
memenangi banyak penghargaan, 
salah satunya didapatkan  pada 
akhir tahun 2016. Saat itu ia berhasil 
memenangi penghargaan American 
Music Awards untuk pertama kalinya. 
Selain mendapatkan penghargaan 
sebagai musisi rapper, diawal tahun 
2017 Drake juga berhasil memenangi 
penghargaan “Best-Dressed Man” dari 
salah satu majalah terkenal dunia. 

Menjadi penyanyi hip-hop bisa menjadi 
pilihan karir yang menarik, pada April 
2016 Drake mengeluarkan album 
berjudul “Views” yang sudah terjual 
670 ribu keping kopi yang menjadikan 
Drake sebagai salah satu rapper 
terkaya di dunia hingga saat ini. 

From Zero
to Hero,
Rich Chigga

Drake,

From Actor 
to Rapper

Drake,

From Actor 
to Rapper
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Salah satu lagunya yang berjudul “Dat Stick” menjadi viral di 
media sosial setelah mendapat beberapa pujian oleh rapper 
ternama seperti Desiigner, MadeinTYO, Ghostface Killah dan 
beberapa rapper terkenal lainnya.

Kesuksesan karirnya tak semata Chigga dapatkan dengan mudah. 
Usut punya usut, Chigga pernah menjadi bahan bully-an melalui 
video yang diunggahnya. Selepas itu, Chigga mendapatkan 
apresiasi dari para musisi dunia. Selain itu, prestasi Chigga yang 
patut diacungi jempol adalah ia berhasil menjadi salah satu 
kontestan di pagelaran “We The Fest 2016” yang dijejali para 
musisi kelas dunia.
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STAGE
ON

Belum lama ini Marcello 
Tahitoe merampungkan 
album ke-lima yang 

dibuatnya hanya dalam 
hitungan kurun waktu 
1 bulan saja. Pria kelahiran 
Jakarta tahun 1983 ini 
mengungkapkan album 
barunya bertemakan “Isu 
Sosial” yang sedang menjadi 
perbincangan hangat saat ini. 
Bahkan pada beberapa lagu 
barunya, ia memasukkan lirik-
lirik yang sengaja dibuatnya 
untuk menyindir orang-orang 
atau mereka yang selalu 
berkicau dan kerap membuat 
keributan di sosial media.

Pria yang akrab atau lebih 
dikenal dengan nama Ello 
ini juga mengungkapkan 
bahwa pembuatan albumnya 
berasal dari segala sesuatu 
yang dapat menggerakkan 
hatinya, selain itu juga album 
tersebut merupakan curahan 
hatinya tentang keadaan 
sosial saat ini.  Dalam album 
barunya yang bernuansa 
Rock, Ello merasa tidak perlu 
takut kalah dalam persaingan 
bisnis musik Indonesia, 
karena sebagai generasi 
muda Ello hanya ingin jujur 

Marcello Tahitoe

Angkat Isu Sosial 
di Album Terbaru

dalam melahirkan karya 
dan inilah saatnya untuk 
menciptakan pasar musik 
sendiri. 

Kekasih Aurelie Moeremans 
ini masih merahasiakan 
judul album terbarunya, 
namun diperkirakan album 
tersebut akan dirilisnya pada 
pertengahan tahun ini. Album 
barunya ini didedikasikan 
sebagai tanda perpisahan 
dengan rumah lamanya yang 
kini telah dijual.
Penasaran dengan karya 
terbaru dari musisi yang 
menjadi salah satu pengisi 
acara di Musical March 2017 
- SMS ini ? Kita tunggu yaa, 
SMSLovers.. 
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music

Armando Christian Pérez atau lebih di kenal dengan 
nama Pitbull merupakan rapper asal amerika yang 
merupakan salah satu rapper yang paling terkenal 
di dunia musik Setelah merilis beberapa single 
dari album terbarunya tahun lalu. Pitbull akhirnya 
menetapkan tanggal rilis untuk album barunya 
berjudul “Climate Change”. Pitbull mengumumkan di 
account media sosial miliknya terkait album barunya 
ini akan rilis pada 17 Maret 2017.
Seperti yang diberitakan oleh billboard, bahwa 
album “Climate Change” akan menampilkan 
beberapa kolaborasi apik bersama para musisi dunia 
ternama seperti : Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, 
Pangeran Royce, Austin Mahone, Robin Thicke,
Flo Rida, Stephen A. Clark dan Ape Drums. Lagu- 
lagu yang akan hadir pada album terbarunya antara 
lain We Are Strong, Bad Man, Greenlight, dll.

community

Pitbull
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Akhir Maret 2017, grup Musik HiVi! akan 
merilis album kedua mereka. Personil 
HiVi!, Febrian Nindyo mengatakan jika 
Album kedua ini diberi judul “Kereta 
Kencan”. Sebuah konsep yang cukup 
unik yang akan disajikan dalam album 
ini, yakni menggunakan sebuah USB 
dimana didalam album tersebut 
akan menyajikan 9 buah lagu yang 
diantaranya berjudul Pelangi, Siapkah 
Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi yang akan 
diremix, Mata ke Hati yang akan diubah 
menjadi akustik, dan masih banyak lagi.

Tema yang diambil dalam album baru 
nya ini masih seputar kisah romansa 
percintaan dan tentang usaha seseorang 
mengejar passion yang dimiliki dalam 
hidupnya. Dengan formasi baru, HiVi! 
berharap album kedua mereka dapat 
diterima dan disukai oleh penikmat 
musik di indonesia.
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Ada salah satu tempat menarik dan kreatif bagi 
para komunitas loh di kawasan Jombang - 
Ciputat, penasaran kan? Tempat yang bernama 

“Kandank Jurank Doank” atau sering di sebut KJD 
ini didirikan oleh artis ngetop Dik Doank semenjak 
tahun 1993 silam. Konsep yang diajarkan oleh Dik 
Doank disini berbeda dengan konsep lainnya, yaitu 
memperkenalkan sekolah berbasiskan alam.

Berdiri sejak tahun 1993 KJD ternyata masih eksis 
hingga saat ini, meskipun sekolah nonformal ini gratis 
alias tidak memungut biaya apapun kepada setiap anak 
didiknya yang berasal dari berbagai kalangan. Jadwal 
pelajarannya sendiri dari Senin sampai Jumat dimana 
didalamnya sangat banyak materi yang diajarkan mulai 
dari pengetahuan umum, menggambar, menari, paduan 
suara, taekwondo, sampai pada ilmu multimedia.

"Kalenk Rombenk", itulah panggilan kepada anak 
perkusi di Kandank  Jurank Doank. Dalam kelas ini, 
anak-anak akan belajar bermain perkusi dengan cara 
yang tidak biasa, yaitu menggunakan alat apapun. Alat 
musik perkusi yang digunakan oleh “Kalenk Rombenk” 
tergolong unik karena menggunakan barang-barang 
bekas, seperti kaleng bekas, panci bekas, botol bekas, 
ember bekas, pipa bekas dan peralatan-peralatan 
lainnya. Selain alat musik yang unik, mereka juga 
berpenampilan dengan cara menghiasi muka dan 
pakaiannya sebagai salah satu ciri khas keunikan 
dari komunitasnya. Dari penampilan panggung dan 
alat musik yang mereka mainkan, mereka seringkali 
mencuri perhatian dengan keindahan serta perpaduan 
suara perkusi yang mereka mainkan.

Komunitas Perkusi 
Kalenk Rombenk
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travelers

Intip Tempat Wisata
Favorit Musisi Indonesia!

Green Bowl, 
Bali
Sebelum dikenal dengan nama 
Green Bowl, pantai ini lebih dulu 
dikenal dengan nama Pantai 
Bali Cliff dan Hidden Beach. 
Dinamakan Bali Cliff, karena 
berada di kawasan Hotel Bali 
Cliff. Anda harus melalui kurang 
lebih 328 anak tangga untuk 
sampai ke pantai. Dinamakan 
Hidden Beach, karena letaknya 
agak tersembunyi dan jauh 
dari keramaian, tidak seperti 
Pantai Kuta yang menjadi pusat 
berkumpulnya para wisatawan. 
Sementara nama Green Bowl 
sendiri yang dalam bahasa 
Indonesia berarti “Mangkuk 
Hijau”. Masyarakat setempat 
memperhatikan ketika pantai 
surut, bentuknya seperti 
mangkuk.

Hamparan air laut yang jernih 
berwarna kehijauan dan pasir 
putih membuat siapapun yang 
melihatnya menjadi tenang, 
serta tumpukan batu karang 
menambah keindahan Pantai 
yang bernuansa private ini.  
Green Bowl menjadi salah satu 
tempat wisata favorit musisi 
muda dengan talenta suara 
merdu nya. Afgan menyukai 
Pantai Green Bowl karena 
tempatnya agak terpencil, tidak 
terlalu ramai, sehingga liburan 
pun jadi lebih asyik. 

Gili Trawangan, 
Lombok - Nusa 
Tenggara Barat
Banyak orang berpendapat bahwa Gili 
Trawangan layaknya Bali tempo dulu.                 
Pantai dengan pasir putih, laut biru dan 
yang paling uniknya adalah tidak ada 
kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Para 
pengunjung dapat menaiki Cidomo, sejenis 
delman, untuk berkeliling pulau. Selain itu, 
para pengunjung juga dapat menyewa sepeda, 
berlari atau berjalan santai menyusuri jalan 
setapak beraspal di sekeliling pulau. Daya 
tarik lain yang dimiliki Gili Trawangan adalah 

Pantai Tanjung Tinggi, 
Belitung - Riau
Ada banyak pantai indah di Pulau Belitung, salah satunya 
adalah Pantai Tanjung Tinggi. Tanjung Tinggi diapit oleh dua 
semenanjung, yakni Tanjung Kelayang dan Tanjung Pendam 
yang berlokasi sekitar 31 km dari kota Tanjung Pandan, pantai 
ini sering disebut sebagai Pantai Laskar Pelangi, lantaran 
pernah dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi dan  
Sang Pemimpi.

Ketika sampai di pantai ini, mata Anda akan dimanjakan 
dengan panorama pemandangan yang mengesankan. Ukuran 
batu granit yang beragam, mulai dari beberapa meter kubik 
hingga ratusan meter kubik, menjadi keistimewaan dari 

Hidup tidak melulu diisi untuk bekerja saja loh! Jiwa & raga 
juga butuh refreshing. Cara yang paling mudah adalah dengan 
berwisata. Berwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup 
masyarakat perkotaan. Di hari libur, biasanya orang-orang pergi 
menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman menuju 
tempat wisata favorit mereka.  

Ngga perlu berlibur jauh hingga ke luar negeri! Indonesia 
punya banyak banget tempat wisata yang keren! Keeksotisan 
alam Indonesia mampu menarik para wisatawan lokal maupun 
mancanegara untuk datang menghampirinya. Sebagian besar 
musisi di Indonesia sadar akan hal itu. Banyak di antara 
mereka yang pergi untuk sekedar mencari ketenangan, hiburan, 
inspirasi, atau bahkan membuat video klip karya musik mereka.

Nah, penasaran kan tempat wisata mana di Indonesia yang 
menjadi favorit para musisi Indonesia? Yuk, simak infonya 
berikut ini!

air lautnya yang sangat jernih, bahkan kedalaman  10 sampai 
15 meter pun masih terlihat jelas. Tentunya, hal ini tidak akan 
dilewatkan begitu saja oleh para pecinta snorkeling dan diving. 

Gili Trawangan menjadi salah satu tempat wisata favorit Rizky 
Febian. Penyanyi muda yang tengah naik daun ini sangat 
terkesan dengan keindahan pemandangan alam dan pantai di 
sana. Rizky pun sulit membendung keinginannya untuk main air 
laut, hingga membuat kulitnya harus siap menghitam. 

pantai ini. Ribuan jenis ikan 
akan menyambut kita saat 
berenang dan menyelam melihat 
pemandangan bawah laut. 
Belitung juga menjadi salah satu 
tempat wisata favorit Maudy 
Ayunda. Penyanyi lulusan Oxford 
ini, sangat menyukai Belitung 
karena memiliki kombinasi 
lanskap pepohonan, bebatuan 
besar yang unik dan penduduk 
yang terkenal ramah dan hangat.
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travelers

Raja Ampat,  
Papua Barat

Keindahan Raja Ampat di Papua memang 
sudah tidak bisa diragukan lagi! Berlokasi di 
barat laut Papua, Sorong, tempat ini dijuluki 
sebagai kawasan Amazon lautan dunia. Di sini, 
penyelam bisa menjumpai Papuan Epaulette 
hingga hiu karpet Wobbegong Shark, kuda 
laut jenis pigmy yang sebesar ruas kelingking 
hingga ikan besar dengan bentang sayap 
mencapai lima meter, serta rombongan 
ikan Barakuda. Wow, Raja Ampat ibarat 
perpustakaan hidup dari koleksi biota laut 
paling beragam di dunia.
Salah satu bentuk kepopuleran Raja Ampat 
adalah dengan adanya film dokumenter yang 
dibuat oleh Avant Premiere berjudul "Edis 
Paradise 3". Film tersebut menceritakan 
keindahan alam bawah laut Raja Ampat. 
Raja Ampat juga menjadi salah satu tempat 
wisata pilihan Asta, salah satu personil RAN. 
Menurutnya, selain memiliki laut yang indah, 
Raja Ampat juga menjadi surganya terumbu 
karang. Tak heran jika banyak wisatawan lokal 
dan mancanegara pecinta diving berkunjung 
ke sini.

Savana Bekol,
Taman Nasional 
Baluran - Jawa Timur

Taman Nasional Baluran merupakan padang 
rumput yang sangat luas. Tumbuhan di sini 
tergolong unik, karena mampu bertahan dengan 
kehijauannya meski tanahnya sangat kering dan 
tandus. Di taman ini, terdapat berbagai tempat 
yang bisa dikunjungi, mulai dari luasnya padang 
Savana Bekol, lebatnya hutan hijau Evergreen 
Forest, hingga keindahan bawah laut di Bama.  
Di dalamnya juga terdapat berbagai satwa lindung 
seperti macan tutul, anjing hutan, kijang, rusa, 
burung merak, sapi, kerbau, serta beragam jenis 
burung dan satwa unik lainnya. Tak heran jika 
taman ini sering disebut Little Africa in Java. 
Savana Bekol juga menjadi lokasi syuting video 
klip Raisa yang berjudul Jatuh Hati. Penyanyi 
berparas cantik ini mengaku lebih suka berwisata 
ke tempat yang pemandangan alamnya sangat 
hijau, lebih adem katanya. Dalam video klip 
Raisa tersebut, terlihat keindahan natural padang 
savana dengan berbagai satwa yang ada. Akses 
jalan di tengah padang savana berujung di sebuah 
pantai, Bama. Penasaran kan?

Ujung Genteng, 
Sukabumi - Jawa 
Barat

Wisata Ujung Genteng terbagi menjadi dua area, 
yakni wisata pantai dan air terjun (curug).  
Ujung Genteng terletak di semenanjung barat 
daya Pulau Jawa dan berbatasan langsung 
dengan Samudera Hindia. Beberapa Pantai 
menarik yang dapat dikunjungi di Ujung Genteng, 
diantaranya Pantai Ombak Tujuh, Pantai Cibuaya 
dan Pantai Pangumbahan. Selain menikmati 
panorama alam yang indah, para pengunjung juga 
dapat menikmati hasil tangkapan laut di Ujung 
Genteng diantaranya ikan pari, cumi sotong, 
ikan layur, dan ikan hiu martil. Semua jenis ikan 
tersebut dijual oleh para nelayan tradisional di 
kios Ujung Genteng mulai pukul 7 hingga 9 pagi.
Ujung Genteng juga menjadi lokasi syuting film 
3 Srikandi yang diperankan oleh Bunga Citra 
Lestari, Tara Basro dan Chelsea Islan. Dalam 
proyek film tersebut, ketiga dara cantik ini berlatih 
panah di pinggir pantai dan berlatih fisik dengan 
lari di bukit-bukit pasir keliling daerah Ujung 
Genteng. Seru ya?

Sulamadaha, 
Ternate - Maluku 
Utara

Sulamadaha adalah pantai yang paling 
terkenal di Ternate. Dibutuhkan waktu kurang          
lebih 30 menit dari pusat kota Ternate untuk 
mencapai pantai ini menggunakan kendaraan 
bermotor. Hampir semua pantai di Ternate 
memiliki pasir yang berwarna hitam. Hal ini 
akibat pecahan Gunung Gamalama, meski 
didominasi oleh pasir hitam dan batuan karang 
di sekitarnya, namun semua sudah tertata dan 
menjadi pesona tersendiri bagi Sulamadaha.
Pantai Sulamadaha dijuluki sebagai Pantai 
Kaca, perahu atau kapal pun terlihat seperti 
melayang-layang di atas air. Air lautnya yang 
jernih, membuat para pengunjung bisa melihat 
keindahan koral-koral dan terumbu karang 
berwarna yang berada di dasar laut, tanpa 
harus masuk ke air. Ngga perlu susah diving 
kan untuk menikmati keindahan bawah laut 

Pantai Sulamadaha?
Pantai Sulamadaha menjadi salah satu tempat wisata 
favorit Mytha Lestari, penyanyi muda Indonesia ini mengaku 
Pantai Sulamadaha memiliki air yang tenang, sehingga para 
pengunjung tak perlu khawatir berenang berlama-lama di sini. 
Hal yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke sini adalah 
air guraka (air jahe plus susu yang disajikan  secara hangat) 
dan pisang mulut bebek (pisang yang dimakan dengan sambal).
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KINI GILIRAN 
WHATSAPP YANG 
MENGIKUTI FITUR

BERBAGI 
VIDEO 
SIMGKAT

Gadget

musik yang dimainkan dari 
smartphone maupun tablet. 
Tak tanggung-tanggung, 
radius bluetooth speaker 
BOSE bisa mencapai hingga 
10 meter. 
 
Harga dari speaker ini juga 
sangat terjangkau, sehingga 
tidak perlu mengeluarkan 
kocek yang besar jika Anda 
ingin membelinya. Tak hanya 
untuk mendengarkan musik, 
namun speaker BOSE juga 
cocok digunakan untuk 
kegiatan lainnya seperti 
menonton televisi maupun 
bermain video game. 
Suara yang dhasilkan pun 
tidak perlu diragukan lagi, 
sebab speaker BOSE telah 
dilengkapi dengan komponen 
yang berkualitas dan 
menawarkan full spectrum 
jernih dengan dentuman 
bass yang mendalam tanpa           
adanya distorsi. Speaker 
berkulitas ini juga dibekali 
kekuatan baterai besar yang 
dapat bertahan 
hingga 8-12 jam.

Dan tentunya, koleksi dari 
speaker BOSE ini bisa Anda 
dapatkan di oulet BOSE 
Summarecon Mal Serpong 
lantai dasar.

Bertepatan dengan ulang 
tahunnya yang ke-8 pada 
24 Februari 2017, 
Media sosial Whatsapp 
menghadirkan fitur baru, 
yakni berbagi status 
penggunanya. Dengan fitur 
ini, pengguna bisa memajang 
foto, video pendek, dan GIF 
sebagai statusnya. Status itu 
pun bakal hilang dalam 24 
jam seperti milik Snapchat 
dan Instagram story.

Fitur baru ini tentu menjadi 
kabar baik bagi pengguna 
Whatsapp yang sudah dapat 
menggunakan fitur Story 
untuk mengupload video 
dengan durasi waktu hingga 
1 menit atau lebih. Fitur 
yang hampir mirip dengan 
Snapchat dan Instagram 
story ini juga memberikan 
user-nya kesempatan untuk 
berkomentar dalam personal 
chat dan mengetahui jumlah 
viewers dari video atau foto 
yang sudah di upload. 

Cara menggunakan fitu baru 
ini sangatlah mudah. Pertama, 
Anda harus memperbarui 
aplikasi WhatsApp melalui 
Google Play Store (Android) 
atau Apple App Store (iOS). 
Begitu pembaruan dilakukan, 
tombol status akan muncul di 
antara Chats dan Call pada 

Kalau Anda gemar 
mengkoleksi speaker, 
jangan sampai 
ketinggalan dengan         

inovasi dari speaker yang 
satu ini. Ya, Bose Speaker 
merupakan sebuah perangkat 
speaker terkenal yang berasal 
dari Amerika ini baru saja 
mengeluarkan perangkat baru 
tanpa kabel. 

Speaker canggih ini di design 
khusus dengan bentuk yang 
simple dengan balutan 
logam ringan alumunium dan 
berfungsi untuk melindungi 
perangkat ini dari goresan. 
Speaker yang dapat 
digunakan secara nirkabel ini 
juga dipenuhi dengan sistem 
Sound touch dan Bluetooth 
yang akan memudahkan 
Anda ketika mendengarkan 

NEW BOSE

WIRELESS 
MOBILE 
SPEAKER

smartphone Anda dan dengan hanya menyentuh tombol yang 
tersedia maka status baru dalam bentuk video singkat telah 
berhasil Anda buat. Di dalamnya, akan ada pilihan My Status 
dan status terbaru dari kontak Anda. Bila memilih My Status, 
Anda akan langsung dibawa ke laman untuk membuat status 
baru. Bisa memakai foto, video, atau video pendek (GIF) dari 
penyimpanan. Status juga bisa dihias sesuai dengan kehendak 
pengguna dengan diberi emoji atau tulisan. 

Yang tak boleh dilupakan adalah mengatur status privacy.  
Di sini, Anda bisa memilih siapa saja kontak yang bisa melihat 
status Anda. Selain itu, Anda juga bisa melihat pembaharuan 
status kontak Anda dan memberi komentar. Ingin menikmati 
fitur ini juga? Jangan lupa untuk melakukan pembaruan 
(update) aplikasi WhatsApp versi 2.17.5 untuk sistem  
operasi iOS.
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INTERMEZZO

AD

MUSIK DAPAT 
MENURUNKAN TINGKAT 
STRESS SESEORANG

Faktor apa sajakah yang dapat membuat 
seseorang menjadi stress? Pasti 
jawabannya sangat beragam. Namun 

tahukah Anda apabila mendengarkan musik 
dapat menurunkan tingkat stress seseorang? 
Kegiatan yang sangat mudah dan tanpa 
biaya banyak ini sangat membantu seseorang 
yang sedang mengalami stress. Musik dapat 
dijadikan sebagai salah satu teknik terapi 
terbaik yang berfungsi untuk memperbaiki, 
serta mengembangkan mental dan tingkat 
emosi seseorang. 

Menurut studi yang dilakukan oleh Universitas 
California, musik mozart dapat mengurangi 
tingkat stress seseorang. Hal ini dibuktikan 
dengan percobaan yang dilakukan kepada 
setiap pasien yang akan menjalani operasi di 
Amerika, dengan mendengarkan musik pasien 

menilai tingkat kecemasannya berkurang dan 
membuat pasien tersebut lebih relax. Selain itu 
dengan mendengarkan musik favorite, dinilai 
juga dapat mempengaruhi mood seseorang. 
Selain itu mendengarkan musik juga dapat 
mengurangi kadar kortisol pada tubuh yang 
merupakan hormon dengan efek negatif 
bagi tubuh dan memicu tingkat obesitas bagi 
seseorang. Adapun musik Mozart yang dapat 
merendahkan tekanan darah Anda dengan 
mendengarkan musik tersebut selama 
12 menit dalam tiga kali seminggu. 

Selain menurunkan tingkat stress seseorang, 
mendengarkan musik dengan tempo yang 
cepat juga dipercaya meningkatkan stamina 
seseorang. Hal ini dikarenakan adanya 
pergerakan tubuh saat mendengarkan tubuh 
dengan tempo tersebut.
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you’ve got message

Halo Eki,

Terima kasih sebelumnya telah menjadi pengunjung setia 

Summarecon Mal Serpong. Live musik di downtown walk memang 

salah satu daya tarik yang banyak disukai oleh pengunjung SMS. 

Terkait untuk jadwal live music pada awal maret ini akan dimulai 

setiap malamnya pada pukul 19.30 WIB di 4 stage yang ada di SMS 

yaitu area broadway, unity, avenue, dan salsa food city. Jadwal reguler 

band yang tampil di masing-masing panggung juga bisa kamu check 

lengkap di website malserpong.com yaa

Enjoy the live music every night, SMSLovers ..

Salam hangat,

Redaksi

get online

SMS_Serpong ssqpark

Halo redaksi SMSBlast,
Saya Eki dari Cipondoh, Summarecon Mal Serpong ini 

sudah menjadi tempat kumpul dengan kerabat saya 

terlebih jika pulang kerja maupun akhir pekan, saya 

dan teman-teman juga termasuk penikmat live music 

yang ada di downtown walk - SMS. Apakah ada jadwal 

khusus ya untuk live music di SMS? Dan apakah ada di 

semua panggung atau hanya di beberapa tempat saja? 

Kami juga ingin tahu tentang jadwal pemain band pada 

masing-masing panggung, karena ada yang biasa saya 

dengarkan namun saya tidak tahu nama band tersebut. 

Mohon infonya ya. 

Terima Kasih

Eki, Cipondoh

QUIZ

IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN 
FREE VOUCHER BELANJA!!!!

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

Untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja SMS masing- masing 
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 (tiga) 
orang yang beruntung! Caranya 
dengan menjawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 

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

BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI: 

1. Sebutkan nama event yang akan di gelar di Scientia Square 

Park bulan Maret ini!

2. Sebutkan tenant SMS dan menu baru restoran tersebut yang 

diulas di rubrik Taste The Food edisi ini?

3. Sebutkan 2 alat musik tradisional Indonesia yang mendunia!

4. Sebutkan 3 nama musisi yang berkolaborasi dengan brand 

fashion dunia!

SUBJEK: SMSBLAST XLX - MUSICAL MARCH

1. Rahmah, 0852 6267 xxxx
2. Atmi Yanti R, 0897 3845 xxxx
3. Deddy Abdul Hadi., 0856 9296 xxxx

Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast 
Edisi XLIX - Februari 2017

KETENTUAN:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan dan 

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

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

Jawaban ditunggu sebelum tanggal 9 April 2017. Pemenang yang 
beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi April 2017. 

?
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Indonesia kaya akan budaya 
yang sangat beragam baik 
dari suku, bahasa maupun 

kesenian tradisional dari 
setiap daerah nya. Dalam hal 
alat musik pun, Indonesia 
memiliki keberagaman yang 
membuat masing-masing 
alat musik tersebut memiliki 
ciri khasnya tersendiri. Tidak 
sedikit juga alat musik 
yang berasal dari Indonesia 
telah mendunia sampai ada 
beberapa dari alat musik 
tersebut sudah diakui oleh 
UNESCO sebagai warisan 
budaya Indonesia. 

ANGKLUNG
Angklung yang merupakan 
alat musik tradisional asal 
Jawa Barat berhasil menarik 
perhatian dunia dan telah 
diakui oleh UNESCO pada  
18 November 2010. Angklung   
terbuat dari bahan baku 
bambu yang dimainkan 
dengan cara digoyangkan 
yang kemudian menghasilkan 
suara akibat benturan badan 
pipa bambu, perpaduan dari 
beberapa angklung akan 
menghasilkan sebuah nada 
musik yang indah. Angklung 
juga disebut sebagai alat 
musik yang melambangkan 
kekayaan kebudayaan 
Indonesia.

Society

ALAT MUSIK TRADISIONAL 
INDONESIA YANG MENDUNIA

GAMELAN
Gamelan yang berkembang 
pada masa peradaban 
kerajaan Hindu-buddha 
di Indonesia berasal dari 
bahasa Jawa yaitu gamel 
yang memiliki arti alat musik 
yang dimainkan dengan 
cara dipukul. Gamelan juga 
termasuk dalam warisan 
budaya Indonesia yang telah 
diakui oleh UNESCO pada 
2014 lalu. Gamelan juga 
masih dijadikan sebagai 
salah satu alat musik untuk 
mengiringi berbagai acara 
kesenian adat Jawa dan Bali 
hingga saat ini.



SMSBLAST Magazine MARET 201758 SMSBLAST Magazine MARET 2017 59

ADAD



SMSBLAST Magazine MARET 201760 SMSBLAST Magazine MARET 2017 61

promo

S
P

E
C

IA
L 

O
F

F
E

R
S

S
P

E
C

IA
L 

O
F

F
E

R
S

promo
PROMO  TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE MARET 2017 PROMO TENANT PERIODE MARET 2017

60 61SMSBLAST Magazine MARET 2017 61SMSBLAST60

LANTAI GF     

THE BODY SHOP
• Disc 20% for Body Butter 

Product
• Valid until 29 Maret 2017

SHAGA
• Buy 1 Get 1 FREE 

accessories
• Valid until 31 March 2017

Frank & Co
• Eclipse collection Gold and 

Diamond Bangle start from 
Rp 5.290.000

• Enjoy cashback up to 
7 Millions, 6 month 
installment 0% Interest

• Valid until 31 March 2017

URBAN LIFE
• Audio disc up to 30%
• Casing disc up to 50%
• Cable Charger up to 30%
• Valid until 31 March 2017

C&F
• Free voucher Rp 150.000, 

setiap pembelian produk 
Marina De Bourbon

• Pembelian produk 2 piece 
diskon 30%

• Valid until 31 March 2017

KIEHL’S
• KIEHL’S GIFT REDEMPTION
• Until 31 March 2017

OPTIK MELAWAI
• Nikmati Promo Terbaru dari 

Optik Melawai!
• Dapatkan voucher 

up to 45% bila kamu 
beli frame+lensa atau 
sunglasses.

• Valid until 30 March 2017

FITPLUS
• Cardio Bundling Promo!
• 0% Installment and Free 

Gift!
• Valid until 31 March 2017

THE FACE SHOP
• Cushion buy 1 Get 1 free
• Nails polish buy 3 get 1
• Valid until 31 March 2017

DOWNTOWN WALK 1    

Dynamic Natural
• Discount 40% Kue Basah 

pkl 18.00
• Berlaku s/d 31 Maret 

2017

Solaria
• Fiesta Poin Mandiri 
• Berlaku s/d 31 Maret 

2017

Mamas German
• Mixed Grilled Sausage 

Platter served with French 
Fries, vegetables and one 
free 0.33 1 Glass of Bali 
Hai Draft Beer only 99K 

• 12 Pcs of Chicken Wings 
only 68K

• Cocktail by the glass Buy 
one Get one Free only 
100K start from 18.00 
– 23.00

• Mixed Drink Promo. Order 
2 glasses of mix drink on 
your bill for 120K

• Berlaku s/d Maret 2017

Sate Khas Senayan
• Lapar Pagi Setiap hari 

pada pukul 08.00 – 10.30 
• Lapar Sore Setiap hari 

senin – jumat pukul 15.00 
– 17.00

• Lapar Malam Setiap hari 
mulai pukul 21.00

• Promo Payday : Mulai 
tanggal 25 – 31 Disc 25% 
on selected menu

• Berlaku s/d Maret 2017

Secret Recipe
• Kartu kredit BNI 20% for 

food and cake minimum 
Rp 200.000 maximum Rp 
1.000.000 

• Rekening CIMB maximal 
Rp 500.000

• Telkomsel Poin
• Blowout Buy 2 get 1 For 

Food and Cake
• Buy 1 Get 1 every 

monday for slice cake
• Value Set Lunch Rp 

55.800
• Berlaku s/d Maret 2017

SKIN FOOD
• Pembelanjaan min Rp 

500.000 discount 15%
• Pembelanjaan min Rp 

1000.000 discount 25%
• Pembelanjaan min Rp 

200.000 Free Product
• Nails Vita buy 1 get 1
• Valid until 31 March 2017

URBAN REPUBLIC 
• Jabra earphone disc up 

to 40%
• Ultimate Ears cashback 

up to Rp 300.000 (Free 
T-Shirt UE/Exclusive Dry 
Bag)

• Sonny Bluethoot 
Headphone and 
Earphone disc up to Rp 
500.000

• JBL Flip 3 & Charge 3 
Disc up to 25% 

• Sony speaker discount Rp 
300.000 (Selected item)

• Philips earphone 
discount 20% 

• Braven speaker sicount 
up to Rp 1.000.000

• Earphone & Headphone 
ATH Discount 10%

• DM lightning USB on the 
go cashback Rp 50.000

• Valid until 31 Maret 2017

LANTAI 1  

STAR DEPT. STORE
• BIG SALE ! Discount up 

to 70% and additional up 
to 20% !

• Valid until 2 April 2017

COPIA
• Buy 1 all item get 1 free 

body and bath range
• OPI nail lacquer disc up 

to 50% 
• Disc 10% normal price 

untuk pemegang kartu 
pelajar, member COPIA, 
dan pemegang SMS 
friendship card

• Valid until 31 March 2017

Antton & Co
• End of season sale 
• Discount 30% , 50% and 

special prize

• Valid until 30 March 2017

Et Cetera
• Setiap pembelanjaan 

min. Rp 500.000,- Dapat 
potongan Rp.100.000,- 
(Valid until 23 Maret 
2017)

• Sale up to 50% (24 March 
- 28 March 2017

BATIK GALLERY
• Batik muda disc 20% all 

item
• Valid until 31 March 2017

WATCH ZONE
• Discount up to 50% 

(Selected item)
• Discount up to 20% + 

cashback
• Valid until 31 March 2017

HABB
• Follow instagram + Tag & 

Share Discount 30% (All 
time)

• Valid until 31 March 2017

CLARKS
• Shop and get voucher 

Rp 500.000 exclusive 
for citibank Credit Card 
Holers T&C apply (1 March 
- 16 April 2017)

• Ladies shoes and mens 
shoes normal price 
special price

• BCA Credit card (23 
August 2017)

• CitiBank (30 August 2017)
• Mandiri + Cicilan 0% (23 

august 2017)

LANTAI 2 

HARDWARE
• Disc up to 81%
• Valid until 31 Maret 2017

COLOR BOX
• Buy 2 Get 1 FREE!
• Valid until 31 Maret 2017

J.REP
• Free Gift Make Up Pouch!
• With min. purchase of Rp 

600.000
• Valid until 31 March 2017

DOWNTOWN WALK 2

PANCIOUS PANCAKE
• Beer disc 30% Senin – 

Jumat pukul 17.00 WIB 
s/d last order. Berlaku 
s/d s/d 13 Agustus 2017

• Kartu Kredit BNI kecuali 
corporate minimal Rp 
350.000 (sebelum pajak) 
bisa membeli 1 product 
seharga Rp 10 (Hot 
Tuna, Mushroom, Chicken 
Saecar salad). Berlaku 
s/d 2 April 2017

HONG TANG
• OUB card 25% minimal 

transaksi 100.000
• Berlaku s/d 31 Maret 

2017

HAAGENDAZS
• Diskon menggunakan 

kartu Permata Bank 15%. 
Berlaku s/d Maret 2017

• Special member Haagen 
Dazs top up 50% dengan 
BCA Card. Berlaku s/d 
1 April

• Pay 1 for 2 setiap senin 
dengan kartu kredit BCA. 
Berlaku s/d s/d 14 April 
2017

EXCELSO
• Mandiri Card up to 40%. 

Berlaku s/d 23 Maret 
2017

• BNI Card 30% . Berlaku 
s/d Maret 2017

BENGAWAN SOLO
• Member Bengawan Solo 

(Disc 10% all item, setiap 
tanggal 18 dibulan apa 
saja buy 1 get 1, Senin – 
selasa free up size, Rabu 
ladies day disc 30%). 
Berlaku Sepanjang tahun 
2017

• CIMB Niaga 20% minimal 
belanja Rp 75.000. 
Berlaku s/d 31 Maret 
2017

PAT BING SOO
• UOB minimal Rp. 200.000 

mendapatkan free Bing Soo 
1 (dine in) & Honey / Spicy 
pop corn chicken. 

• Berlaku sepanjang tahun 
2017

THE PEOPLE’S CAFE 
• Balihai buy 1 get 1 pukul 

18.00 WIB s/d Closing
• Berlaku Maret 2017

EASTERN KOPITIAM 
• Mendapatkan voucher Rp 

20.000 mnimal transaksi Rp 
150.000 (berlaku kelipatan)

• Berlaku Maret 2017

CHIR - CHIR FUSHION  
• Balihai beli 1 bucket isi 5 

Rp 100.000. Berlaku s/d 31 
April 2017

• Chir cream bear ukuran 
small beli 2 gratis 1. 
Berlaku s/d 31 April 2017

Poka Ribs  
• Happy Hour disc 20% 

senin – jumat pukul 10.00 
wib s/d 15.00 wib. Berlaku 
sepanjang tahun 2017

• Beer buy 3 get 1, buy 6 get 
3. Berlaku s/d Sepanjang 
tahun 2017

Imperial Kitchen & Dimsum  
• Dim sum Fiesta Rp 9999 
• Berlaku s/d Sepanjang 

tahun 2017

Sunny Side Up  
• Minimal transaksi rp 50.000 

bisa beli passion fruit 
squash dengan redeem 
1000 point ponta 

• Berlaku s/d s/d 31 Maret 
2017



SMSBLAST Magazine MARET 201762 SMSBLAST Magazine MARET 2017 63

Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008 
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15) NOW OPEN
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
BOSE (GF - 249B) NOW OPEN
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501

Circuz Town (GF-37) – 70633636
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) NOW OPEN
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 
Petra Toys (GF-09) – 54204869

Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 
54203431
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)  
COMING SOON
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Star Studio (GF-238) NOW OPEN
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) NOW OPEN
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) - 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

directory

RETAIL & OTHER SERVICES

FASHION

FASHION

FOOD & BEVERAGES

FOOD & BEVERAGES

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)
Eggo (BA-19)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697

Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Hillary Farm (BA-09A) NOW OPEN
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)

PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer 
(BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 ) 
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Share Tea  (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) 5420 3009

Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/ 
Royale Jewellery (GF - 33 ) COMING SOON
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701 
Swan Jewellery (GF-239) 2917 1020 / 2917 
1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

directory

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Gallery (1F-231) 5460 888 ext 740
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Parara (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
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) NOW OPEN
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703 

The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Labelist  (1F-219) – 29310486 / 29310487 
/ 29310489
The Goods Supply (1F-239&24) 
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
VANS (1F-19A) – 29543859
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) - 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 / 
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

A Paw Noodle House (DGF-10B)
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
Chicken Village (DGF-20) – 54214271

The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) 2931 0519

Gojira Ice Cream Bar (GF-229) – 29171002
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A)
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
5461279 / 5461270

Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Copia (1F - 19 B) - 29310535
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226)  2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 / 29310678
Nailtrix (1F-18) -29543835 NOW OPEN
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Shirley Beauty (1F-17E) – 

29310719/29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C)
Sports Station (1F-35) – 5464254
Vafito (1F-19) - 5471416
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

RETAIL & OTHER SERVICES

Basement

Ground floor

FIRST floor

Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483

Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112 
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) 2931 0401
2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 
54204347

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

Bakerz Place (1F - IC 15) 
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) NOW OPEN

Mamapao (1F-IC 11)  
Njonja Besar (1F-IC 12) NOW OPEN

Sushi Tei (1F-215 - 217) 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687
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Arena (2F-17C) – 54204797
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478

JBL  (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402

Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) NOW OPEN

directory

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

Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 5466338
Hardware (2F - 209)  - 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Kids Icon ( 2F237) 29310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab  (2F-236)

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

Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's  (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
A&W (2F-27A) COMING SOON
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )

Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248) 
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) NOW OPEN
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK  (2F-15D) 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
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

Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang  (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) NOW OPEN
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345

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

Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) UNDER RENOVATION
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

directory
RETAIL & OTHER SERVICESsecond floor

Entertainment & Other Services

SALSA FOOD CITY

FASHION

FOOD & BEVERAGES

ISLAND COUNTER

second floor

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) 

100% Suki, Shabu-Shabu & Bbq (Unit 08 - 09) 
Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Depot Suroboyo Mba Yu (Unit 15)

Duck House (Unit 20
Hunger Pitstop (Unit  05)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kuliner Rusmini (Unit 03)
Nasi Bebek Pak Janggut (Unit 22) 
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)

Seafood 99 (Unit 01 - 02) 
Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Ibu Rudy (Unit 10)
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