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NOTES FROM EDITOR

smsblast
63rd Edition
Penerbit
PT Summarecon Agung Tbk

Advisor
Board of Director
PT Summarecon Agung Tbk

Editor in Chief
Cut Meutia

Deputy Chief Editor

M

engiringi bulan suci Ramadhan, Summarecon Mal Serpong kembali
memberikan deretan hiburan bagi Anda para pengunjung setia untuk
menemani suasana hangat saat berpuasa dan berkumpul dengan
keluarga. Ada kejutan apa saja di bulan Ramadhan tahun ini? Simak ulasannya
di rubrik Hot On SMS edisi bulan ini, ya. Jangan bingung untuk memadu
padankan busana dan aksesoris karena rubrik In Style akan menginspirasi
Anda dalam memaksimalkan penampilan untuk menghadiri beragam acara
di bulan Ramadhan.
Bagi Anda yang ingin mengajarkan si buah hati untuk mulai beribadah puasa,
coba baca ulasan kiat-kiat mengajarkan anak berpuasa pada rubrik Family
Info. Selain itu, penting juga bagi SMSLovers untuk menjaga konsentrasi dan
tidak merasa ngantuk saat berpuasa yang tips-nya sudah dipersiapkan khusus
untuk Anda pada rubrik Intermezzo. Menanti saat berbuka puasa juga bisa
dimanfaatkan dengan aktivitas seru dan olahraga ringan, simak informasinya
di rubrik Let’s Workout.
Tak ketinggalan juga rubrik Travelers yang membawa Anda ke beberapa
destinasi negara dengan tradisi unik ketika berbuka puasa. Update juga
informasi lainnya seputar promo tenant SMS, informasi seputar olahraga, buku,
musik, hingga ﬁlm terbaru khusus bagi Anda hanya di SMSBlast edisi Mei 2018.

Rulli Lazuardi

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

Graphic Designer
Tari Anggraini

Documentation
Summarecon

Distribution
Manajemen
PT Summarecon Agung Tbk

Be Our Friends On
Summarecon Mal Serpong (SMS)
@SMS_Serpong
sms_serpong

Selamat Membaca, SMSLovers …

www.malserpong.com

Cut Meutia
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: Yudha & Gretha
Contributing Photographer: Ely Ricardo
Stylist: Radhitio Anindhito
Make Up Artist: Patricia Visser
Location: SOUQ – Pasar Malam
Wardrobe: Centro Dept. Store
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HOT ON SMS

KEHANGATAN
BULAN RAMADHAN DI

Marhaban ya Ramadhan…

T

ak terasa memasuki bulan kelima di tahun 2018, kita turut menyambut
hadirnya bulan suci Ramadhan. Segudang persiapan telah direncanakan
agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Summarecon Mal
Serpong konsisten mempersiapkan beragam suguhan hiburan untuk mengisi
waktu ngabuburit masyarakat dan pengunjung setianya.
Tahun ini, Summarecon Mal Serpong (SMS) kembali mempersembahkan
event tahunan untuk menyemarakkan bulan suci yang bertajuk “The Sacred of
Ramadhan”. Digelar mulai tanggal 21 Mei - 24 Juni 2018, serangkaian acara akan
menemani pengunjung SMS untuk menemani melaksanakan ibadah puasa. Tidak
hanya berbelanja, namun Anda juga bisa merasakan hangatnya bulan suci melalui
acara religi yang telah disiapkan oleh SMS.
Mulai dari kedatangan Fadly bersama Dompet Dhuafa yang akan
membawakan tembang religi pada tanggal 26 Mei mendatang. Sambil menunggu
waktu berbuka, setiap pukul 5 sore, Anda dapat menyaksikan Marawis, Tari
Saman, Hadrob dan Nasyid yang dibawakan oleh Daarul Qur’an hingga Raudha
Kasmir oleh Baznas. Penampilan-penampilan spesial ini dapat disaksikan di
panggung-panggung Downtown Walk SMS dan juga di area SOUQ Pasar Malam
yang berada di lantai 2 SMS.

8
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HOT ON SMS

Setelah sebulan penuh berpuasa,
biasanya tidak lengkap rasanya jika
tidak mempersiapkan diri menyambut
hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri.
Menjawab kebutuhan pengunjung
tersebut, SMS menawarkan program
belanja khusus untuk Anda melalui
Saturday Shopping Sale pada tanggal 26
Mei dan 2 Juni 2018 dengan potongan
harga hingga 70% di tenant-tenant
terbaik SMS, berlangsung mulai pukul
10 pagi hingga tengah malam. Tidak
hanya potongan harga, beragam hadiah
menarik juga disiapkan untuk Anda
bawa pulang.
Bagi Anda yang sedang menikmati
sore sambil menunggu berbuka,
wajib datang ke Summarecon Mal
Serpong dan rasakan kehangatan
The Sacred of Ramadhan yang
digelar khusus untuk Anda. Selamat
menjalankan ibadah puasa.

10
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LAST EVENT

SATISFY Your Tummy
at

B

icara soal kuliner memang tidak
pernah ada habisnya. Berbagai hasil
olahan seperti makanan berbahan
dasar matcha dan salted egg merupakan
salah satu dari banyaknya makanan yang
sedang digemari saat ini. Melihat hal
tersebut, Summarecon Mal Serpong
(SMS) kembali sukses dalam menggelar
event kuliner yang berbeda.
Jika sebelumnya Summarecon Mal
Serpong secara konsisten mengangkat
budaya nusantara dalam perhelatan
Festival Kuliner Serpong, kini SMS
kembali mengahadirkan Xplorasa
dengan mengedepankan konsep Night
Market. Bertajuk konsep ‘ jaman now’ yang lebih modern, Xplorasa telah digelar
pada tanggal 12 April hingga 13 Mei 2018 yang lalu di area Parkir Selatan. Tak
tanggung-tanggung, lebih dari 300 jenis menu makanan seperti Seblak Wae
Atuh, Fish and Go, Kastera by Luna Maya, Martabucks, Kopi Kulo, Shlrup drink,
Telor Gulung, Avocado Lover, dan masih banyak lagi disajikan untuk memuaskan
lidah para pengujung. Selain itu, Xplorasa menghadirkan para musisi Indonesia
yang sukses menemani para pengunjung mencicipi makanan di Xplorasa. Sebut
saja Jaz, Saykoji, Randy Pandugo dan Midnight Quickie berhasil menggebrak
panggung utama Xplorasa dengan mengajak para pengunjung untuk turut
bernyayi berasama. Pengunjung pun semakin betah berlama-lama di Xplorasa
dengan live music yang menemani waktu bersantai pengunjung setiap harinya.

12
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Selain desainnya yang instagramable dengan kombinasi dekorasi container
dan permainan lampu, pengunjung juga terlihat antusias menukarkan uang
rupiahnya dengan uang-uangan Xplorasa yang dapat digunakan untuk
bertransaksi di tenant Xplorasa. Respon positif dan antusias dari pengunjung
pun terlihat dari padatnya traffic setiap harinya.
Tentunya, tidak diragukan lagi, event jebolan Summarecon Mal Serpong kali
ini pun sukses memanjakan pengunjungnya dengan sajian kulier ‘ jaman now’.
Wah, akan ada kejutan apa lagi ya dari Summarecon Mal Serpong? Sampai
jumpa di event selanjutnya!
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LAST EVENT

Pada perhelatan Scientia Art
Fest kali ini, pengunjung juga
dapat menghabiskan waktu akhir
pekan bersama keluarga dengan
kegiatan antara lain Picnic at The
Park sambil ditemani live music,
Free Family Art-ivity, Mural Show
on VW, Chalk Art at the Park, Tape
Art at The Park, Rainbow Wall, dan
Bubble Art. Selain itu, pengunjung
sangat menikmati seni yang dapat
dilihat pada pameran di Scientia
Art Fest, seperti Silk Painting,
Watercolor, Sculpture, Clay, Quiling
Paper, Face & Body Painting, serta
keseruan lainnya yang menambah
pengalaman pengujung dalam
mempelajari berbagai dunia seni.
Jadi, buat Anda yang suka
dengan seni, sampai jumpa di Art
Fest 2019 ya!

SCIENTIA ART FEST “Experience Art in The Great Outdoors”
G

emar dengan dunia seni? Scientia Art Fest kembali
sukses memberikan suguhan terbaiknya yaitu Art Fest
2018. Acara yang dibuka untuk umum dan bebas biaya
ini merupakan hasil kolaborasi antara pihak Scientia Square
Park (SQP) dengan beberapa pihak seperti : Artland, Artotel,
Ganara Art Space, dan Batu Penjuru.
Kegiatan yang telah digelar pada tanggal 21 – 22 April 2018
ini bertujuan untuk mewadahi para pengunjung yang memiliki
jiwa seni dan ingin menyalurkannya menjadi sebuah karya
seni yang dapat dipertunjukkan kepada khalayak luas,
terlebih lagi bagi keluarga dan orang tua yang ingin
memperkenalkan dunia seni sedari dini kepada sang buah
hati. Event ini menghadirkan lebih dari 50 seniman yang
membagikan pengalamannya dalam dunia seni.
Dengan mengusung tema #ArtForAll, antusias pengunjung
sudah terlihat dari acara pembukaan Art Fest yaitu Live
Demo Painting. Scientia Art Fest pun sangat disambut
positif oleh orang tua yang membawa para buah hatinya
untuk mengikuti beberaa kegiatan seperti Art Corner, T-shirt
Sablon, Pillow Painting, Kite Decorating, dan masih banyak lagi.
Untuk menambah keseruan Scientia Art Fest, pengunjung
berlomba-lomba mengikuti kompetisi seperti Plein Air,
Decoupage, dan Sospeso.

14
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ACCESSORIES

LENGKAPI PENAMPILAN ANDA
DENGAN KOLEKSI DARI

I

ndahnya momen bulan suci
Ramadhan menjadi hal yang sangat
dinantikan untuk beribadah dan
berburu pahala. Tak hanya itu,
kebersamaan dengan keluarga
maupun sahabat pun semakin terasa.
Selain mempersiapkan diri untuk
berpuasa, penampilan diri juga perlu
disiapkan dengan maksimal mengingat
banyaknya kegiatan berkumpul dan
bersilaturahmi di hari raya nanti. Bukan
hal yang berlebihan jika momen yang
hanya setahun sekali ini SMSLovers
berpenampilan semenarik mungkin.
Disamping pakaian, beragam
aksesoris juga banyak sekali dicari
saat bulan Ramadhan.Tas, sepatu, dan
jam tangan misalnya. Pernak pernik
tersebut meski sederhana dapat sangat
menunjang penampilan Anda. Urban
Icon menjadi salah satu pilihan untuk
melengkapi penampilan yang sesuai
dengan selera dan kebutuhan Anda.
Beragam aksesoris pria dan wanita
dari berbagai merek ternama seperti
Fossil, Kate Spade, Marc Jacobs,
Emporio Armani, dan masih banyak
lagi disuguhkan Urban Icon.

16
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Dengan banyaknya pilihan merek
dan produk dari Urban Icon, Anda
dapat melakukan mix & match
disesuaikan dengan acara yang akan
dihadiri saat Ramadhan maupun Idul
Fitri. SMSLovers tak perlu bingung
untuk mendapatkan jam tangan Rip
Curl atau dompet Michael Kors
terbaru karena Urban Icon kini hadir
di lantai 1 Summarecon Mal Serpong
Unit 211. Tunggu apa lagi SMSLovers?
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IN STYLE
Celana jogger tartan ini
bakal manis banget jika
Anda padukan dengan
dalaman kaos yang
dipermanis dengan
pemakaian outerwear
dan hijab warna senada.
Anda juga akan tampil
cantik dengan tropical
printed tunik dan
celana pallazo.

Bingung Pilih

OUTFIT
CASUAL
untuk
Bukber?
Black turtleneck
top, stripe culottes
pants, dengan
model hijab
sederhana bakal
bikin penampilan
Anda manis saat
buka bersama
SMSLovers!

Memasuki bulan penuh berkah, yaitu
Ramadhan, banyak ajakan berkumpul
untuk buka puasa bersama. Anda tetap
pengen tampil outstanding kan walau
sedang puasa, yuk ikuti tips ini!

Culottes jenis denim pun bisa Anda
gunakan saat bukber, asal memilih
atasan yang tepa. Penampilan Anda
akan menawan. Padukan culottes
denim dengan atasan blouse
bertangan lonceng berwarna navy
atau terang.

Style bohemian bisa Anda coba,
padankan saja celana longgar
bohemian Anda dengan
atasan kemeja warna senada.

Culottes kain warna
putih dan atasan
kemeja warna senada
bakal cantik banget
kamu gunakan.
Jangan lupa gunakan
slip on dan handbag.
Penampilan Anda
pasti sukses mencuri
perhatian!

18
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Warna-warna
natural yang
Anda kenakan
akan memberikan
kesan kasual pada
penampilan Anda,
padukan blouse
model kimono
dengan bawahan
celana ﬂare pants.
Cantik.

Sangat pas untuk outﬁt bukber, Anda bisa contek
gaya yang memadukan jogger pants, t-shirt blouse
off shoulders dan outerwear rajut warna cokelat dan
hijab sederhana berwarna cokelat. Atau Anda
bisa memadukan dengan pallazo elegan berwarna
earthy tone, turtleneck top, dan outerwear berupa
jaket denim, kece abis!

Untuk hijabers, kenakan
celana palazzo yang
memiliki potongan sangat
longgar, sekilas tampak
seperti rok panjang.
Cocok banget dipadukan
dengan kemeja ﬂanel.

Anda dapat tampil cantik dengan busana yang casual
sekaligus up to date untuk acara buka bersama bersama
teman dan keluarga tercinta. Selamat berpuasa.

MEI 2018 - SMSBLAST MAGAZINE
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FASHION

SOUQ – Pasar Malam
Summarecon Mal Serpong

GRETHA

Top and Pants by
Centro Dept. Store
Bag by
SOUQ Pasar Malam

“There’s just some magic
in truth and honesty and openness.“
– Frank Ocean, Song writer

YUDHA

Top and Pants by
Centro Dept. Store

20
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Models: Gretha & Yudha; Photographer: Ely Ricardo;
Stylist: Radhitio Anindhito; Make Up Artist: Patricia Visser
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FASHION

Kimono,
Camisole and Pants by
Centro Dept. Store
Bag by
SOUQ Pasar Malam

Top and Pants by
Centro Dept.
Store

“A smile is
the light in your
window that tells
others that there
is a caring, sharing
person inside.“
– Denis Waitley,
Motivational speaker

“Ramadhan is, in its essence,
a month of humanist spirituality.”

SOUQ – Pasar Malam
Summarecon Mal Serpong

– Tariq Ramadan, Academic
Top, Stripped Outer
and Pants by
Centro Dept. Store
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FASHION

SOUQ – Pasar Malam
Summarecon Mal Serpong

Top and Pants by
Centro Dept. Store
Shoes by
Model’s Own

“The more
you know yourself,
the more patience
you have for what
you see in others.”
– Erik Erikson, Psychologist

Top, and Jumpsuit by
Centro Dept. Store
Bag by
SOUQ
Pasar Malam

“Hope is patience
with the lamp lit.”
– Tertullian, Author

SOUQ – Pasar Malam
Summarecon Mal Serpong
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FASHION

GRETHA

SOUQ – Pasar Malam
Summarecon Mal Serpong

Top with Fluted
Sleeves, Outer and
Pleated Skirt by
Centro Dept. Store
YUDHA

Printed Shirt
Centro Dept. Store

“Knowing
yourself is
the beginning of
all wisdom.”
– Aristotle,
Philosopher

Grandad Collar
Shirt and Pants by
Centro Dept. Store
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TASTE THE FOOD

Original Cake
Original From Taiwan

S

atu lagi panganan yang sedang digemari saat
ini, kue bantal atau pillow cake! Tentunya, jenis
cake empuk yang satu ini tidak asing lagi untuk
Anda. Meskipun berasal dari Jepang, negara seperti
Korea dan Taiwan juga identik dengan kue bantal. Di
Indonesia sendiri, sudah banyak merek yang menjual
pillow cake ini, salah satu nya adalah Original Cake.
Original Cake berasal dari Taiwan yang pertama
kali dipasarkan pada tahun 2010. Perlahan, Original
Cake mengembangkan bisnisnya di beberapa negara
seperti Singapura dan Malaysia yang saat ini sudah
memiliki kurang lebih 15 outlet di negara tersebut.
Tentunya, olahan Original Cake menggunakan resep
tradisional dari Taiwan dan bahan baku yang fresh dari
telor, susu, tepung, gula bahkan hingga vegetable oil
nya. Aroma freshly baked cake nya dijamin membuat
Anda penasaran ingin mencoba kue yang satu ini. Anda
pun dapat melihat secara langsung pemotongan dan
pengemasan kue bantal dari Original Cake ini.
Original Cake menawarkan 3 varian rasa yaitu
original, golden cheese dimana ditengah – tengah kue
nya terdapat lelehan keju yang berwarna keemasan,
dan frozen chocolate.
Bingung mau memilih rasa apa? Yuk, datang
langsung ke outlet Original Cake di Summarecon
Mal Serpong lantai 2!

28
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TASTE THE FOOD

Sensasi Berbeda

Menikmati
di King Seafood

Kerang

S

iapa yang gemar menikmati kerang? Kerang yang
memiliki banyak jenis ini memang menjadi salah
satu olahan favorite para pecinta seafood. Merasa
digemari banyak masyarakat, King Seafood kemudian hadir
untuk memuaskan lidah para penggemar seafood dengan
menyediakan kerang kiloan berbagai varian olahan. Yang
berbeda di King Seafood, pengujung dapat mencampurkan
beberapa jenis kerang, bahkan beberapa jenis seafood dalam
satu porsinya seperti cumi, udang, dan kepiting.
Porsinya yang cukup banyak ini dapat dinikmati oleh 3
hingga 4 orang, loh, tinggal menyesuaikan selera Anda ingin
memilih porsi setengah kilo, satu kilo, atau 1 porsi untuk
setiap jenis kerang. Serunya lagi, penyajian makanan di
King Seafood ini sangat unik dimana pesenan Anda akan
disajikan di atas kertas yang langsung diletakkan di meja
tanpa menggunakan piring dan lebih sedap dinikmati dengan
menggunakan tangan.
Dengan harga yang terjangkau, Anda dijamin puas
menikmati olahan seafood di King Seafood. Penasaran
merasakan sensasi makan seafood yang unik ini? Kini King
Seafood telah hadir di Salsa Food City, Summarecon Mal
Serpong! Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda ya!

30
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FAMILY INFO

Memperkenalkan
pada si Kecil

Puasa

T

ak sedikit orang tua yang mengajarkan puasa pada
sang buah hati sejak usia dini. Namun beberapa orang
tua bingung, apakah langsung mengajarkan puasa satu
hari penuh atau setengah hari dulu?
Mengajari anak untuk berpuasa memang
merupakan urusan yang susah-susah gampang. Terkadang
mereka sangat antusias saat memulai puasa, tapi kemudian
tiba-tiba ingin menyerah saat lapar menyerang. Motivasi
orang tua sangat diperlukan, Anda bisa mencoba 6 tips dari
SMSBLast berikut ini!

1

Ajarkan hikmah puasa lewat lagu anak-anak.
Sekarang banyak sekali lagu anak-anak yang bertema
puasa. Dari lagu, mereka bisa belajar tentang hikmah dari
puasa. Cara ini lebih menyenangkan dibandingkan Anda
menceramahi mereka.
Jangan paksa mereka untuk berpuasa penuh. Jika
ini adalah tahun pertama mereka puasa maka biarkan
mereka berpuasa setengah hari atau beberapa jam saja, ini
sudah cukup untuk mereka berlatih puasa. Puasa setengah
hari tidak akan memberikan beban berat pada mereka.
Minta mereka puasa dari makanan tertentu saja.
Belajar berpuasa bagi si kecil tidak harus puasa layaknya
orang dewasa. Misalnya mereka paling suka makan cokelat,
ajarkan mereka untuk menahannya selama satu bulan untuk
tidak makan coklat atau ajarkan untuk tidak makan nasi
selama orang tuanya berpuasa.
Membuat makanan sahur dan buka yang special
dan menarik. Usahakan untuk memasak makanan dan
minuman favorit mereka saat sahur dan berbuka puasa. Hal
ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu ketika berpuasa.
Sehingga, mereka selalu antusias dalam berpuasa dan
sesekali ajak pula mereka berbuka di luar rumah.
Libatkan anak-anak dalam berbagai tradisi
Ramadhan. Ajak mereka untuk membuat takjil,
membersihkan, dan mendekorasi rumah untuk persiapan
lebaran dan semacamnya. Melibatkan mereka dalam tradisi
akan membuat mereka merasakan euphoria Ramadhan.
Hal ini akan membuat mereka semakin semangat dalam
menjalankan puasa.
Ajak anak membuat dan mengisi buku harian
ramadhan. Menulis dan bercerita adalah aktivitas yang
menyenangkan untuk anak-anak. Biarkan mereka menuliskan
cerita tentang suka dan duka mereka selama belajar
menjalankan ibadah puasa di buku harian miliknya.

2
3

4
5
6

Itulah beberapa tips memperkenalkan puasa kepada si kecil.
Selama menerapkan cara tersebut yang terpenting adalah
Anda sebagai orang tua harus sabar dan menjadi contoh
serta selalu konsisten dalam membimbing sang buah hati.
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LET’S WORKOUT
Bagi SMSLovers, berolahraga ketika puasa kini bisa
dilakukan dengan menyenangkan. Menghabiskan waktu
sebelum berbuka bersama keluarga di Scientia Square Park
dapat menjadi referensi Anda untuk berolahraga. Pada
taman seluas 1,2 hektar di wilayah Gading Serpong ini Anda
bisa berjalan santai atau lari-lari kecil, bermain skateboard,
bermain Inline Skate, wall climbing dan masih banyak lagi
kegiatan yang dapat SMSLovers lakukan.

TETAP BERSTAMINA
Saat Menjalankan

IBADAH PUASA

T

idak makan dan minum dalam
waktu yang cukup lama pada
saat sedang berpuasa bukan
alasan untuk menjadi malas dan enggan
berolahraga. Selain menjaga asupan
makanan agar menjaga tubuh Anda
tetap bugar ketika melaksanakan
ibadah puasa, maka Anda juga perlu
melakukan olahraga.
Olahraga dapat membawa dampak
positif bagi tubuh. Namun dengan
kondisi tubuh yang berbeda ketika
berpuasa, Anda bisa memilih jenis
workout ringan seperti jogging santai,
yoga, dan bersepeda misalnya. Waktu
untuk melakukan olahraga di bulan
puasa juga perlu diperhatikan. Anda
bisa lho, menunggu waktu hingga
berbuka puasa atau ngabuburit dengan
melakukan berbagai olahraga ringan.

34
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Turut mengajak si kecil dalam
olahraga dan aktivitas seru pada sore
hari di Bulan Ramadhan juga dapat
memotivasi mereka dalam belajar
menjalankan puasa lho, SMSLovers.
Dengan aktivitas seru yang bisa
dilakukan di Scientia Square Park,
waktu menunggu buka puasa tidak
terasa membosankan dan Anda bisa
memanfaatkan waktu tersebut dengan
tidak bermalas-malasan.
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CLOSE UP

M

emulai karir di dunia
entertainment di tahun 2007,
Zaskia Sungkar kini memimpin
berbagai macam usaha pribadi. Kakak
dari Shireen Sungkar ini sadar tak
selamanya berkecimpung di dunia
hiburan dapat menjamin masa depan.
Kia, sapaan akrabnya, tentu
tak main-main dalam merintis dan
mengembangkan bisnisnya. Wanita
kelahiran Jakarta, 22 Desember 1990
ini bahkan sudah jarang menampakkan
diri di layar kaca untuk menghibur
masyarakat. Ternyata inilah bisnis yang
ditekuni Zaskia hingga ia mengurangi
aktivitasnya sebagai entertainer.

Jannah Tour and Travel

Jannah Corp

Memiliki hobi traveling menjadi inspirasi
Kia untuk merambah usaha biro
perjalanan dan umrah. Melalui Jannah
Tour and Travel ini dirinya mengaku
tak hanya sekadar mencari keuntungan
namun juga bermaksud untuk
mengedukasi masyarakat Indonesia
dalam memilih biro perjalanan dan
ibadah umrah dengan bijak.

SMS Lovers pasti ingat kan beberapa
waktu yang lalu deretan artis Tanah
Air memperkenalkan bisnis oleh-oleh
kekinian? Dibalik ramainya persaingan
Surabaya Snowcake, Medan Napoleon,
Bandung Makuta, dan lain-lain ini
ternyata Zaskia Sungkar dan Irwansyah
yang menjadi dalangnya. Melihat
masyarakat yang antusias dengan
berbagai kuliner unik, pasangan ini
memberanikan diri mendirikan Jannah
Corp yang menaungi sebagian besar
bisnis oleh-oleh artis.

Zashi Bridal

KIA by Zaskia Sungkar

DARI FASHION HINGGA
TRAVEL, INI DIA BISNIS

ZASKIA SUNGKAR
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Semenjak memutuskan untuk berhijab,
Zaskia Sungkar menunjukkan bakatnya
dalam merancang busana dengan
mendirikan butik ini. Tersebar di
beberapa kota besar di Indonesia,
brand ini juga diperkenalkan pemiliknya
ke ranah internasional di salah satu
ajang fashion show terbesar yaitu New
York Fashion Week.

Gerai Hawa
Menggandeng suami, adik, dan adik
iparnya, istri Irwansyah ini menjadi ratu
bisnis busana muslim melalui butik Gerai
Hawa. Ia dan adiknya, Shireen Sungkar,
menjadi perancang utama pakaianpakaian yang dijual sedangkan Irwansyah
dan Teuku Wisnu bertanggung jawab
dalam bidang marketing.

Tak hanya busana sehari-hari, wanita
berzodiak Sagitarius ini bahkan
menuangkan ide-idenya dalam bisnis
baju pengantin muslimah. Nama Zashi
merupakan gabungan Zaskia dan
Shireen yang merancang produkproduknya. Busana pengantin dari
Zashi pernah dikenakan oleh artis
Ryana Dead dan Fairuz A. Raﬁq lho,
SMSLovers!

Dibalik kesuksesan dan nama
besar usahanya itu, Irwansyah sang
suami juga banyak berperan dalam
membangun usaha keluarga milik
Zaskia Sungkar. Pasangan ini sangat
kompak ya, SMSLovers.

Wokuwoku.com
Ternyata tak banyak yang tahu kalau
personel The Sister ini mempunyai
bisnis e-Commerce bernama
Wokuwoku.com. Uniknya, situs jual
beli online ini menggandeng selebritis
Indonesia untuk menjual barang atau
produk yang mereka pakai kepada
para fansnya. Artis-artis ternama
Indonesia yang turut serta dalam bisnis
ini antara lain Prilly Latuconsina, Ricky
Harun, dan Laudya Cynthia Bella.
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BOX OFFICE

SOLO: A STAR WARS STORY
Sutradara: Christopher Jenkins
Produksi: Lucasﬁlm Ltd., Walt Disney Studios Motion Pictures
Pemeran: Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke,
Woody Harrelson
Berpusat pada Han Solo, sebuah karakter dari franchise
Star Wars. Sebuah spin off atau cerita tambahan dari seri
legendaris Star Wars. Film ini akan menjadi ﬁlm Anthology
Star Wars kedua, menyusul ﬁlm 2018 Rogue One. Kisahnya
berlangsung di alam semesta Star Wars yang mengeksplorasi
petualangan Han Solo (Alden Ehrenreich) dan
Chewbacca, termasuk momen ketika mereka bertemu
dengan Lando Calrissian (Donald Glover).

OVERBOARD
Sutradara: Sylvain White
Produksi: Mythology and Madhouse Entertainment
Pemeran: oey King, Javier Botet, Julia Goldani Telles
Masih ingat tentang Slender Man? Awalnya dibuat oleh Eric
Knudsen yang pada tahun 2009 mem-posting foto yang
sudah di-edit dengan Photoshop kedalam forum diskusi.
Foto tersebut menampilkan sosok mahluk yang tinggi
berpakaian rapi yang siap menyiksa anak-anak. Siapa sangka
foto tersebut menjadi fenomenal di internet, bahkan mereka
menyebutnya dengan Slender Man.
Tidak berhenti sampai disitu, video game-nya juga keluar
dengan judul yang sama yaitu Slender Man. Kini Slender Man
akan hadir ke layar lebar dengan judul sama Slender Man.
Slender Man rencananya akan dirilis pada bulan Mei 2018,
jadi bagi Anda penggemar Slender Man tentu tidak ingin
melewatkan kehadiran ﬁlm yang satu ini kan.

LIMA PENJURU MESJID
Sutradara: Humar Hadi
Produksi: Bedasinema Pictures
Pemeran: Zikri Daulay, Aditya Surya Pratama, Faisal Azhar
Harahap, Zaky Ahmad Rivai, Ahmad Syarief

Sutradara: David Leitch
Produksi: Marvel Studios,
Walt Disney Studios Motion Pictures
Pemeran: Ryan Reynolds,
Josh Brolin, Zazie Beetz, T.J. Miller,
Rob Delaney, Morena Baccarin
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Ryan Reynold sebagai Deadpool tengah membentuk grup para pahlawan super
yang disebut X-Force. Deadpool terlihat akan membentuk grup bersama Domino,
(Zazie Beetz) dan Weasel (T.J. Miller) untuk mengalahkan musuh utamanya
yaitu Cable (Josh Brolin). Dalam trailer yang dirilis juga memperkenalkan
tokoh Peter (Rob Delaney) yang ingin bergabung dalam X-Force. Jika anggota
lain memiliki kekuatan super, tidak begitu dengan Peter. Deadpool juga tak
mempermasalahkan hal tersebut. Dalam trailer terlihat Deadpool dan timnya
coba melindungi remaja laki-laki yang diperankan oleh Julian Dennison dan Cable.

Film 5PM ini ceritanya terinspirasi dari para pemuda yang hijrah ke
masjid untuk terpaut pada sang pencipta. Ada keanehan dan tampak
berbeda yang dirasakan Gani (Faisal Azhar Harahap). Ia selalu
menunggu di masjid dan terkejut ketika ada beberapa tamu yang
tak biasa. Masjid Alkautsar yang sering terlihat sepi serta jarang ada
kerumunan anak muda, kini telah berubah. Secara tidak diduga masjid
tersebut kedatangan Abian (Zikri Daulay) seorang musisi yang lagi
sepi order-an manggung, Budi (Aditya Surya Pratama) pemuda
yang gagal berangkat ke Inggris, Usman (Zaky Ahmad Rivai)
seorang buruh pabrik resleting yang baru saja kena PHK dan Lukman
(Ahmad Syarief) pengusaha laundry kiloan.
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BOOK STORE

MUSIC

Drake

Siap Luncurkan
Album “Scorpion”

Setelah memuncaki chart selama 11 minggu berturutturut, akhirnya lagu Drake yakni “God’s Plan”
berhasil dilengserkan. Menariknya, pengganti
“God’s Plan” sebagai jawara chart adalah single
terbaru Drake sendiri, “Nice for What”.
“Nice For What” sendiri adalah single ke-30 dalam
sejarah chart yang debut langsung di posisi juara.
Selain itu, Drake tercatat sebagai artis ke-13 yang
menggantikan posisi juara dengan dirinya sendiri,
menyusul rekor rekan-rekannya yang lain seperti
Justin Bieber dan The Weekend.
Usai meraih pencapaian tersebut, rupanya
Drake siap memberikan kejutan lain untuk para
penggemarnya. Musisi asal Kanada ini mengumumkan
bahwa ia akan segera merilis album baru dalam
waktu dekat yang bertajuk “Scorpion”. Pengumuman
soal album tersebut disampaikan Drake
lewat unggahan di media sosial miliknya.
Rapper, 31 tahun itu berpose membelakangi
kamera dengan jaket yang berisikan
informasi terkait album barunya.

FABEL NUSANTARA
Penulis: Agnes Bemoe
Penerbit: Gramedia Widiasarana
Indonesia
Fabel Nusantara
mempersembahkan jalan cerita
yang menarik dengan cara
menggambar, mewarnai, serta
beragam kegiatan seru sambil
menjawab rasa penasaran si kecil
hingga akhir cerita. Bercerita
tentang penghuni pantai di pulau
Buru yang sangat ketakutan dengan
adanya seekor ular raksasa yang
jahat. Udang dan ikan minta tolong
pada buaya tembaga yang sakti
untuk membasmi ular raksasa.
Sayangnya, buaya tembaga
menolak. Bagaimana nasib para
penghuni pantai?
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RENDAH HATI
MEMBUKA PINTU SUKSES
Penulis: Jemmy Setiawan
Penerbit: Elex Media Komputindo
Kesuksesan tidak datang begitu saja. Manusia memerlukan
tiga bekal agar mampu menghadapi proses menuju
kesuksesan : fokus diri, fokus kelola dan fokus Tuhan.
Fokus diri berarti mementingkan diri untuk maju dengan
bekal ganda berupa paham kondisi diri dan memiliki
semangat baja untuk maju (tekad diri). Di luar diri ada
fokus kelola, yaitu interaksi dengan orang lain yang berupa
kekuatan kerjasama (kuat tim), dan kekuatan untuk
berencana, implementasi, evaluasi program atau kegiatan.
Di atas semuanya yaitu ada fokus tuhan. Tahap ini
memerlukan empat kiat seperti niat yang lurus, selalu
berbuat beramal baik, memandang musibah adalah rahmat,
serta formula menjadi pribadi yang bahagia. Penasaran
bagaimana cara menggunakan berbagai formula ini? Segera
cari buku yang akan memberikan semangat dan motivasi
Anda dalam meraih sukses dengan cara yang sederhana.

Christina Aguilera akhirnya kembali ke
industri musik. Superstar pop tersebut baru
saja melepas single baru serta video musik
yang berjudul Accelerate. Disutradarai
oleh Zoey Grossman, visual hitam-putih
mendominasi klip baru Christina Aguilera.
Dia tampil seksi dan menggoda lewat
berbagai adegan.
Lagu berjudul Accelerate menjadi single
pertama dari album terbarunya dengan
tajuk ‘Liberation’ yang bakal dilepas Juni
2018. Sebanyak 15 lagu bakal menghiasi
album tersebut. Salah satu di antaranya
adalah hasil kolaborasi dengan Demi Lovato
lewat Fall in Line.

a
r
e
l
i
u
g
A
a
Christin n Album Terbarunya
Kembali denga
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ON STAGE

B

eberapa tahun belakangan
terdapat sejumlah nama artis dan
musisi yang melakukan hijrah,
salah satunya Andi Fadly Arifuddin.
Vokalis band PADI ini mengaku tak
hanya melakukan hijrah batin namun
juga hijrah ﬁsik. Bersama dengan istri
yang dinikahinya sejak tahun 2001 dan
keempat anaknya, ia kini memutuskan
untuk kembali ke kampung halamannya
di Sulawesi Selatan untuk menemani
sang Ibunda yang tinggal seorang diri.
Meski begitu, Fadly tak begitu saja
mengakhiri karir di belantika musik
Tanah Air. Pria kelahiran Makassar ini
masih akan tetap menjadi musisi meski
harus pulang pergi ke Jakarta.
Selain menjadi anak band bergenre
pop, ia menciptakan beberapa singel
religi seperti lagu Selimut Putih
dan Menunggu Panggilanmu, serta
berkolaborasi dengan penyanyi
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Maher Zain dengan lagu Insya Allah.
Fadly yang sempat menjadi vokalis
Mr Q Band yang sering manggung di
Surabaya ini juga mengisi soundtrack
pada kartun Upin & Ipin terbaru lho,
SMSLovers! Meskipun kini pria ini
jarang terlihat di dunia hiburan, dilansir
dari akun Instagram pribadinya
@fadlypadi13, ia nampak sedang
serius dalam ‘mengembalikan’ band
PADI yang sempat vakum tujuh tahun
belakangan bersama dengan personel
lainnya.
Di bulan suci Ramadhan ini, Anda
yang merindukan penampilan dari
pelantun lagu “Menanti Sebuah
Jawaban” ini , pada hari Sabtu 26 Mei
2018 pukul 17.00 WIB, Fadly akan
manggung dalam rangkaian acara
The Sacred Of Ramadhan di Broadway
Stage Summarecon Mal Serpong.
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SPLASH BLASH

COMMUNITY

Mohamed Salah, pria asal Mesir yang
akhir-akhir ini namanya banyak diberitakan
pada ajang sepakbola bergengsi Premier
League, Kenapa? Mohamed Salah yang
kini bergabung di Liverpool berhasil
mendapatkan gelar pencetak gol terbanyak,
sukses melampaui Christiano Ronaldo dan
Luis Suarez!!!
Mohamed Salah telah mencetak rekor gol
dalam satu musim Liga Primer Inggris yang
berisikan 38 pertandingan. Winger Liverpool
itu mencetak 32 gol di musim 2017/18.
Sebelum mendapatkan gelar Top Scorer,
Legenda Sepak Bola Liverpool Jason
McAteer pernah memberikan komentar
terhadapnya, “Salah adalah pemain yang
luar biasa, menurut saya, dia bisa menjadi
pencetak gol terbanyak Premier League
karena tengah menjalani musim yang hebat,”
tutur McAteer ketika hadir pada acara LFC
World Tour Jakarta.
Bukan saja hanya Jason McAteer, Legenda
MU, Rio Ferdinand juga berkomentar bahwa
sepak terjang Salah sangat menyenangkan
untuk ditonton.

Yang Muda Yang Merangkul Perbedaan

YOUNG INTERFAITH
PEACEMAKER COMMUNITY
INDONESIA

P

entingnya membicarakan hal
ataupun isu perdamaian melihat
Indonesia dengan keberagaman
suku, agama, bahasa, dan etnis. Di
Yogyakarta lahirlah sebuah komunitas
Young Interfaith Peacemaker
Community (YIPC) Indonesia.
Dialog antar umat beragama mulanya
lebih banyak difasilitasi oleh pemerintah
dan dihadiri para pemuka agama. Sangat
jarang terjadi dialog di kalangan umat.

Mohamed Salah
TOP SCORER

Liga Primer Inggris 2017/18!
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Mahasiswa yang dikenal sebagai agent
of change sudah seharusnya mengambil
bagian dalam usaha perdamaian dan
dialog-dialog antar umat beragama
sehingga terbangun generasi muda
yang damai. Dengan dasar inilah Young
Interfaith Peacemaker Community
(YIPC) Indonesia dikembangkan.
Terbentuknya YIPC berawal dari
2 orang mahasiswa ICRS (Andreas
Jonathan dan Ayi Yunus Rusyana)
mengadakan Young Peacemaker
Training di Gedung Pasca Sarjana UGM
Yogyakarta pada 9-12 July 2012.
Memang sudah seharusnya generasi
muda dilibatkan untuk mengenal
perbedaan dan menghadirkan nilai-nilai
perdamaian di negeri ini. Pertikaian
biasa terjadi akibat salah melihat
identitas dari kelompok-kelompok
tertentu. Solusi terbaik untuk persoalan
itu adalah mengubah persepsi negatif
agar pihak yang berkonﬂik bisa
memanusiakan kembali pihak lain.

Untuk mengubah stereotip itu, tak
lain dengan memfasilitasi kontak antar
kelompok, menjalin kegiatan bersama
dan menyediakan informasi lewat
media massa untuk mengatasi lahirnya
ketakutan dan menghilangkan persepsi
buruk kelompok tertentu.
Sejak 2012 berdiri, YIPC saat ini
sudah ada di 4 regional yaitu YIPC
Sumatera Utara, YIPC Jawa Barat
,YIPC DIY-Jawa Tengah ,YIPC Jawa
Timur. Berbagai kegiatan telah
digelar oleh YIPC salah satunya
adalah Workshop Student Initiatives
on Peacebuilding dalam 5th Training
for Facilitator bersama Search for
Common Ground (SFCG).
Kegiatan lanjutan pun digelar YIPC
Indonesia lewat National Student
Interfaith Peace Camp pada November
2016 untuk menjaring keterlibatan
mahasiswa di seluruh tanah air agar ikut
serta menghadirkan perdamaian dunia.
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TRAVELERS

TRADISI UNIK

Berbuka Puasa.

B

ulan Ramadhan telah tiba. Walau harus
berpuasa kurang lebih 12 jam, jangan sampai
menghalangi aktivitasmu ya, termasuk
travelling. Kalau Anda sudah punya rencana
berlibur di bulan Ramadhan ini, lakukanlah! Anda
bisa merasakan langsung indahnya suasana bulan
Ramadhan beserta tradisi unik berbuka puasa di
berbagai negara berikut ini.

MANA PILIHANMU?

ARAB SAUDI
Menjalani ibadah puasa Ramadhan di tanah suci
merupakan impian semua umat Islam di dunia.
Tradisi berbuka puasa di sini adalah membagikan
makanan gratis kepada umat. Jutaan umat Islam di
dunia akan berkumpul menikmati menu berbuka
puasa bersama di Masjidil Haram. Ini akan menjadi
momen yang tidak pernah terlupakan. Anda bisa
menjalani sholat tarawih dan I’tikaf di sana.
Arab Saudi memiliki meriam Ramadhan yang
digunakan sebagai tanda masuknya bulan suci
Ramadhan di Makkah Al-Mukarramah. Meriam
ini akan dibunyikan sebagai tanda waktu berbuka
puasa, waktu sahur, waktu Imsak, dan juga akan
dibunyikan pada akhir masa Ramadhan sebagai
tanda masuknya tanggal 1 Syawal. Meriam ini akan
diletakkan di sebuah Gunung Meriam selama bulan
Ramadhan. Setelah Ramadhan berlalu, meriam
tersebut akan dikembalikan ke Aziziyah hingga
bulan Ramadhan tahun berikutnya tiba.
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TRAVELERS

masjid terbesar di Malaysia. Masjid ini
selalu dipadati oleh umat Islam untuk
ibadah sholat, mengaji, mendengarkan
ceramah, I’tikaf, dan lainnya.
Biasanya masyarakat setempat
memasak Bubur Lambuk secara gotong
royong di beberapa masjid di Malaysia.
Bubur Lambuk merupakan bubur beras
yang berisi daging sapi cincang dan udang
kering dengan rempah-rempah dasar
yang terdiri atas bunga cengkeh, bunga
lawang, jintan putih, kulit kayu manis, dan
lainnya. Mereka akan membagikan Bubur
Lambuk tersebut kepada orang umum
sebagai bekal berbuka puasa. Selain itu,
Bazaar Ramadhan dan pasar malam juga
rutin diselenggarakan di setiap penjuru
kota. Adapun Bazaar Ramadhan yang
terkenal berlokasi di Kampung Baru,
Kuala Lumpur. Jadi Anda tidak perlu
bingung untuk mencari makanan sahur
dan berbuka puasa selama di Malaysia.

INGGRIS
Bulan Ramadhan di Inggris bermakna
memberikan bantuan kepada orangorang miskin. Umat Islam memberikan
santunan dengan menyelenggarakan
kegiatan sosial dan menyediakan
makanan gratis bagi para tuna
wisma. Otoritas Kesehatan Inggris
juga mengeluarkan panduan untuk
berpuasa yang sehat selama bulan
Ramadhan. Hal ini ditujukan agar umat
Islam tidak terganggu kesehatannya
saat melaksanakan ibadah puasa.
Akhir-akhir ini, juga banyak diadakan
lomba membaca Al-Qur’an di Inggris.
Perlombaan tersebut diikuti oleh anakanak dan orang dewasa. Kapan lagi
Anda bisa mendengarkan merdunya
lantunan ayat-ayat suci Al Qur’an di
negeri Elizabeth? Hatimu bisa bergetar.

MALAYSIA
Sebagian besar penduduk yang tinggal
di Malaysia beragama Islam, sama
seperti di Indonesia. Hal ini membuat
wisatawan muslim merasa nyaman
seolah berada di negaranya sendiri.
Banyak masjid megah yang bisa
dikunjungi, salah satunya adalah Masjid
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
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RUSIA
Salah satu negara dengan durasi puasa
terlama di dunia adalah Rusia dengan
durasi puasa 17 jam setiap harinya.
Terdapat sekitar 8.000 masjid dan
20 juta umat Islam dengan dua juta
diantaranya tinggal di Kota Moscow.
Hampir semua masjid menggelar bazaar
dadakan selama Ramadhan. Biasanya
mereka menjual buku-buku Islami,
souvenir, minyak wangi, dan kopiah.
Berbuka puasa di Masjid Yarman,
sebelah utara kota Moskow, menjadi
favorit karena umat Islam di sana selalu
berkumpul setiap waktu sholat. Selain
berbuka puasa dengan kurma dan
buah-buahan lain, umat Islam di Rusia
juga menyantap roti yang terbuat dari
tepung dengan isi berbagai masakan.
Jika isinya labu atau keju, maka disebut
“Khingalsh” dan jika terbuat dari
gandum, disebut “Galnash”. Sementara
untuk penawar dahaga, biasanya
penduduk setempat memberikan
“Kvass”, yaitu minuman tradisional
Rusia non-alkohol yang dihasilkan
dari proses fermentasi yang dicampur
dengan perasa buah.

TURKI
Semarak bulan Ramadhan di Turki bisa
dibilang mirip dengan Indonesia. Semua
masjid dan jalanan dihiasi lampu-lampu
khas Ramadhan Timur Tengah. Saat
berbuka puasa, hampir semua restoran
menawarkan hidangan yang sama, yaitu
“Iftariye”, sebuah hidangan pembuka
yang terdiri dari kurma, zaitun, keju,
pastirma, sujuk, roti pide, dan berbagai
kue yang disebut “korek”.
Warga Turki juga menggelar tradisi
“Meja Bumi” dan “Meja Bundar”.
Tradisi yang dimulai sejak tahun 2013
ini digelar untuk menandai buka puasa
pertama di bulan Ramadhan. Sekitar
500 orang menyiapkan makanan di
rumah lalu membawanya ke meja lantai
raksasa di Jalan Istiklal, pedestrian di
pusat kota Istanbul. Kemudian para
pejalan kaki diajak bergabung ke
“Meja Bundar” yang areanya dimulai
dari bagian tengah jalan tersebut dan
membentang ke Taksim Square.

Nah, itulah negara-negara yang memiliki tradisi unik saat bulan Ramadhan. Jadi,
negara manakah yang akan Anda datangi?
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GADGET

Redmi Note 5

HADIR DI INDONESIA!
BEBERAPA HAL YANG WAJIB DIKETAHUI SEBELUM MEMBELI
XIAOMI REDMI NOTE 5.

X

iaomi semakin populer di kalangan
pengguna smartphone tanah air.
Beberapa produk yang diluncurkan
mampu menyaingi smartphone yang sudah
beredar di pasaran dan harganya pun
lebih terjangkau.
Satu lagi inovasi dari Vendor asal China
satu ini, yaitu seri Redmi Note ke-5 nya
yang telah beredar di Indonesia. Melihat
sekilas dual camera dan tampilan layar yang
hampir memenuhi seluruh layar depan
tampak futuristic dengan 4 pilihan warna
menarik yaitu biru, emas, hitam dan pink.
Melihat penampilan yang ditawarkan,
perangkat terbaru Xiaomi ini memang
banyak dilirik masyarakat di Indonesia. Yuk,
simak dulu beberapa kelebihan produk
Xiaomi yang satu ini!

5 TIPS MAIN

LEBIH SERU!

KELEBIHAN
1. Terbuat dari bahan dasar metal pilihan,
sehingga tidak mudah tergores dan
sangat terlihat elegant
2. Tampilan bezel less dengan rasio 18:9.
3. Kamera utama ganda 12MP dan 5MP
dengan teknologi AI. Dual Camera ini
adalah pertama kali di seri Redmi Note.
4. Kamera depan dilengkapi dengan
lensa selﬁe 13MP lengkap dengan LED
selﬁe-light yang sangat memanjakan bagi
penggemar swafoto.
5. Baterai 4000mAh yang bisa bertahan
1.5 – 2 hari.
6. Harga relatif terjangkau dengan kisaran
harga yaitu Rp.2.499.000 untuk varian
3GB+32GB dan Rp.2.999.000 untuk
pilihan storage 4GB+64GB.
Penasaran seperti apa kecanggihan produk
Xiaomi yang satu ini? Yuk, segera mampir
ke Mi Home di Lantai Dasar Summarecon
Mal Serpong!
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akan digunakan untuk bertahan hidup.
Selain itu yang tidak kalah menarik lagi
Anda bisa membuat tim dan bermain
bersama untuk bertahan hingga akhir
dan menjadi pemenang.

S

aat ini game PUBG atau Player
Unknowns Battlegrounds kerap
populer dikalangan para gamers.
Awalnya game ini hanya tersedia di PC,
tetapi sekarang sudah bisa diunduh
melalui Smartphone.
Permainan ini menuntut para
pemainnya untuk mampu bertahan
hingga akhir. Anda harus berjuang
dan bertahan hingga akhir dengan
perlengkapan yang ditemukan. Mulai
dari pistol, kotak P3K, perban, pisau
hingga bom. Barang yang ditemukan

Berikut ini beberapa tips yang bisa
Anda catat agar permainan ini bisa
dinikmati secara maksimal!
Pastikan RAM 2 GB dan memori
Hp minimal versi android-nya 5.1.
Gunakan headset disertai mic
untuk berkomunikasi secara
verbal dengan tim.
Sesuaikan tampilan karakter Anda
dengan alam sekitar agar bisa
terkecoh dari penglihatan lawan
Tunjuk satu leader dalam tim yang
bisa mengatur strategi.
Percaya diri dan
jangan takut.

1
2
3
4
5

Bagaimana? Simple kan
tips-nya? Selamat bermain,
Soldiers!
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SOCIETY

INTERMEZZO

D

i bulan yang suci dan penuh
berkah ini, hal yang paling
berkesan dan dirindukan selain
silaturahmi dan buka bersama adalah
ngabuburit, istilah ini yang digunakan
masyarakat Indonesia untuk menyebut
kegiatan yang dilakukan untuk mengisi
waktu sambil menunggu waktu buka
puasa tiba.
Ngabuburit sebenarnya diambil
dari bahasa Sunda yang berasal dari
kata burit yang berarti sore, senja,
atau menjelang Maghrib. Aktivitas
ngabuburit atau menunggu waktu
berbuka puasa sudah menjadi tradisi
masyarakat muslim Indonesia sejak
dahulu dan tidak pernah luntur.
Mengisi waktu luang untuk
menunggu saat berbuka puasa
dilakukan dengan berbagai kegiatan.
Simak beberapa kegiatan ngabuburit
di Indonesia berikut ini.

T

ak terasa Ramadhan telah
kembali menyapa. Ada baiknya
jika SMSLovers mempersiapkan
segala hal dengan baik untuk menunjang
ibadah yang maksimal. Penting
hukumnya untuk menjaga kebugaran
dan kondisi kesehatan tubuh ketika
berpuasa agar ibadah tetap lancar.
Mengantuk menjadi salah satu
problem ketika menjalankan ibadah
puasa. Hal ini disebabkan oleh kadar
glukosa darah menurun sehingga
membuat otak manusia sulit berkonsentrasi. Menurunnya konsentrasi yang
membuat seseorang kemudian kurang
responsif dan mengantuk.
Rasa kantuk yang biasanya melanda di
siang hari ketika sedang berpuasa dapat
dihindari lho, SMSLovers. Berikut hal-hal
sederhana yang bisa Anda terapkan saat
menjalankan ibadah di bulan suci ini:

1

Berkeliling sambil mencari
sajian buka puasa. Hal yang
selalu meramaikan tradisi ngabuburit
masyarakat di Indonesia salah satunya
adalah berburu makanan. Sajian
hidangan buka puasa menjadi surga
bagi Anda yang gemar wisata kuliner.
Berbagai macam hidangan berbuka
puasa (Ta’Jil) baik makanan atau
pun minuman lezat ciri khas bulan
Ramadhan seperti Kolak Pisang, Es
Timun Suri dan berbagai macam olahan
kelapa banyak tersedia di setiap sudut
kota.
Berjalan-jalan sore di pasar
kaget. Jalan sore mungkin sudah
menjadi kebiasaan beberapa orang,
mulai dari menyehatkan, jalan santai di
sore hari juga dapat mengurangi stress
dan menjadi cara yang tepat untuk
meluangkan waktu bersama
orang terdekat Anda.
Di bulan puasa, di
berbagai tempat
akan

2

TRADISI

NGABUBURIT

yang Tak Lekang oleh Waktu
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digelar pasar kaget yang menjual
berbagai macam jajanan hingga barangbarang perlengkapan lainnya dengan
harga yang terjangkau.
Main seru di Alun-alun Kota.
Tradisi lain saat menunggu waktu
berbuka puasa, yaitu bermain di
alun-alun kota. Ya, alun-alun kota
yang lokasinya berada di tengah kota
pasti selalu ramai tidak hanya di bulan
puasa saja, namun pada saat ramadhan
suasana menjadi lain karena ramainya
jajanan dan berbagai permainan seperti
becak-becakan, layang-layang dan
berbagai permainan anak-anak lainnya.
Ngabuburit Sendu di Pinggir
Pantai. Menikmati indahnya
matahari terbenam merupakan hal yang
banyak digemari, bahkan beberapa
orang rela datang ke pantai hanya
untuk menikmati senja yang cantik. Di
bulan puasa, biasanya para wisatawan
dan masyarakat sekitar menghabiskan
waktunya di pinggir pantai. Ngabuburit
di pinggir pantai dapat diisi dengan
berbagai kegiatan seru seperti berburu
foto Instagrammable dan bermain air di
pinggir pantai.

2

Pastikan asupan
makanan seimbang.
Mengonsumsi makanan
dengan gizi seimbang
akan meningkatkan
metabolisme tubuh
bekerja dengan maksimal.
Konsumsi makanan dengan
karbohidrat untuk menjaga
kekuatan dan didukung
dengan suplemen
serta vitamin dari
sayur serta buah
dapat mendukung
stamina Anda.

4 Hal Penting agar
TIDAK MENGANTUK
saat

BERPUASA

3

4

Mencuci muka. Jika SMSLovers
masih juga mengantuk, basuhlah
wajah Anda dengan air dingin
untuk mengembalikan kesegaran.
Sensasi dingin dari air akan kembali
membangunkan diri Anda dari
rasa kantuk.

Bagaimana SMSLovers, simple bukan
langkah-langkah untuk menghindari
rasa mengantuk saat puasa? Meskipun
sederhana, hal-hal tersebut sangat
berdampak baik lho untuk mendukung
aktivitas Anda selama bulan puasa.

4

Itulah beberapa tradisi ngabuburit
yang tidak pernah luntur sejak dahulu,
tradisi di rumah Anda seperti apa
SMSLovers?

1

Tidur yang cukup. Usahakan Anda
memenuhi waktu tidur 5-6 jam per
hari dan hindari tidur setelah sahur
dan sholat subuh. Kebiasaan tidur pada
waktu ini dan bangun kembali untuk
beraktivitas justru memicu kantuk
karena menyebabkan metabolisme
tubuh tidak maksimal. Sebaiknya, Anda
tidur siang cukup 20-30 menit saja atau
yang biasa disebut power nap.

3

Sempatkan Yoga atau olahraga
ringan. Selain menjaga pola tidur
dan pola makan, olahraga sudah
terbukti dapat menjaga kebugaran
tubuh. Jangan khawatir akan merasa
haus dan lelah karena berolahraga saat
puasa, cukup lakukan yoga dan gerakangerakan ringan seperti sit up, push up,
squat, atau sekadar mendorong badan
Anda keatas, bawah, atau samping
selama 10-15 menit saja.
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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 LXIII – THE SACRED OF RAMADHAN
BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI:
1. Apa saja 4 hal yang perlu diperhatikan agar tidak mengantuk saat berpuasa?
2. Siapa nama pemain sepakbola yang baru bergabung dengan Liverpool dan
meraih gelar pencetak gol terbanyak?
3. Original Cake menawarkan 3 varian rasa, sebutkan!
4. Sebutkan 3 bisnis yang ditekuni Zaskia hingga ia mengurangi aktivitasnya
sebagai entertainer!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Juni 2018. Pemenang yang beruntung akan
diumumkan pada SMSBlast edisi Juni 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 LXII – April 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.

Hallo Redaksi SMSBlast
Hai, saya Salma dari BSD. Saya dan
keluarga selalu senang ketika berkunjung ke
Summarecon Mal Serpong karena di satu
tempat ini , kami sudah dapat memenuhi
kebutuhan yang kami cari. Terkadang jika
saya mengajak nenek saya yang sudah lanjut
usia harus begitu diperhatikan kesehatannya
ketika berkeliling mall karena bisa mudah
lelah, terlebih kondisi SMS pada saat hari
libur yang dipadati pengunjung. Apakah
tersedia fasilitas P3K di SMS untuk antisipasi
menangani pengunjung yang membutuhkan
pertolongan pertama secara mendadak?
Mohon informasinya ya. Terima kasih.
Salma, BSD
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1. Desi Fitri, 0815 6348 xxx
2. Syahrul, 0853 6102 xxxx
3. Friska Jutresia, 0812 8931 xxxx
4. Rahmi Yanti, 0813 3330 xxxx
5. Airin Sunandar, 0817 712 xxx

Hallo, Salma.
Terima kasih karena telah memilih Summarecon
Mal Serpong sebagai destinasi favorit keluarga
Anda. Di SMS terdapat 2 ruang P3K yang
terletak di lantai dasar SMS 1 dan zona
basement 6. Tersedia juga 1 unit mobil
ambulance yang dapat digunakan untuk
membawa pengujung ketika dalam keadan
darurat ke rumah sakit terdekat dari area
Summarecon Mal Serpong. Semoga informasi ini
berguna ya.
Salam Hangat,
Redaksi
AMBULANCE
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GET ONLINE

SMS _ Serpong
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PERIODE MEI 2018
Vivere
● Disc 25% + 10% + additional
up to IDR 1 MIO with BCA Card

LANTAI 1
LANTAI GF
C&F Perfume
● Disc. Up to 70%
Mother Care
● Special off er buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
Osim
● Setiap pembelian 1 product
mendapatkan diskon 10% dan
untuk pembelian barang ke 2
mendapatkan diskon 50%
Saint James
● Enjoy 20% OFF St James
White Platinum collection
with min. purchase of IDR
1.000.000.
Shaga
● Save up to 40% off
Vinoti Living & VL Brio
● Sale 30% selected item.

PERIODE MEI 2018
Keeve
● DISC UP TO 40%

Watch Zone
● Disc Up to 20% (selected item)

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

Wood
● Disc Up to 50% (selected item)

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

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

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

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

Et Cetera
● Free Gift Scarves for
minimum purchase of
Rp.400.000
Fisik Sport
● Disc Up to 50% (selected item)

Someday
● Disc 50% (selected item)
Sox Gallery
● Disc 50% (selected item)
The Executive
● Disc Up to 50% (selected
item)

Fulltime
● Disc. Up to 40% (selected item)
setiap hari Jumat-Minggu

Vermont
● Disc Up to 50% (selected item)

Hammer
x●
Promo disc.20%
(selected item)

VNC
● Slippers & sandals 2 for
Rp. 299.000

Hush Puppies
● Disc 20% (selected item)

Watch Studio
● Disc Up to 20% (selected item)

LANTAI 2
Buccheri
● Buy 2 Get 1 Free *
Colorbox
● Buy 1 get 20%, buy 2 get 25%
Ichiban Sushi
● Buy 1 Ramen (Spicy ramen IDR 39.000) Get 1 katsu roll
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
Urban Club
● Disc. 50% selected items

Apaw
● Setiap pembelian mie, gratis
teh atau es teh

●

Carls Jr
● Buy 1 get 1 (friday)
● Ramadhan duolicious. Only
Rp.47.728/pax
● Promo disc. 10% for student
(only a la carte)

●

Chopstix
● Buy 1 Get 1 (Kwetiau beef,
mie ayam,
rice mix D)
Dynamic Bakery &Cake
● Disc. 30% kue tradisional &
roti sobek (dari jam 18.00 s/d
selesai)
● Disc. 20% roti (dari
jam 20.00 s/d selesai)
setiap hari
● Disc. Kartu UOB 15% setiap
pembelanjaan Rp.250.000
Hop – Hop Cafe
● Kartu kredit BCA/Flazz disc.
15% all variant
● Sakuku disc. 15% setiap sabtukamis. Pembelian
hop hop all variant.

Sakuku disc. 50% setiap jumat.
Pembelian hop hop variant
chocolate blend, cappucino,
lecy tea, bubble gum dan milk tea.
Disc. 20% setiap hari dengan
pembayaran debit BCA GPN

Mamas German
● Pork satay Rp.60.000
● Pork platter Rp.99.000
(Lunch menu)
● Chicken platter Rp.99.000
(Lunch menu)
● Pork belly Rp.99.000
(Lunch menu)
● Smoke pork steak Rp.99.000
(lunch menu)

●

Disc. Kartu UOB 15% setiap
pembelanjaan Rp.250.000

Sate Khas Senayan
● Lapar pagi (setiap hari pukul
08.00-10.30) Rp.35.000
harga awal Rp.56.000
● Lapar sore (setiap hari pukul
15.00-17.00) Rp.35.000
harga awal Rp.53.000
● Lapar malam (setiap hari
mulai pukul 21.00) Rp.98.000
harga awal Rp.138.000

Old Chang Kee
● Pastel buy 5 get 6

Solaria
● Tcash Back 20 %. min. 300K
● In touch more (penukaran
voucher permata)
● Bank BCA, GPN (Discount
15% Belanja Rp.165.000

Pizza Hut
● Happy Hour Ramadhan 2018,
setiap hari 10.00 s/d 16.00 WIB,
Buy 1 Get 1 Free
● Happy Hour Senin-Jumat
14.00 s/d 17.00 Beli 1
Makanan Gratis 1 Minuman
● Triple Box Rp 250.000
untuk 6 – 8 orang
● Sakuku BCA disc. Rp.50.000
setiap pembelanjaan Rp.350.000

Starbuck Coffee
● Ramadhan beverage at
special price IDR. 29K;
(New) Pandan Coconut Jelly
Frappuccino, Caramel Lapis
Legit Frappuccino, Chocolate
Mousse Frappuccino.
● Buy Any Beverage and get
1 Ramadhan Stars only for
Re grstered Starbucks Card
(similar sys I Planner Stars)

Steak 21
● Combo hemat untuk berdua
( gratis Saus ) ; Combo Sirloin
dari Rp. 186.000 menjadi
Rp.162.000 , Combo 3 dari
Rp. 234.000 Menjadi Rp.
210.000, Combo Tenderloin
dari Rp.164.000 menjadi
Rp.144.000
● e-voucher Rp. 100.000 di
Tokopedia, Line shop dan
Shopee, beli dengan harga
murah
● OVO 10% Cash back
The Coffee Bean and Tea Leaf
● Disc 30% - 50% off bank Mega
● Paket Ramadhan Rp.55.000

PERIODE MEI 2018
Bengawan Solo
● Buy 1 get 1 all item
(jam 12-2 siang)
● Brancle cookies Rp.20.000
(harga normal Rp.37.000)
Chir- Chir
● Belanja subtotal Rp.500.000
dapat free mango salad/
chicken salad
Cold Stone
● BNI debet disc 40% min.
purchase Rp.100.000
● Buy 1 get 1 for weekend
● BCA credit card free upsize
Eastern Kopi TM
● OVO cashback 10 %
● Free tajil selama bulan
ramadhan dan selama
persediaan masih ada
Excelso
● Bukopin Disc 30% ( seninjumat) min Rp.300.000 max
Rp.800.000 exclude PB1
● BRI 30% min.Rp. 300.000
max.Rp.700.000
● Bank Jatim 40% & 60% (sabtuminggu) minRp.150.000 max.
Rp. 750.000
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Fish and Co
● Standar chartered disc 25 %
setiap hari 50% tiap tanggal 15
● Voucher buy 1 get 1 ﬁsh n chips
Haagendazs
● BCA Ppay 1 for 2 setiap senin
● Permata bank 15 % min.
Rp.100.000
● Permata fondu Rp.190.000
jumat-minggu
● BCA debet GPN passport
disc.25% untuk fondue creation
● BRI debet Brizzi Rp.25.000
senin-jumat 1 kartu 1 hari
● BRI debet single Rp.25.000
● BCA reward 50% untuk
Ice Cake Ramadhan
● BCA card 25% untuk
Ice Cake Ramadhan
Hong Tang
● OVO cash back 10%
Imperial Kitchen
● Dimsum ﬁ esta @ Rp. 9.999
(item tertentu)
● Chef recommend (harga promo)
● Snow ice mango melon IDR 8K
Senin-Jumat 15.00-18.00 WIB
Java Village
● Pembelian Indonesien food
free drink dari jam 17.00-20.00

Marugame udon
● Jubako box khusus take away
● Fiesta poin mandiri min. 100K
Pancious
● Student card disc 15%
min. transaksi Rp.150.000
● OVO sweet Pancake min. 100K
● Tukar poin telkomsel
400 poin = 50.000,
80 poin = 100.000
● Disc 10% minimal transaksi
RP. 250.000 menggunakan
member Friendship.
● BNI reedom 15 % min. 20K
Patbingso
● Menu baru disc.50%
● Promo line patbingsoo
(buy 1 get 1)
● Voucher UMN
Pizza Marzano
● BCA 20% min.Rp.300.000
exclude tax & service
(monday-friday) debet
● DBS disc Rp.50.000
min.Rp.250.000 exclude
tax & service
● Fave menu set 4 Rp.303.500
● Fave menu set 6 Rp.432.900
● line promo Rp.55.000
● Jenius card B161

Saigon Delight
● Paket set menu ramadhan
● UOB 20% minRp.350.000
sebelum tax & servuce
● BNI 15% min.350.000
sebelum tax & service
● Free tajil
Sunny Side Up
● Buka puasa express (free tajil)
selama bulan ramadhan
● Mix rice free ocha (paket
hemat Rp.32.900)
● Exchange brown rice
The People Cafe
● CIMBNiaga CC disc. 15%
food and beverage
● CIMBNiaga CC disc.15%
+ free crispy cireng min.
transaksi Rp.150.000
● Buy 1 get 1 free ice dessert for
Ismaya member silver & gold
The Yumz
● Disc. 30% untuk cheese
baked rice & claypot rice
● Free takjil
Warung Leko
● Promo Nasi pecel telur
Rp. 30.000 (free minum
sinom,asem jawa, es teh,
teh jahe)
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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 Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20)
Chapayom (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
Your Bag Spa (Bi-02)

Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Pizza Marzano (DGF - 220)
Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350

Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971

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

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
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Daniel Wellington & Olivia Burton
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

Guess Accessories (1F-242) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
– 29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) – 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566
Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-10) – 5420 5020

Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
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
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

Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
Uniqlo (1F-UnitD) – 29310618
Urban Icon (1F-211) – 29310408 / 29310485
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) – 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) – 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslett Jewellery (1F-1C05)
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861

FOOD & BEVERAGES
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J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
– 5461279 / 5461270
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Mango! (DGF - 19A)
Marugame Udon (DGF-222 & 223)
– 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402

FOOD & BEVERAGES
First Love Pattisserie (1F-07A) – 29171027

Kibo (1F-1C07A)
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
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617

Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) – 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) – 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A)

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

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)
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-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)
– 29310509
Jolly Time (FTI-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Nasi Goreng Petruk (2F-60)
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A )
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kkuldak (2F-15D) – 5476 610

Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03)
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Ming Fa (2F-02A )
Mochi-Mochi (FTI-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Original Cake (2F-17) – 5472630
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)
Planet Popcorn (2F-IC 05A) – 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)

ISLAND COUNTER
Es Duren Gfa (Unit B)
Juice Kedung Sari (Unit G)
Pempek Kenari (Unit F)
Roti Bakar (Unit H)
Siomay Armanda (Unit A)
Tahu Crispy (Unit C)
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