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NOTES FROM EDITOR

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap orang, 
hal ini juga yang menjadi perhatian orang tua kepada buah 
hatinya. Dengan berkembangnya metode pembelajaran saat 
ini, pendidikan yang diberikan tidak hanya sebatas bidang 

akademik yang biasanya diberikan pada bangku sekolah tapi juga 
bidang non akademik yang dapat membantu tumbuh kembang anak 
agar lebih optimal. Salah satu yang ditawarkan oleh SDC Serpong dan                             
Scientia Square Park yaitu dengan hadirnya Learning Lab sebagai tempat 
belajar yang menyenangkan bagi buah hati Anda. Rubrik Hot On kali ini 
akan membahas secara lengkap mengenai keunikan Learning Lab.

Tak ketinggalan kami hadirkan informasi menarik dari tiga tokoh muda 
inspiratif di Indonesia pada rubik Close up hingga lima pemain bola 
yang tak hanya berprestasi sebagai bintang lapangan tapi juga memiliki 
kemampuan kognitif diatas rata-rata yang bisa Anda baca detailnya pada 
rubik Splash Blash. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam komunitas 
AISEC dengan segala aktifitas di bidang pendidikan, kenali dulu profilnya 
yang tersaji pada rubrik Community.

Ternyata ada loh sekolah-sekolah yang unik dan berbeda dari sekolah 
biasa yang selama ini kita tahu, baca rubrik Intermezzo untuk mencari 
tahu penjelasannya. Ulasan mengenai perbandingan waktu sekolah di 
beberapa negara dan pengaruhnya pada tingkat kebahagiaan masyarakat 
dapat Anda baca lebih jauh pada rubrik Society.

Update juga informasi lainnya seputar promo tenant SMS, informasi 
seputar keluarga, olahrga,buku, musik, hingga film terbaru khusus bagi 
Anda hanya di SMSBlast edisi November 2017.

Selamat Membaca, SMSLovers …
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HOT ON SQP

aKtivitaS 
Yang 
tepat 
Bagi 
Si Kecil
“Imajinasi lebih penting daripada 
ilmu pengetahuan. Karena 
pengetahuan terbatas, sedangkan 
imajinasi mencakup seluruh 
dunia, merangsang kemajuan, 
melahirkan evolusi” (Einstein)
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Bermain memegang peran 
penting bagi tumbuh 
kembang seorang anak 
karena bermain membantu 

pertumbuhan kognitif, fisik, 
sosial, dan emosional mereka. 
Bermain begitu penting hingga 
Perserikatan Bangsa Bangsa 
mendeklarasikannya sebagai 
sebuah hak bagi setiap anak di 
dunia. Jadi memilih aktivitas yang 
tepat bagi anak itu sangatlah 
penting. 

Sejalan dengan visi tersebut, 
Summarecon Digital Center atau 
yang akrab disapa SDC Serpong 
menghadirkan suatu sarana dan 
prasarana untuk mendukung 
tumbuh kembang Si Kecil lewat 
Learning Lab, sebuah ruang 
bermain dan mengasah kreativitas 
yang mengumpulkan beberapa 

sekolah dengan konsentrasi khusus 
untuk membantu mengarahkan minat 
atau bakat si kecil dan membantu 
pengembangan karakter mereka agar 
dapat beradaptasi dengan teknologi 
dan lingkungan sekitar.

Learning Lab menjadi sebuah ruang 
yang dipersiapkan khusus untuk Anda 
yang menginginkan pertumbuhan 
intelektual dan motorik terbaik 
untuk si buah hati. Di sini, anak Anda 
dapat menyalurkan bakat dan minat 
dengan cara yang fun tetapi tetap 
penuh edukasi. Dibimbing langsung 
oleh pengajar-pengajar yang telah 
mendalami ilmu dan berpengalaman 
dibidang tersebut. Learning Lab 
menjadi saluran yang tepat untuk 
anak-anak yang pada dasarnya 
memiliki rasa penasaran yang tinggi.

Learing Lab berada di area SDC 
Serpong, tepatnya di lantai satu 
dan tergabung dalam area Scientia 
Square Park atau SSQPark. Setiap 
akhir minggu digelar workshop dan 
talkshow parenting untuk orang tua 
dan anak. Learning Lab terdiri atas 
Engineering For Kids, Ganara Art 
Space, Coding Bee, Wishing Star 
Academy dan AXIMO. Sekolah ini 
dipilih secara selektif berasarkan 
karakteristik pengajaran yang 
diberikan. 
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Engineering For Kids® 
mengajak anak-anak 
Indonesia berumur 4 
sampai 14 tahun untuk 
membangun karya 
melalui pengajaran ilmu 
terapan engineering yang 
diajarkan dengan basis 
praktik atau eksperimen 
langsung ketimbang 
mempelajari teori saja. 

HOT ON SQP

Engineering for Kids® adalah 
sebuah merk pendidikan 
terdaftar yang berasal 
dari Amerika Serikat yang 

memiliki 250 cabang di 32 negara. 
Engineering For Kids® hadir untuk 
mengisi hari anak Anda dengan 
bermain penuh imajinasi dan 
mendidik. Seperti meluncurkan 
roket yang dapat terbang hingga 
45 meter ke langit, mencampur 
kimia dan membuat ledakan 
warna-warni, atau membuat 
turbin pembangkit tenaga listrik. 

Engineering For Kids® percaya 
setiap anak memiliki keahlian dan 
potensi yang dapat digali sejak usia 
dini. Sebuah misi bagi Engineering 
for Kids® untuk memupuk bibit-bibit 
cerdas agar kelak menjadi insinyur 
yang dapat mengharumkan nama 
bangsa. Lagipula, anak-anak ini 
adalah masa depan kita. 

gaNara art SpaCe
Mencari aktivitas akhir minggu 
memang tidak gampang, apalagi 
untuk si kecil. Aktivitas yang dapat 

mengasah kreativitas sekaligus 
membuat mereka senang. Namun 
saat ini telah hadir solusi tepat, 
khususnya untuk Anda yang 
menginginkan Si Kecil dapat 
mengasah bakat seni yang dimiliki. 
Pada Learning Lab juga hadir 
ganara art Studio, sebuah sekolah 
seni yang didirikan oleh Saraswati 
Djumaryo atau Tita dan suaminya. 
Tita membangun sekolah seni ini 
disertai program pengembangan 
untuk menyalurkan bakat seni 
para muridnya, terutama anak-
anak, agar mereka dapat tumbuh 
penuh percaya diri, mandiri, kreatif 
dan mampu bergaul di lingkungan 
sosial sekaligus mengasah 
unsur motorik anak. Tita ingin 
mengajarkan bahwa seni untuk 
anak batita bisa menggunakan 
akrilik atau cat air, tidak harus 
crayon. Ganara menawarkan 
beberapa pilihan kelas seperti  
early art sensory, kelas melukis 
anak-anak, art playdate, memasak, 
dan komik. Remaja dan dewasa 
juga dapat mendaftar kelas melukis 
dan komik.

CodiNg Bee
Coding Bee menjadi salah 
satu pusat pendidikan yang 
mengajarkan programming 
atau coding hingga kelas sains 
yang terdiri dari ilmu Teknologi, 
Engineering, Seni dan Matematika 
untuk anak berusia 5 sampai 17 
tahun. Coding Bee hadir pertama 
kali di Jakarta dan kini melebarkan 
sayap dan turut hadir di Learning 
Lab, SDC Serpong. Coding Bee 
memiliki pemahaman bahwa 
mengajarkan programming pada 
usia dini pada buah hati dapat 
mempersiapkan mereka menjadi 
penggagas dan ahli-ahli teknologi 
terbaik di masa akan datang. 
Anak Anda tidak hanya fasih 

menggunakan teknologi, tetapi 
mereka diperkenalkan sejak awal 
asal usul dari teknologi tersebut. 
Mengingat perkembangan teknologi 
sekarang yang sangat pesat, sudah 
sepantasnya si kecil diajarkan 
lebih dalam tentang hal yang ada 
disekitar mereka agar menumbukan 
rasa peduli, mampu menyelesaikan 
masalah dan meningkatkan sisi 
kreativitas mereka.

aXiMo
Banyak cara untuk memaksimalkan 
proses belajar, misalnya, mengikuti 
bimbingan belajar, atau kursus-
kursus metode belajar baru. Namun 
metode itu tidak dibekali basic 
learing. Lewat Basic Learning, 
anak Anda dididik untuk mandiri 
dalam hal belajar dan dapat 
menyelesaikan soal-soal pelajaran 
dengan sendirinya tanpa harus 
dibimbing. AXIMO mengambil peran 
yang sangat penting dalam hal 
mengoptimalkan individu mulai 
dari basic skill hingga character 
building. Sebuah terobosan 
penting dalam dunia pendidikan 
informal yang menstimulasi pikiran 
bawah sadar hingga mencapai 
hasil yang memuaskan. AXIMO 
membawa sebuah metode yang 
mengembangkan kerja pikiran 
dengan memadukan konsep 
Lateral/Radiant Thinking. Hasil 
yang ingin dicapai adalah 
keseimbangan fungsi kerja otak 
kanan dan otak kiri sehingga kerja 
otak maksimal dalam penerapan 
sehari-hari dengan hasil diatas 
rata-rata. 

WiShiNg Star aCadeMy
Ingin mengasah bakat seni anak 
Anda? Wishing Star Academy 
mungkin bisa menjadi jawabannya. 
Pada awal didirikan, sekolah ini 
fokus sebagai sekolah musik 

yang terpadu dan berorientasi 
pada penampilan langsung di 
atas panggung. Menyasar anak di 
tingkat sekolah menengah yang 
ingin mengembangkan talentanya 
di dalam lingkungan yang aman 
dan nyaman. Wishing Star Academy 
bekerjasama dengan ABRSM atau 
Associated Board of The Royal 
Schools of Music Indonesia - yang 
berbasis di London, menerapkan 
kurikulum dan standar Royal pada 
kelas piano dan kelas musik klasik 
lainnya. Sekolah musik ini telah 
meluluskan banyak siswa dengan 
hasil yang memuaskan karena 
terbentuk dari hasil didikan guru 
berbakat di bidangnya. Dengan 

penekanan pada kemampuan 
musik dan performance panggung, 
sekolah ini sering bekerjasama 
dengan pusat perbelanjaan di 
Jakarta dan sekitarnya untuk 
berkesempatan tampil dan unjuk 
bakat hasil belajar secara live 
kepada orang tua maupun khalayak 
ramai. Anak Anda dapat memilih 
beberapa kelas tambahan yaitu 
kelas Dance (Ballet) dan Art (Clay, 
Digital Art). Untuk Anda yang 
tinggal di kawasan Tangerang, 
dapat mendaftarkan si kecil di 
Wishing Star Academy yang kini 
telah hadir di Learning Lab SDC 
Serpong.
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LAST EvEnT

Oktoberfest adalah sebuah tradisi unik asal negara Jerman yang menjadi 
daya tarik tersendiri bagi penduduk seluruh dunia. Pesta rakyat terbesar yang 
pernah ada dari budaya masyarakat Munich ini sudah berlangsung sejak tahun 
1810. Melihat euphoria masyarakat yang begitu antusias terhadap festival ini, 
Summarecon Mal Serpong konsisten merayakannya semenjak tahun 2007 yang 
artinya tahun ini menjadi tahun ke 10 Oktoberfest dirayakan di SMS.  

oktoberfestWeekend bersama
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Tahun ini Euphoria 
Oktoberfest tidak kalah 
meriah dengan tahun-
tahun sebelumnya, Festival 

asal Negara Jerman ini berhasil 
membuat Weekend pengunjung 
setia SMS menjadi jauh lebih 
berkesan dan seru. Terbukti dari 
penuhnya area Broadway SMS 

pada saat perayaan Oktoberfest 
mulai dari awal hingga akhir acara. 
Lokasi strategis SMS yang berada di 
tengah kota Tangerang menjadikan 
para peserta Oktoberfest 
tidak hanya dihadiri oleh para 
pengunjung setia SMS, namun 
banyak juga dari para Ekspatriat 
yang berasal dari berbagai Negara, 

seperti Australia, Swiss, dan Negara 
asal Oktoberfest Jerman.

Rangkaian acara dan permainan 
yang disusun sedemikian rupa 
mampu membuat suasana 
Oktoberfest kian meriah, mulai 
dari penampilan Enzi’s Blassband, 
berbagai booth permainan, free 

flow beer dan all you can eat 
Mama’s Kitchen. Enzi’s Blassband, 
sebuah band yang didatangkan 
langsung dari Negara asalnya ini 
sukses membuat para pengunjung 
berdiri dan berjoget.

Booth permainan yang dihadirkan 
seperti, Bull Riding menjadi 
primadona pada saat Oktoberfest 
berlangsung. Para pengunjung 
beramai-ramai mengadu 
ketangkasan diatas banteng 
buatan. Selain Bull Riding, ada 
juga beberapa permainan seperti 
Lempar Kaleng, Velocity, dan King 
Hammer.

Semua acara sukses berlangsung 
hingga akhir acara pada pukul 
12:00 WIB. Namun para peserta 
yang masih terlarut dalam euphoria 
Oktoberfest tetap berada di area 
Broadway, bahkan beberapa 
peserta menaiki panggung untuk 
menyanyikan beberapa lagu sambil 
diikuti oleh peserta lainnya untuk 
bernyanyi bersama.
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LAST EvEnT

Kali ini SSQPark membawa budaya barat dan budaya Korea yang dituangkan 
kedalam rangkaian acara-acara seru. Dengan nama Halloweekend dan 

Imagination Fest menjadi tema di bulan Oktober kali ini. Berbagai rangkaian 
acara seperti Costume Competition, T-Shirt Painting, Face Painting sukses 

menghibur para pengunjung SSQPark.

Halloween Party
di Scientia Square Park
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Costume Competition 
yang sudah beberapa 
kali dilaksanakan 
setiap tahunnya 

selalu membawa kemeriahan 
tersendiri di setiap bulan 
Oktober. Tahun ini pun 
Costume Competition 
tidak kalah seru dengan 
tahun-tahun sebelumnya, 
terlihat dari meningkatnya 
peserta yang mengikuti 
ajang kompetisi ini. Kostum-
kostum yang dikenakan para 
peserta pun lebih unik dari 

tahun sebelumnya, ada yang 
berpakaian layaknya Cat 
Woman, Pirates, Princess dan 
masih banyak lagi.

Ada juga T-Shirt Painting 
yang dihadirkan di area 
GP-03 sebelah Inul Vizta. 
Suasana terlihat begitu meriah 
dan penuh canda tawa, 
karena para peserta yang 
mayoritas masih kecil bisa 
bebas menuangkan imajinasi 
dan kreatifitasnya ke media 
pakaian. Pakaian hasil karya 

kreatifitas mereka juga bisa dibawa 
pulang sebagai kenang-kenangan 
dari kegiatan ini. 

Selain Halloweekend, pada Oktober 
2017 lalu SSQPark juga kembali 
menghadirkan bazaar. Kali ini 
tema bazaar yang diangkat adalah 
Beautylicious. Ada lebih dari 7 
Tenant yang ikut meramaikan 
area Garden Pads, tentunya mulai 
dari tenant Beauty and Make Up, 
Fashion, dan Accessories. Kali ini 
pun tidak hanya Bazaar saja yang 
dihadirkan oleh pihak SSQPark, 
namun salah satu tenant juga 
memberikan Free Workshop. 
Workshop Basic Decoupage yang 
dibawakan oleh “Radhiza by Tina” 
ini juga berhasil menarik banyak 
perhatian para pengunjung.

Diantara Bazaar dan Workshop ada 
juga Kompetisi Make Up dengan 
tema “30 Minutes Korean Look”. 
Kompetisi yang dihadirkan untuk 
para kaum remaja ini juga menjadi 
ajang baru bagi pengunjung 
SSQPark. Dan tak disangka 
ternyata kompetisi ini menarik 
banyak peminat.

Kali ini ada juga area baru 
yang sukses dikenalkan kepada 
masyarakat pada 29 Oktober 
2017 lalu, yaitu Learning Lab. 
Sebuah area baru di dalam SDC 
Serpong yang disediakan untuk 
para pengunjung khususnya sang 
buah hati untuk meningkatkan 
berbagai kemampuan yang dimiliki. 
Di Opening Learning Lab lalu, ada 
berbagai kegiatan seperti Talkshow, 
Free Class Trial, Open Booth 
Tenant.

Penasaran kan keseruan apalagi 
yang ada di Scientia Square Park di 
bulan November ini? Terus pantau 
Media Sosial SSQPark ya untuk 
tahu event di bulan November kali 
ini ya.
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ACCESSORIES

Get trendy 
With Watch 
World
Berbicara soal fashion 

memang tidak pernah ada 
habisnya. Dunia fashion 
tidak hanya berputar pada 

pakaian atau tas, tetapi bahkan 
sepatu dan jam tangan pun 
dapat menunjang penampilan 
diri. Tidak heran, perkembangan 
dunia fashion berkembang sangat 
cepat dan dinamis. Bahkan, status 
sosial seseorang dapat dilihat dari 
apa yang dikenakan. Hal tersebut 
membuat orang berlomba-
lomba menampilkan diri mereka 
dalam balutan terbaik dengan 
menggunakan brand ternama.

Menjamurnya brand ternama 
yang banyak dipalsukan,               
Watch World, salah satu 
perusahaan yang bergerak          
di industri fashion, khususnya jam 
tangan, tetap mempertahankan 
dirinya sebagai supplier jam 
tangan dengan merek luar negeri 
terbaik yang bisa ditemukan 
di Indonesia. Watch World 
merupakan perusahaan yang 
secara resmi menjadi distributor 
jam tangan merek Guess di tahun 
1991. Seiring berjalannya waktu,     
Watch World mulai menambahkan 
merek lain seperti Esprit, Tissot, 
Longines, dan Calvin Klein. 
Pertama kali dibuka di Indonesia 
pada tahun 2001, gerai Watch 
World sudah tersebar di berbagai 
wilayah di Indonesia dan terus 
akan berkembang.

Bagi Anda yang senang mix 
and match penampilan dengan 
jam tangan, Watch World dapat 
membantu Anda menemukan 
pilihan jam yang cocok dengan 
karakter Anda. Komitmen untuk 
selalu dapat menyediakan 
jam tangan dengan kualitas 
terbaik, membuat Watch World 
menjadi pilihan yang tepat untuk 
penampilan Anda agar semakin 
berkelas.

Sesuaikan penampilan Anda 
dengan pilihan jam tangan 
terbaik di Watch World           
Summarecon Mal Serpong lantai 
dasar.



1. CaSuaL Look
Warna putih dan hitam dapat membuat 
penampilanmu lebih casual dengan bahan 
outfit yang santai dan tidak terlihat lusuh. 
Di jamin Kamu akan terlihat simple dan 
casual namun tetap terlihat elegan. 

2. WorkiNg outfit
Dengan memadu-padankan inner seperti 
dress, blouse dengan outer seperti 
cardigan dan blazer serta menggunakan 
heels ataupun flatshoes dapat 
membuatmu tetap terlihat fashionable     
di kantor. Kamu akan terlihat rapi dan 
stylish tapi tetap sopan, bisa juga 
disesuaikan dengan bidang profesimu loh.

3. haNgout Look
Menggunakan pakaian monochromatic 
nggak selamanya harus polos kok. Mix and 
match mocnochrome outfit-mu dengan 
pattern juga bisa. Padukan atasan dan 
bawahan dengan tekstur yang berbeda 
ya, agar penampilan kamu tidak terlihat 
terlalu membosankan dan biasa saja.

4. Big Size
Bagi kamu yang memiliki tubuh yang 
berisi, tren ini dapat membantumu 
menyamarkan bentuk tubuhmu dan 
menambahkan ilusi agar terlihat lebih 
ramping, asalkan tetap nyaman untuk 
digunakan ya. Pakaian yang chic dengan 
warna monochrome saat hangout ataupun 
nge-date dapat menjadi pilihanmu.

5. hijaBerS
Salah memadukan warna hijab dan 
pakaian dapat membuat kita terlihat aneh. 
Dengan menggunakan warna monochrome 
yang netral bisa memudahkanmu untuk 
memilih pakaian yang pas. Kamu juga akan 
terlihat edgy jika tepat dalam memadu 
padankannya. Motif hitam dan putih yang 
dipadukan dengan baik dapat menjadikan 
penampilan terlihat lebih ekspresif dan 
semakin terlihat modern tapi tetap cantik. 
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Perpaduan antara warna 
hitam, putih dan abu-abu 
merupakan perpaduan warna 
yang tak lekang oleh waktu. 

Tren perpaduan busana dengan 
memadukan ketiga warna ini 
dikenal dengan nama monochrome 
style. Saat ini banyak sekali 
selebgram yang bisa kita jadikan 
contoh untuk memadu-padankan 
gaya busana kita dalam berbagai 
aktivitas. Berikut beberapa referensi 
outfit monochrome yang bisa kita 
pakai :

IN STyLE
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3afifa
Top and Accessories 
by Color Box

LOKASI: 

ENGINEERING FOR KIDS , SUMMARECON DIGITAL CENTER – 

SCIENTIA SQUARE PARK

LOKASI: 

ENGINEERING FOR KIDS , SUMMARECON DIGITAL CENTER – 

SCIENTIA SQUARE PARK

3aLeX
Top and Pants 
by STAR Department Store

3aLeX
Shirt 
by STAR Department Store
Sweater by Color Box
Jeans by Kidz Icon

afifa 4
Tees by Kidz Icon
Dress by Color Box

- Albert Einstein - 
theoretical physicist

“Logic will get you 
from A to B. 

Imagination will take you 
everywhere”
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STYLIST : SAFINA MAULIDA
MAKE UP ARTIST : PATRICIA VISSER

3aLeX
Polo Shirt by Kidz Icon
Jeans by Kidz Icon

afifa 4
Tees by Kidz Icon

Jeans Skirt by STAR Department Store

- roy t. Bennett -
Zimbabwean Politician

“To learn something new, 
you need to try new things and 

not be afraid to be wrong.” 
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aLeX 4
Hoodies by Kidz Icon
Short Jeans by STAR Department Store
Barret Hat by Color Box

afifa 4
Shirt and Hat by Color Box
Pants by STAR Department Store
Hat by Color Box

LOKASI: ENGINEERING FOR KIDS , 

SUMMARECON DIGITAL CENTER – 

SCIENTIA SQUARE PARK

LOKASI: ENGINEERING FOR KIDS , 

SUMMARECON DIGITAL CENTER – 

SCIENTIA SQUARE PARK

- George Washington Carver - 
botanist and inventor

“Education is the key to unlock 
the golden door of freedom”

“The roots of 
education 
are bitter, 

but the fruit 
is sweet”

- Aristotle - 
Philosopher and Scientist



afifa4
Bomber Jeans Jacket by Color Box

aLeX4
Shirt by STAR Department Store
Sweater by Color Box

LOKASI: GANARA ART , 

SUMMARECON DIGITAL CENTER – 

SCIENTIA SQUARE PARK

LOKASI: GANARA ART , 

SUMMARECON DIGITAL CENTER – 

SCIENTIA SQUARE PARK

- Leonardo da Vinci - 
Italian Renaissance polymath

“Learning never 
exhausts 
the mind.”

- Benjamin Franklin - 
Founding Fathers of the United States  

“An investment 
in knowledge 
pays the best 

interest”
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TASTE THE FOOD

Ingin mencicipi beragam varian pizza dalam satu pan? Kedai pizza yang satu ini bisa 
menjadi jawabannya. Pezzo Pizza! Di sini, Anda dapat mix and match pizza Anda dalam 
satu loyang hingga 6 varian rasa. Tentunya, Pezzo Pizza juga menyediakan pizza per slice 
dengan harga yang cukup terjangkau. Hal ini menjadi keunikan sendiri dibandingkan 
dengan kedai pizza pada umumnya yang hanya menawarkan satu rasa dalam satu pan.

Satu Loyang
BerBagai rasa

Berbagai varian pizza yang 
ditawarkan di sini antara 
lain Meet Cheesy Cheese, 

Pepperoni Party, Meat Munchers, 
Hola Hawaiian, BBQ Bonanza, 
hingga Hot Chicks. Untuk dapat 
menikmati satu slice pizza, Anda 
cukup membayar Rp. 25.000,- saja 
dan sudah mendapatkan pizza 
dengan porsi yang cukup besar. 
Pezzo Pizza menawarkan pizza 
dengan ukuran 14 inch atau         
36 cm. Karena konsep nya yang 
unik, Pezzo Pizza sering disebut 
pizza on-the-go. 

Bagi yang suka dengan rasa pedas, 
Anda dapat mencicipi spicy pizza 
yang ditaburi dengan potongan 
cabe rawit di atasnya. Kombinasi 
keju mozzarella dan feta juga 
bisa Anda rasakan pada pizza 
varian Cheesy Cheerse. Jika Anda 
memilih Hola Hawaiian, Anda 
akan mendapatkan pizza dengan 
perpaduan dari potongan nanas, 
daging turkey, keju cheddar, dan 
mozzarella. Dominasi warna merah 
dari pepperoni dan melted cheese 
bisa Anda rasakan pada varian 

Pepperoni. Untuk pilihan BBQ 
Bonanza memiliki rasa sweet dan 
hickory saus barbeque  dengan 
taburan  ground beef , bawang, 
aroma italian herbs, dan tentunya 
saus barbeque. Meat Mucher pizza 
kaya daging yang berisi ground 
beef, beef salami, beef pepperoni, 
dan keju mozzarella.

Meskipun mengusung                 
pizza take away, pembuatan pizza  
di sini tetap mempertahankan 
kualitas terbaiknya dengan 
menyediakan pizza fresh setiap 
harinya. Tidak heran jika Pezzo Pizza 

banyak diminati karena rotinya yang 
empuk dan topping nya yang fresh. 

Pezzo Pizza sendiri telah memiliki 
120 cabang yang tersebar            
di Singapura, Malaysia, Filipina, 
Thailand, Myanmar, China, dan 
Arab Saudi. Cabang di Indonesia 
merupakan negara kedelapan 
ekspansi Pezzo Pizza, salah satu nya 
di Summarecon Mal Serpong.

Penasaran dengan                   
Pizza By the Slice ini? Yuk, kunjungi 
kedai Pezzo Pizza di Summarecon 
Mal Serpong Lantai 2!
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TASTE THE FOOD

Cita rasa 
tradisional

spesialis iga sapi penyet

Bukan rahasia umum 
lagi bahwa Indonesia 
merupakan negara 
penghasil terbaik untuk 
rempah-rempah, bahkan 
penyebab Indonesia dijajah 
karena memiliki kekayaan 
akan rempahnya. namun, 
semakin ke sini, makanan 
tradisional asli Indonesia 
sedikit tersinggkirkan 
dengan munculnya 
makanan “kekinian” yang 
telah banyak dimodifikasi.

di Kedai 
HaveLaar

Hadir di Summarecon maL Serpong

Siapa di sini yang suka dengan makanan 
kuliner serba iga? Bagi Anda yang 
gemar dengan makanan serba iga, 
mungkin nama Warung Leko sudah 

tidak asing lagi di telinga Anda. Yap, satu 
lagi restoran yang menyajikan makanan 
khas Indonesia yang tidak kalah lezatnya. 
Kenikmatan masakan iga sapi ini bisa 
Anda dapatkan dengan harga yang sangat 
terjangkau, loh!

Walaupun memiliki spesialis di Iga Sapi Penyet, 
Warung Leko juga memiliki menu andalan 
lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Jamur 
Enoki Crispy menjadi salah satu favorite 
customer dan direkomendasikan untuk menjadi 
cemilan atau hidangan pendamping. Warung 
Leko juga menyediakan menu khas Indonesia 
lainnya seperti Nasi Goreng, Sup, Lele, Bebek, 
Empal, Bandeng dan aneka sayuran. Sebagai 
pencuci mulut, Es Carica dan Es Kopyor patut 
dicoba. Salah satu menu andalan lainnya bagi 
Anda yang mungkin kurang menyukai Iga Sapi 
yaitu Ayam Penyet yang dijamin super pedas.

Dengan pilihan Iga Sapi terbaik, Warung Leko 
telah melebarkan sayapnya tidak hanya di 
Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di 
Indonesia. Ingin merasakan pionir Iga Sapi 
Penyet di daerah Tangerang? Kunjungi Warung 
Leko yang sekarang hadir di area Downtown 
Walk, Summarecon Mal Serpong.

Hal inilah yang kemudian 
memunculkan ide dari 
Kedai Havelaar. Di sini, 
Anda dapat merasakan 

makanan dan minuman tradisional 
khas Indonesia yang masih kental 
akan rempah-rempahnya. Dengan 
mengusung konsep Koeno-Djadoel 
atau Vintage, pengunjung semakin 
dapat bernostalgia dengan citarasa 
Indonesia yang masih asli.

Di Kedai Havelaar, Anda dapat 
bercengkerama menikmati suasana 

tradisional ditemani Sate Kambing 
Indie, Mendoan, Tempe Garit, 
Ronde dan masih banyak makanan 
serta minuman lain yang patut 
Anda coba.

Dengan harga yang terjangkau, 
Kedai Havelaar sangat cocok untuk 
menghabiskan waktu bersantai 
Anda dengan keluarga atau 
sahabat. Kenikmatan cita rasa 
tradisional ini bisa Anda dapatkan 
di Salsa Food City, Summarecon 
Mal Serpong.
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FAMILY InFO

Bagi 
BuaH 
Hati

Peran 
ayah

Sosok ibu seringkali dinilai sebagai sosok yang 
berperan besar dalam kehidupan anak. Tidak 
banyak yang tahu bahwa sesungguhnya 
ayah pun juga memiliki peran penting 

terhadap perkembangan karakter anak. Bertepatan 
dengan Hari Ayah Nasional yang jatuh tiap tanggal 
12 November, Family Info kali ini akan membahas 
mengenai pentingnya peran ayah dalam masa 
tumbuh kembang anak.

Kestabilan emosi

Percaya Diri Dan Pemberani

berPrestasi
secara aKaDemis
Ahli lain yaitu Rosenberg, 
Jeffrey dan Wilcox (2006) juga 
berpendapat bahwa ayah yang 
terlibat aktif dalam mengasuh 
anak akan memberikan 
pengaruh baik terhadap 
prestasi anaknya kelak. Hal ini 
disebabkan kemampuan verbal 
anak sudah terlatih sejak dini 

melalui kebiasaan ayah dalam 
berinteraksi dengan anak. 
Sehingga, kognitif anak dapat 
berkembang dan membantu 

mereka di bidang akademis.

Seorang psikolog klinis dari Los Angeles,    
Ditta M. Oliker Ph.D. (2011) mengungkapkan 
bahwa anak akan merasa lebih aman secara 
emosi apabila memiliki relasi yang dekat 
dengan ayahnya. Sosok ayah memiliki emosi 
yang lebih stabil sehingga dapat mendidik 
anak dalam mengelola emosi serta perilaku 
mereka.

Dari perspektif anak, ayah dipandang sebagai sosok yang mampu 
melindungi mereka dari bahaya. Semakin dekat mereka dengan sang 

ayah, mereka akan merasa lebih terlindungi dan aman. Hal ini dapat 
menumbuhkan sifat pemberani karena secara psikologis, ia merasa 
memiliki sosok yang mampu melindunginya. Dalam lingkungan sosialnya 
pun, anak juga akan menjadi lebih percaya diri.

Kebiasaan ayah mengajak              
si kecil untuk bermain sebenarnya 
juga melatih logika anak untuk 
menyelesaikan masalah yang ia 
hadapi. Sebagai dampak, si kecil 
akan terlatih dalam memecahkan 
masalah serta beradaptasi             
di lingkungan baru. Sehingga mereka 
juga memiliki kecenderungan tahan 
terhadap stress dan frustasi.

meminimalisir 
masalah PerilaKu
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Mengenalkan

SainS 
kepada anak 

Sejak dini

EDUCATION

Menumbuhkan rasa 
cinta terhadap sesuatu 
memang tidak bisa 
dilakukan secara instan, 

namun  harus sejak sedini 
mungkin. Mengajarkan si buah 
hati puluhan rumus yang harus 
dihafal secara teori mungkin 

menjadi tantangan tersendiri bagi 
orangtua, padahal ada cara yang 
dapat membuat sains terasa lebih 
mudah. Ya, dengan cara praktek 
yang menyenangkan!

Contohnya dalam membuat 
mainan slime yang sedang 

marak di kalangan anak zaman 
sekarang. Dalam pembuatan slime, 
secara tidak sadar kita sudah 
mempelajari ilmu kimia sederhana 
lewat pencampuran zat yang ada. 
Begitupun dengan permainan lain 
seperti menyusun balok menjadi 
bentuk tertentu,             

Ilmu yang terkait eksakta seperti IPA, matematika, dan turunannya terkadang membuat 
nyali serasa mengecil duluan sebelum berhadapan dengan mereka. Stereotipe “SUSAH” 

terhadap ilmu-ilmu tersebut membuat kita ragu untuk mencoba dan pada akhirnya hanya 
segelintir orang saja yang mencintai ilmu-ilmu tersebut. Padahal kita sering menjumpai 

ilmu eksakta dalam kehidupan sehari-hari, dan ilmu ini sangat bermanfaat untuk 
kemajuan di masa depan lho. Masa sih masih takut berhadapan dengan ilmu yang begitu 

menyenangkan ini?

hal ini sudah membuat si anak 
belajar sedikit tentang fisika 
sederhana. Hal-hal tersebut 
barulah beberapa hal yang lumrah 
dilakukan dan mungkin sudah 
diketahui oleh Anda. Namun 
tahukah Anda, jika ternyata pisang 
adalah pengalir energi listrik yang 
baik dan kita dapat bermain alat 
musik hanya dengan menggunakan 
pisang dan komputer lho. Menarik 
bukan?

Hal baru yang begitu menarik ini 
dapat Anda temui di Engineering 
for Kids (EFK) - SDC. Banyak hal 
mengenai sains yang bisa dipelajari 
oleh si kecil dengan praktek yang 
menyenangkan. Seperti belajar 
proses erupsi gunung api melalui 
pembuatan “volcano”, belajar 
tentang konsep mengapung dan 
tekanan dengan botol, belajar 
tentang kimia dan aerospace di 
engineering class, belajar tentang 
robotik, pembuatan video games, 
hingga food technology. Selain 
menambah pengetahuan, juga 
menciptakan atmosfir belajar 
yang menyenangkan. Tak hanya 
belajar secara praktek saja, namun 
pembelajaran didesain khusus 
untuk anak-anak agar mereka 
sekaligus dapat bermain, bahkan 
beraktivitas fisik. Istilah modernnya 
berbunyi doing by learning.

ada 6 tahapaN yaNg MeNjadi 
BaSiS peNgajaraN di 
eNgiNeeriNg for kidS :

ask | Brainstorm | design | Build
test  | improve

Dengan metode dan kurikulum 
yang terstruktur, Engineering for 
Kids diperuntukkan untuk anak 
usia sekolah mulai dari usia 4 
hingga 14 tahun. Kategori kelas 
terbagi berdasarkan sesuai usia:        
Junior (4-6 tahun), Apprentice (7-10 
tahun), dan Master (11-14 tahun).  

Sistem yang diberlakukan            
di Engineering for Kids adalah 
sistem kursus per pertemuan. 
Namun tak terbatas untuk kursus 
saja, Engineering for Kids juga 
terbuka untuk kunjungan field 
trip, menunjang kegiatan ekskul          
di sekolah, hingga acara ulang 
tahun anak. Asyik ya, SMS Lovers?

Untuk belajar bersama di 
Engineering for Kids - SDC Serpong, 
Anda dapat langsung datang 
ke Summarecon Digital Centre , 
Learning Lab lantai 1.
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BOx OFFICE

Film yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama hasil 
karya Brian Garfield bercerita tentang Dr. Paul Kersey 
(Bruce Willis) sebagai seorang dokter bedah. Suatu 
ketika istri dan putrinya diserang oleh orang yang tidak 
dikenal di rumah mereka. Kinerja polisi yang belum bisa 
memecahkan banyak kasus membuat Paul memutuskan 
untuk balas dendam pada tersangka yang menyerang 
keluarganya. Selain membalaskan dendamnya sendiri ia 
juga membalaskan dendam korban lainnya. Pembantaian 
yang ia lakukan menarik perhatian berbagai media.

Film garapan Warner Boss kali ini bersetting beberapa bulan 
setelah kejadian duel hebat antara Batman vs Superman 
Dawn of Justice. Setelah melihat pengorbanan Superman, 
Batman mulai mengumpulkan sekelompok metahumans 
dalam menghadapi musuh besar, Steppenwolf dengan 

pasukan Parademons.

Bersama Wonder Woman, Batman berkumpul dengan 
Aquaman, The Flash dan Cyborg. Hanya saja, musuh yang 
mereka hadapi kali ini sungguh kuat. Selain itu, Superman 

juga akan bangkit kembali dan bergabung dalam team 
Justice League untuk membantu mereka menyelamatkan 

dunia dari kehancuran.

Molly’s game merupakan film yang diadaptasi dari kisah 
nyata Molly Bloom (Jessica Chastain). Setelah tertekan 
berat karena gagal masuk dalam tim olimpiade, Molly 
memutuskan untuk beristirahat selama setahun agar bisa 
masuk universitas hukum sambil bekerja sebagai waiterss 
di Los Angeles. Para klien Molly seperti bintang reality 
Hollywood, Atlet, hingga para  pengusaha sukses. Molly 
tidak menyadari bahwa salah satu kliennya merupakan 
seorang agen mafia Rusia. Melalui berbagai kejadian 
yang aneh, Molly terjebak menajalani bisnis judi eksklusif 
dengan taruhan yang tinggi dan menghasilkan jutaan dollar 
hanya dalam waktu delapan tahun. Namun, ia mengalami 
kehancuran setelah 17 agen FBI bersenjata khusus 
mengawasinya. 

Miguel, seorang anak laki-laki 
pemberani berumur 12 tahun yang 
mempunyai ketertarikan akan  dunia 
musik. Ia tinggal di sebuah desa       
di mexico dengan keluarga pembuat 
sepatu yang sangat membenci musik. 
Secara turun-menurun keluarga 
Miguel beranggapan bahwa musik 
adalah sebuah kutukan. Namun, 
Miguel memiliki ketertarikan bermusik 
yang cukup kuat, ditambah lagi ia 
mengidolakan seorang penyanyi 
legendaris, Ernesto de la Crus. Migule 
mencoba menirukan idolanya, tetapi 
tanpa disengaja ia masuk kedalam 
dunia tanah kematian.
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BOOk STORE

Sapiens: 
Riwayat Singkat Umat Manusia 

SAM SMITH
THE THRILL OF IT ALL

Penulis : yuval noah Harari

Buku yang bercerita tentang perjalanan riwayat 
keberadaan hidup seorang manusia. Dua setengah juta 
tahun yang lalu, beragam manusia mengalami kelahiran 
dan kematian di muka Bumi, terus berevolusi hingga 
terciptalah satu spesies yang dianggap sempurna, Homo 
Sapiens. Sesosok yang bijaksana, memiliki akal budi, dan 
hati nurani. Spesies inipun menyebar ke seluruh dunia 
dan berkembangbiak hingga berjumlah 7 miliar, bahkan 
dapat mengubah isi dunia dan kondisinya.

Buku ini membahas sisi yang tak banyak diungkit dalam 
sejarah atau evolusi manusia melalui tiga revolusi, 
yakni kognitif, pertanian, dan sains. Peran bahasa, gosip 
dan fiksi kesuksesan manusia, hingga arti kebahagiaan 
manusia juga turut dibahas dalam buku ini. Membuat 
kita sadar bahwa kita baru sebentar hadir di Bumi ini. 

Penulis:  Lala Bohang

The Book of Forbidden Feelings

NeW 
reLeaSe

MUSIk
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Setelah sukses dengan single Too Good 
At Goodbyes dan Pray, Sam Smith 
akhirnya merilis album ketiganya 

yang berjudul The Thrill Of It All pada 
bulan November 2017. Album ini menjadi 
album yang sangat di nantikan, mengingat        
Sam Smith sempat cuti dari dunia musik 
selama hampir dua tahun lamanya. Meski 
sempat menjalani operasi pita suara, Sam 
Smith berhasil membuktikan tak ada yang 
berubah dari keterampilannya dalam dunia 
tarik suara.

Dalam proses pembuatannya, Sam rupanya 
ikut turun tangan langsung untuk albumnya 
sendiri. Bekerja sama dengan Jimmy Napes 
(produser untuk album In The Lonely Hour), 
Sam menulis lirik untuk lagu Too Good At 
Goodbyes dan Burning. Sementara untuk 
lagu-lagu lainnya, Sam Smith berkolaborasi 
dengan para produser lain seperti Malay, 
Jason “Poo Bear” Boyd, Stargad dan 
Timbaland. Tidak hanya didominasi lagu 
bertempo ballad, album dengan total lagu 
sebanyak 15 lagu ini juga memiliki sentuhan 
musik dengan tempo upbeat seperti Baby 
dan You Make Me Crazy.

Ajang musik Jazz Goes To Campus 
(JGTC) kembali diadakan tahun ini pada                
26 November mendatang. Pada kali ke-40 ini, 

JGTC mengangkat tema “Jazzing Through Decades”. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ini akan diisi 
oleh beberapa penampilan dari peserta kompetisi 
musik jazz tersebut. Selain itu, acara ini juga akan 
menampilkan pertujukan dari  para musisi ternama. 
Pada PHASE 1 sendiri, artis yang menjadi lineup 
acara adalah Fariz RM, RAN, Mondo Gascaro, 
Sentimental Moods, dan The Groove. Sementara 
di PHASE 2, JGTC akan menampilkan penampilan 
dari Maliq & D’Essentials, Tulus, Rendy Pandugo, 
Chaseiro, Remi Panossiaon Trio, Sri Hanuraga Trio 
feat. Dira Sugandi : Indonesia Vol 1 dan Tommorow 
People Ensemble. 

Di samping penampilan meriah dari para pengisi 
acara, ajang pentas seni mahasiswa Universitas 
Indonesia (UI) ini juga mengadakan bazaar yang 
menjual berbagai jenis makanan. Tidak lupa, 
berbagai program kegiatan terkait jazz pun juga 
diadakan oleh penyelenggara, misalnya saja JGTC 
Clinic yang merupakan wadah bagi para anak muda 
yang tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai 
aliran musik jazz.

BeSt 
SeLLer
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Untuk Anda pecinta karya fiksi dengan balutan sastra, wajib 
membeli buku satu ini. Melalui buku berisi prosa berbahasa 
Inggris yang dibalut dengan ilustrasi menawan ini, Lala ingin 
mengajak orang-orang untuk lebih mengapresiasi hal-hal kecil 
di dalam hidup keseharian dan berani menghadapi perasaan-
perasaannya. Tema ‘Forbidden Feelings’ dipilih olehnya karena 
merasa dunia sekarang semakin fokus pada hal-hal bagus 
dan indah saja. Padahal hidup ini hadir dalam hal positif dan 
negatif bersamaan, yang negatif kurang mendapat panggung, 
sehingga nyawa dari buku ini yaitu mengajak pembaca untuk 
jujur dengan apa yang ada di dalam dirinya secara mendalam.
Membaca buku ini bisa menimbulkan kesan hangat, seperti 
sedang dipeluk oleh masa lalu dan masa depan secara 
bersamaan. Penasaran isinya seperti apa? Berikut sedikit 
kutipannya.

“You’re the kind of love that 
I always avoid. 
... 
I can see the future, 
you feel bored with my existence in your life. 
... 
The closer you get, the less magical you become.”



CLOSE UP

yaSa paraMita SiNggih

MuhaMMad aLfatih tiMur

raCheL goddard

Mencapai kesuksesan dalam kehidupan 
bukanlah hal yang mudah. Perlu 
perjuangan penuh dan waktu yang 
tidak singkat. Namun semua itu 

tergantung perspektif dan bagaimana Anda 
memaknainya. Ada juga beberapa anak muda 
inspiratif yang dapat membanggakan dengan 
prestasi mereka berupa karya-karyanya yang 
dapat memberi perubahan di sekitar. Berikut 
tiga contoh anak muda yang inspiratif :

Sejak berumur 15 tahun, Yasa sudah 
mencari uang sendiri dengan bekerja 
part time dan MC acara ulang tahun, 
talkshow hingga seminar. Setelah 
beberapa kali berganti pekerjaan, pada 
usia 19 tahun Yasa membuka bisnis 
di bidang fashion hingga sekarang. 
Di tahun yang sama ia mendirikan 
perusahaan bernama PT Paramita 
Singgih untuk bisnis miliknya. 

Yasa berhasil menjadi miliarder di 
umurnya yang baru 20 tahun berkat 
produknya yang bernama Men’s 
Republik mendunia. Hingga saat ini 
merek tersebut ada di seluruh kota 
besar di Indonesia dan luar negeri. 

Omzet yang ia dapatkan berkisar 200 
juta untuk setiap bulannya.

Atas kerja kerasnya, Yasa menjadi juara 
satu Wirausaha Muda Mandiri Nasional 
Kategori Mahasiswa Kreatif pada 
2015, Tokoh Nyata Film Dokumenter 
Pemimpin Muda Dunia Bisnis dari 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia pada 2015, 
Marketeers Youth of the year 
of 2016 oleh Mark Plus, dan 
yang paling membanggakan, 
namanya masuk dalam 
daftar 30 Under 30 Young 
Leaders & Entrepreneurs in 
Asia versi Forbes.

Kalian pasti pernah dengar platform 
penggalangan dana online bernama Kitabisa.
com. M. Alfatih Timur atau yang biasa dikenal 
Timmy mencoba menjadi social entrepreneur 
dari arahan dosennya saat kuliah dulu yaitu, 
Rhenald Kasali yang juga dikenal sebagai 
praktisi bisnis di Indonesia. 

Timmy pernah memenangkan berbagai 
penghargaan hingga menjadi salah satu dari 
30 Under 30 Young Leaders & Entrepreneurs 
in Asia versi Forbes. Setelah tiga tahun 
berlalu, Kitabisa.com semakin mendapat 
kepercayaan publik. Hingga Oktober 2016 
Kitabisa.com telah mendanai lebih dari 2500 
kampanye penggalangan dana dengan 
mendapat dana lebih dari Rp 45 miliar.

Bagi kalian yang senang melihat tutorial atau review 
makeup di Youtube pastinya sudah tidak asing lagi dengan 
Rachel Goddard. Rachel merupakan salah satu beauty 
parody vlogger pertama di Indonesia. Akun Youtube Rachel 
yang sudah memiliki 459K subscribed ini rutin meng-
upload video 2-3kali setiap minggunya. 

Setelah lulus Rachel bekerja sebagai asistan beauty 
editor hingga managing editor sambil part time sebagai 
make up artis. Setelah menikah dengan Ben Goddard, 
Rachel berhenti bekerja dan fokus menjadi make up artis. 
Mereka sempat berpindah-pindah negara sesuai dengan 
hobby mereka yang sama-sama menyukai travelling dan 
menyesuaikan pekerjaan Ben.

Yang
Ber
karYa

Yang 
Muda
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On STAgE

Meniti 
Karier 

SetapaK 
DeMi 

SetapaK

Mungkin sebagian 
besar dari Anda 
sudah mengenal 

sosok penyanyi yang 
berusia 32 tahun 

ini. Rendy Pandugo, 
penyanyi sekaligus 

penulis lagu ini 
berhasil memikat 

para pecinta musik 
Indonesia khususnya 

untuk aliran indie, 
jazz maupun 

accoustic. 

Rendy Pandugo

Rendy dikenal dengan 
karakteristik suara yang 
mirip dengan penyanyi asal 

Amerika, John Mayer. Ia pun 
tidak mengelak bahwa John 
Mayer memang menjadi salah 
satu sumber inspirasinya dalam 
bermusik. Kesamaan - inilah yang 
membuat Rendy dijuluki sebagai 
sosok ‘John Mayer’ Indonesia. 
Meskipun demikian, Rendy 
mengaku tetap ingin dikenal 
sebagai dirinya yang unik dan 
khas.

Lahir di Medan pada 7 Mei 1985, 
Rendy telah tertarik terhadap 
dunia musik sejak Sekolah 
Dasar (SD). Seiring berjalannya 
waktu, ketertarikan tersebut pun 
mulai berubah menjadi sebuah 
passion. Dengan tekad bulat, 
Rendy pun masuk ke dalam salah 
satu sekolah musik di Surabaya, 

untuk mendalami lagi permainan 
gitarnya.

Awalnya, Rendy memulai kariernya 
dengan bergabung ke dalam 
sebuah band Namun, karena 
tidak ada perkembangan yang 
pesat, Rendy memutuskan untuk 
mencoba peruntungannya sendiri. 
Melalui SoundCloud, Rendy 
membuat portfolio musiknya 
dengan kesungguhan. Bermula 
dari cover lagu-lagu John Mayer, 
perlahan namanya mulai muncul 
ke permukaan.

Kariernya beranjak naik ketika 
ia mendapat tawaran untuk 
menjadi juri ajang pencarian bakat 
menyanyi di SoundCloud. Dari 
sini, Rendy mendapatkan berbagai 
tawaran untuk mengisi soundtrack 
film-film di Indonesia. Tidak 
berhenti sampai disitu, 

kini Rendy telah berada di 
bawah naungan label Sony Music 
Entertainment.

Saat ini, Rendy Pandugo telah 
memiliki sebuah album yang 
bertajuk The Journey.  Album 
ini merupakan hasil garapannya 
bersama seorang produser            
di Swedia. Beberapa lagu dari album 
tersebut seperti Silver Rain dan I 
Don’t Care pun cukup dikenal di 
kalangan penikmat musik aliran ini.

Di samping kesibukannya 
mempromosikan album tersebut, 
Rendy Pandugo juga sempat 
menjadi salah satu pengisi acara 
10th Anniversary ‘CO10RFUL’ 
SMS melalui MLD Spot Stage 
Bus Jazz Tour 2017 pada 13 
Oktober lalu. Penampilannya pun 
berhasil menarik antusiasme para 
pengunjung setia SMS.
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SPLASBLAST COMMUNITY

45

pemain bola aieSeC : Where the World 
Gather in a plaCe
AIESEC merupakan organisasi non-politis dan non-profit terbesar di dunia, yang 
diperuntukkan khusus untuk para muda-mudi. AIESEC didirikan pada tahun 1948 atas 
inisiatif para mahasiswa bisnis dan ekonomi di Eropa yang ingin bangkit melawan 
perpecahan pasca Perang Dunia ke-2. 

“goooll!” Begitu seru para pendukung sepak bola menyuarakan antusiasmenya ketika 
melihat sang idola mereka berhasil menendang bola ke gawang dan mencetak skor. 
Menjalani kehidupan sebagai sosok atlet sepak bola, sudah sewajarnya jika memiliki 
kemampuan olahraga yang mumpuni.

Tak hanya patut dibanggakan 
karena cekatan saat di 
atas lapangan hijau, para 
pemain bola ini juga patut 

dibanggakan karena memiliki 
otak yang jenius. Siapa sajakah 
mereka?

yanG jeniuS
Juan mata
Belajar itu seumur hidup, mungkin menjadi 
kalimat yang tepat untuk menggambarkan 
sosok satu ini. Gelandang Manchester 
United yang kini sudah pindah ke Chelsea ini 
ternyata merupakan mahasiswa Jurnalisme 
di Universidad Politecnica de Madrid, 
Spanyol. Saat pindah ke Inggris untuk 
membela klub Chelsea, ia mempelajari 
bahasa Inggris dan sudah bisa bicara dengan 
fasih dalam waktu kurang dari setahun. 
Lalu ia kembali kuliah dan mengambil dua 
jurusan sekaligus yakni Ilmu Olahraga dan 
Marketing. Tak ayal, ia juga merupakan 
pemilik saham klub Real Oviedo yang 
berbasis di Spanyol.

FranK lamParD
Legenda Chelsea ini 
ternyata memiliki 
tingkat kecerdasan yang 
gemilang. Ia pernah 
meraih nilai full A saat 
duduk di bangku SMA. 
Selain itu ia juga memiliki 

IQ yang tinggi yakni 150, 
hampir setara dengan Einstein dan 
Bill Gates. Kabarnya, hanya 0,1% 
orang di Inggris yang memiliki 
tingkat kecerdasan setinggi itu. 
Wow!

oleguer Presas
Pemain Barcelona ini rela bolos 
latihan dan bayar denda demi ikut 
ujian di kampusnya. Perjuangannya 
pun tak sia-sia, dirinya pun 
berhasil mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi saat sedang 
aktif sebagai pemain bola 
internasional. Setelah pensiun, 
dia menjadi salah satu penulis 
buku terbaik di Spanyol. 
Sebut saja buku berjudul 
Anti-Fasisme, Penyakit 
Anoreksia pada Anak-
Anak, dan Perang Teluk. 

bambang PamungKas
Pada awalnya, ia tidak pernah berpikir untuk menjadi 
pesepak bola. Hobinya adalah membaca dan memasak, 
membuatnya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang 
guru atau koki. Namun karier sepak bolanya di Indonesia 
tak perlu diragukan lagi, ia menjadi salah satu pemain 
terhandal pada masanya. Tak hanya sekedar berprestasi 
dan berilmu, beliau juga berhati mulia. Bambang 
mencurahkan sebagian waktu luangnya untuk kegiatan 

amal, mempromosikan Yayasan Bambang Pamungkas 
yang dibentuk untuk memberikan bantuan 
keuangan dan sumber daya untuk sekolah-sekolah                        

di Indonesia. Hebatnya lagi, ia juga menulis dan 
menerbitkan beberapa buku 

inspiratif. Betul-betul sosok 
yang patut dibanggakan ya, 
SMS Lovers?

simon mignolet
Pemain Liverpool ini ternyata 

menyandang gelar Sarjana 
Hukum dan Ilmu Politik. 

Selain itu ia memiliki 
keahlian yang jarang 
dimiliki oleh pesepak 

bola yang memiliki jam 
terbang tinggi, yakni ia 

bisa berbicara fasih dalam 
4 bahasa : Inggris, Prancis, 
Belanda, dan Jerman.
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Pergerakan utama mereka 
adalah di bidang leadership 
atau kepemimpinan, 

pendidikan, dan sosial. Hebatnya 
kini eksistensi AIESEC sudah 
tersebar di 127 negara di dunia, 
termasuk salah satunya di 
Indonesia. Apa saja sih kegiatan 
yang dilakukan anggota AIESEC?

pertukaraN peLajar
AIESEC mengadakan student 
exchange antar pelajar di beberapa 
negara, dengan tujuan untuk 
belajar tentang budaya lain serta 
memperdalam ilmu pengetahuan 
dan soft skills. 

MeNjadi SukareLaWaN 
SoSiaL
AIESEC rutin melakukan kampanye 
sosial seperti kegiatan mengajar 
di pelosok, penyuluhan HIV/AIDS, 
hingga menyuarakan penegakkan 
HAM.

koNfereNSi gLoBaL
AIESEC menyelenggarakan lebih 
dari 500 konferensi setiap tahun 

yang bertujuan 
untuk memberikan 
kesempatan 
networking dan 
bekerja pada strategi 
organisasi. Di AIESEC, 
kita terlatih untuk 
terbiasa menjadi 
profesional dan 
berani berbicara 
layaknya seorang 
pemimpin yang baik.

keSeMpataN 
MagaNg daN 
WirauSaha
Lewat koneksi yang luas, 
kesempatan magang secara 
internasional terbuka di AIESEC. 
Begitu pula dengan kesempatan 
wirausaha, para anggota saling 
sharing dalam mendirikan start up 
company.

youthSpeak
YouthSpeak adalah gerakan suara 
opini pemuda yang didukung oleh 
AIESEC. AIESEC percaya bahwa 
masyarakat membutuhkan kaum 

muda di dunia untuk mengambil 
tindakan terhadap tujuan PBB 
untuk tahun 2030.

BerBagai aCara regioNaL 
aieSeC
Per cabang dan regionalnya, 
AIESEC juga memiliki kegiatannya 
sendiri-sendiri. Prinsip AIESEC 
adalah selalu mengadakan acara 
berskala besar dengan jumlah 
panitia yang minim namun efektif 
dalam bekerja. Wah, seru ya 
terlibat menjadi anggota AIESEC.
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Yuk, Belajar
di Luar
Negeri!

TRAvELERS

australia

ameriKa seriKat

“Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China”. 
Kata-kata pepatah ini pasti sudah tidak asing lagi 

bagi kita. ya, kita dianjurkan untuk selalu menuntut 
ilmu walaupun hingga ke negeri yang jauh. Tidak 
mesti mengeluarkan biaya sendiri, karena saat ini 
banyak sekali negara-negara yang menawarkan 

kesempatan beasiswa, salah satunya melalui 
program pertukaran pelajar. nah, berikut ini adalah 

6 negara hits yang bisa jadi referensi pilihanmu 
menuntut ilmu !

Amerika Serikat (AS) selalu menjadi negara favorit bag parai pelajar di seluruh dunia. Negara Paman Sam 
ini sering disebut sebagai pusat perkembangan jaman saat ini, mulai dari sains, teknologi bahkan budaya. 
Pemerintah AS menyediakan berbagai program pertukaran pelajar bagi siswa SMA di Indonesia loh. Pertama, 
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program (YES) yang memberikan beasiswa selama 1 tahun akademik 
di AS. Para pelajar akan tinggal bersama keluarga Amerika atau host families, sekolah SMA di AS, mengikuti 
berbagai kegiatan untuk mempelajari Amerika lebih dalam, dan kegiatan kepemimpinan yang membantu pelajar 
Amerika mempelajari budaya asli Indonesia. Kedua, The Indonesian Youth Leadership Program (IYLP) yang 
memberikan beasiswa selama 1 bulan di Amerika Serikat, bertemu dengan teman baru dari berbagai negara, 
berbagi dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia, belajar kepemimpinan dan pendidikan kewarganegaraan. 
Terakhir, ada Indonesian International Education Foundation (IIEF) yang menawarkan berbagai kesempatan untuk 
mendaftar kursus Bahasa Inggris di berbagai universitas terkemuka yang ada di Amerika Serikat selama 8 minggu.
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Letaknya yang dekat dengan Indonesia menjadi 
salah satu alasan para pelajar Indonesia ingin 
melanjutkan studi di Negeri Kanguru ini. Meski biaya 
hidup di sini cenderung tinggi, Anda punya banyak 
kesempatan kerja part time untuk menambah uang 
saku. Pemerintah Australia juga memiliki program 
Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (MEP) 
yang dikhususkan bagi pemuda pemudi muslim di 
Indonesia. Dalam acara ini, pemuda pemudi muslim 
Indonesia akan mewakili Indonesia di Australia 
dan belajar lebih lanjut tentang masyarakat 
multikultural Australia. Bagi Indonesia, program ini 
merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus 
untuk mempromosikan toleransi, kerjasama dan 
penghormatan mutual, serta perbedaan untuk kedua 
negara. 



TRAvELERS

inggris

JePang

Korea selatan

Jerman

Bukan hanya ada SuJu dan SNSD, Korea Selatan juga memiliki program pendidikan yang bagus. Salah satu 
program yang diminati oleh para pemuda Indonesia adalah Indonesia-Korea Youth Exchange Program (IKYEP). 
Program pertukaran pemuda (bukan pelajar) yang berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Republik Indonesia dan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dari Republik Korea Selatan ini biasanya 
berlangsung pada bulan November dan dibagi menjadi 2 lokasi, yakni 10 hari di Korea Selatan dan 10 hari 
di Indonesia. Selama program berlangsung, peserta akan menjalani serangkaian kegiatan, meliputi kunjungan 
kehormatan (courtesy call), tinggal bersama keluarga Korea Selatan (homestay), kunjungan industri/kebudayaan, 
pertunjukan kesenian dan kebudayaan antar kedua delegasi (cross-cultural awareness), workshop, dan aktivitas 
kelompok lainnya.

Jerman memiliki sebuah organisasi 
internasional nirlaba dengan program 
pendidikan di 64 negara yang 
bernama Youth For Understanding 
(YFU). Program ini berfokus pada 
sisi budaya, karena diyakini bahwa 
pembelajaran budaya adalah 
cara yang sangat bagus untuk 
meningkatkan keterampilan pemuda 
dalam masyarakat global. YFU akan 
mengatur penempatan pertukaran 
pelajar di lebih dari 50 negara. YFU 
Indonesia telah berhasil mengirimkan 
pelajar Indonesia ke Amerika Serikat, 
Mexico, Jerman, Belanda, Perancis, 
Switzerland, Belgia, Austria, Estonia, 
Lithuania, Serbia, Turki,  Jepang, 
Korea, dan China untuk program  
high school (program 1 tahun 
ajaran).

Tak hanya Pemerintah AS yang menawarkan program pertukaran pelajar, Inggris juga menawarkan program yang 
bernama Encompass Trust yang mempertemukan pemuda dari beragam budaya dan agama untuk melawan 
stereotip buruk. Mereka berasal dari Inggris, Amerika, Indonesia, Palestina, dan Israel. Nantinya, para peserta yang 
ikut program ini akan mengadakan berbagai acara seperti diskusi, presentasi budaya, kegiatan outbound, dan 
lainnya. Acara ini akan berlangsung di 2 negara, yaitu London dan Wales/Skotlandia selama 10 hari.

Pemerintah Jepang juga memiliki 
program The Japan-East Asia 
Network of Exchange for Students 
and Youths (JENESYS Programme). 
Program ini memiliki suatu misi 
untuk mempromosikan toleransi 
dan persahabatan dengan para 
pemuda Jepang. Sekitar 30 sampai 
200 pemuda tinggal selama 
10 hari di Jepang. Mereka akan 
mengikuti program umum di Tokyo, 
kemudian dibagi menjadi beberapa 
kelompok kecil untuk mengikuti 
program lokal seperti kunjungan 
sekolah dan rumah tinggal 
untuk mempromosikan toleransi, 
persahabatan, dan kepercayaan 
dengan mahasiswa Jepang dan 
tentunya penduduk setempat.

Itulah 6 negara 
hits yang bisa 
jadi pilihanmu 
untuk mengikuti 
beberapa program 
pertukaran pelajar. 
Jangan lupa 
bawa segudang 
pengalaman dan 
kualitas terbaik 
yang di pelajari 
dari beberapa 
negara sahabat 
untuk kemajuan 
Indonesia ya! 
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GADGET

apLikaSi poNSeL 
untuK menDongKraK 
preStaSi BeLajar

ViVo 7 pLuS
Kabar gembira untuk Anda para penggemar swafoto atau selfie. Setelah sukses dengan vivo 
v5 Plus, vivo kini meluncurkan vivo 7 Plus yang unggul dalam hal foto khusunya selfie. Melalui 
tagline “Clearer Selfie, Clear Shot and Clear Moment” vivo 7 Plus pun resmi dijual di pasaran.Ponsel pintar saat ini sudah menjadi bagian penting dari setiap 

individu. Dalam kesehariannya, individu sering mengandalkan aplikasi-
aplikasi yang terdapat di dalamnya. Baik itu aplikasi media sosial, 

aplikasi pesan singkat, bahkan aplikasi kesehatan. Namun, tahukah Anda 
bahwa ternyata, terdapat aplikasi ponsel pintar yang bisa Anda gunakan 
untuk meningkatkan prestasi belajar Anda? Berikut adalah aplikasi-aplikasi 
yang bisa Anda coba.

gradeproof
Aplikasi ini sangat membantu 
ketika Anda membutuhkan bantuan 
untuk memeriksa hasil penulisan 
Anda. Berfungsi layaknya seperti 
seorang editor, GradeProof dapat 
memeriksa hasil penulisan Anda 
yang mungkin dirasa masih belum 
maksimal. GradeProof akan 
memeriksa mulai dari pemilihan 
kata, keaslian penulisan hingga 
tata bahasa (grammar) yang Anda 
susun. Sehingga, Anda tidak perlu 
bingung mencari teman yang 
bersedia untuk membaca hasil 
penulisan yang Anda buat. 

My Study Life
Bagi pelajar yang merasa kesulitan 
untuk mengingat setiap tugas 
dan tanggung jawab sekolahnya, 
mungkin aplikasi ini tepat untuk 
Anda. My Study Life bukan hanya 
sekedar kalender dan agenda saja, 
melainkan juga mengingatkan 
Anda seperti sebuah alarm. Ketika 
ada tugas yang mendekati batas 
tenggat waktu pengumpulan,      
My Study Life akan muncul sebagai 
sebuah notifikasi.

QuizLet
Aplikasi yang satu ini dapat 
membuat proses belajar Anda 
menjadi lebih menyenangkan. 
Kalau Anda menyukai cara belajar 
tebak-tebakan, aplikasi ini sangat 
boleh untuk dicoba. Dengan 
menggunakan teks, gambar dan 
audio, Anda dapat membuat kuis 
terkait materi yang ingin Anda 
pelajari.

CaMSCaNNer
Di jaman era serba digital ini, 
seringkali Anda memiliki data 
dalam bentuk digital. Meskipun 
bersifat lebih praktis, nyatanya hal 
ini dapat menjadi rumit karena  
Anda tidak bisa mencari data 
hanya dengan menggunakan 
sebuah kata kunci(keyword) saja. 
CamScanner disini berfungsi untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. 
Dengan memotret halaman yang 
ingin diubah, data digital Anda 
dapat diubah ke dalam bentuk 
pdf maupun jpeg. Sehingga, teks 
dapat ditelaah hanya dengan 
menggunakan keyword yang Anda 
cari.
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Kamera belakang              
Vivo 7 Plus memiliki kualitas 
sebesar 16 megapixel. 
Sementara kamera depan 

ponsel ini memiliki kualitas sebesar             
24 megapixel. Tidak hanya itu, 
kamera depan ponsel ini juga 
dilengkapi dengan fitur Face Beauty 
7.0 dan Face Beauty Video Calls. 

Vivo 7 Plus dilengkali dengan Phase 
Detection Autofocus sehingga bisa 
membuat foto lebih fokus terhadap 
objeknya. Resolusi video yang 
dihasilkan juga sangat baik, yaitu 
sebesar 1080 pixel dan 30 frame 
per second (fps). 

Di samping itu, Vivo 7 Plus juga mengusung konsep 
full display atau tampilan layar penuh yang dilindungi 
dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 4. Untuk 
kualitas tampilan sendiri, Vivo 7 Plus memiliki resolusi 
sebesar 720 x 1440 pixels sehingga warna terlihat 
lebih kontras dan jernih. 

Spesifikasi lainnya yaitu RAM yaitu 4GB, memori 
internal sebesar 64 GB serta sistem operasional ponsel 
ini yang telah menggunakan system Android terbaru 
yaitu Android 7.1.2 (Nougat). 

Tidak lupa, untuk urusan baterai dari Vivo 7 Plus 
ini juga memiliki daya yang cukup besar. Dengan 
kapasitas sebesar 3225 mAh, ponsel ini dapat 
bertahan selama satu hari penuh. Dari berbagai 
spesifikasi yang ditawarkan ini, Vivo 7 Plus pun dilepas 
ke pasaran mulai dari harga Rp4,7 juta rupiah.

Bagi Anda yang tertarik untuk membeli produk ini, 
Anda bisa mampir ke gerai Erafone yang berada di 
lantai 2 Summarecon Mal Serpong.
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SeKolah UniK Di DUnia
INTERMEzzO

Norland College merupakan sebuah sekolah yang 
menghasilkan pengasuh-pengasuh profesional. Para peserta 
didiknya tidak hanya diajarkan cara mengasuh anak saja. 
Mereka juga dibekali pelajaran penting seperti psikologi, 
kesehatan anak, pengetahuan sosial, sejarah hingga sastra. 
Tidak heran bila lulusan sekolah ini banyak dipekerjakan 
khusus untuk merawat anak-anak keluarga terpandang 
seperti artis, bangsawan dan sebagainya. Salah satu 
alumni dari sekolah ini bahkan berhasil menjadi pengasuh 
Pangeran George sertaPutri Charlotte.

seKolah sePaKbola KungFu, 
tiongKoK

seKolah the beatles, liverPool

seKolah Pengasuh anaK, inggris

seKolah sihir online “grey 
school oF WizarDy”,
caliFornia

Sekolah olahraga mungkin sudah menjadi 
hal yang biasa. Tetapi, bagaimana 
jika sekolah mengajarkan ilmu bela 
diri Kungfu dan sepakbola sekaligus? 
Terinspirasi dari film Shaolin Soccer, 
sekolah ini memadukan ajaran Shaolin 
dan Kungfu. Tentu saja, siswa yang ingin 
masuk ke sekolah ini diwajibkan untuk 
menyukai sepakbola dan menguasai ilmu 
bela diri. Disini, siswa dilatih untuk bisa 
melakukan gerakan salto, tendangan 
melompat hingga berguling di tanah.

Rupanya, Hogwards dalam film serial Harry Potter 
juga ada di dunia nyata. Oberon Zell-Ravenheart 
bersama istrinya membuka sekolah sihir ini pada  
14 Maret 2004 silam. Murid yang mendaftar         
di sekolah ini akan diajarkan 16 mata pelajaran 
yang unik. Mulai dari belajar alat kimia, membuat 
tongkat sihir, pelafalan mantra bahkan cara 
menjinakkan hewan buas, semuanya diajarkan 
layaknya seperti sebuah lembaga pendidikan.

The Beatles memang sudah menjadi band yang 
mendunia. Saking populernya, The Beatles menjadi 
objek kajian akademik di sebuah universitas         
di Liverpool pada tahun 2009. Mahasiswa yang 
mengikuti kelas ini akan menghadiri 4 kelas dalam 
12 minggu. Selama kelas berlangsung, mereka 
akan diajarkan mengenai komposisi lagu-lagu 
The Beatles, serta dampak lagu mereka terhadap 
karakter individu masyarakat. Untuk bisa lulus dari 
program akademi ini, mereka diwajibkan untuk 
menyusun sebuah desertasi.



you’ve got message

Halo Syifa
Terimakasih ya sudah menjadi pengunjung setia 
dari Summarecon Mal Serpong. SOUQ – Pasar 
malam merupakan salah satu lokasi kuliner yang 
baru di Summarecon Mal Serpong sebagai pilihan 
pengunjung khususnya yang mencari masakan khas 
Indonesia.  Secara interior dan dekorasi tempat 
juga banyak terdapat spot menarik untuk berfoto. 
Sistem pembayaran pada SOUQ – Pasar malam yaitu 
menggunakan kartu makan yang di top up melalui 
kasir di SOUQ – Pasar malam. Jika Anda sebelumnya 
sudah memiliki kartu makan food tempation SMS, 
maka kartu tersebut juga dapat digunakan untuk 
transaksi pembelian makanan dan minuman di SOUQ 
– Pasar Malam. Selamat berkuliner! Semoga informasi 
ini dapat membantu ya.

Salam hangat,
redaksi

SMS_Serpong ssqpark

Hi redaksi SMSBlast,
Saya Syifa dari BSD. Beberapa waktu yang 
lalu saya berkunjung ke Summarecon 
Mal Serpong dan sempat melihat ada 
tempat makan di lantai 2 dengan nama 
SOUQ – Pasar Malam. Sepertinya menarik 
untuk mencoba kuliner di tempat itu 
terlebih interior didalamnya juga begitu 
instagramable. Boleh tahu apakah ditempat 
tersebut juga harus menggunakan kartu 
makan seperti di food tempation untuk 
sistem pembayarannya atau cash? Dan 
apabila saya sudah memiliki kartu food 
tempation sebelumnya apakah bisa 
digunakan di SOUQ atau harus membuat 
kartu baru lagi? Mohon info nya ya, Terima 
Kasih

Syifa, BSd

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

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

Selamat kepada para pemenang untuk edisi sebelumnya dan terima kasih atas parti-
sipasinya. Pemenang akan dihubungi oleh manajemen SMS untuk konfirmasi menge-
nai prosedur pengambilan hadiah. 

Berikut pertaNyaaN uNtuk ediSi iNi: 
1. Sebutkan minimal tiga brand jam tangan yang tersedia di tenant Watch 

World SMS?
2. Varian apa saja yang ditawarkan oleh Pezzo Pizza? Sebutkan minimal 

tiga!
3. Sebutkan tiga aplikasi belajar yang diulas di rubrik Gadget edisi kali ini!
4. Ada berapa sekolah yang kini hadir di Learning Lab, SDC Serpong? 

Sebutkan minimal i ini!

1. Monica horezki, 0896 5703 xxxx
2. Maria Magdalena Nessya, 0821 1011 xxxx
3. tiara Meilan, 0852 8100 xxxx
4. tommy i. pras, 0878 7400 xxxx
5. himawani, 0811 7125 xxxx

SuBjek: SMSBLaSt LVii – LearNiNg LaB

Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMSBlast edisi LVi – oktober 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 10 Desember 2017. Pemenang yang 
beruntung akan diumumkan pada SMSBlast edisi Januari 2018. 

GET OnLInEQUIz

DAN MENANGKAN 

kuiSnYa 

VOUCHER
BELANJA!

ikuTi 
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SOCIETY

Jam Pendidikan 
di Berbagai Negara

B u c c h e r i  S h o e sw w w . b u c c h e r i . c o m

F L O O R  2  #  2 F  -  2 0 8

B u c c h e r i _ i d

Pendidikan sudah menjadi 
aspek yang lumrah di berbagai 
negara, namun ternyata waktu 

pelaksanaannya berbeda-beda lho. 
Salah satu perbedaannya terletak 
pada pemberlakuan jam sekolah. 
Yuk, kita lihat perbandingannya:

iNdoNeSia
Mulai tahun ini, Indonesia 
menerapkan waktu sekolah 
tertentu, yakni 40 jam seminggu 
dalam 5 hari sekolah atau 8 jam 
sehari jika dibagi rata. Penetapan 
jam masuk diserahkan kepada 
pihak sekolah, asalkan terdapat 
waktu istirahat setengah jam dalam 
sehari. Tak hanya diisi dengan 
kegiatan monoton, namun juga diisi 
dengan kegiatan positif lainnya 
seperti ekstrakulikuler, Pramuka, 
dan membaca buku.

fiNLaNdia
Negara yang diklaim memiliki 
pendidikan impian bagi para siswa 
ini tidak memiliki PAUD atau TK, 
sekolah dimulai dari usia 7 tahun 
untuk memasuki SD. Siswa hanya 
belajar 4 sampai 5 jam sehari 

yang didominasi oleh bermain dan 
jam istirahat yang panjang. Siklus 
waktu untuk SD, siswa akan belajar 
sekitar 30-35 menit dan 15 menit 
istirahat. Sedangkan untuk SMP 
dan SMA, siswa akan belajar 40-45 
menit kemudian 15 menit istirahat, 
dengan metode pelajaran yang 
mirip dengan kuliah.

iNggriS
Waktu pendidikan di Inggris 
berlangsung selama 6 jam 
dan dibagi dalam 3 kategori 
berdasarkan usia : First School, 
Middle School, dan Upper School. 
Proporsi jam belajar yang pas dan 
sesuai ini juga ditunjang dengan 
pendidikan gratis yang diberikan 
bagi anak usia 4-18 tahun.

jepaNg
Siswa di Jepang akan memulai 
belajar di sekolah sekitar pukul 
08.50. Bagi siswa SD akan 
menghabiskan waktu dari pukul 
08.50-13.00, siswa SMP sekitar 
pukul 08.50-15.30, dan siswa 
SMA akan menghabiskan waktu 

belajar sekitar 08.50-19.00. Sistem 
belajar mereka mengharuskan 
mereka untuk banyak belajar dan 
membaca.

SiNgapura
Singapura termasuk salah satu 
negara dengan sistem pendidikan 
yang baik, bahkan termasuk yang 
terdepan di Asia. Durasi proses 
belajar mengajar sebanyak 6-8 jam. 
Para siswa istirahat di jam 2 siang 
dan tak ayal sering kali makan 
telat, namun usaha mereka yang 
mati-matian ini membuahkan hasil. 
Persaingan di Singapura yang ketat 
membuat negara mereka menjadi 
nomor satu di bidang pendidikan.

Lamanya durasi waktu dan sistem 
pendidikan tidak mempengaruhi 
kualitas dalam pendidikan, 
tetapi berpengaruh pada tingkat 
kebahagiaan suatu negara, lho. 
Singapura berada di peringkat ke-
26, Finlandia ke-5, Korea Selatan 
ke-58, dan Indonesia sendiri masuk 
di peringkat ke-81.
Hmm.. Menarik bukan?



SMSBLAST MAgAzine - november 2017 november 2017 - SMSBLAST MAgAzine  58 59



SMSBLAST MAgAzine - november 2017 november 2017 - SMSBLAST MAgAzine  60 61

dyNaMiC NaturaL
•	 Discount 40% Kue Basah pkl 18.00
•	 Discount 30% Roti Satuan pkl 20.00

         Berlaku s/d Desember 2017

SoLaria 
•	 Disc 15% Credit Card Permata minimal 

transaksi Rp. 150.000 s/d 28 Februari 
2018

•	 Kredit & Debit Mandiri, Fiesta point 
hemat hingga 50% berlaku s/d 
Desember 2017

Sate khaS SeNayaN  
•	 Setiap pembelian ketupat campur dengan 

menggunakan BCA card free es blewah
•	 Lapar Malam Setiap hari mulai pukul 21.00
•	 Beli 2 porsi sate free ½ porsi sate ayam 

daging dengan menggunakan kartu kredit 
BCA s/d Desember 2017

Sagoo kitCheN 
•	 Disc 10% member ssc (summarecon 

serpong club) s/d 31 desember 2017
•	 Promo Mandiri Fiesta Poin Disc Up To 

30% Min. Rp. 100.000,- (Debit / Credit 
Card) s/d 31 November 2017

pizza hut 
•	 Duet Hemat Reguler Rp. 165.000 / 

Large Rp. 220.000

CarLS jr 
•	 Friday = buy 1 get 1 s/d November 

2017

oLd ChaNg kee
•	 Promo Buy 5 free 1 s/d November 

2017

ChiCkeN ViLLage
•	 Buy 2 Get 1 Free Bir (dine in)
•	 Promo Dim Sum Rp 10.000 (s&k 

berlaku)
•	 Promo Alacarte Rp 10.000 (s&k 

berlaku) s/d November 2017

a-paW
•	 Setiap pembelian all item gratis ice tea 

/ hot tea. S/d 30 November 2017

daNte Coffee
•	 New Taste of Chicken Wings : Home 

made BBQ/ Italian Herb & Garlis only 
39K++

•	 New Variant Of Beverage Only : 
Strawberry Smoothies/Avocado 
Creame Brulle/Green Tea 
Marshmallow/Mocha Chocolate Flakes 
43k++ Berlaku November 2017

   PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE NOVEMBER 2017

LANTAI GF     
C&f perfuMe

•	 Disc. Up to 70% 

Mother Care
•	 Special offer buy 2 get 1 free 

(selected nursery items)

VioNi LiViNg & VL Brio
•	 Sale 30% selected item.

SaiNt jaMeS
•	 Enjoy 20% OFF St James White 

Platinum collection with min. 
purchase of IDR 1.000.000.

ViVere
•	 Disc 25% + 10% + additional up to 

IDR 1 MIO with BCA Card

optik MeLaWai
•	 Diskon hingga 20% untuk pembelian 

Illustro Comfort, lensa kontak bening 
dengan masa pemakaian 1 bulan. s/d 
23 November 2017

LANTAI 1   
Beauty BoX

•	 Disc. up to 50% (item tertentu)

CharLeS aNd keith
•	 Disc. up to 50% 

keeVe
•	 DISC UP TO 40% 

fuLLtiMe
•	 Discount 50% !! Selected item.          

(di setiap Jumat-Minggu)

La ChriStie
•	 Sale up to 70% 

piNk Sugar
•	 Disc. up to 60%

Nike
•	 Disc. up to 40%  (selected item)

VNC
•	 Slippers & sandals 2 for Rp 299.000

haMMer
•	 Promo disc. 30% (setiap jumat-sabtu)

huSh puppieS
•	 Disc 20% 

SaMueL & keViN
•	 Disc 50%+20% 

BaLeNo
•	 Disc 50%+20%

aNttoN N Co
•	 Disc 30%
• 

 LeVi’S
•	 Free T- Shirt with minimum purchase 

Rp 1.500.000 

Marie CLaire
•	 Disc 50% (selected item)
•	 Berlaku sampai dengan tgl 26 

November 2017

SoMeday
•	 Disc 50%

SoX gaLLery
•	 Disc 50%

the eXeCutiVe
•	 Disc Up to 50% 

VerMoNt
•	 Disc Up to 50% 

WatCh Studio
•	 Disc Up to 20% 

WatCh zoNe
•	 Disc Up to 20% 

Wood
•	 Disc Up to 50% 

LANTAI 2   
MoM & BaB 

•	 Sale Up To 40%

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)

•	 Sampai dengan waktu yang belum 
ditentukan

iChiBaN SuShi
•	 Buy 1 Ramen (spicy ramen -           

Rp 39.000,-) Get 1 katsu roll

BuCCheri
•	 Buy 2 Get 1 Free *

urBaN CLuB
•	 Disc. 50% selected items

promo
PERIODE NOVEMBER 20171

promo

paNCiouS paNCake
•	 Disc 15% Pengguna Kartu Pelajar 

min. 150.000 (sebelum ppn) s/d 30 
November 2017

hoNg taNg
•	 OUB card 25% minimal transaksi 

100.000 s/d 31 Desember 2017

haageNdazS
•	 Hari senin buy 1 get 1 dengan BCA 

card. Berlaku s/d April 2018
•	 Join member Haagen Dazs / top up 

dengan kartu kredit BCA dapat reward 
50% dari nilai Top Up. Berlaku s/d 
April 2018

•	 Telkomsel point 200 point @25.000. 
Berlaku S/d 31 Desember 2017

BeNgaWaN SoLo
•	 Member Bengawan Solo (Disc 10% all 

item, setiap tanggal 18 dibulan apa saja 
buy 1 get 1, Senin – selasa free up size, 
Rabu ladies day disc 30%)

•	 Sepanjang tahun 2017

pat BiNg Soo
•	 UOB minimal Rp. 200.000 mendapatkan 

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

•	 Sepanjang tahun 2017

jaVa ViLLage
•	 Buy 1 get 1 free desert (syarat dan 

ketentuan berlaku) s/d 30 Desember 
2017

poka riBS
•	 Happy Hour disc 20% senin – jumat 

pukul 10.00 wib s/d 15.00 wib

•	 Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3
•	 Sepanjang tahun 2017

SaigoN deLight
•	 Promo disc 20% all item Weekday pukul 

15.00 - 17.00 WIB
•	 Bintang Bucket isi 4 botol Rp 100.000

SuNNy Side up
•	 Setiap pembelian Omurice free ocha 

s/d 31 Desember 2017

fiSh & Co
•	 ANZ min. 500.000 mendapatkan 

potongan 100.000 s/d 30 November 
2017

the peopLe’S Café
•	 CIMB Niaga Disc 15%. Berlaku 

November 2017

PERIODE NOVEMBER 20172
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DIRECTORY DIRECTORY

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)
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
Circuz Town (GF-37) – 70633636

ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) - 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) 
Kettler (GF-06) - 54200678
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) - 54204929
Miss Mondial (GF-223B) - 29310419
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 

Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222) - 
29310464/29310474  
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

ReTAil & OTheR SeRviCeS

FAShiOn

FOOD & BeveRAGeS

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)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) - 29310612

Hillary Farm (BA-09A)
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee Siang ( BA-19) 
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) - 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) - 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)

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

Adidas (GF-245) - 29310575
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
Royale Jewellery (GF - 33 ) - 5421 1600
Rose Jewellery (GF-246) -
29310700 / 29310701 
Swan Jewellery (GF-239) - 2917 1020 / 
2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571 / 29310572
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
Daniel Wellington & Olivia Burton (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) - 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Foot Gear (1F-17) - 54205450
Parama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gaudi (1F-16) – 29543828
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Guess Watches (1F - iC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278

Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563 
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) - 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Someday ( 1F-31) - 5461915
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 Goods Supply (1F-239&24) - 29310496 /
29310683
Tutu Nail (1F-iC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Vermont (1F-iC 03)
VNC (1F-20) - 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) - 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 / 
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

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

Carl's Jr (DGF-21A) - 29310411
Chatime (2F-16) - 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) - 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
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
Frozen Express (2F-iC-09) 
Gyoza Bar (DGF-205)
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660

Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) - 29310466
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

Ipanema (1F – 19 B) - 5421 0444
Johnny Andrean (1F-32) - 54620339
Keeve (1F-iC05A)
My Feet (1F-iC09)
Nailtrix (1F-18) - 29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) - 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298

OWL (1F-202) - 29310616
Shirley Beauty (1F-17e) – 29310719 
/29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C) - 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

ReTAil & OTheR SeRviCeS

Basement

Ground floor

FIRST floor

Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) - 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-17) 
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 Chanke (DGF-15) - 54204869
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112 
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) - 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) - 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) - 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) - 54200853

Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
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
Warung Teh Kotjok (BA-03) 
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 
29543832

First Love Pattisserie (1F-07A) - 29171027
Lemonyade (1F-1C11)  
Mamapao (1F-iC 11)  

Njonja Besar (1F-iC 12)
Sushi Tei (1F-215 - 217) - 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687

FAShiOn
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Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) - 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) - 54213507
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
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) - 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)

Telesindo (2F-245) - 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) - 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) - 5460866 / 5463198

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) - 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab  (2F-236)

Planet Sport (2F-223,225-227) - 29310671?
54645514
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 
STAR Dept. Store  (1F-08 & 2F-06) 
29543859 / 29543860
Urban Club  (2F-207) - 29171005 /
29171009

Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's  (2F-16C) - 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
A&W (2F-27A) - 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) - 54204259
Chicken Rice (FC-09)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)

Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
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 ) 
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK  (2F-15D) - 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 

Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Okirobox (2F-01A)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15) - 
Planet Popcorn (2F-iC 05A) - 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 

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

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
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) 
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
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Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 

PEMPEK KENARI (UniT F) 
Roti Bakar (Unit h) 

Siomay Armanda (Unit A) 
Tahu Crispy (Unit C) 

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Bebek Lombok Lurah (NOW OPEN)
Brothers Steak (NOW OPEN)
Cabe Montoq (NOW OPEN)

Duck House (Unit 20
Kedai Havelaar (NOW OPEN)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kuliner Rusmini (Unit 03)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)

Seafood 99 (Unit 01 - 02) 
Sederhana Cahaya (nOW OPen)
Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
WAKACAO (Unit 05)
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

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






