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notes from editor

Tahun ini, SMSBlast Special Edition kembali hadir dengan ragam kabar terkini 
yang informatif  dan menarik seputar mal favorit Anda, Summarecon Mal 
Serpong. Untuk topik utama dalam edisi khusus ini akan mengulas secara 

detail event yang paling ditunggu yaitu Festival Kuliner Serpong. Event ini menjadi 
primadona karena konsepnya yang selalu maksimal dalam mengemas kebudayaan 
dan kekayaan daerah di Indonesia. Sejalan dengan visi Summarecon yang ingin 
mewujudkan kepedulian atas pelestarian budaya Indonesia. 

FKS 2018 mengusung nuansa berbeda dengan mempersembahkan Pesona Bumi 
Borneo. Hal menarik apa saja yang ada di FKS tahun ini? Simak informasinya 
dirubrik Hot On SMS. Setelah mengunjungi FKS 2018, sudah dapat dipastikan Anda 
akan penasaran untuk menjelajah Pulau Kalimantan. Daftar rekomendasi wisata di 
Kalimantan telah dirangkum untuk Anda pada rubrik Travelers.

Tidak hanya FKS, kompetisi lari terbaik suguhan Summarecon Serpong yang 
pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh SMSLovers juga kembali diadakan. Apa lagi 
kalau bukan Serpong Green Warrior Run. SGWR 2018 akan menantang Anda 
untuk berlari sekaligus menyelesaikan rintangan sampai garis finish. Ada beberapa 
informasi latihan fisik khusus untuk mempersiapkan diri Anda dalam menghadapi 
kompetisi SGWR di rubrik Let’s Workout. SGWR 2018 menjadi istimewa dengan 
racepack keren yang tentunya akan membuat SMSLovers semakin bersemangat dan 
tetap tampil oke selama berkompetisi, apa saja yang ada dalam racepack SGWR kali 
ini? Intip isinya pada rubrik Intermezzo.

Jangan lewatkan keseruan mengeksplorasi budaya Nusantara khas pulau terbesar 
di Indonesia ini dalam sajian Festival Kuliner Serpong mulai tanggal 16 Agustus -        
16 September 2018 dan persiapkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan 
sebelum datang ke festival yang tipsnya terlah dirangkum khusus untuk Anda di 
SMSBlast Special Edition 2018. Selamat membaca...



Pesona 

Bukan summarecon mal serpong jika tanpa festival Kuliner serpong. 
event yang sukses merangkul seluruh warga tangerang bahkan kota-kota 
disekitarnya untuk lebih mencintai ragam kuliner dan budaya nusantara.

Merangkum kemewahan budaya 
bumi Borneo dalam pagelaran 
tahunan, Festival Kuliner 

Serpong yang tahun ini siap menyajikan 
serangkaian kuliner terbaik dari pulau 
terbesar Indonesia hingga masakan 
nusantara. Tetap memilih lokasi di 
area parkir selatan Summarecon 
Mal Serpong (SMS) sebagai tempat 
digelarnya event ini, dengan persiapan 
maksimal dimulai dari beberapa bulan 
sebelumnya. 

Tidak kalah dengan tahun-tahun 
sebelumnya, area ini akan dikemas 
apik dengan kemeriahan dekorasi 
utama yang mengangkat kebudayaan 
pulau Kalimantan terutama kota-kota 
besar seperti Pontianak, Banjarmasin, 
Singkawang, hingga Sambas, seperti 
panggung yang dibentuk menyerupai 
rumah Betang, rumah adat suku Dayak 
dengan ukiran khas yang didominasi 
warna hitam dan kuning, merefleksikan 
semangat suku utama di pulau ini hingga 
ragam corak tenun etnik masyarakat 
lokal di sana.

Pengunjung akan dibuat terbuai 
dengan ukiran rumah yang unik, tiang 
penyangga yang diubah menjadi seni, 
berbagai corak baju adat, ragam 
perisai atau tameng, hingga sapundu 
yaitu totem berbentuk orang yang 
kerap ditemukan di pelosok kota di 
Kalimantan. Untuk beberapa booth 
berupa warteg akan mengambil tema 
dari kostum Tari Hudoq, salah satu 
tari tradisional adat di sana. 

Tidak perlu merogoh kantong, 
cukup datang ke SMS, Anda bisa 
mengabadikan momen berfoto 
dengan Ikon Tugu Khatulistiwa 

bersama teman dan keluarga. FKS 
2018 dipastikan menyuguhkan beragam 
spot foto yang memorable untuk 
diabadikan dan posting di social media 
Anda. Apalagi pada event ini SMS selalu 
mempersiapkan segudang program 
dengan hadiah menarik untuk Anda 
menangkan. 

Sebanyak 100 pedagang mulai dari 
Bakso Ikan Telur Asin ‘AHAN’, Bubur 
Ikan Aweng, Sate Kuah Pontianak, 
Bubur Pedas Sambas by Sang Rasa, 
Es Lidah Buaya & Sonkit Pontianak, 
Kwetiau Sapi Ponti Aliong, Nasi 
Campur & Nasi Kari Asan 333, Aming 
Coffee, Jajanan Pontianak @HAW, Ce 
Hun Tiau & Tau Suan @HAW, Kwe 
Cap ‘Asian’ Pontianak, Rujak Idola 
Singkawang, ‘ACIN’ Bakso Sapi & Siobi 
Pontianak, Soto Banjar & Sate Tulang 
BORNEO, Es Krim Batok Petrus, Es 
Nona, Choipan & Kembang Tahu ‘Heng 
Lie’ dan sejumlah menu makanan khas 
pulau Borneo serta nusantara telah 
diseleksi dengan matang untuk hadir 
memuaskan rasa penasaran Anda.

Bumi BornEo
Menyapa Tangerang

“Do En Luk Kenen” yang artinya enak 
sekali dalam bahasa Kalimantan akan 
memeriahkan sensasi wisata kuliner 
Anda lengkap dengan suguhan tarian, 
musik hingga penampilan dari Radja 
Band, Element dan sensasi hiburan 
yang sangat kental dengan nuansa Bumi 
Borneo yaitu indahnya alunan alat 
musik tradisional yang berkembang 
oleh masyarakat lokal yaitu Musik Sape 
dan juga Tari Borneo Khatulistiwa.

Selalu ada hal yang berbeda hadir 
dalam pergelaran akbar ini. Kali ini SMS 
turut ambil bagian dalam mendukung 
program KEMENPAR melalui program 
bertajuk Semangat Makanan Nasional 
Indonesia. Program ini menjadi 
dukungan aktif  untuk memperkenalkan 
5 makanan nasional khas nusantara 
sebagai ikon kuliner Indonesia yaitu 
Soto, Rendang, Sate, Nasi Goreng 
hingga Gado-Gado. Beberapa kuliner 
terbaik dengan pilihan menu tersebut 
yang sudah terbukti kenikmatannya 
akan bergabung bersama Festival 
Kuliner Serpong tahun ini.

Yuk, ramai-ramai datang ke Festival 
Kuliner Serpong 2018!
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Berkolaborasi dengan pengembang 
properti di kawasan ini yaitu 
Summarecon Serpong yang 
terbukti hingga kelas dunia dalam 

mengembangkan kawasan hijau ramah 
lingkungan, SMS kembali menggelar 
Serpong Green Warrior Run atau sering 
disingkat dengan SGWR. Diadakan 
di bulan September mendatang yaitu 
tanggal 16 September 2018, event ini 
sekaligus sebagai ajang penutup Festival 
Kuliner Serpong.

Diadakan pertama kali pada tahun 
2016, antusiasme masyarakat yang 
besar membuat SGWR akhirnya 
rutin digelar. Dari namanya mungkin 
terkesan seperti kompetisi lari pada 
umumnya, tetapi SGWR tentu memiliki 
sensasi berbeda dengan event lari yang 
biasanya. Sepanjang track lari, Anda akan 
menemukan obstacles yang membuat 
Anda semakin tertantang untuk 
mencapai garis finish. 

Serpong Green Warrior Run, 
hasil adaptasi dari Jakarta Wine & 
Cheese Run yang sukses digelar oleh 
Summarecon Kelapa Gading dan 
Summarecon Mal Kelapa Gading. Dua 
tahun digelar, antusiasme tidak hanya 
datang dari pelari lokal, tetapi juga pelari 

internasional, menjadikan event ini 
menjadi salah satu event lari terbesar 
yang ada di Tangerang. 

Masih sama dengan tahun sebelumnya, 
SGWR menyediakan 3 kategori yang 
dapat Anda ikuti, yaitu 5K, 10K, dan 
1K Family Warrior Challenge yang 
memfasilitasi anak-anak yang penasaran 
untuk ikut merasakan keseruan olahraga 
lari dengan obstacle. Tentunya dengan 
pendampingan orang dewasa. Namun 
tidak perlu khawatir, setiap jalur sudah 
diuji coba keamanannya.

SGWR tahun ini menawarkan 
sebanyak lebih dari 20 jenis obstacle, 
mulai dari Warrior on Tyers, Warrior 
Jump, Warrior Squat, Warrior Balance 
Beam, Warrior on Challenge dan masih 
banyak lagi. Pastinya, tingkat kesulitas 
obstacles beragam, sehingga Anda 
harus menyiapkan fisik dan stamina 
maksimal agar dapat melewati setiap 
obstacles dengan cekatan, lincah, dan 
cepat agar tiba di garis finish tepat 
waktu. Obstacles pada kategori 5K dan 
10K juga menuntut Anda untuk berani 
kotor, karena beberapa rintangan dalam 
SGWR melibatkan alam hijau di kawasan 
Summarecon Serpong seperti kolam 
lumpur dan tanah. 

Pendaftaran telah dibuka mulai dari 
bulan April dengan promo potongan 
harga mulai dari 20% hingga 50% untuk 
komunitas. Bagi Anda yang berada 
di luar Tangerang, SMS menyediakan 
shuttle bus dengan lokasi pick up dari fX 
Sudirman dan Mal Kelapa Gading mulai 
pukul 04.00 WIB.

Dengan mendaftarkan diri ke SGWR 
2018, Anda berhak mendapatkan 
running tee, timing chip, BIB number, 
finisher medal, headband dari SGWR 
untuk kategori Family Warrior Challenge 
plus ecobag. Hadiah yang ditawarkan 
pun tidak tanggung-tanggung yaitu 
total hadiah hingga 333 juta termasuk 
paket berlibur ke Korea Selatan lengkap 
dengan akomodasi dan uang saku untuk 
pemenang masing - masing pemenang 
tercepat kategori jarak 5K dan 10K. 
Untuk kategori Family Warrior Challenge 
berkesempatan mendapatkan hadiah 
lewat pengundian Lucky Draw di akhir 
acara.

Gimana, kebayang kan serunya 
berpartisipasi dalam Serpong Green 
Warrior Run 2018? Siapa tahu Anda 
pemenangnya! Ayo daftarakan diri kalian 
melalui www.sgwrun.com dan berlarilah 
bersama Warrior Runners lainnya! 

Untuk penyuka tantangan sekaligus ingin mengolah fisik, tidak ada 
salahnya mengikuti ajang lari satu ini. serpong Green Warrior run. Kembali 

hadir dengan konsep yang lebih menantang.

BuktikAn 
Diri Di 
SErPonG 
GrEEn 
WArrior 
run
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Scientia Square Park
Taman Hijau

Di Learning Lab

rABBit FArm
Di area Rabbit Farm, pengunjung khususnya 
anak-anak dapat berinterkasi langsung dengan 
kelinci yang lucu yang dipelihara di sini. Anda 
dapat pula memberi makan kelinci dengan 
wortel yang telah disediakan. Tentunya tetap 
dengan penjagaan dari pendamping yang 
professional untuk tetap menjamin si hewan 
menggemaskan ini tetap aman dan nyaman 
berada bersama pengunjung.

Masih banyak spot menarik yang wajib 
Anda dan keluarga kunjungi di SQP. Tidak 
ketinggalan berbagai event yang rutin digelar 
disetiap bulan yang bisa Anda ikuti. Update 
informasi dengan follow akun instagram SQP 
di @ssqpark.

Melihat hal tersebut, Scientia 
Square Park atau SQP 
menghadirkan wadah untuk 

pengembangan kreativitas anak-anak 
melalui Learning Lab, yang hadir sebagai 
ruang bermain sekaligus mengasah 
kreativitas anak. Menggabungkan 
beberapa sekolah dengan peminatan 
khusus guna mengarahkan minat si 
kecil serta membangun perkembangan 
karakter sehingga mereka dapat 
beradaptasi dengan teknologi dan 
lingkungan baru. 

Learning Lab terdiri atas Engineering 
For Kids, Ganara Art Space, Coding 
Bee, Wishing Star Academy, 
AXIMO dan kini dilengkapi dengan 
bergabungnya Caiming Mandarin 
Education Center. Caiming sendiri 
merupakan lembaga pendidikan 
non-formal yang bergerak di bidang 
pendidikan bahasa Mandarin. 
Didukung oleh pengajar ahli dan 
penerapan teknik pengajaran yang 
interaktif  dan metode belajar yang 
menarik, menjadikan Caiming salah satu 
wadah memahami bahasa Mandarin 
lebih menyenangkan dengan ragam 
latihan yang berbeda mulai dari 
speaking, listening, reading, writing hingga 
latihan translating.

Semua kelas yang ada di Learning Lab 
telah dipilih secara selektif  berdasarkan 
karakteristik pengajaran yang diberikan 
yaitu tetap menyenangkan dan edukatif. 
Dengan dibimbing langsung oleh para 
pengajar yang memiliki pengalaman di 
bidangnya, Learning Lab menjadi pilihan 
yang tepat untuk menunjang tumbuh 
kembang anak.

Yuk, ajak si buah hati mengenali potensi 
dalam diri mereka melalui Learning Lab, 
yang berlokasi di SDC Building lantai 1, 
di area Scientia Square Park, Tangerang.

Setelah penat dan stress bekerja, tidak ada salahnya menyenangkan diri sejenak 
di akhir pekan. Jika bosan menghabiskan waktu liburan ke tempat yang itu-itu saja, 

scientia square Park bisa menjadi alternatif. 

menggali bakat dalam diri anak memang tidak mudah. Butuh kejelian untuk melihat potensi 
terpendam pada setiap anak. orang tua sendiri pun harus memberikan kesempatan pada 
buah hati untuk mengenali bakatnya sejak dini agar dapat dikembangkan semakin baik. 

Quality Time di

Mengenal Bakat Buah Hati Sejak Dini
Scientia Square Park atau yang 

biasa disebut SQP saat ini menjadi 
primadona untuk masyarakat di 

kawasan Tangerang bahkan Jakarta 
karena keunikannya sebagai taman 
hijau terbuka yang dilengkapi berbagai 
wahana rekreasi dan edukasi. Berada 
di wilayah Gading Serpong, SQP 
hadir untuk memenuhi kebutuhan 
Anda dan keluarga sebagai taman 
yang menawarkan kedekatan 
dengan alam, sekaligus menawarkan 
kebutuhan edukasi berbeda yang dapat 
memanjakan setiap anggota keluarga. 

Cukup membeli access park dengan 
harga Rp 25.000,- untuk weekday dan 
Rp 50.000,- untuk weekend, SQP akan 
membuat akhir pekan Anda semakin 
berkesan.

BArn oWl CAFé
Mencari tempat yang nyaman untuk 
berkumpul bersama keluarga atau 
sahabat, Anda dapat mengunjungi 
Barn Owl Café. Di sini, Anda dapat 
menikmati berbagai menu makanan 
ringan dan minuman yang ditawarkan. 
Menariknya, pengunjung dapat berfoto 
bersama dengan burung hantu yang ada 
di Barn Owl Café dengan menggunakan 
custom magician yang telah disediakan.

PEtoPiA
Bagi pecinta binatang dan 
memiliki hewan peliharaan, SQP 
menyediakan area Petopia untuk 
pengunjung dapat lebih dekat 
dengan hewan kesayangannya. 
Di spot ini, terdapat beberapa 
obstacle yang disiapkan untuk 
melatih motorik hewan peliharaan 
Anda. Selain itu, tiap sore setiap 
harinya akan tampil Mika Show, 
yaitu anjing yang dipelihara oleh 
SQP. Mika merupakan jenis anjing 
yang hanya ada 2 di Indonesia. 
Jenis anjing ini juga dimiliki oleh 
Presiden Obama, loh!

HouSE riDinG
Menunggang kuda ternyata tidak 
mudah. Perlu koordinasi yang baik 
dengan otak agar dapat berjalan dengan 
baik dan sempurna. SQP memiliki 
area House Riding dengan beberapa 
kuda terlatih yang dapat ditunggangi 
para pengunjung yang ingin berkeliling 
SQP dan menikmati sensasi bermain 
bersama hewan jinak ini. Tenang saja, 
akan ada pemandu berpengalaman yang 
siap menemani Anda.
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Salah satu tujuan wisata terkenal yang memiliki banyak destinasi yang wajib di explore, Pulau Kalimantan. Untuk Anda pecinta fashion, wajib membeli kain tenun hasil pengrajin lokal karena hasilnya tidak kalah dengan tenun daerah lain. 

tEnun DAyAkUntuk Anda yang menyukai gaya atau style edgy, first impression untuk tenun daerah ini pasti akan sangat suka. Polanya yang menarik karena terlihat tribal. Perpaduan motif  lokal dengan pola asimetris menghasilkan lembaran kain yang khas, bisa digunakan sebagai kain bawahan sebagai ganti batik, agar tidak monoton. Tentunya motif  kain ini juga bisa menciptakan warna-warna cerah yang membuat penampilan stand out dikala menghadiri acara formal atau casual. Untuk mendukung penampilan casual Anda, tidak ada salahnya memadukan dengan sepatu keds dan jaket jins. Lebih baik menjadi trendsetter daripada menjadi followers kan?  

tEnun ulAP DoyoKain ini berasal dari kerajaan tertua di Indonesia yaitu Kutai, Kalimantan Timur.  Masyarakat Dayak Kalimantan menenun kain jenis ini dengan bahan alami yaitu daun doyo yang diolah menjadi benang. Ciri khas kain ini adalah perpaduan motif  garis-garis serta corak flora fauna. Berawal sebagai baju adat Dayak, namun semakin populer hingga bahan tersebut dikemas menjadi berbagai fashion item seperti kemeja, tas hingga dompet. Untuk membuat tenun ini memakan waktu berbulan-bulan dan menggunakan alat khusus bernama Gedok, tidak heran harganya lumayan mahal, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

BAtik SASirAnGAnBeberapa tahun yang lalu, UNESCO telah mengesahkan batik 

sebagai warisan dunia yang datang dari Indonesia. Nah, di Kota Banjarmasin juga tidak kalah dengan kota-kota Batik lainnya. Kota di Kalimantan Selatan ini juga memiliki warisan budaya yang sangat indah, yaitu batik Sasirangan. Berkunjung ke kota ini tidak hanya mencicipi kuliner terkenal, soto banjar tetapi Anda wajib membeli batik dengan motif  yang simpel namun elegan. Beberapa macam motif  diberi nama sesuai dengan corak atau gambarnya, dan yang paling populer yaitu motif  batik sasirangan. Cara pembuatannya dengan Kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan ini dibuat diikat, lalu dicelupkan dalam berbagai warna sehingga menghasilkan motif  beragam. Berbeda dengan jenis tie dye, sasirangan menampilkan desain yang lebih formal dan mewah.

tEnun SintAnGSalah satu kabupaten di Kalimantan Barat juga memiliki karisma lewat kain tenun ikat yaitu Tenun Sintang. Tenun ini menjadi salah satu warisan budaya suku Dayak yang mempunyai nilai seni tinggi. Tips untuk menggunakan tenun ini, bisa mencoba hasil designer asal Kalimantan Barat ini, Oka Zulkarnain yang memadukan aksen full colour dan banyak detail dengan kain corak insang dari Pontianak sebagai bahan utama pada atasan membuat tampilanmu jauh lebih berwarna. Dikombinasikan rok span batik dengan tambahan aksesn kain tenun Sintang di bagian tengan. Manis dan cantik, pas untuk menghadiri acara formal dan tentunya sesuai gaya anak muda.

KENali 

lEbih dEKaT 

Warna Warni 

Kain Tenun 

KhaS KalimanTan

Bersyukurlah kita sebagai warna negara Indonesia, 
karena kekayaanya yang melimpah, melintang dari 
Sabang hingga Merauke, mulai dari kebudayaan, ragam 
bahasa, tradisi hingga kekayaan alam. Kebudayaan yang 
beragam membuat indonesia menjadi salah satu negara 
paling diminati sebagai destinasi wisata.

FOTO: DOK JFFF 2018 
(Fashion Show by HOUSE of  IRSAN)
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Wardrobe by 
STAR Department Store

 
Scientia Square Park

Culture is 
the arts 

elevated to 
a set 

of beliefs
– Thomas Wolfe, America Novelist –

Models: Maureen & Guna
Contributing Photographer: Ely Ricardo  

Stylist: Radhitio Anindhito  
Make Up Artist: Patricia visser
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mAurEEn : 
Dress  by 

STAR Department Store
GunA : 
Top and Pants by 
STAR Department Store

 
Scientia Square Park

 
Scientia Square Park

Ethnic diversity 
adds richness

to a society

You have to maintain 
a culture of 

transformation and 
stay true to your 

values.
– Gary Locke, 

Former Governor of Washington –
– Jeff Weiner, American Business Man –
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Running Gear by 
Diadora Active Collection

Running Gear by 
Diadora Active Collection

 
Scientia Square Park

 
Scientia Square Park  

Scientia Square Park

If you 
want to 

accomplish 
the goals 

of your life, 
you have to 
begin with 
the spirit

– Oprah Winfrey, American Entertainer –

If you find 
a path 
with no 

obstacles, 
it probably 

doesn’t 
lead 

anywhere
– Frank A. Clark, American Politician –
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Running Gear by 
Diadora Active Collection 

available at Sports Station, 
Summarecon Mal Serpong.

I love to compete, 
that’s the essence 
of who I am
– Tiger Woods, American Athlete–

 
Scientia Square Park
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Kemewahan Kuliner Otentik

di Festival Kuliner Serpong 2018
Event tahunan Summarecon Mal Serpong yang paling ditunggu, Festival Kuliner 
Serpong atau FKS hadir kembali. Tahun ini, FKS 2018 akan mengangkat ragam 

budaya dan kuliner khas Borneo atau pulau Kalimantan. 

Kalimantan
Tentunya, seperti tahun-tahun 

sebelumnya, Festival Kuliner 
Serpong selalu berhasil 

memuaskan kerinduan masyarakat 
terhadap kuliner Indonesia, 
khususnya dengan menghadirkan 
tenant-tenant otentik khas daerah 
yang diangkat. 

Untuk tema tahun ini yaitu pulau 
Kalimantan, ini dia 7 kuliner khas 
asli dari pulau terbesar di Indonesia 
ini, yang akan hadir pada Festival 
Kuliner Serpong 2018.

kWE CAP ‘ASiAn’ 
PontiAnAk
Kwe Cap adalah salah satu makanan 
khas Pontianak non halal yang 
wajib dicoba.  Berupa potongan 
kwetiau atau mi lebar yang 
terbuat dari tepung beras dengan 
tekstur kwetiau yang lengket dan 
berbentuk persegi, lalu disiram 
kuah dari kaldu tulang babi dan 
minyak babi. Ditambah lembaran 
kulit babi goreng kering yang sudah 
direbus dan bawang putih goreng. 
Kuahnya sedikit kental ketika diaduk 
dan berwarna putih keruh. Rasanya 
yang segar membuat kwe cap 
sangat digemari. Kenikmatan kwe 
cap bisa Anda coba di Kwe Cap 
‘Asian’ Pontianak yang akan ada di 
Festival Kuliner Serpong 2018

 BuBur ikAn AWEnG 
Meskipun dinamakan bubur 
ikan, namun penyajiannya tidak 
seperti bubur pada umumnya. 
Bubur ikan merupakan makanan 
khas Kalimantan yang tergolong 
halal. Disajikan menggunakan 
nasi yang langsung disiram 
dengan irisan daging ikan dan 
diberi kuah panas. Ditambah 
dengan perasan jeruk nipis, kecap 
asin, dan sambal, dijamin akan 
membuat Anda ketagihan bubur 
ikan ini. Salah satu kedai yang 
menjual bubur ikan khas yaitu 
Aweng akan turut meramaikan 
FKS 2018.

nASi CAmPur DAn 
nASi kAri ASAn 333 
Salah satu tenant 
otentik yang diprediksi 
akan memuaskan lidah 
pengunjung yang hadir di 
Festival Kuliner Serpong 
2018 kali ini adalah Nasi 
Campur dan Nasi Kari 
Asan 333. Nasi campur 
non halal dengan topping 
daging babi disajikan dengan 
kuah bawang yang dapat 
menetralkan rasa gurih 
dari daging babinya. Untuk 
yang tidak mengkonsumsi 
babi, bisa mencoba nasi kari 
dari kedai satu ini. Dengan 
kuah kari yang tidak terlalu 
kental, akan membuat Anda 
ketagihan akan rasanya.

taste the food
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taste the food

CHoiPAn DAn kEmBAnG tAHu 
‘HEnG liE’
Menu makanan satu ini sudah tidak asing 
lagi di telinga kita, choipan. Meskipun 
khas Kalimantan, choipan sudah gampang 
ditemui. Choipan terbuat dari kulit tipis 
berbahan dasar tepung beras yang biasa 
diberi isian bengkuang, kucai, talas, ebi 
dan diberi bawang goreng di atasnya 
dan dikukus. Untuk penyajiannya pun 
menggunakan saus bawang putih pedas. 
Selain choipan, kuliner kembang tahu yang 
hangat tidak boleh dilewatkan. Terbuat 
dari endapan rebusan kedelai dan disajikan 
dengan kuah gula aren dan jahe membuat 
kudapan satu ini memiliki rasa yang unik.

BuBur PEDAS SAmBAS 
By SAnG rASA
Jangan terkecoh dengan namanya, bubur pedas 
Sambas ternyata memiliki rasa yang tidak pedas 
sama sekali loh! Bubur pedas ini berbahan 
dasar beras yang ditumbuk halus dan kemudian 
disangrai. Kata ‘pedas’ pada bubur pedas bukan 
berarti rasa pedas, melainkan sebutan untuk 
campuran bahan yang digunakan dalam mengolah 
bubur ini. Seperti pakis, kangkung, kecambah, 
kacang panjang, jagung muda, daun lengkuas, 
daun kencur, dan rempah-rempah lainnya. Yang 
membuat bubur pedas menjadi nikmat adalah 
kacang tanah dan ikan teri goreng yang ditabur 
di atasnya. Ingin merasakan bubur pedas, tidak 
perlu jauh-jauh, cukup datang ke Festival Kuliner 
Serpong 2018.

rujAk iDolA SinGkAWAnG
Menu rujak mungkin sudah terdengar 
biasa. Namun jangan salah, rujak khas 
Singkawang ini memiliki keunikan sendiri. 
Rujak yang disajikan berupa potongan 
buah pilihan segar yang diberi serutan ebi 
di atasnya. Varian buah yang ditawarkan 
layaknya seperti rujak pada umumnya, 
ada rujak buah, rujak mangga, dan masih 
banyak lain. 

jAjAnAn PontiAkAn @HAW
Menjajaki Festival Kuliner Serpong 2018 

memang tidak ada habisnya. Selain mengisi 
perut dengan menu makanan utama, 

Anda harus mampir ke tenant Jajanan 
Pontianak @HAW. Di sini, setia 

pengunjung dapat menemukan 
berbagai jajanan dari makanan 

ringan hingga dessert. Tentunya 
harganya sangat terjangkau.

Selain 7 tenant otentik tadi, 
tentunya masih banyak lagi 

kuliner khas Kalimantan yang 
akan memuaskan lidah Anda. 
Yuk, ajak sahabat dan keluarga 
berkunjung ke Festival Kuliner 

Serpong 2018 yang akan 
hadir selama tanggal 16 Agustus hingga               

16 September mendatang.
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A
ktivitas yang padat dan 

kesibukan masing-masing 

anggota keluarga terkadang 

membuat kita kurang 

memprioritaskan kebersamaan 

keluarga dan menyebabkan hilangnya  

quality time dengan keluarga tercinta. 

Orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaan dan anak-anak yang memiliki 

segudang jadwal di luar rumah menjadi 

salah satu penyebab kerenggangan 

hubungan antar anggota keluarga. 

Setelah menghabiskan waktu dengan 

kepentingan masing-masing, biasanya 

hanya punya waktu sedikit untuk 

beristirahat dirumah dan berbincang 

dengan keluarga, momen-momen 

kebersamaan pun sudah  tidak lagi 

terasa.

Ditengah kesibukan tersebut, 

SMSLovers pasti sadar akan pentingnya 

waktu bersama dengan keluarga 

atau family time yang biasanya 

dilakukan pada saat akhir pekan dan 

di masa liburan dengan berbagai 

aktivitas misalnya traveling, piknik, 

pergi ke bioskop, berbelanja di mal, 

atau sekadar berwisata kuliner. 

Melakukannya pun tak perlu mahal 

namun tujuan utama dari aktivitas 

tersebut bisa tersalur dengan baik, 

misalnya memberikan momen yang 

menyenangkan dan selalu diingat oleh 

anak-anak yang dapat membantu 

mengembangkan sisi positif  mereka.

Kegiatan kompetisi lari yang melibatkan 

seluruh anggota keluarga ini sangat 

efektif  lho untuk membangun chemistry 

Anda dengan keluarga. Hal ini terjadi 

karena dibutuhkan kekompakan tim, 

seperti orang tua yang membantu 

anak-anak nya untuk menyelesaikan 

tantangan, mengatur speed berlari agar 

si buah hati tidak merasa kelelahan, 

sampai membangun mood anak agar 

tetap antusias mengikuti kompetisi 

sampai selesai dan mencapai garis 

finish.

Nah, SMSLovers yang suka dengan 

tantangan sekaligus ingin melakukan 

quality time dengan keluarga bisa ikut 

serta di acara tahunan Summarecon 

Mal Serpong. Di tahun ini SGWR 

akan kembali dilaksanakan dan akan 

memberikan pengalaman baru untuk 

Anda. Bukan sebagai pertandingan lari 

biasa, SGWR akan menantang Anda 

dan keluarga untuk melewati rintangan 

di berbagai obstacle dan merebut 

gelar juara. Buktikan kekompakan dan 

keseruan Anda beserta keluarga di 

Family Warrior Challenge di Serpong 

Green Warrior Run 2018 ya!

Jika anda merasa bosan 

dengan kegiatan yang 

itu-itu saja, Anda wajib 

mencoba pengalaman 

baru untuk menghabiskan 

waktu bersama keluarga 

tercinta dengan mengikuti 

family Warrior Challenge di 

serpong Green Warrior run 

2018. 

Uji KeKompaKan 
di Family Warrior 
Challenge SgWr 
2018
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CEk kESEHAtAn 
DAn kEBuGArAn FiSik
Hal pertama yang penting dilakukan sebelum 
berlatih adalah pergi ke dokter untuk memastikan 
kondisi tubuh Anda sudah prima. Jika perlu, kunjungi 
dokter Anda satu sampai dua hari sebelum lomba 
dilaksanakan.

PErEGAnGAn SEBElum 
DAn SESuDAH lAtiHAn lAri
Lakukanlah latihan-latihan ringan atau stretching 
seperti mengatur nafas, push up, sit up, back up, 
squat, dan lompat tangga secara rutin sebelum Anda 
melakukan latihan utama. Fungsi dari latihan ini 
adalah untuk meregangkan otot-otot Anda agar lebih 
lentur dan tidak menyebabkan rasa sakit setelah 
berlari. Jangan lupa lakukan pula pendinginan dengan 
kembali mengatur nafas setelah Anda berlari.

lAtiHAn PErnAFASAn
Meskipun sederhana, namun latihan ini sangat 
penting dilakukan agar pernafasan Anda dapat 
menyesuaikan pergerakan tubuh yang dinamis ketika 
berlari. Lakukan gerakan  tarik nafas secara bertahap 
mulai dari perlahan sampai sekuat tenaga hingga 
Anda merasakan dada tertarik kencang, kemudian 
hembuskan udara yang telah dihirup hingga benar-
benar terasa kosong. Ulangi gerakan tersebut kurang 
lebih satu menit  setiap sesi latihan.

lAtiHAn lAri rutin
Anda dapat berlari secara rutin setiap harinya kurang 
lebih delapan minggu sebelum lomba dengan tujuan 
untuk membiasakan tubuh Anda. Cukup lakukan 
latihan ini selama 20-30 menit per harinya selama 
lima hari, sisakan dua hari dalam satu minggu untuk 
membiarkan tubuh Anda beristirahat.

Atur StAminA, jArAk, 
DAn WAktu lAtiHAn
Sebaiknya Anda membuat rencana latihan bertahap, 
yaitu dengan menambahkan jarak lintasan berlari 
dalam interval waktu tertentu. Misalnya dalam 
delapan hari latihan, dua hari pertama Anda berlari 
sejauh 2 kilometer dalam waktu 30 menit, dua hari 
selanjutnya Anda harus berlari sejauh 4 kilometer, 
dan seterusnya.

lAtiHAn kECEPAtAn 
DEnGAn Hill rEPEAt
Lakukanlah latihan pada jalur menanjak dan 
menurun. Berlari pada tanjakan dan turunan dapat 
memberikan beban yang cukup besar pada kaki dan 
tubuh Anda. Caranya adalah dengan Anda berlari 
pada suatu tanjakan dengan secepat mungkin, 
kemudian berlari menuruni jalur tersebut dengan 
langkah ringan dan santai.

Selain latihan-latihan di atas, penting pula untuk 
menjaga pola hidup seperti tidur yang cukup 
dan mengonsumsi makanan yang seimbang. 
SMSLovers dapat menerapkan kiat latihan di atas 
untuk mempersiapkan diri dan tampil prima pada 
kompetisi lari!  

pENTiNgNya 
laTihan FisiK 
bagi aNda 
PecinTa lari
Spesial di edisi kali ini, ada tips khusus untuk SMSLovers yang 

mempunyai hobi berlari dan gemar mengikuti perlombaan lari. 
Berbicara mengenai kompetisi lari, Serpong Green Warrior Run 

(SGWR) kembali di gelar tepatnya pada tanggal 16 September 2018. 
Bersiap untuk mengikuti kompetisi lari ini? Yuk, kita simak latihan fisik 
seperti apa yang harus dipersiapkan. 
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on staGe

FKS 2018

Beberapa tahun vakum dari belantika musik Tanah Air, Radja akhirnya kembali merilis 
lagu terbarunya yang berjudul Malaikat Cinta pada Februari 2018 lalu. Band asal 
Banjarmasin yang terbentuk di Jakarta sejak tahun 1999 silam ini sebelumnya aktif  
menyumbangkan karya musiknya di Indonesia lewat lagu-lagu yang hits pada masa itu 
seperti Jujur, Cinderella, Benci Bilang Cinta, dan masih banyak lagi.

Selama kurang lebih 17 tahun berkiprah di dunia musik Indonesia, formasi Radja masih 
bertahan dengan personil yang sama yaitu Ian Kasela pada vokal, Moldy sebagai gitaris, 
Indra sebagai bassis, Seno sang drummer, dan Aldi pada keyboard yang mulai menjadi 
anggota tetap sejak 2010. Grup band Radja saat ini telah memiliki total 9 album 
dengan lebih dari 25 lagu.

AlunAn
& KeindAhAn 

MeriAhKAn

PoP Rock

Dayak

FKS tahun ini akan menyuguhkan 
sajian tradisional khas daerah 
Kalimantan yang tentunya tak 

kalah lezat dengan menu Nusantara 
lainnya. Melengkapi kulineran 
Anda bersama keluarga di FKS, 
SMSLovers juga akan dimanjakan 
dengan berbagai rangkaian hiburan 
menarik dari deretan para musisi 
pilihan selama FKS 2018 yang 
berlangsung mulai tanggal 16 
Agustus-16 September 2018. Siapa 
saja diantaranya?

acara tahunan festival Kuliner serpong (fKs) kembali digelar untuk 
memenuhi permintaan pengujung setia sms yang merindukan event 

kuliner yang satu ini. smslovers pasti sudah tidak sabar untuk datang 
dan mencicipi ragam kuliner nusantara. setelah sukses dengan 

hidangan khas Jawa Barat di tahun 2017

Grup band yang satu ini memang memiliki aliran pop rock, 
namun lagu-lagunya selalu mengisahkan tentang cinta yang 
liriknya selalu mengena di hati. Tak heran jika sampai sekarang 
lagu-lagu yang dirilis Element masih banyak dinyanyikan, 
seperti Rahasia Hati, Cinta Tak Bersyarat, dan Pergilah Adinda. 
Dibentuk pada tahun 1999, Element sempat mengalami 
beberapa perubahan personel dan yang masih bertahan 
hingga saat ini adalah Ferdy Taher sebagai vokalis, Didi Riyadi 
sebagai drummer, serta Fajar dan Arya pada keyboard dan 
gitar. Meskipun terkenal sebagai band dengan genre pop rock 
dan berpenampilan sangar, Element aktif  dalam kegiatan sosial 
juga lho SMSLovers. Misalnya dalam Yayasan Cinta Kita yang 
bergerak dalam aktivitas anak asuh dan Yayasan Cinta Anak 
Bangsa di bidang anti narkoba.

ElEmEnt

rADjA
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KaKi-KaKi Emas

agus Prayogo

Triyan
in

gsih

indonEsia
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Close uP GadGet

Dari banyaknya cabang olahraga, 
lari dapat dibilang olahraga yang 
banyak digemari oleh masyarakat. 

Nyatanya, banyak ajang lari yang saat ini 

digelar dan Indonesia sendiri memiliki 
banyak atlit lari yang berprestasi dan 
berhasil mengharumkan nama bangsa       
di ajang kompetisi bergengsi loh. 

Tak hanya Agus, Indonesia juga memiliki 
Triyaningsih, pelari wanita asal Semarang 
yang turut membawa harum nama Indonesia 
ke kancah Internasional. Srikandi yang satu 
ini mulai dikenal sejak pertama kali tampil di 
SEA Games 2003 lalu dan berhasi menjadi 
juara. Wanita yang akrab disapa Tri ini 
ternyata merupakan adik dari pelari Ruyati 
yang dulu prestasinya diakui nomor satu di 
Asia Tenggara.

Selain darah pelari, kegigihan Tri dalam 
berlatih pun menjadi kunci suksesnya dalam 
setiap kemenangan yang ia peroleh. Dirinya 
selalu mendominasi pekan pesta olahraga 
Asia Tenggara sejak tahun 2007 hingga 2015 

di nomor 10.000 meter. Bahkan di tahun 
2013, Tri berhasil membawa pulang tiga 
medali emas sekaligus. 

Tidak selalu berhasil, Tri pernah mengalami 
kegagalan pada nomor 5.000 dan 10.000 
meter di SEA Games 2013. Kegagalan 
tersebut justru meningkatkan rasa penasaran 
Tri dan membuat dirinya semakin tertantang 
untuk berlari lebih baik lagi. Hal itu pula 
yang membuatnya sangat terpacu untuk 
dapat mengikuti Olimpiade 2020 dan bisa 
menambah koleksi emasnya yang hingga 
saat ini sudah mencapai 11 buah berkat 
prestasinya di  SEA Games 2007 hingga 
2017. 

Pria kelahiran 23 Agustus 32 tahun silam ini 
mengawali langkahnya di bidang  atletik dengan 
bergabung di sebuah klub lari terbaik pada masa 
itu di Salatiga. Prestasi pertamanya ia torehkan 
pada ajang Popnas di Palembang pada tahun 2001 
sebagai juara nasional untuk pelajar mewakili Jawa 
Tengah. Selanjutnya ia mewakili Indonesia di Asean 
School Games pada tahun 2003 dan selalu pulang 
sebagai juara selama tiga tahun berturut-turut.

Karirnya ternyata tidak selalu mulus, Agus pernah 
bosan dan bergabung ke sebuah kumpulan geng 
motor. Tak bertahan lama, Agus kemudian justru 
mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi 
pendidikan militer dan berhasil menjadi anggota 

TNI AD. Setelah berprofesi di bidang militer, ia 
merasa sisi nasionalisnya tumbuh semakin kuat dan 
berkat dukungan rekan-rekannya, Agus kemudian 
kembali mengikuti Pelatnas yang akhirnya 
membawanya pada sederet gelar juara.

Hingga sekarang, Agus setidaknya telah 
mengantongi 14 medali emas pada berbagai 
kejuaraan seperti PON dan SEA Games. Meskipun 
telah banyak mengantongi gelar juara, pelari 
dengan spesialisasi jarak 10.000 meter ini masih 
punya cita-cita untuk bisa lolos kualifikasi dan 
menjadi juara di Olimpiade 2020 mendatang yang 
akan digelar di Tokyo.

Selain fungsi utamanya sebagai 
penunjuk waktu, menggunakan 
jam tangan bisa menunjang 

penampilan Anda. Kini jam tangan 
pun hadir dengan fitur canggih 
yang memungkinkan Anda 
untuk melakukan activity tracking 
menggunakan smart watch. Terutama 
bagi Anda yang gemar berlari, 
menggunakan smart watch sangat 
membantu dalam mengontrol gerak 
tubuh.

Garmin sebagai salah satu merek 
activity tracker terbaik menciptakan 
vivoactive 3 Stainless SEA untuk Anda 
yang gemar berolahraga, namun tetap 
ingin tampil kasual dengan jam tangan 

yang tidak mencolok. Jam tangan 
pintar berdiameter 43,4mm dan 
tebal 11,7mm ini terbuat dari bahan 
stainless steel ringan dengan tali silikon 
berpola sisik selebar 20mm. 

Dibanderol dengan harga                   
Rp 3.999 juta, vivoactive 3 dapat 
mendukung aktivitas olahraga fisik 
Anda dengan kelengkapan aplikasi 
yang berguna untuk memonitor detail 
keadaan tubuh seperti tinggi dan berat 
badan, detak jantung, jarak berjalan 
atau berlari dengan fitur GPSnya, dan 
masih banyak lagi. SMSLovers bisa 
memperoleh smart watch berdesain 
simpel ini di Urban Republic lantai 
dasar SMS.

Menyadari adanya tren fotografi 
yang sangat berkembang pesat, 
Fujifilm mengeluarkan kamera 

instan atau polaroid terbaru yang 
berbeda dengan para pendahulunya 
karena Instax SQ10 menghasilkan 
lembaran foto berbentuk persegi 
dengan raiso 1:1. Kamera instan hybrid 
ini terbilang begitu canggih, mengapa 
demikian? Simak  ulasan singkatnya di 
bawah ini 
ya.

PolAroiD PErtAmA yAnG 
DiPADukAn DEnGAn 
tEknoloGi DiGitAl
Disebut kamera instan hibrid, Instax 
SQ10 hadir dengan layar LCD yang 
membuat Anda lebih mudah dalam 
mengambil gambar tanpa harus takut 
hasilnya tidak memuaskan. Kamera ini 
juga akan terlebih dahulu menyimpan 
hasil jepretan dan Anda bisa memilih 
foto terbaik yang akan dicetak. 

mEmiliki 10 FiltEr DEnGAn 
WArnA yAnG BErBEDA
Fitur 10 filter dengan beragam pilihan 
warna yang memungkinkan Anda 
mendapatkan foto dengan efek 
tertentu tanpa menggunakan bantuan 
film tambahan

DESAin ErGonomiS 
DEnGAn DuA SHuttEr
Kamera ini memiliki bentuk square dan 
cukup ringan dengan perbaduan warna 
pada lensa yang terbuat dari bahan 
metal. Instax SQ10 juga memiliki dua 
buah tombol shutter di kanan dan kiri 
perangkat.

tErDAPAt Slot miCroSD
Anda bisa menyimpan hasil jepretan 
sebelum mencetaknya karena 
kamera ini bisa menampung hingga 
50 gambar pada memori internal dan 
160 gambar pada memori eksternal 
karena kamera ini dilengkapi dengan 
slot untuk MicroSD.

Dibanderol harga Rp 3.999 juta, 
Instax SQ10 hadir dalam dua warna 
yaitu hitam dan putih. Tertarik untuk 
membelinya? SMSLovers bisa langsung 
mengunjungi gerai Urban Republic di 
lantai dasar SMS.

FuJiFilm instax SQ10

Si Mungil nan Canggih

Be Active with
garmin vivoactive 3



pulau seribu

Pulau terbesar kedua di indonesia ini rupanya memiliki 
tujuan wisata yang tidak kalah menarik dengan 
pulau-pulau di indonesia lainnya. tak hanya dapat 
memanjakan Anda dengan kecantikan alamnya, 
Kalimantan juga memiliki fauna yang unik serta kuliner 
lezat yang sangat sayang jika dilewatkan. sudah siap 
untuk disihir oleh pesonanya? 

BErEnAnG BErSAmA uBur-uBur 
Di kEPulAuAn DErAWAn, BErAu 
Kepulauan yang terletak di kabupaten Berau, Kalimantan 
Timur ini layaknya surga bagi para pecinta pantai, snorkeling 
hingga tanning. Tidak kalah dengan pesona yang ditawarkan 
oleh pulau Bali, kepulauan ini memiliki sejumlah objek 
wisata yang dapat membuat Anda terpukau. Sebut saja 
danau Labuan Cermin, Anda bisa menikmati danau dengan 
air yang begitu bening dan berenang di atasnya. Kemudian, 
Anda juga dapat mencoba sensasi berenang bersama 
whale shark maupun ubur-ubur di pulau Kakaban. Tak 
ketinggalan, pulau Maratua, Maldives ala Indonesia, sudah 
menunggu kunjungan Anda. Saat ini, sudah banyak open trip 
yang membuka perjalanan wisata ke kepulauan Derawan. 
Anda dapat memilih paket yang sesuai dengan budget 
waktu kosong Anda. 

mEliHAt HABitAt ASli ‘monyEt 
BElAnDA’ Di PulAu BAkut, 
BAritokuAlA
Bagi masyarakat Tangerang, ‘monyet belanda’ atau 
dengan sebutan asli Bekantan, kerap dikenal dari maskot 
sebuah taman bermain terbesar di Jakarta. Tetapi Anda 
dapat melihat hewan ini secara langsung pada habitatnya 
yakni Pulau Bakut. Pulau tersebut terletak di Kalimantan 
Selatan, tepatnya di bawah jembatan Barito. Lokasinya 
berada di kawasan hutan sehingga Anda dapat melihat 
monyet Bekantan bergelantungan di pepohonan. 
Kawasan yang menjadi konservatori Bekantan ini ramai 
dikunjungi oleh wisatawan, khususnya mereka yang 
menyukai fotografi alam serta tumbuhan. Di sana Anda 
tidak hanya dapat melihat Bekantan tetapi juga dapat 
menanam pohon untuk kelestarian alam. Seru ya.

ALAM indAh 

sungAi
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PulAu BErAS BASAH, BontAnG 
Kota Bontang di Kalimantan Timur juga memiliki objek wisata yang dapat menyegarkan 
Anda dari kepenatan kota. Sebuah pulau dengan pantai yang memiliki pasir seputih beras 
dan juga tenang. Asal-usul nama pulau ini ialah dari sebuah kapal yang membawa bahan 
makanan termasuk beras yang mendadak karam. Sebagian muatannya yang terdiri dari 
beras tidak tenggelam melainkan memunculkan gundukkan yang lama kelamaan menjadi 
pulau. Anda dapat mengunjungi pulau ini dengan menggunakan speed boat atau kapal 
dari dermaga Badak NGL, dermaga Tanjung Limau dan dermaga Tanjung Laut. Berbagai 
aktivitas air dapat Anda lakukan seperti naik banana boat, snorkeling atau parasailing. 

BErDiri Di GAriS 
kHAtuliStiWA 
Di BAWAH tuGu 
kHAtuliStiWA, 
PontiAnAk 
Negara kita memiliki kota 
yang tepat dilalui oleh garis 
khatulistiwa, maka jangan 
lewatkan kesempatan unik dan 
bersejarah ini untuk berdiri 
tepat di atas khatulistiwa 
dengan mengunjungi tugunya 
di kota Pontianak. Di 
bawah tugunya, Anda dapat 
memasuki sebuah ruangan 
menyerupai galeri kecil tempat 
Anda dapat melihat proses 
pembuatan tugu hingga 
informasi lainnya mengenai 
tugu tersebut yang diresmikan 
pada tanggal 21 September 
1991 yang lalu. 

mEnCiCiPi kulinEr 
ASli kAlimAntAn 
Di PASAr tErAPunG 
muArA kuin, 
BAnjArmASin 
Ketika melancong, menikmati 
kuliner setempat di restoran itu 
hal biasa. Namun, Anda dapat 
mencoba suatu hal berbeda yakni 
makan di pasar apung tradisional. 
Ya, pasar ini sudah menjadi ciri khas 
dari kota Banjarmasin yang berada 
di atas Sungai Barito, tepatnya di 
Muara Kuin Kecamatan Banjarmasin 
Utara sejak 400 tahun yang lalu. 
Pasar tersebut juga menjadi satu-
satunya pasar apung tradisional 
yang ada di tanah air. Layaknya 
pasar pada umumnya, para penjual 
berdagang berbagai kebutuhan 
sehari-hari seperti sayur-mayur, 
ikan, pakaian, kue, hingga makanan 
khas lokal seperti soto banjar dan 
nasi sop banjar. Selain itu, Anda 
juga dapat melihat pemandangan 
rumah masyarakat sekitar yang 
semuanya terbuat dari kayu. Jika 
ingin berkunjung, perhatikan jam 
operasional pasar ini yakni pukul 
06.30 hingga 08.00 WIT. 

uji nyAli 
mEnyEBErAnGi 
CAnoPy BriDGE Di 
Bukit BAnGkirAi, 
kutAi kErtAnEGArA 
Tujuan wisata ini cocok bagi 
Anda yang ingin merasakan hutan 
hujan Kalimantan dan mencoba 
menyeberangi jembatan gantung 
canopy bridge. Pemandangan 
yang disuguhkan oleh hutan 
ini berbeda dengan yang 
Anda temukan di pulau Jawa. 
Dikelilingi dengan pepohonan 
tinggi, termasuk pohon bangkirai 
yang berusia 150 tahun plus 
panorama yang unik. Anda 
juga dapat memicu adrenalin 
dengan menyusuri jembatan 
gantung sepanjang 64 meter yang 
digantungkan kepada lima pohon 
bangkirai dengan tinggi 30-40 
meter. Setelah itu, Anda dapat 
beristirahat di sekitar kawasan ini. 
Tersedia cottage, restoran, kolam 
renang hingga camping ground.  
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Anda termasuk orang yang ingin menjaga tubuh agar tetap ideal, namun sulit 
menemukan waktu untuk berolahraga? Mari berkenalan dengan Freeletics, olahraga 
yang kini sedang tren di kalangan anak muda. tenarnya olahraga satu ini berunjung 

terbentuknya beberapa komunitas yang berkumpul karena kegemaran yang sama, salah 
satunya adalah freeletics tangerang.

Punya tubuh ideal kapanpun 
dan Dimanapun Dengan Freeletics

Community

Freeletics Tangerang adalah sebuah 
komunitas yang bergabung atas 
dasar kesukaan pada olahraga yang 

melakukan aktivitasnya dengan cara 
yang simple, tanpa menggunakan alat 
apapun karena hanya mengandalkan 
kekuatan tubuh Anda. Freelatic bisa 
dilakukan di rumah, taman, atau 
di mana saja. Idealnya olahraga ini 
dilakukan minimal 15 hingga 60 menit. 
Jenis olah tubuh yang dilakukan 
freeletics antara lain lari, push up, sit up, 
pull up, dan squat.

Freeletics Tangerang sendiri berdiri 
sejak tahun 2015. Awalnya, Novan sang 
ketua Freeletics Tangerang melakukan 
olahraga freeletics untuk membentuk 
dan menurunkan berat badannya. 
Olahraga tersebut ternyata diminati 
juga oleh empat temannya. Berjalannya 
waktu banyak yang tertarik untuk 
melakukan freeletics bersama dan kini 
sudah mencapai 200 orang.

Freeletics Tangerang juga sudah 
beberapa kali bekerja sama dengan 
Scientia Square Park (SQP) untuk 

menggelar program olahraga Freeletics 
di kawasan taman SQP. Tak disangka, 
pengunjung SQP pun tertarik untuk 
ikut berpartisipasi dalam program 
tersebut.

Nah, tak perlu bingung lagi, SMSLovers. 
Anda tetap bisa membentuk dan 
mempertahankan tubuh yang ideal 
dengan olahraga simpel dan waktu yang 
fleksibel lewat olahraga ini. Jangan lupa 
untuk ikut Freeletics yang akan datang 
di SQP, ya.
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T ahun ini, peserta 
akan berkompetisi untuk 
menyelesaikan tantangan pada 

Serpong Green Warrior Run 2018 
dengan menguji stamina dengan 
berlari pada kategori 5K speed/
obstacles, 10K speed/obstacles, 
dan 1K Family Warrior Challenge. 
Acara seru ini akan berlangsung hari 
Minggu, 16 September 2018.

Selain hadirnya tantangan berupa 
rintangan atau disebut dengan 
obstacles yang setiap tahunnya 
terus diperbaharui, salah satu yang 
menarik pada perhelatan SGWR 
kali ini terlihat dari race pack yang 
disiapkan. Tentunya akan membuat 
penampilan para runners semakin 
menarik pada SGWR 2018. Setiap 
runners yang telah mendaftar 
menjadi peserta SGWR, akan 
mendapatkan race pack yang terdiri 
atas timing chip & BIB numbers, 
running tee, eco bag, finisher medal, 
dan headband.

Running tee tahun ini dibuat dengan 
bahan kaos premium yang nyaman 
untuk digunakan berlari dan didesain 
dengan motif  mozaik berbagai 
warna. Selain itu, para runners tidak 
perlu khawatir untuk menyimpan 
barang keperluannya saat mengikuti 
SGWR 2018, karena setiap peserta 
diberikan sebuah eco bag di dalam 
race pack dengan desain yang 
menarik serta warna yang playful 
seperti biru, hijau, kuning, dan ungu. 
Peserta dengan kategori obstacles 
dan Family Warrior Challenge akan 
mendapatkan tambahan headband, 
loh.

Bagi para runners yang telah 
menyelesaikan kompetisi hingga 
garis akhir sesuai dengan waktu 
yang telah diberikan akan 
mendapatkan finisher medal. 
Uniknya, pada SGWR 2018 kali 
ini, medalinya didesain khusus 
layaknya sebuah spinner yang pada 
bagian tengahnya dapat diputar.

Wah, semakin tidak sabar 
bukan mengikuti SGWR 
tahun ini? Let’s Run and Keep 
Wonderful Life!

SGWR RACE PACK
TETAP KEREN SAAT LARI

serpong Green Warrior run (sGWr) 
2018 is finally here! Acara tahunan 

yang menjadi puncak rangkaian 
acara akbar festival Kuliner serpong 
(fKs) ini adalah hasil kolaborasi 

summarecon mal serpong dengan 
kawasan hijau, Summarecon Serpong. 

jAnGAn mEninGGAlkAn SAmPAH SEmBArAnGAn.
Jajan di festival kuliner, Anda pasti diberikan wadah untuk menu yang dibeli. Pastikan wadah-wadah tersebut 
mulai dari kertas, plastik, maupun sisa makanan, tidak ditinggalkan berantakan di meja atau membuangnya di 
wastafel. Penyelenggara pasti menyediakan tempat sampah. Jangan lupa, sempatkan waktu untuk memilah 
sampah organik dan non-organik ya.

tErBuru-Buru / DAtAnG SAAt tiDAk PunyA BAnyAk WAktu.
Pentingnya mengetahui waktu berlangsungnya festival kuliner akan memudahkan Anda supaya tidak terburu-
buru saat menikmati menu-menu yang ditawarkan. Kemungkinan besar Anda juga tidak akan bisa menjelajah 
setiap sudut apabila terburu-buru atau tidak punya banyak waktu. Jadi sebaiknya Anda sudah mengatur 
waktu dengan baik saat datang ke festival kuliner.

mEmBAWA tErlAlu BAnyAk BArAnG.
Saat berwisata kuliner pastikan Anda tidak membawa banyak barang. Kebayang kan jika Anda justru tidak 
bisa menikmati hidangan karena sibuk mengatur barang bawaan? Hal ini juga akan memudahkan Anda untuk 
menjaga barang-barang Anda agar tidak terlupa, hilang, atau mengganggu orang lain mengingat akan ada 
banyak sekali pengunjung yang datang.

Semoga berguna tipsnya. Selamat berwisata kuliner.

CAri & PAHAmi inFormASi FEStivAl 
Hal pertama yang wajib dan perlu Anda perhatikan adalah 
menggali dan memahami informasi pelaksanaan festival 
dengan rinci seperti jam buka dan tutup, biaya tiket 
masuk, konsep festival dan sistem pembayaran. Dengan 
begitu Anda akan lebih mudah mengatur jadwal dan 
memperkirakan jumlah uang yang akan dikeluarkan.

DAtAnG BErSAmA kErABAt DAn kEluArGA
Menikmati festival kuliner akan lebih seru dan tidak 
membosankan jika dilakukan bersama orang-orang 
terdekat. Anda bisa mengajak keluarga atau sahabat 
untuk menikmati kuliner yang dijajakan, jadi bisa mencoba 
beragam menu tanpa harus takut tidak habis, biaya yang 
dikeluarkan banyak dan tentunya menjadi momen yang 
tidak terlupakan dengan mereka.

PErHAtikAn jEniS DAn BAHAn mAkAnAn
Anda tentu tidak mau kan suasana menjadi berantakan 
karena salah makan? Sebaiknya tanyakan kepada penjual 
mengenai jenis dan bahan makanan atau minuman yang 
dijual. Pastikan apakah Anda memiliki alergi pada menu 
tertentu atau tidak.

ABADikAn momEn
Siapkan perangkat kamera dan gaya terbaik Anda 
untuk didokumentasikan melalui foto. Anda juga bisa 
mengabadikan desain dekorasi maupun makanan dan 
minuman yang unik dengan sebelumnya mencontek gaya 
para foodblogger.

Running Tee 
by SGWR 2018 Collection
Pants and Shoes by 
Diadora Active Collection
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soCiety intermezzo

do’s & don’ts

don’ts

do’s
 Ketika berkunjung Ke Festival Kuliner

Apakah Anda salah satu penggila 
kuliner dan gemar mengeksplorasi 
ragam sajian lezat yang ada di 

sekitar Anda? Pasti sudah tidak asing 
dengan hajatan rutin festival kuliner yang 
digelar setiap tahun oleh Summarecon 
Mal Serpong. Sudah tidak sabar untuk 
segera bereksplorasi di event ini? Sebaiknya 
SMSLovers catat dulu beberapa hal penting 
yang wajib diketahui sebelum datang ke 
event ini.

12

6

39



Hai Sena. 
Terima kasih telah memilih Summarecon Mal Serpong 
sebagai destinasi belanja Anda. Untuk info detail 
dan pembuatan kartu member SMS Friendship Card, 
Anda bisa datang langsung ke counter Friendship yang 
terletak di Lantai Dasar SMS 1 (depan tenant Farmer’s 
Market) dan Lantai Dasar SMS 2 (depan tenant 
Francise Bakery). Friendship Card berlaku di semua 
tenant yang ada di Summarecon Mal Serpong kecuali 
untuk pembelian logam mulia, bank, money changer, 
tenant bazaar dan event, serta pembelian voucher-
voucher. Ayo segera daftarkan diri Anda sebagai 
member SMS Friednship Card dan raih kesempatan 
memenangkan undian di program belanja pada periode 
tertentu. Semoga membantu ya, Sena. 

Salam Hangat,
Redaksi

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

Untuk edisi khusus ini, akan dicari 
sebanyak 10 (tiga) orang yang beruntung 
untuk memenangkan voucher belanja 
Summarecon Mal Serpong masing- masing 
sebesar Rp 150.000,-! 
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Hai Redaksi SMSBlast.
Saya Sena dari Paku Jaya. Beberapa kali 
saya datang ke Summarecon Mal Serpong 
untuk berbelanja karena menurut saya SMS 
merupakan tempat yang lengkap untuk 
mencari berbagai kebutuhan. Saya sempat 
melihat poster tentang Grand Prize SMS 
Friendship Card. Program belanja ini yang 
saya ketahui memang ditujukan untuk 
pemegang kartu member SMS Friendship 
Card. Maka dari itu, saya ingin bertanya 
bagaimana cara menjadi member SMS 
Friendship Card? Dan apakah Friendship 
Card tersebut bisa digunakan di seluruh 
toko yang ada di SMS? Terima kasih.

Sena, Paku jaya
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quiz

SMS_Serpong

Get online

kEtEntuAn:
1. Susun potongan gambar di samping 

menjadi sebuah gambar yang utuh 
dan benar dengan menyebutkan 
susunan angka dari setiap potongan 
gambar.

2. Kirimkan jawaban Anda berupa 
susunan angka dari gambar yang 
benar dan kirim melalui email ke 
pr_malserpong@summarecon.
com dengan Subject email:             
SmSBlast Special Edition 2018

3. Sertakan data Anda berupa: nama 
lengkap sesuai kartu identitas, alamat 
dan nomor telepon.

4. Jawaban ditunggu sebelum tanggal      
10 September 2018. 

5. 10 (sepuluh) orang beruntung 
dengan jawaban yang benar dan 
sesuai persyaratan akan menjadi 
pemenang.

6. Pemenang akan diumumkan di 
SMSBlast edisi September 2018.

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

SSQPARK
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sPlash Blash

FAktA mEnArik 
ASiAn GAmES 2018

Tak disangka Asian Games 2018 
sudah di depan mata. Digelar 
hampir sebulan penuh mulai 

tanggal 18 Agustus hingga 2 September 
2018, menjadi momen yang paling dinanti 
oleh seluruh masyarakat negara Asia.

Namun tahukah Anda ada beberapa 
fakta menarik mengenai event olahraga 
negara-negara kawasan Asia yang digelar 
empat tahunan ini. Yuk simak beberapa 
fakta berikut!

Asian Games telah dilakukan sebanyak 
17 kali. Sepanjang sejarah Asian Games, 
baru kali ini akan ada dua kota yang 
dijadikan tuan rumah. Indonesia menjadi 
negara pertama yang menggelar Asian 
Games di dua kota dalam satu negara 
secara bersamaan, yaitu kota Jakarta dan 
Palembang. 

Indonesia sudah menjadi tuan rumah Asian Games 
sebanyak dua kali. Pertama kali Indonesia ditunjuk 
menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 
yang digelar di Jakarta dan yang kedua yaitu pada 
tahun 2018 ini

Ternyata ketiga mascot dari Asian Games 2018 
yaitu Atung, Bhin Bhin, dan Kaka mempunyai 
arti tersendiri loh. Atung merupakan seekor 
rusa Bawean yang menggunakan sarung batik 
parang dengan nama ilmiah Hyelaphus Kuhlii. 
Atung merepresentasikan kecepatan. Bhin Bhin 
adalah seekor burung Cendrawasih dengan 
nama ilmiah Paradisaea Apoda. Bhin Bhin 
melambangkan strategi. Bhin Bhin mengenakan 
rompi dengan motif  Asmat dari Papua. Seekor 
badak bercula satu menjadi sosok dari Kaka, 
dengan nama ilmiah Rhinoceros Sondaicus. 
Kaka menjadi lambang kekuatan. Pada maskot 
ini, Kaka juga memakai pakaian tradisional 
dengan motif  bunga khas Palembang. Nama 
mereka diambil dari motto nasional Indonesia, 
Bhinneka Tunggal Ika.

Asian Games awalnya 
dijadwalkan akan 
diselenggarakan pada 
tahun 2019, namun 
karena bertepatan 
dengan Pemilihan 
Presiden, maka 
penyelenggaraan event 
ini dimajukan menjadi 
tahun 2018.

Asian Games akan di gelar di Kompleks 
Olahraga Gelora Bung Karno dan 
beberapa spot olahraga lain di kota Jakarta 
dan Kompleks Jakabaring Sport City di 
Palembang akan menjadi tuan rumah untuk 
acara olahraga lainnya
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 lAntAi GF                           

Stripe                  
● Disc. Up to 50% 

C&F Parfume                                   
●	 Disc. Up to 70%

your Bag Spa                                   
●	 Disc. 15% s/d 22 Juni 2018

St. james                                           
● Disc. Up to 70%

 lAntAi 1                            

Wacoal                                                
● Disc. Up to 70% (Selected 

item) s/d 30 Juni 2018

urban icon                                   
● Disc. Up to 30%

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

30%, Buy 3 Get 40%

Wakai                                                 
● Buy 2 Get 50%

 lAntAi 2                                                

Play Works                                                            
● Get Special promo 

for Japanese Maer 
Disc. up to 28%, Super 
Tuesday,5,12,19,26,& 30 Juni

lasona                                                 
● Cash Back 100%

Hardware                                                             
● Disc. Up to 70%

  
PERIODE AGUSTUS 2018

PERIODE AGUSTUS 2018

PERIODE AGUSTUS 20182

1
Dynamic Bakery & CAkE                                                             

● Disc. 30% jam 6 sore untuk 
kue basah Disc. 20% untuk 
jam 8 malam untuk roti 
satuan

Solaria                                                     
● Mandiri fiesta point disc 

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

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

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

Carls jr                                                
● Friday is freeday ( portobello 

+ big chz )

old Chang kee                                  
● buy 5 get 1 Puff

the Coffee Bean and tea 
leaf                                           

● Disc 30% - 50% off bank 
Mega

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

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

200.0000.

Hop – Hop Cafe                            
● Flazz Buy 1 Get 1 Setiap 

Selasa
● Setiap Hari Kecuali Hari 

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

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

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

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

rasa                                                     
● Disc.50% Setiap Jumat 

Varian: Coklat Blend, 
Cappucino Blend, Lychee 
Tea, Bubble Gum, 

hemat untuk berdua

Steak 21                                                      
● hemat untuk berdua

milk tea                                                      
● Disc. 15% All Varian Sabtu-

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

Pizza hut 21                                 
● Beli 1 gratis 1 14.00-17.00 

senin-jumat
● Triple Box 250.000

   

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

Chir- Chir                                                     
● OVO 10% Cash back berupa 

point

Bengawan solo                                               
● Promo buy 1 get 1 weekday 

(khusus blended)
● Promo Brand Cookies 20 K

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

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

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

Saigon Delight                                         
● UOB disc 20% min.350.000 

before tax service
● BNI disc 15% min.350.000 

before tax service s/d 
agustus

● Member saigon 10%
 OVO 10% Cash back

imperial kitchen                                          
● OVO cashback 10%

Warung leko                                         
● OVO 10% Cash back

Eastern kopi tm                                           
● OVO 10% Cash back setiap 

pembelian 10.000 setiap hari

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

pembelian 250.000
● Student card disc 15% ( 

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

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

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

● Friend ship  minimal 

transaksi 250.000 disc 10% 
menggunakan mamber 
friensip summarecon mal 
serpong

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

● Pancious Promo. Kompetisi 
foto menu baru untuk 
mendapatkan hadiah lewat 
posting foto di Instagram

● Sociolla. Voucher 100.000 
dengan min.pembelian 
200.000

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

Pizza marzano                                 
● BCA 20% min.Rp.300.000 

exclude tax & service 
(monday-friday) debet

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

Patbingso                                             
● OVO cashback 10% semua 

makanan
● Sosial media LINE beli 1 

bingsoo free chungmuro

the yumz                                             
● snow ice mango melon Rp. 

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

the People Cafe                                             
● Disc. 15% credit CIMB
● Aqua package 55.000 (mie 

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

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

Poka ribs                                             
● promo OVO disc 10% semua 

makanan
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Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877

Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 54210444
Lastique  (1F – 18 C) – 5469005
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333

Sports Station (1F-35) – 5464254
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
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
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
Stripe (GF-240) – 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) – 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) – 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Feeto! & Waxhaus (BA-13) – 29310612
Hillary Farm (BA-09A)

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

PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Chapayom (Bi-03)
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-)#)

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
Skechers (GF-07) – 54203431
Swan Jewellery (GF-239) – 2917 1020 / 2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

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

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

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

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bebek Garing (DGF-229) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
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
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum  
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
 – 5461279 / 5461270
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869

Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Mango! (DGF - 19A)
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
 – 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Pizza Marzano (DGF - 220)

Basement

REtAil & OthER SERviCESGround floor

REtAil & OthER SERviCESFIRST floor

Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941

Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621

The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

First Love Pattisserie (1F-1C16) – 29171027
Kibo (1F-1C07A)  

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

fAShiOn

fOOD & BEvERAGES

fOOD & BEvERAGES

fOOD & BEvERAGES

fAShiOn
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Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) – 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 

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

fOOD & BEvERAGES

Chatime (2F-16) – 54205422
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
Frozen Express (2F-IC-09) 
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347

Hello Station (2F-27B) – 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL  (2F-08) – 5420 5122
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437

Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) – 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) – 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 

Export (2F-19A) – 5466338
Hardware (2F - 209) – 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) – 29310615
Khaki Kakiku (2F - 1C06B)
Kids Icon ( 2F237) – 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Miniso ( 2F-205 )
 

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

Aneka Citra Snack (2F-018)
Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi  
(2F-05) – 70330797
A&W (2F-27A) – 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)

Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)  
– 29310509
Jolly Time (FTI-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Nasi Goreng Petruk (2F-60) 
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) 
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131

Kkuldak  (2F-15D) – 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Original Cake (2F-17) – 5472630
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)  
Planet Popcorn (2F-IC 05A) – 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 

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

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 
Pempek Kenari (Unit F) 
Roti Bakar (Unit H) 
Siomay Armanda (Unit A) 
Tahu Crispy (Unit C) 
Lyh Art Flowers Cafe & Resto (SFC-05)
King Seafood (SFC-11)
Mr Sei Kosambi (SFC-22)

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Brothers Steak (Unit 19)
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) 
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

REtAil & OthER SERviCESsecond floor

EntERtAinMEnt second floor

SALSA FOOD CITY
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