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pevita Cleo eilen pearce 
memiliki cara untuk 
mengekspresikan dirinya 
melalui fashion.

Heboh dan seru banget acara 
Festival Kuliner Serpong kemarin. 
Kemeriahan begitu terasa setiap 
hari selama 3 minggu, dimulai 
dari tanggal 14 Agustus hingga 6 
September 2015 lalu.

Festival Musim Gugur, 
Summarecon Mal Serpong (SMS) 
menyuguhkan event bertajuk 
“Mid Autumn” yang berlangsung 
mulai tanggal 14 September 2015 
hingga 4 oktober 2015.

Travelers
lets Travels...lets Celebrate 
Moon Cake Festival 505218

Wanita kelahiran 9 
September 1976 ini sedang 
disibukkan dengan 
pengumpulan materi untuk 
album terbarunya.
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Joe Taslim merupakan seorang 
aktor yang sering terlibat dalam 
berbagai film dan menunjukkan 
keahliannya dalam berlaga. Joe 
Taslim yang memiliki nama asli 
Johanes Taslim ini merupakan 
mantan atlet Judo. 
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Tai Chi merupakan 
olahraga yang fokus 
pada upaya melatih 
keseimbangan, kekuatan, 
dan kelenturan.
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perayaan mooncake atau yang lebih dikenal dengan Festival 
mooncake, memang sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia. 
Banyak negara di asia, khususnya, yang mempunyai perayaan 
Kue Bulan ini dengan cara yang unik. Simak ulasannya di rubrik 
travelers. tetapi bila anda ingin merayakan mooncake festival, 
anda tak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Summarecon mal 
Serpong, menyajikan acara yang spektakuler didukung dengan 
dekorasi yang cantik dan unik. Dekorasi ini bisa anda temui di 
lobby Broadway dan unity.

Bagi anda pecinta fashion, jangan lewatkan rubrik fashion 
review, untuk edisi bulan ini smsblast memilih sosok 
menginspirasi untuk anak muda, yaitu pevita pearce. tak 
ketinggalan ada Joe taslim dan Kikan yang berbagi cerita dan 
update dari dunia sepak bola dunia. 

media social belakangan ini sedang ramai membicarakan 
rencana pembuatan film aaDC2, di rubrik intermezzo smsblast 
sudah siapkan informasinya untuk anda. Serta masih banyak info 
update lainnya. Semua bisa anda temukan di smsblast. Happy 
reading!
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hot on sms

Gemerlap Cahaya Bulan

Summarecon Mal Serpong

Festival Musim Gugur atau 
yang biasa dikenal dengan 

Mid Autumn merupakan 
salah satu perayaan 

masyarakat Tionghoa 
dalam menyambut 

datangnya hari raya panen. 
Di tahun ini perayaan 

Festival Musim Gugur jatuh 
pada tanggal 27 September 

2015. 

memeriahkan semarak 

Festival musim Gugur, 

Summarecon mal Serpong 

(SmS) menyuguhkan event bertajuk 

“mid autumn” yang berlangsung 

mulai tanggal 14 September 2015 

hingga 4 oktober 2015. event ini 

juga sering dikenal dengan Festival 

lentera, sudah bisa dipastikan akan 

ada banyak hiasan lentera, lho.

Bekerja sama dengan Bazaar out 

loud, menghadirkan moon light 

Festival yang diisi oleh berbagai 

tenant mulai dari makanan, fashion, 

hingga aksesoris berlokasi di atrium 

Forum, SmS. pengunjung yang hadir 

dihibur dengan aksi dari Kingdom 

parade with traditional Chinese 

Costume yang hadir setiap hari 

dan Fortune teller yang hadir di 

setiap hari Jumat sampai minggu. 

Selain itu kemeriahan lain juga 

terdapat dibeberapa area SmS 

seperti di area Broadway yang 

menyelenggarakan Chinese mini 

Chamber setiap weekend dan 

penampilan yang menarik dari 

Grazia music lesson pada tanggal 

20 September dan 4 oktober 2015. 

event ini diadakan untuk membawa 

semarak semangat musim panen 

di negara asalnya untuk dapat 

memeriahkan perayaan khas 

masyarakat tionghoa tersebut.

SmS disetiap eventnya selalu 

menghadirkan penampilan musisi 

terbaik. Seperti tina toon (24 

September), GaC (26 September), 

Super 9 Boys (27 September), 

Ken the master (3 oktober), dan 

Chibi Chibi (4 oktober) yang 

menghibur pengunjung setiap 

pukul 18.30 WiB di panggung 

atrium forum. untuk pengunjung 

yang belum mengetahui sejarah 

mengenai adanya festival ini dapat 

hadir di panggung atrium Forum 

pada tanggal 27 September dan 

4 oktober 2015 pukul 17.00 

WiB karena SmS menghadirkan 

musical Drama: the history of 

mooncake yang dapat menambah 

pengetahuan seputar festival 

masyarakat tionghoa ini.

Selain itu terdapat pula daily 

performances yang disajikan dalam 

rangkaian acara 

mid autumn, yaitu lantern 

parade, puppet Show, lantern 

making, dan picnic under the 

lunar light yang hadir setiap 

hari Jumat dan Sabtu. Sttt, 

ada lampion dan lentera lucu 

dan unik di area Broadway 

dan unity yang bisa anda 

jadikan ajang foto bersama 

loh. yuk rayakan kemeriahan 

mid autumn Bersama Keluarga 

di hanya di Summarecon mal 

Serpong, your Family mall.
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hot on sms

As I man who has never 

paused at wishing wells. 

Now I’m watching Children’s 

carousels. And their laughter’s 

music to my ears. And I find 

that I’m smiling gently as I 

near. September, the warm 

September of my years”

Bulan September identik 

dengan bulan yang ceria dan 

hangat layaknya kutipan lagu 

dari Frank Sinatra diatas. Sedikit 

berbeda dengan ceria, namun 

Summarecon Digital Center 

(SDC) ingin membawa sedikit 

kebahagiaan yang gemerlap 

di Sparkling September. 

event ini diselenggarakan 

selama kurang lebih 3 

minggu dimulai dari tanggal 

8 - 30 September 2015. 

Sesuai dengan temanya, SDC 

membawa nuansa sparkling 

dengan menghadirkan musisi 

kenamaan indonesia yaitu 

raisa andriana (19 September 

2015) dan yura yunita (26 

September 2015) yang akan 

menyendandungkan suara 

emasnya untuk pengunjung 

setia SDC pukul 19.00 WiB di 

panggung Garden 

Walk. 

pastikan 

anda tidak 

melewatkan momen spesial 

ini ya.

Sedikit berbeda di bulan 

September ini, keceriaan juga 

dibawa dengan kerjasama yang 

dijalin bersama liam mipro 

selaku creator dari event 

Jakcloth dengan menghadirkan 

Jackloth Show mulai tanggal 8 

September hingga 12 oktober 

2015. Seperti yang sudah 

diketahui 

GeMerlap Dan HanGatnya Bulan SepteMBer Jackloth Show merupakan event 

yang sudah dikenal sebagai 

event yang dapat memuaskan 

kebutuhan shop-a-holic untuk 

berbelanja fashion. Jackloth Show 

ini nantinya akan dimeriahkan 

oleh brand-brand lokal ternama 

yang menjual keperluan fashion 

from head to toe seperti t-shirt, 

kemeja, jaket, jumper, sweater, 

denim, celana, tas, topi, aksesoris 

hingga produk lainnya yang 

berhubungan dengan fashion. 

Walaupun brand-brand yang 

dihadirkan adalah brand lokal, 

namun kualitas yang ditawarkan 

tidak kalah baik dengan kualitas 

brand luar negeri. Dengan harga 

terjangkau pengunjung akan lebih 

puas untuk berbelanja segala 

kebutuhan fashionnya.

tidak hanya sekedar berbelanja 

untuk para fashionista, event 

ini juga akan menyuguhkan 

aksi musik-musik berkualitas 

ndonesia. nama-nama seperti 

mocca, netral, the Sigit, 

rosemary, rocket rockers, pee 

Wee Gaskins, Killing me inside, 

locomotive, Souljah, tipe X, dan 

Gangsta rasta juga akan turut 

memeriahkan suasana Sparkling 

September di SDC. mereka akan 

hadir setiap hari Senin di Garden 

Walk Stage.

SDC selalu penuh dengan kejutan 

dan hadiah. Selain menghadirkan 

event musik dan fashion, SDC 

juga memberikan kesempatan 

kepada pengunjung untuk dapat 

memenangkan hadiah fantastis. 

turut menyemarakkan anniversary 

Summarecon mal Serpong 

yang kedelapan, dalam acara 

inceri8le (incridible) rewards, 

SmS membagikan 8 unit honda 

mobilio setiap 2 minggu sekali. 

tentunya pengunjung SDC yang 

berbelanja di SDC juga dapat 

mengikuti undian tersebut 

dan berkesempatan untuk 

memenangkan hadiah menarik 

tersebut. 

Serangkaian acara September 

Sparkling SDC juga dilengkapi 

dengan Saturday & Sunday 

market yang digelar di Brewoks 

Bar, Scientia Square park 

(SQp). Kegiatan ini merupakan 

adaptasi dari negara luar yang 

menghadirkan weekend market di 

daerah tempat tinggal penduduk 

untuk sekedar bercengkerama 

bersama. event ini juga turut 

dihadirkan dengan tujuan 

tersebut sekaligus mengisi waktu 

masyarakat usai berolah raga 

di saat weekend di area SQp. 

pengunjung nantinya dapat 

berbelanja kebutuhan sehari-

hari seperti buah-buahan segar 

yang disediakan oleh the market 

hingga barang antik yang unik. 

tidak hanya itu disini juga 

dihadirkan pameran buku-buku 

inspiring oleh periplus, atau 

potong rambut dengan potongan 

harga 50% dari Kaizen, Sweet 

Desserts oleh manise, cemilan 

hot dog oleh Chilly dog dan 

aktivitas yang seru dan menarik 

dari mirtha Creative. yuk, habiskan 

waktu anda bersama keluarga 

dan teman di Sumamrecon Digital 

Center dan Scientia Square park.
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last event

Heboh dan seru banget acara Festival Kuliner 
Serpong kemarin. Kemeriahan begitu terasa setiap 

hari selama 3 minggu, dimulai dari tanggal 14 
Agustus hingga 6 September 2015 lalu. 
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last event

S
eluruh komponen 
pendukung disiapkan 
secara matang, mulai dari 
pilihan makanan, dekorasi 

hingga suasana dan objek-objek 
terkenal di daerah Sumatera 
utara seakan-akan ‘dipindahkan’ 
kedalam arena Festival Kuliner 
Serpong. 

pembukaan FKS meriah banget, 
dipandu oleh mC ternama Choky 
Sitohang dan meisya Siregar, 
tarian daerah Sumatra utara dan 
kembang api. Perfect for opening 
ceremony! tidak sampai disitu 

pengunjung yang mayoritas 
mencintai keragaman daerah 
Sumatera utara sangat menanti 
penampilan dari dua penyanyi 
asal medan yaitu Viky Sianipar 
dan alex rudiart hutajulu. 
lantunan musik-musik medan 
membuat pengunjung ikut hanyut 
kedalam lagu yang dinyanyikan 
Viky Sianipar. 

Setiap hari panggung utama 
FKS selalu diisi dengan 
performance dari penyanyi 
seperti Jubing Kristianto, Victor 
hutabarat, Kikan, novita Dewi, 

dan rizky ‘Sule’. Kemudian daily 
performance di panggung utama 
FKS diisi oleh trio Batak, uning-
uningan dan live traditional 
music performance dari daerah 
Sumatera utara.

lebih dari 63 stand kuliner 
utama diarena Festival Kuliner 
Serpong dengan beberapa 
menu yaitu martabak medan 
pluit, lap Choi & mie Sop ayam 
medan, lontong medan alay, 
Bihun Bebek 75 pluit Sakti 
hingga oleh-oleh khas medan. 
Selain stand utama terdapat 

pula lebih dari 26 gerobakan 
yang menyajikan menu kuliner 
nusantara yang melegenda. Jadi 
dalam event kuliner ini tidak 
hanya menyajikan makanan khas 
Sumatera utara namun juga 
banyak menghadirkan kuliner 
dari berbagai wilayah indonesia 
yang tentunya banyak diminati 
oleh pengunjung.

Setiap tahunnya festival kuliner 
serpong selalu penuh dengan 
hadiah-hadiah yang dibagikan 
kepada pengunjung melalui 
berbagai cara, seperti kuis-kuis 

di social media hingga kegiatan 
program peduli lingkungan 
yang menguntungkan melalui 
undian. Go Green Technolicious 
merupakan program yang 
menyerukan gerakan peduli 
lingkungan, yang berhadiah lG 
G4 leather, asus Zenfone 2, dan 
Xiaomi yi action Cam. tahun 
ini FKS lebih berbeda karena 
ada event Wine & Cheese Expo. 
event tersebut berlanjut di area 
la piazza, Sentra kelapa Gading 
pada tanggal 14-23 agustus 
2015 lalu yang diikuti 5 importir 
wine besar di daerah Jakarta. 

Dalam event ini pengunjung 
mencicipi wine import, mengikuti 
workshop wine hingga cooking 
demo secara gratis. Seru!

Festival Kuliner Serpong selalu 
hadir dan penuh kejutan setiap 
tahunnya, tidak hanya sekedar 
event kuliner, tapi juga FKS 
memberikan pengalaman 
baru yang unik untuk setiap 
pengunjungnya. tunggu 
kemeriahan yang akan dibuat 
oleh FKS tahun depan. Sampai 
jumpa di Festival Kuliner Serpong 
selanjutnyaaa....
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accessories

Sebagai merek alas kaki yang telah berkembang 
sejak awal tahun 2011, Wakai telah dikenal sebagai 
alas kaki dengan konsep gaya hidup yang mudah 
dan menyenangkan.

m
erek ini mengakui 
industri seni 
dan mengambil 
inspirasi dari 
proses desainer 

kreatif. musim ini. Wakai 
berkolaborasi dengan seniman 
Keith haring, untuk koleksinya 
tahun ini dengan memproduksi 
beberapa koleksi limited edition 
sebagai bentuk cinta terhadap 
karya seni. Kolaborasi ini 
menemukan pasangan yang 
lebih baik estetis dan konseptual 
dengan desain konsep terbaru 
yang memajukan tehnik sketsa 
blok yang berwarna-warni. 
haring berani menampilkan 
sketsa dan cetak ke alas kaki 
berbahan kanvas dan produk 
pakaian. Keith haring adalah 

seorang seniman dan aktivis 
yang sering menggunakan seni 
untuk berbicara pada isu-isu 
sosial . Dia adalah salah satu 
seniman terbaik yang merespon 
budaya pop street culture di era 
80an. haring mengembangkan 
pop - gravity estetika yang 
berbeda dengan pola garis 
desain seperti cairan, desain 
garis tebal, padat dan dengan 
garis pola luas yang berirama. 
Wakai memberikan desain 
produk terbaru yang pastinya 
menjadikan Wakai sebagai alas 
kaki dengan gaya hidup yang 
memberikan kenyamanan dan 
berkesan casual. Dapatkan 
koleksi terbaru Wakai dengan 
koloborasi dari Keith haring di 
Wakai Summarecon mal Serpong.

dengan seniman 
BerkolaBorasi
keith haring
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Style
Pevita 
Pearce

in style

Pevita Pearce, namanya sering muncul diberbagai film 
indonesia yang menjadi perbincangan masyarakat khususnya 
remaja indonesia. pevita Cleo eilen pearce atau yang biasa 
dipanggil pevita pearce merupakan aktris indonesia yang 
membintangi beberapa film seperti ‘Tenggelamnya Kapal Van 
Der Wijck’ dan ‘5cm’ ini memiliki cara untuk mengekspresikan 
dirinya melalui fashion.

perempuan yang biasanya dipanggil 

pev ini dapat menempatkan dirinya 

dalam hal fashion, namun dalam 

kesehariannya pev seringkali 

mengenakan fashion casual. hal 

tersebut membuat dirinya dianggap 

agak sedikit tomboy namun 

tetap terlihat cantik dan elegant. 

perempuan kelahiran 6 oktober 

1992 ini seringkali memberikan 

inspirasi kepada perempuan di 

indonesia melalui foto-foto Outfit 

of the day yang di share di akun 

Social media instagram-nya. 

Dalam setiap postingan-nya pev 

terlihat lebih ingin menonjolkan 

sisi simpel-seksi-classy dan hippies. 

Dengan lebih banyak menggunakan 

warna-warna yang natural dan 

ditambah dengan beberapa 

aksesoris seperti cincin dan 

kalung. terlihat dari kecintaannya 

terhadap aksesoris pev memiliki 

bisnis aksesoris yang diberi nama 

‘hippearce’. Dalam berbagai 

kesempatan pev terlihat cantik 

dengan fashion yang dikenakannya 

mulai dari keseharian hingga saat 

ia menghadiri suatu acara.

Seperti foto yang diunggahnya di 

akun instagramnya pev terlihat 

sangat simpel dan cantik dengan 

short pants pink yang dipadukan 

dengan white blouse. membuat pev 

terlihat santai namun tetap cantik. 

Beanie hat menjadi salah satu 

fashion item yang sering digunakan 

oleh pev, membuat tampilannya 

terlihat lebih smart. Dipadukan 

dengan kacamata dan aksesoris 

kalung yang digunakan.

pevita lebih terlihat sangat 

natural untuk riasan di wajahnya, 

ia jarang terlihat ‘repot’ dengan 

make-up. lain hal nya ketika ia 

menghadiri sebuah acara berbasis 

internasional beberapa waktu 

lalu. pev terlihat sangat elegant, 

smart dan seksi dengan mini dress 

yang digunakannya. Mini dress 

yang dikenakannya membuat pev 

sangat anggun dan tetap simple 

dengan aksesoris kalung yang 

digunakannya. Kemudian ditambah 

dengan Hand Bag dan heels 

berwarna senada dengan warna 

kulit-nya. tatanan rambut bun 

dengan efek sedikit berantakan 

tetap membuat pev semakin stylish. 
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KIe 
White Shirt h&r by Star Dept-Store

Sweater h&r by Star Dept-Store
Jeans by Star Dept-Store Key 

Clothes Stripes by Star Dept-Store
trousers Black by Star Dept-StoreloKaSi: thai alley, 

SummareCon mal SerponG

loKaSi: BroaDWay, 

SummareCon mal SerponG

“The difference between style 
and fashion is quality.” 

“Fashion fades, 
only style remains the same.”

-Giorgio Armani- -Coco Chanel-
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Key
Outer Simplicity by STAR Dept-Store
Dress Surfer Girl by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own

KIe
Shirt H&R by STAR Dept-Store
Jeans Mobile Power by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own

-BiBle-

“let no one JuDGe you in FooD 

or in DrinK, or reGarDinG a FeStiVal 

or a neW moon or SaBBathS.” 

loKaSi : oJiya Serenity ponD
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loKaSi : thai alley, 

SummareCon mal 

SerponG

loKaSi : penCiouS, 

SummareCon mal 

SerponG

Key 
Dress Lurie 
by Raden Sirait 
by STAR Dept-Store

Key 
Outer Qonita Gholib 
by STAR Dept-Store
Sweater by STAR Dept-Store
Trousers by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own

KIe 
Shirt Osella by STAR Dept-Store
Jeans Mobile Power by STAR Dept-Store
Sweater Mobile Power by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own
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“Rare as 
is true love, 

true friendship 
is rarer.” 

-Jean de La Fontaine-

loKaSi: Sunny SiDe up, SummareCon mal SerponG

Key
T-shirt Yellow Exit by STAR Dept-Store
Overall Floral Exit by STAR Dept-Store

Shoes by Model’s Own

KIe
Shirt H&R by STAR Dept-Store

Jeans Mobile Power by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own

pHotoGrapHer : ely rICarDo
MaKe up artISt : JulIta tan

StylISt : nIKIta nazHIra
MoDel : Key eSter & KIe
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taste the food

K

Si Kue Bulan
Manis dan Legitnya

ue penganan tradisional 
masyarakat tionghoa ini menjadi 
sajian wajib pada setiap perayaan 
Festival musim Gugur setiap 
tahunnya. Di indonesia, kue bulan 
biasanya dikenal dalam Bahasa 
hokkian-nya, gwee pia atau tiong 
chiu pia. Kue bulan biasanya 
berbentuk bundar atau persegi, 
dan dibuat dari kulit tipis yang 
menutupi bagian isi yang pekat 
manis, terkadang berisi kuning 
telur asin. Secara tradisional, kulit 

kue bulan terbuat dari adonan 
coklat yang kenyal yang dibuat 
dari lemak babi. Saat ini, telah 
muncul dari inovasi koki-koki 
handal jenis-jenis kulit kue bulan 
lainnya, seperti yang terbuat 
dari kulit renyah dan yang tipis 
seputih salju.

mengingat perayaan ini sudah 
semakin mendekat, yaitu 
akan diperingati di tanggal 27 
September tahun ini, sudah 

Saat perayaan Mid Autumn Festival biasanya orang mulai 
mengirimkan kue bulan pada rekan dan keluarga sebagai 
simbol keutuhan keluarga. pada malam hari mereka 
berjalan-jalan keluar dan mengunjungi tepi danau menikmati 
pancaran cahaya bulan. itu sebabnya perayaan ini selalu 
dikaitkan dengan kue bulan.

seharusnya kamu mempersiapkan 
penganan wajib ini untuk 
nantinya dinikmati bersama 
keluarga atau diberikan kepada 
kerabat dekat. ada beberapa 
orang yang cukup ahli dalam 
mengolahnya sendiri. namun 
bagi anda yang belum fasih, 
kue bulan atau moon Cake bisa 
didapatkan di tenant-tenant SmS 
seperti the Duck King, Bread 
talk atau mau versi es krim dari 
haagen Daaz.

the Duck King menawarkan 
promo menarik bagi anda yang 
ingin membeli kue bulan, baik 
dengan pilihan double egg yok 
atau single egg yolk dalam 
jumlah satuan atau dikemas 
dalam box, yang dibandrol mulai 
harga rp 56.000 - 105.000,- 
untuk satuan atau rp 336.000 
- 420.000,- untuk paket box. ada 
pilihan kue bulan dalam berbagai 
rasa dengan pilihan snowskin 
juga loh. Sttt, untuk anda yang 
membeli 10 box akan diberikan 
free 1 box kue bulan. Kunjung 
the Duck King di lantai 1 SmS.

Bread talk juga memberikan 
promo spesial untuk anda 
yang ingin membeli moon Cake 
untuk hari spesial. Beli aneka 
mooncake dengan harga spesial 
mulai dari rp. 218.000 saja. 
Bread talk berlokasi di lantai 
dasar SmS. atau ingin mooncake 
dalam kemasan spesial? Coba 
mampir ke haagen-Daaz yuk. 
toko es krim yang sudah 
tersebar di penjuru dunia ini 
menghadirkan sajian mooncake 
unik dengan bahan dasar es 
krim yaitu Serenity - Strawberry 
with Mango sorbet dan Harvest - 
Vanilla with Mango Sorbet. menu 
spesial ini bisa anda dapatkan di 
semua toko haagen-Dazs selama 
bulan September. 
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taste the food

V

Merebaknya Hong Kong Waffle dikalangan anak muda dijadikan 
peluang oleh eggO Waffle dalam memperkenalkan menu 
andalannya. Dengan bentuknya yang unik yaitu bulat seperti telur, 
membuat waffle ini memliki daya tarik tersendiri bila dibandingkan 
dengan gerai waffle Belgia pada umumnya. 

Cita Rasa Kelezatan 
eggO Waffle

anilla, pandan, Strawberry, 
mocca, Chocolate, Black Forest 
hingga Banana menjadi pilihan 
rasa adonan yang dapat dipilih 
oleh pelanggan eggo Waffle. 
pelanggan juga dapat memilih 1 
hingga 3 topping sesuai selera. 
Chocolate Chip, Cheese, Oreo, 
Kaya, Almond, Durian, Fire 
Floss, M & M’s, Nutella, Skippy 
hingga Tuna Mayo cocok dipadu- 
padankan dengan berbagai 
macam adonan yang ada.

pada gerainya yang berlokasi 
di lantai 1 Summarecon mal 
Serpong, pengunjung dapat 
mencoba rasa otentik dari 
hongkong waffle ini dengan 
memesan secara take away. 
namun tidak mengurangi minat 
para pengunjung untuk terus 
mencoba berbagai variasi rasa 
yang ditawarkan. Sudah dapat 
dipastikan pengunjung pasti akan 
selalu kembali datang untuk 
merasakan nikmatnya waffle ini 
apalagi disantap selagi masih 
hangat.

aroma harum cenderung manis 
selalu tercium saat melewati 
gerai waffle ini. Sudah dapat 
dipastikan, menjadi daya 
tarik utama yang menjadikan 
pengunjung tergoda untuk 
mampir dan membawa pulang 
sekantung waffle berbentuk unik 
ini. Dengan mengusung slogan 
pinch and bite, waffle ini enak 
disantap dengan berbagai cara 
baik dicubit ataupun digigit 
langsung. Bahan- bahan pilihan 
dan berkualitas dipilih agar cita 
rasa waffle ini selalu terjaga 
yaitu renyah di luar, lembut di 
dalam, manis serta hangatnya 
waffle yang selalu fresh duntuk 
disantap. Hmm lezaaatt!
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family

a
sal mula adanya 
festival moon cake 
ini diceritakan 
berbeda-beda namun 

ada beberapa yang populer 
diantaranya yaitu cerita ini 

bermula pada masa pemerintahan 
Kaisar yao (2000 Sm), yang 
pada saat itu terdapat seorang 
pemanah ulung bernama hou 
yi. Konon pada saat itu, bumi 
dikelilingi 10 matahari yang 

bergantian menyinari bumi, 
hal tersebut berdampak pada 
kondisi masyarakat yang menjadi 
kekeringan. Kemudian hou yi 
diperintahkan untuk memanah 
kesembilan matahari hingga 

Tradisi 

Di indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, ditambah lagi 
dengan berbagai budaya yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat 
indonesia berketurunan Tionghoa. Mungkin masih banyak dari kita yang 

belum mengetahui adanya Festival mooncake atau kue bulan.

tersisa satu bulan. Setelah ia 
berhasil menjalankan perintah 
tersebut, hou yi pun diberikan 
hadiah berupa pil keabadian.

namun seorang penjahat bernama 
Feng meng berniat untuk mencuri 
pil keabadian tersebut dikediaman 
hou yi. agar pil tersebut tidak jatuh 
ketangan yang salah, Chang er 
(istri hou yi) menelan pil tersebut 
dan seketika tubuhnya terbang 
kelangit. lalu hingga kini dipercaya 
bahwa selama pertengahan musim 
gugur, saat bulan bulat penuh dan 
bersinar benderang, tampak siluet 
bayangan Chang er dan kemudian 
dikenal sebagai Dewi Bulan. untuk 
menghargai pengorbanan Chang 
er dan menyerukan perdamaian di 
muka bumi masyarakat China pun 
mewujudkannya melalui kue manis 
dan buah-buahan. Kemudian tradisi 
ini berkembang menjadi Festial kue 
bulan.

perayaan tersebut juga dilakukan 
oleh masyarakat tionghoa di 
indonesia. Dalam kalender China 
mooncake festival atau festival 
kue bulan diperingati setiap hari 
ke-15 pada bulan ke-8 setiap 
tahunnya. Ditahun 2015 ini 
Festival mooncake jatuh pada 

15 September 2015. Kue bulan 
terdiri dari bermacam rasa, mulai 
dari rasa tradisional hingga kreasi 
modern. rasa tradisional terbuat 
dari kacang merah, biji teratai putih 
dan teratai merah dipadu telur asin. 
Sedangkan kreasi modern terbuat 
dari bermacam bahan. Kue bulan 
ini juga sering disajikan pada saat 
imlek oleh masyarakat tionghoa. 
Festival Kue Bulan juga dirayakan 

oleh warga tionghoa di indonesia 
yang masih menjalankan tradisi. 
pada hari istimewa itu, mereka 
berkumpul bersama keluarga untuk 
menikmati hidangan istimewa dan 
kue bulan sambil minum teh China. 
Juga ada tradisi menghantarkan 
kue bulan kepada kerabat dan 
sahabat diiringi harapan baik bagi 
semua orang. Dan tradisi ini masih 
terus dilakukan hingga sekarang.

Mooncake
secara 
Turun-Menurun
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Let's WorkOut 

Melatih 
KeseiMbangan 

Tai Chi merupakan olahraga yang fokus pada 
upaya melatih keseimbangan, kekuatan, dan 
kelenturan melalui gerakan lambat mengalir 
dikombinasikan dengan pengembangan 
imajinasi dan pernafasan yang dalam. 
pada gerakan Tai Chi kita dituntut untuk 
melakukan olah pernafasan dengan 
sebaiknya.

Dengan thai Chi 

t
ai Chi merujuk pada 
pengertian lama dalam 
phylosophy China. Keberadaan 
/ keseimbangan alami yang 

berputar terus menerus. Keberadaan 
manusia adalah statusnya sebagai 
bagian dari alam semesta. 
Seperti keberadaan seorang 
bayi didalam kandungan ibu. 

Banyak pendapat berlainan 
tentang asal muasal tai Chi Quan. 
ada yang mengatakan bahwa itu 
adalah ciptaan dari Zhang Sanfeng 
pada jaman dinasti Song (961 – 1279) 
sementara yang lain mengatakan 

bahwa itu diciptakan oleh han 
Gongyue dan Cheng lingxi pada 
jaman Dinasti liang (502 – 557). 
ada juga yang mengatakan bahwa 
itu diciptakan oleh Xu Xuanping 
atau li Daozi pada jaman dinasti 
tang (618 – 907). hingga saat ini 
tidak ada catatan sejarah yang 
dapat membuktikan kebenarannya. 
antara legenda dan catatan 
bercampur menjadi satu. 

Setelah perkembangan bertahun-
tahun, berbagai gaya tai Chi 
diciptakan. yang paling populer dan 

berkembang luas 
adalah 5 gaya 
berikut : tai Chi 
Quan gaya Chen, 
tai Chi Quan gaya 

yang, tai Chi Chuan 
gaya Wu , tai Chi Quan gaya 

Wu yuxiang dan tai Chi Quan 
gaya Sun. meskipun banyak gaya 

dan bentuk, tetapi gerak tai Chi 
Chuan tetap kalem, lembut, relax 
tetapi penuh konsentrasi. Dalam 
tai Chi Quan tulang punggung 
adalah pusat gerak putaran (pivot) 
dimana semua bagian badan yang 
lain bergerak disekelilingnya. 
Kekuatan dan daya dibangun dari 
tulang punggung dan pinggang 
sebelum disalurkan ke tangan dan 
kaki. Gerakannya semua dilakukan 

dengan perlahan, terus menerus 
berkesinambungan dan lembut. 
Kekerasan dibangun didalam 
kelembutan. yang ada berasal dari 
yang tiada. Semua pelaku tai Chi 
diminta bernafas secara halus dan 
terus menerus. energy yang berasal 
dari dalam di cerminkan dalam 
gerak dan tindakan diluar. 

tahun 1956, pemerintah China 
kemudian menciptakan jurus 
standar untuk pengajaran senam 
taichi  sebagai bagian dari olahraga 
wushu, yang dikenal dengan nama 
‘’24 langkah taiji Beijing’’ dan 
‘’42 langkah taiji kompetisi’’ pada 
tahun 1989. Kedua set standard 
ini dianggap lebih mudah untuk 
diajarkan dan ditampilkan daripada 
jurus tradisional yang lebih panjang 
dan sulit. Gerakan dasar tai Chi 
sebenarnya terdiri dari 13 sikap 
gerakan dasar. tiga belas sikap 
gerakan dasar berasal dari 8 gerak 
dasar tangan dan 5 gerak dasar 
kaki yang mengacu pada simbol tai 
Chi itu sendiri yaitu Bagua (Delapan 
Diagram) dan Wuxing (lima unsur). 

Jika diamati, beberapa gerakan 
tai chi hampir mirip dengan yoga. 
Bedanya bila yoga merupakan 
meditasi statis, maka tai Chi 
adalah movement meditation atau 

meditasi bergerak. pada yoga, 
gerakan yang dilakukan lebih pada 
pose statis pada gaya tertentu. 
Sedangkan pada tai Chi lebih 
banyak gerakan, dan setiap gerakan 
dilakukan tanpa mengerahkan 
energi, mengalir lembut seperti 
air. lutut selalu ditekuk dan tubuh 
tidak boleh bergerak naik turun. Di 
balik kelembutan itu, sebenarnya 
setiap gerakan tai Chi mengolah 
setiap persendian di tubuh. 

Bagi pemula ada 8 gerakan atau 
jurus yang bisa dilakukan untuk 
memulai dasar berlatih tai Chi. 
Sementara untuk tingkatan yang 
lebih mahir ada 16-24 jurus yang 
diperkenalkan. Setiap gerakan 
dilakukan secara mengalir tanpa 
tenaga, tetap rileks dan mengatur 
pernapasan. tai Chi yang memiliki 
gerakan berkesinambungan 
dipercaya mampu mencegah 
pengapuran pada persendian 
tulang. Karena itu mereka yang 
masih muda sangat disarankan 
untuk melakukan olah tubuh. Nah, 
bagi anda yang belum pernah 
mengenal tai Chi, dan ingin berlatih 
thai Chi secara baik dan benar, 
kini saatnya untuk mulai melirik 
dan berlatih olah raga ini. Selamat 
berolah raga.. 
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box office

MOVies On august 2015 MOVies On august 2015

Berlatar belakang awal 1960-an, pada puncak 

perang Dingin, “the man From unCle” berpusat 

pada agen Cia napoleon Solo dan agen KGB ilya 

Kuryakin. Dipaksa untuk menempatkan permusuhan 

selain lama, dua tim di sebuah misi bersama untuk 

menghentikan sebuah organisasi kriminal misterius 

internasional yang bertekad mendestabilisasi 

keseimbangan sebuah kekuasaan yang rapuh melalui 

proliferasi senjata nuklir dan teknologi. 

u.n.c.L.e 
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the maze runner: the Scorch trial mengisahkan tentang 
kelanjutan petualangan thomas (Dylan o’Brien) dan sahabatnya 
untuk memecahkan petunjuk organisasi misterius bernama 
WCKD yang dulu mengurung mereka dalam labirin. perjalanan 
tersebut membawa mereka ke Scorch, sebuat tempat asing yang 
penuh jebakan berbahaya. Dengan kerjasama thomas dan para 
Gladers yang jauh lebih unggul dari kelompok WCKD, maka 
terungkaplah rencana WCKD yang cukup mengejutkan. 

Film action barat berjudul “the transporter refueled” ini 
merupakan film yang masih bercerita tentang Frank martin 
(ed Skrein). Seperti peraturan sebelumnya, Frank memiliki 3 
aturan yaitu tidak merubah kesepakatan, tidak ada nama dan 
tidak membuka isi paket. Frank disewa oleh seorang wanita 
bernama anna (loan Chabanal) dan ketiga temannya. namun 
Frank sadar bahwa dia sedang dipermainkan. Suatu hari, anna 
dan ketiga temannya menyewa jasa Frank, hal ini membuatnya 
sadar bahwa dia tengah dipermainkan. pada akhirnya, 
Frank terpaksa membantu mereka mendapatkan geng yang 
melakukan perdagangan manusia karena anna telah menculik 
ayah Frank (ray Stevenson). Bagaimana kisah seru dan 
berlikunya antara anna, frank dan Geng?

Film animasi barat berjudul “hotel transylvania 2” ini 
merupakan film animasi yang bercerita tentang Dracula 
(adam Sandler) yang merasa khawatir akan cucunya, 
Dennis. Dennis belum menunjukkan tanda-tanda 
sebagai seorang vampire. Sang Dracula pun mencoba 
melatih Dennis dalam sebuah camp pelatihan untuk 
menjadi seorang monster. ayahnya Dracula bernama 
Vlad (mel Brooks) menyadari bahwa cicitnya tersebut 
tidak berdarah murni vampir. lalu keadaan pun menjadi 
semakin runyam sewaktu Vlad mengetahui bahwa 
manusia diterima di hotel transylvania. Suara difilm 
animasi ini banyak diisi oleh artis hollywood seperti 
adam Sandler dan Selena Gomez. Film ini akan segera 
dirilis pada 25 november 2015 mendatang. 

Where is my romeo film dengan genre romantis 
ini diperankan oleh al Ghazali, Verrell Bramasta 
dan mentari De marelle. Film yang bercerita 
tentang seorang gadis cantik bernama Carrie 
(mentari de marelle) yang jatuh cinta dengan 
novel karangan William Shakespeare romeo 

and Juliet. Dia yakin, pasti akan ada romeo 
yang diciptakan untuk dirinya di luar sana. 
Dimana film ini merupakan sekuel film lDr 
yang diperankan oleh al Ghazali beberapa 
waktu lalu. 

Where is My romeo
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book store

Ayah
Andrea Hirata

paulo Coelho

FInD out at GraMeDIa/1F-01/SuMMareCon Mal SerponG/pHone: 021 - 5464699/5464877

Saat-saat penuh inspirasi 
(The Magical Moment)

tweet-tweet paulo Coelho sering kali mengajak kita 
menghadapi pertanyaan-pertanyaan tak terjawab 
tentang hidup. Kalimat-kalimat bijaknya telah memukau 
jutaan followers di seluruh dunia. Dalam buku ini, 
paulo Coelho mempersembahkan hadiah yang sangat 
istimewa dan orisinal: kumpulan tweet terbaiknya 
dengan ilustrasi karya Joong hwan hwang. Kini saatnya 
membuka gerbang menuju saat-saat penuh inspirasi 
melalui buku di tangan anda. paulo Coelho merupakan 
salah satu penulis dengan karya yang paling banyak 
dibaca di dunia saat ini. paulo telah menerima sejumlah 
penghargaan internasional atas karya-karyanya, 
termasuk Crystal award dari Forum ekonomi Dunia. 
novel Saat - Saat penuh inspirasi karya paulo Coelho 
ini cocok menemani anda di kala santai.

Seorang lelaki bernama Sabari tak henti-hentinya berusaha 
untuk mengejar perempuan bernama marlena. meski ditolak 
marlena berkali-kali ia tak gentar dan tetap mencari cara 
untuk mendapatkan pujaan hatinya. Dibantu ukun, tamat, 
toharun, serta sahabat lainnya, Sabari konsisten untuk mencuri 
hati marlena. Sementara di belahan bumi lain, seorang anak 
bernama amiru begitu mengagumi ayahnya yang amat 
mencintai radio kesayangannya. Suatu hari, radio kesayangan 
ayah amiru harus digadaikan untuk membiayai pengobatan 
ibu amiru. akankah amiru berhasil mewujudkan impiannya 
untuk menebus radio ayahnya? lalu bagaimana kelanjutan 
kisan cinta Sabari dan marlena? andrea hirata masih konsisten 
menggunakan gaya bahasa sastra lama namun tetap sederhana 
dan dapat dimengerti oleh semua usia. terdapat puisi-puisi yang 
mengingatkan pembaca akan keragaman bahasa indonesia. 
novel ayah karya andrea hirata ini layak anda miliki.
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music

Avicii 
release album Sophomore 
bertajuk “Stories”

Setelah 20 tahun, Kembali 
Konser di Indonesia

Bon Jovi

Stadiun Gelora Bung Karno (GBK) menjadi saksi bisu 
kembalinya band rock legenda asal new Jersey, amerika 
Serikat, Bon Jovi. Setelah terakhir menggelar konser di 
indonesia pada 20 tahun lalu, kini Bon Jovi membuat 
kerinduan fansnya di indonesia terobat. animo masyarakat 
indonesia yang begitu tinggi membuat Bon Jovi sangat 
senang hingga mereka mengucapkan terima kasih berkali-
kali di konser mereka.

tampil didepan 40.000 penonton di GBK banyak setlist lagu 
yang dimainkan dari Band legendaris ini. Dibuka dengan 
lagu That’s What The Water Made Me diantaranya hits 
mereka seperti It’s My Life, Have a Nice Day, Who Says You 
Can’t Go Home, Lost Highway serta hits mereka lainnya lalu 
ditutup dengan hits Livin’ On A Prayer, bahkan lagu terbaru 
mereka yakni Burning Bridges (2015) dipersembahkan untuk 
para fans.

DJ ternama asal Swedia yakni tim Bergling 
atau biasa dikenal dengan sebutan panggung 
avicii memberikan beberapa detil kabar seputar 
pengeluaran album Sophomore terbaru miliknya 
yakni Stories. Dengan direlease 2 single 
terbarunya yakni “For a Better Day” & “the 
Grinding”. rencananya album terbaru avicii ini 
akan release pada 25 September 2015.

pada lagu “For a Better Day” akan berkolaborasi 
dengan alex ebert seorang pemenang Golden 
Globe award dimana lagu ini akan dibuat seperti 
hits avicii yang lain layaknya “Wake me up” 
dan “hey Brother”. Sedangkan pada lagu “pure 
Grinding” akan dibalut dengan perpaduan antara 
hip/hop, Soul beserta suara-suara cinematic 
yang beratmosfer elektronik dimana lagu ini 
berkolaborasi dengan Kristoffer Fogelmark. 
untuk single lain seperti “the Days”, “the 
nights” dan “Feeling Good” rumornya juga akan 
dimasukkan ke tracklist di album terbaru milik 
avicii ini. So, kita tunggu saja guys!
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close up

Taslim
Joe
Joe Taslim merupakan seorang aktor yang 
sering terlibat dalam berbagai film dan 
menunjukkan keahliannya dalam berlaga. 
Joe Taslim yang memiliki nama asli Johanes 
Taslim ini merupakan mantan atlet Judo.

Ketika menjadi 
seorang atlet 
nampaknya taslim 

sangat mendedikasikan dirinya, 
dengan meraih medali emas 
di ajang South east asia Judo 
Championship Singapore 1999, 
medali perak di ajang Sea Games 
2007 dan medali emas di ajang 
pekan olahraga nasional 2008.
aktifnya taslim dalam dunia 

entertainment dimulai dari dirinya 
mengikuti berbagai casting untuk 
berbagai film pada 2009. Setelah 
perjalanan yang cukup panjang, di 
tahun 2010 taslim berkesempatan 
untuk mendapatkan peran difilm 
indonesia yang mendunia yaitu 
The Raid:Redemption. Dalam 
film tersebut taslim sangat 
memanfaatkan keahlian bela diri 
yang dimilikinya, dan taslim pun 

berperan sangat epic dalam 
film, tersebut.

Setelah The Raid:Redemption, 
kehlian taslim dalam bela diri 

nampaknya menjadi nilai lebih 
seorang aktor. Joe taslim dipercaya 
berperan dalam film Hollywood 
yang setiap kemunculannya film 
ini menjadi Box Office movie 
yaitu Fast and Furious 6. Dalam 
film tersebut taslim berperan 
sebagai Jah yang merupakan 
seorang pembunuh berdarah 
dingin. taslim menunjukkan 
kebolehannya dalam bela diri 
dengan beradegan pertaruangan 
tangan kosong melawan roman 
pierce (tyrese Gibson) di stasiun 
Waterloo london. lewat Fast and 
Furius 6 juga taslim mengenalkan 
bahasa indonesia dengan 
berdialog menggunakan bahasa 

indonesia. hal itu 
menjadi sebuah 
kebanggan 
tersendiri untuk 
Joe taslim dan 
masyarakat 
indonesia.
 taslim pun 
kabarnya akan 
ikut bermain 
di film besutan Justin 
lin ‘lagi’ yaitu Star Trek 
Beyond. Sampai saat 
ini, taslim belum bisa 
bercerita banyak mengenai 
keterlibatan dirinya dalam 
film tersebut. Dalam film 
yang akan dirilis pada 2016 
tersebut taslim akan memiliki 
peran penting. apakah taslim 
benar akan terlibat dalam 
film tersebut? Kita lihat nanti.
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on stage

Kikan : 

Stop
Please!

Kikan namara atau yang akrab dikenal dengan Kikan merupakan seorang 

penyanyi dengan jenis suara yang khas. Wanita kelahiran 9 September 1976 

ini sedang disibukkan dengan pengumpulan materi untuk album terbarunya.

i
a pun sedikit membocorkan isi album 
selanjutnya yaitu akan lebih kental dengan 
era 90’s dengan kategori pop rock. “nanti di 
album itu akan lebih banyak sound 90’s-nya 

karena aku besar di era tersebut yang memiliki 
influence yang sangat besar untuk perjalanan 
musik-ku”, ungkap Kikan. Dengan menghadirkan 
era 90’s dialbumnya Kikan memiliki tujuan untuk 
menghidupkan kembali era tersebut.

perkembangan musik di indonesia saat 
ini menurut pandangan Kikan sangat 
memprihatinkan, karena dengan maraknya 
pembajakan membuat musisi indonesia 
khususnya merasa sangat dirugikan. namun Kikan 
menghadapi permasalahan tersebut dengan 
lebih bijaksana, Kikan mengatakan bahwa hal 
tersebut memang sudah tidak dapat terbendung 
lagi. teknologi yang semakin canggih semakin 
mempermudah oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran 
hak cipta tersebut. “Kita sebagai artis yang 
berkarya sudah melakukan berbagai macam cara, 
tetapi memang lebih banyak yang lebih pintar 
diurusan teknologi seperti itu” jelas Kikan. 

permasalahan hak cipta ini memang tergolong 
sangat masive sulit untuk diberantas, memang 
harus memiliki ketegasan untuk para pelanggar 
hak cipta. Setiap musisi memiliki perbedaan 
untuk menghadapi hal semacam ini, “nah untuk 
menghadapi masalah ini musisi memiliki cara 
tersendiri untuk menghadapinya, ada yang 
memang kasih albumnya secara gratis dan lain 
lain dan menurut aku itu hal yang sah”, tutur 
Kikan. menurut Kikan ide yang diciptakan itu 
sangat mahal dan ide tersebut yang seharusnya 
dilindungi, akan menakutkan apabila para musisi 
pada akhirnya tidak tertarik untuk berkarya lagi 
karena hal pelanggaran hak cipta ini.

Cara lain untuk mensiasati ‘kerugian’ musisi yaitu 
dengan menjual karya nya melalui internet seperti 
di itunes namun sepertinya Kikan lebih memilih 
untuk memiliki karya berbentuk fisik, “kalau aku 
pribadi selalu ingin punya karya bentuk fisiknya, 
jadi terserah mau laku atau gak laku dan orang 
lebih milih beli di itunes ya nggak masalah, tapi 
kalo buat aku album fisik masih penting dan 
dibutuhkan”, jelas Kikan.

So, guys mulai sekarang kita harus bisa untuk 
tidak menjadi pelanggar hak cipta. 

Piracy
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AnAk JAJAn: 
Foodie Hits Seantero Jakarta

community

Mendatangi sebuah tempat makan, mencicipi menu makanan 
di sana, kemudian memotret secantik mungkin untuk di share 
ke media sosial, terdengar sangat menyenangkan bukan? 
rasanya belum “afdhol” jika tidak memotret makanan sebelum 
makan, hehehe.. itulah yang dijalani pasangan Julia Veronica 
dan Marius Tjenderasa. 

B
erawal dari hobi berburu 
makanan di tempat-
tempat yang baru 
dikunjungi, Julia dan 

marius memiliki keisengan untuk 
mendokumentasikan setiap 
makanan yang dicobanya ke 
dalam sebuah blog yang bernama 
anak Jajan. “Kami sering lupa 
pernah makan di mana saja dan 
apa menunya. akhirnya, kami 
membuat food diary,” ungkap Julia.

tidak hanya berbagi ulasan 
makanan, dalam blog tersebut 
Julia yang disebut sebagai “mrs.

Jajan” dan marius sebagai “mr.
Jajan” juga berbagi resep masakan, 
pengalaman wisata dan belanja, 
beserta ulasan hotel dan lounge 
yang mereka datangi kepada para 
pembacanya yang disebut sebagai 
“Sahabat Jajan”. Siapa sangka, 
keisengan yang mereka lakukan 
berbuah manis. Blog yang dirilis 
pada tahun 2011 itu diminati 
banyak pembaca yang hingga 
kini berhasil menjaring 351.000 
pageview setiap harinya.

tidak hanya berbagi cerita mereka 
di blog, Julia dan marius juga 

merambah ke media sosial yang 
sedang digandrungi banyak orang. 
melalui akun @anakjajan, pasangan 
ini berbagi informasi makanan 
dan tempat makan terkini. hal 
ini memudahkan para pecinta 
makanan atau foodies untuk 
mendapat informasi dan berbagi 
(sharing) dengan pengguna media 
sosial lainnya. Kemampuannya 
dalam memberikan ulasan dan 
memotret makanan membuat 
pasangan Julia dan marius 
dinyatakan sebagai salah satu 
“The Best Foodies” versi Jktgo.com 
dan meraih berbagai penghargaan 
dalam kompetisi blog kuliner.

Nah, bagi anda yang suka 
kuliner, mulailah untuk memotret 
makanan sebelum makan dan 
membagikannya di media 
sosial. Dengan begitu kalian 
bisa mendapat dan memberikan 
informasi terkini seputar kuliner 
kepada para foodies lainnya di 
meda sosial. Siapa tau nanti anda 
bisa mengikuti jejak Julia dan 
marius.. Well, good luck! 
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travelers

Lets Travels...
Lets Celebrate

Moon Cake Festival

perayaan Kue Bulan 
atau Moon Cake Festival 

merupakan perayaan yang 
paling populer dikalangan 
masyarakat Tionghoa di 
pelbagai pelosok dunia. 
perayaan pertengahan 
Musim Gugur ini dalam 

bahasa inggris juga dikenal 
dengan sebutan Mid-Autumn 

Festival. 
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lain negara, lain pula cara untuk 

merayakan mid autumn Festival. 

Di Vietnam, peranan anak-anak 

menjadi penting dalam perayaan 

ini. anak-anak yang menyalakan 

lampion pada malam festival. 

Berbagai macam mainan, kue 

bulan, dan makanan-makanan 

lain dijual di pasar-pasar. masing-

masing keluarga juga turut 

mengirimkan kue bulan pada 

saudara atau kolega mereka 

dengan bentuk-bentuk yang unik. 

Selain berfestival jangan lewatkan 

kesempatan untuk berkunjung ke 

halong Bay, teluk di daerah utara 

Vietnam yang merupakan kawasan 

wisata alam yang istimewa. 

Di tiongkok sendiri, hari 

tersebut resmi sebagai 

hari libur. perayaan Kue 

Bulan dalam kalender China setiap 

tahunnya jatuh pada tanggal 15 

Bulan 8 imlek (peh Gwe Cap Go), 

atau setiap bulan agustus hingga 

September pada tahun masehi. 

Disetiap negara terdapat tradisi 

yang berbeda-beda dalam 

merayakan moon Cake Festival, 

berikut ini kami sajikan beberapa 

negara yang memiliki keunikan 

tersendiri dalam merayakan moon 

Cake Festival : 

perayaan moon Cake Festival 

di hong Kong, sangat meriah 

sebab banyak etnis tionghoa 

di sini. Dekorasi dibuat di jalan-

jalan dan di taman-taman, 

termasuk di Victoria park. Di 

desa tai hang, moon Cake 

Festival dirayakan dengan 

tarian naga api sepanjang 67 m. 

orang-orang melakukan tarian 

naga api sambil menyalakan 

kembang api demi kesehatan dan 

kedamaian. hongkong tidak hanya 

memesona dengan gedung-

gedung bertingkat dan sejumlah 

tempat kuliner yang lengkap. 

hongkong juga memiliki tempat-

tempat wisata yang berbasiskan 

keindahan alam. tentu menjadi 

kabar bahagia terutama bagi 

mereka yang memiliki kesenangan 

dan minat besar terhadap tema 

kewisataan keindahan alam 

tersebut. tai tam Country park, 

lai Chi Wo dan yan Chau tong 

marine park di new territories, 

merupakan tempat-tempat indah 

yang wajib anda kunjungi.

HonG KonG

Korea

JepanG

VIetnaM

Di Korea, masyarakatnya juga 

tak mau kalah untuk merayakan 

festival pertengahan musim Gugur 

atau yang biasa disebut disana 

sebagai “The Great Middle of 

Autumn”. pada hari raya tersebut, 

masyarakat Korea mendapat libur 

selama 3 hari di mana mereka 

pulang ke kota masing-masing 

untuk berkumpul bersama keluarga 

dan mengadakan jamuan makan 

bersama. Bedanya, kalau biasanya 

di hari raya ini disediakan kue 

bulan, di Korea tidak ada kue bulan 

sebab mereka membuat kue beras 

yang dikukus di atas daun pinus 

atau biasa disebut “songpyeon.” 

Kue inilah yang menjadi “kue 

bulan” di Korea. Berkunjung ke 

Korea belum lengkap jika belum ke 

lotte World, yang merupakan salah 

satu destinasi wisata terlengkap 

yang meliputi lotte World 

adventure, pusat perbelanjaan, 

fashion street, old-fashioned 

marketplace, kolam renang, ice 

rink, pusat olahraga, klinik restoran 

dan masih banyak lagi. Jika anda 

suka dengan pemandangan alam, 

pulau Jeju adalah tempat favorit 

yang pantang anda lewatkan.

negeri bunga sakura ini juga turut 

merayakan perayaan yang serupa, 

hanya saja mereka menyebut 

festival pertengahan musim 

Gugur ini sebagai “tsukimi” atau 

“otsukimi” yang secara literal 

berarti moon-viewing. Jepang 

mengenal tradisi ini melalui rakyat 

tionghoa sejak 1000 tahun yang 

lalu. Di Jepang, warga merayakan 

festival ini bukan dengan memakan 

kue bulan melainkan dengan 

memakan kue beras berbentuk bola 

(rice dumpling) yang biasa disebut 

“tsukimi dango” yang biasanya di 

dalamnya diisi dengan talas atau 

kastanye. Selain menikmati suasana 

festival anda juga dapat berkunjung 

ke kuil emas rokuonji yang letaknya 

di tepi danau. Wisatawan yang 

mengunjungi kuil ini dijamin akan 

terkagum-kagum karena keindahan 

bangunannya maupun keindahan 

keadaan sekeliling kuil. musim 

gugur di Jepang adalah saat terbaik 

melihat Fenomena alam momiji 

yaitu saat daun-daun yang berubah 

warna pada musim gugur dan 

pemandangan ini  bisa anda nikmati 

salah satunya di arashiyama, Kyoto.



SMSBLAST Magazine SEPTEMBER 201552 SMSBLAST Magazine SEPTEMBER 2015 53

gadget

IPHONE 6S

52

Berita mengejutkan datang dari produsen smartphone 
ternama Apple yang diperkirakan akan mengungkap iphone 
generasi berikutnya.

52 53

NEW RELEASE

K
abarnya, Xperia Z5 akan 
menggunakan chipset Qualcomm 
Snapdragon 810 dan ram 3GB. 
Dan dengan kamera beresolusi 23 

megapixel untuk kamera belakang serta 5 
megapixel untuk kamera depan. 

Sony kabarnya membekali Xperia Z5 
dengan layar yang mendukung kualitas 2K 
(1440 X 2560). menunjang kemampuannya 
yang tinggi, Sony juga membenamkan 
baterai berkapasitas 3430mah. Selain 
itu, kabarnya Sony akan merilis tiga tipe 
Xperia Z5, yaitu Xperia Z5, Z5 ultra, dan 
Z5 Compact. Sejalan dengan rumor yang 
mengatakan bahwa Xperia Z5 adalah 
produk revolusioner, kabarnya Sony akan 
membekalinya dengan sensor sidik jari 
khas android m dan Qualcomm ultrasonic 
Sense iD. untuk kisaran harga nanti akan 
di umumkan oleh pihak Sony saat release 
Sony Xperia Z5.

a
pple akan 
merelease 
smartphonenya 
dengan beberapa 

perbaikan kamera yang 
lebih mengesankan. untuk 
spesifikasi rumornya iphone 
6s yang akan beredar 
dipasaran ialah bertenaga a9 
processor dengan ditunjang 
ram sebesar 2GB yang 
dimana memiliki kamera 
sebesar 12 megapixel. untuk 
designnya sendiri kurang 
lebih sama seperti iphone 6 
yang membedakan bahannya 
menggunakan 7000 series 
aluminium shell. isunya 
smartphone canggih ini akan 
memiliki fitur Force Touch, 
Improved Touch ID. Warna 
dari smartphone ini memiliki 
warna baru seperti rose Gold 
dan warna lain seperti Gold, 
Silver dan Space Gray. harga 
yang ditaksir atau dirumorkan 
untuk smartphone satu 
ini berkisar antara 12 juta 
sampai 13 juta dan untuk 
iphone berkapasitas 32GB. 

Sony Xperia Z5
Xperia Z5 akan hadir sebagai ponsel paling revolusioner yang dikabarkan 
akan release november 2015.

Akan Segera Hadir Dalam Waktu Dekat!
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society

Tim SMSBlast masih 
belum bisa move on 
nih dari keseruan 
acara kuliner beberapa 
waktu yang lalu di 
Summarecon Mal 
Serpong. Yup, berikut ini 
ada beberapa selebritis 
hingga penyanyi yang 
tertangkap kamera 
‘mimin social media 
SMS’ lagi asik makan 
di Festival Kuliner 
Serpong. Siapa saja 
mereka?

intermEzzo

Kisah romantis antara rangga 
dan Cinta sangat menyedot 
perhatian remaja indonesia. 

Seakan-akan film tersebut menjadi 
representasi anak-anak remaja saat 
itu. Ketika sampai akhirnya rangga 
pergi meninggalkan Cinta begitu 
saja untuk menuntut ilmu di luar 
negeri (new york, amerika). ‘ada 
apa Dengan Cinta?’ merupakan 
film drama romantis antara rangga 
(nicolas Saputra) dan Cinta (Dian 
Sastrowardoyo). Sekuel film ini 
sangat dinantikan oleh penggemar 
aaDC semenjak kemunculan short 
movie yang mengisahkan rangga 
kembali ke Jakarta untuk beberapa 
saat. namun ketika rangga ingin 
bertemu dengan Cinta, sempat ada 
keraguan dan takut tersakiti untuk 
kedua kalinya.

alur cerita aaDC 2 sudah sedikit 
dipublish saat short movie yang 
dihadirkan beberapa waktu lalu. 
nantinya aaDC 2 akan diperankan 
oleh seluruh pemain aaDC yaitu 
nicolas Saputra (rangga), Dian 

Sastrowardoyo (Cinta), titi Kamal 
(maura), Sissy pricilla (milly) dan 
adinia Wirasti (Karmen). Kabarnya 
pemeran alya yaitu ladya Cheryl 
akan absen dalam aaDC 2 karena 
sedang fokus dengan kuliah. 
rencananya ada apa Dengan Cinta 
2 mulai di produksi oleh Miles 
Production di tahun ini dan akan 
rilis pada 2016 mendatang. mira 
lesmana akan terlibat dalam film 
ini sebagai produser dan ia terlibat 
pula dalam penulisan naskah film 
bersama prima rusdi. riri riza 
kembali menjadi sebagai, tidak 
ketinggalan melly Goeslaw dan 
anto hoed yang menata elemen 
musiknya. Film ini tentu akan 
menjadi film yang sangat ditunggu. 
Selain seluruh masyarakat 
penasaran dengan alur cerita yang 
sebenarnya, pemain-pemainnya 
dan orang yang terlibat dibelakang 
layar turut semakin membuat 
masyarakat penasaran dengan film 
ini. Kita tunggu perkembangan 
selanjutnya dari film ada apa 
Dengan Cinta 2.

ada apa Dengan Cinta 2

FeBy FeBIola & 
FrIenDS
Sore hari yang lumayan terik, 
tepat di depan panggung FKS, 
terlihat Feby Febiola yang sedang 
asik tertawa bersama sahabat-
sahabatnya. mereka-pun terlihat 
sangat enjoy dan menikmati 
atmosfir Batak yang dihadirkan 
dalam FKS 2015. “FKS 2015 asli 
enak-enak banget makanannya. 
aku sampe bingung mau makan 
apa, rasanya tuh mau makan 
semua. hahaha. menurutku sih, gak 
bisa sekali kesini harus lagi, lagi 
dan lagi. Sukses terus ya!.” ucap 
Feby Febiola dengan ramah.

They Love FKS!

aSta & nIno ‘ran’
Keduanya sedang asik menyantap 
kerang hijau dan rujak juhi. 
Keduanya mengaku jika memang 
senang ‘berburu’ kuliner. “FKS 2015 
asik banget, kalo bisa sering-sering 
aja bikin event kuliner.” kata asta 
yang mengaku suka banget sama 
kerang hijau.

Thank you for coming guys!



SMSBLAST Magazine SEPTEMBER 201556 SMSBLAST Magazine SEPTEMBER 2015 57

inbox

you’ve got message

IKutI KuISnya Dan MenanGKan 
Free VouCHer BelanJa!!!!

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

Dear Herlinda,

Dear Susanti Aquara,
Terima kasih atas kunjungannya ke Festival Kuliner 
Serpong. Event ini merupakan event tahunan di 
SMS dengan tema yang berbeda-beda. Untuk 
tahun ini, Festival Kuliner Serpong menghadirkan 
tema Medan, Sumatra Utara. Event ini bertujuan 
selain untuk mengenalkan kuliner dan budaya 
tanah Batak, juga ingin memberikan ‘obat rindu’ 
kepada masyarakat Batak di daerah Tangerang 
dan sekitarnya. Sampai jumpa di Festival Kuliner 
Serpong tahun depan.

Salam hangat,
Redaksi

untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja masing- masing sebesar 
rp 250.000,- untuk masing -masing 
3 (tiga) orang yang beruntung! 
Caranya? Jawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 
pemenang yang beruntung akan 
diumumkan di SmS Blast edisi 
selanjutnya. 

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

get online

Whats on Social Media?
@SMS_Serpong

Anastasia Yulia 
Tempat hangout paling cozy kl lg nungguin shuttle 
bus di @SMS_Serpong .ngopi trus baca majalah, 
dingin dingin jd berasa anget.wkwk

Raynaldo Pardosi
@SMS_Serpong kemarin sudah kesana dan seru-
seruan barng keluarga nyanyi lagu batak #FKS2015

Setiono Gunadi
Ini dia tempat untuk makan enak, tak salah lagi 
#FKS2015 #FestivalKulinerSerpong #SMS_Serpong 
@SMS_Serpong 

@shirlyyy
Cari Tempat nongkrong seru bareng keluarga dann 
temen-temen satu geng yang
asik, banyak makanan, n banyak acaranya?? Disini 
nih @SMS_Serpong ;)

@fahmimadjid 
Sepertinya saya harus kembali lagi ke @SMS_
Serpong mau hunting kuliner Medan! Hmm mesti 
weekdays, karena klo weekend, antriannya bikin 
dengkul lemes

@deim
Acara Festival Kuliner Serpong 2015 mantap ada 
masakan seluruh nusantara, Carnival dan Barsena 
dari NET TV #FKS2015 #FestivalKulinerSerpong 
#SMS_Serpong @SMS_Serpong 

@Mariaphandika 
@SMS_Serpong Summarecon Mal Serpong 
memang hebat tiap tahun ngadain festival 
kuliner nusantara, suka banget jadi tau masakan 
nusantara#FKS2015

Summarecon Mal Serpong (SMS)

Ananda
Summarecon Mal Serpong (SMS) 
yuhu~kece

Angga Marquez
peace porefer mal sumarecon serpong 
kuliner ny bikin ngiler lho !!!

Fen Sherly
Kuliner di SMS paling oke dari menu 
suasananya benar2 pas, jadi betah 
lama-lama have fun

Debby Nuroctavia Arambang
Wah di Summarecon Mal Serpong (SMS) ada 
Festival Kuliner Serpong, yuk nyicipin makanan 
asal medan yang enak2. Ajak keluarga kamu 
kesini juga ya #FKS2015

Surya Wijaya
Tiap tahun pasti ke FKS Spesial banget , selalu 
dinanti dan penasaran temaapa ya selanjutnya. 
Dan ternyata setelah melihat desain nya 
langsung terlintas pasti Medan. Satu-satunya 
Festival Kuliner terbaik di Indonesia
#FKS2015

Ketentuan:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan 
 dan kirimkan jawaban kamu via 
 email ke pr_malserpong@  
 summarecon.com 
2. Kirim jawaban kamu dengan  
 format subjek, nama lengkap,  
 alamat, nomor telepon &   
 jawaban
3. pastikan nomor telepon yang 
 anda gunakan dapat dihubungi  
 oleh pihak Summarecon mal  
 Serpong untuk konfirmasi   
 pemenang kuis
4. Jawaban ditunggu sebelum 
 7 September 2015

BerIKut pertanyaan untuK eDISI InI: 
1. Sebutkan nama asli dari DJ ternama asal Swedia, avicii!
2. Sebutkan dua nama artis hollywood yang mengisi suara difilm 

animasi di hotel transylvania!
3. Sebutkan nama film besutan Justin lin yang diisukan akan 

diperankan oleh Joe taslim lagi!
4. Sebutkan nama seniman dan aktivis yang sering 

menggunakan seni untuk berbicara pada isu-isu sosial yang 
berkolaborasi dengan Wakai!

SuBJeK: SMS BlaSt XXXII - MID autuMn 2015

1. retasya Virginia Mozin, 0852 1788 xxxx
2. rica ayu Mayuni, 0898 7739 xxxx
3. Maria S , 0852 7587 xxxx

Tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast XXXI, Agustus 2015

note: harap mengirimkan data diri ke email pr_malserpong@summarecon.com 
dengan melampirkan twitpic atas jawaban pertanyaan.

Terimakasih SMS !!! 
Kami sekeluarga sangat terhibur dengan acara 
Festival Kuliner Serpong, khususnya acara 
tgl 16 Agustus 2015, acara Victor Hutabarat, 
dimana malam itu menampilkan lagu-lagu 
Batak. Sebagai keluarga Batak yang lahir dan 
besar di Jakarta, kami jadi tau lagu-lagu Batak 
beserta kuliner Medan yang terkenal enak dan 
beragam. Juga Mama kami sangat terhibur 
dengan acara panggungnya Victor Hutabarat 
yang sangat meriah. Dan terlebih anak-anak 
kamipun yang remaja jadi tau lagu-lagu Batak. 
Semua senang !! Terimakasih SMS.

Susanti aquara
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splash blash

FInally, 
De Gea Stay!

KicK Off Liga itaLia 
MusiM 2015/2016 

liga italia salah satu liga elite dunia sudah mulai 
bergulir pada musim baru 2015/2016 ini. Banyak para 
pencinta liga Serie a ini yang sudah menantikan tim 
kesayangannya bermain. tentunya yang akan sangat 
ditunggu-tunggu adalah penampilan dari para pemain 
baru yang telah didatangkan pada bursa transfer tahun 
2015 ini. tim - tim seperti Juventus, aS roma, aC milan, inter 
milan sudah lebih kuat dari musim lalu.

pada laga pembuka aS roma ditahan imbang Verona 1-1 , edin 
Dzeko & mohamed Salah yang baru didatangkan tidak 

banyak membantu tim. lalu Juventus yang dikejutkan 
oleh tim udinese dengan skor 0-1 di kandang sendiri 
serta aC milan pun yang mendatangkan Carlos 

Bacca & luiz adriano pun tunduk dikandang 
Fiorentina dengan skor 2-0. Satu-satunya tim 
papan atas yang memenangi laganya hanya 
inter milan dengan skor 1-0 melawan atalanta 
dimana gol dicetak oleh Stevan Jovetic yang 
baru didatangkan dari manchester City. lalu, 

club manakah yang akan memenangkan Scudetto 
musim ini?

Salah satu kabar yang panas di bursa transfer 
musim ini yakni rencana kepindahan David de 
Gea ke klub kaya raya Spanyol, real madrid. 
Kabar seputar kepindahan De Gea-pun resmi 
berakhir dan De Gea akan tetap bersama 
manchester united hingga masa kontraknya 
berakhir di tahun 2016. Setelah gencar 
diisukan bahwa De Gea rindu dengan kampung 
halamannya di madrid namun akhirnya 
kandas karena masalah pemberian dokumen 
transfer yang telat di menit-menit akhir jelang 
penutupan bursa transfer tahun 2015. So, bagi 
anda penggemar manchester united boleh 
lega hati dulu untuk musim ini ya. Glory Glory 
manchester united!
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PROMO TENANT 1 & 2 PERIODE AGUSTUS 2015 PROMO TENANT 1 & 2 PERIODE AGUSTUS 2015

eat & eat
•	 eat to Win at eat & eat Summarecon 

mal Serpong!
•	 Get a Chance to Win Samsung Galaxy 

tab 4 & Voucher!
•	 Valid until 17 September 2015

IBoX
•	 September for Student promo
•	 Get Cash Voucher up to iDr 

1.000.000 for every purchase of mac, 
iphone6, iphone 6 plus, ipad mini 3 
by showing your student iD. 

•	 Valid from 08 - 20 September 2015

l’oCCItane
•	 Sofa Sale
•	 Sofa Sale up to 30% oFF 
•	 Valid until 27 September 2015

SaMSunG
•	 Special Free Cover
•	 Buy Samsung Galaxy note 4 Get 

Cashback iDr 1 mill + S View Cover 
•	 Valid from 21 august - 30 September 

2015

rH BaBy & MoMMy
•	 happy Day promo
•	 pay for 5 Single treatments Get 3 

Single treatments for Free
•	 Valid until 30 September 2015

eat & eat
•	 Free Drink promo
•	 Buy your Food For min. purchase of 

iDr 25.000, Get Free Drink!
•	 Valid on weekday until 30 September 

2015

planet popCorn 
•	 Buy 3 Free 1 Green tea latte pop 

Corn
•	 Get extra Stamp with every Bucket 

purchase
•	 Valid until 30 September 2015

ColorBoX
•	 Save up to 30% oFF
•	 Get up to 30% oFF on your favorite 

items!
•	 Valid until 30 September 2015

urBanlIFe
•	 it’s September Sale
•	 Get up to 30% oFF + Free Gift*
•	 Valid until 30 September 2015 (While 

Stocks available)

BIrDS & BeeS
•	 September Surprise
•	 Buy 1 Get 1 Free
•	 Disc. 40% for peg pereggo p3 

Compact Baby Stroller
•	 Valid until 30 September 2015

pazIa
•	 Sweet September 
•	 Get Cashback up to iDr 3.000.000 

and 0% installment up to 24 months 
•	 Get Free Smartphone, micro SD, Flip 

Cover, S-View Cover, and many more!
•	 Valid until 30 September 2015 

CatHy Doll
•	 September Special offer
•	 Free Voucher iDr 25.000 for purchase 

of iDr 100.000
•	 Free Voucher iDr 50.000 for purchase 

of iDr 200.000
•	 Free Voucher iDr 75.000 for purchase 

of iDr 300.000
•	 Free Voucher iDr 100.000 for 

purchase of iDr 400.000
•	 Valid until 30 September 2015

HIppo BlItz
•	 Disc. 25% for all hippo and Sandisk 

products
•	 Disc. 40% for Snow White 2, icy Jade, 

and planes on your month of birthday
•	 Disc. 50% for minca
•	 Disc. 30% for BCa Flazz Card user
•	 trade in powerbank and Battery
•	 0% installment in 3 months for BCa 

Credit Card holders (min. purchase of 
iDr 500.000)

•	 Valid until 30 September 2015

WooD
•	 travel Delouxe promo
•	 Get 25% oFF for lightweight Blazer 

for every purchase of 5 pocket pants
•	 Valid until 30 September 2015

Star Dept. Store
•	 lois Special promo
•	 Dapatkan potongan harga spesial rp 

100.000,- untuk setiap pembelian 
celana jeans lois wanita dan rp 
150.000,- untuk setiap pembelian 
celana jeans lois pria hanya di Star 
Dept. Store.

•	 promo ini berlaku hingga 31 oktober 
2015

•	 Star Department Store Big Sale 
•	 Save up to 70% oFF and Get 2x point 

reward only for myStar Card holder
•	 promo ini berlaku dari 02 September 

- 04 oktober 2015

Centro Dept. Store
•	 Centro intimate Fair
•	 enjoy Sale up to 50% oFF, Buy 1 Get 

1 Free, Special price, and many more...
•	 Valid until 4 october 2015

anDreW
•	 Special promo
•	 Sale up to 80%
•	 While Stocks last
•	 Valid until 16 october 2015

pepper lunCH
•	 new menu promo
•	 Salmolive pepper rice iDr 79.091
•	 oxtail pepper rice iDr 79.091
•	 premium ribs Black pepper rice iDr 

81.818
•	 Valid until 31 october 2015

GoKana
•	 hujan Voucher promo
•	 Gratis Voucher iDr 25.000,- Setiap 

transaksi iDr 150.000
•	 promo berlaku keliaptan maksimal 2 

lembar voucher
•	 Voucher akan langsung tercetak di 

dalam struk transaksi
•	 promo berlaku mulai 1 September - 

30 november 2015

promo
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Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Anton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
Cache Cache (1F-241 & 242) 
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592

Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
G2000 (1F-240)- 2931 0676
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)

29310562 / 29310563 
JOUEL (1F-233) - 2931 0415/2931 0416
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
M Space (1F-231) – 29310417 / 29310418
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
NAUTICA & superdry WATCHES (1F-IC08)
 2931 0684

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) 
29310573 / 29310632
Black Canyon Coffee (DGF-219) – 29310712
Bread Life (GF-247) – 29310659 / 29310647
Bread Talk (GF-22 & 23A) 
29310647/29310659
Bobabits (DGF-217) - 29310714
Carl’s Jr (GF-215 & 216) – 29310411
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
5469319
Dairy Queen (DGF-19A)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Java Village (DGF) – 29310619

J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32, DGF-210) 
5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-220) 29310680
Kenny Rogers Roasters (DGF-228) – 29310429
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Magurame Udon (DGF-222 & 223) 
29310574 / 29310536
Mamas German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mie Tarik Leiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017)
2917 1017
Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 
54200972

Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
5420 0444/5420 4758
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 2F - 237 NOW OPEN
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
TORI ICHI DGF- 02 (NOW OPEN)
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Telaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

Android Land by Global Teleshop (GF-229) 
–29310719
ANTAVAYA (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 Bank Mega (GF-ATM Center 02)
ATM BII (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699/ 
29310636
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600/ 
29310577
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Canon Image Square (GF-240) – 293100596
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
Cellebritz (GF-06) – 5474659
C & F (GF-202B) – 9310501
Circus Town (GF-37) – 70633636

Circus Party Room (CTC-01)
Do It Best Pongs (GF-UnitB) – 29310606
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) – 
54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603/ 
29310604
Hankook Ceramic (GF-238) – 29310530
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433/ 
5473808
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588/ 
54204509
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 
29310548 / 9310682 pindah dari lantai 1
Mother Care (GF20 & 21) – 5463642

Murigo Art (GF-207) – 29310648
Nokia Cells & Care Center (GF-08)
5470955 / 54213507
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855/ 
5471090
Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sport (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Samsonite (GF-25) – 54205992
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328/ 
5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548
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FASHION FASHION

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
Homemade (BA-18)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 
33887777

Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (ATM B 06-07-08)
29543863
Mr. Repair (BA-05)
Pancake Durian Aroma Medan (BA- 15) 
2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) – 54203009
Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/ 
29310649

Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701 
Tata Time (GF-249A) – 29310502/
29310503

ARBOR & TROY FURNITURE (1F-211 & 215) 
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Cathy Doll (1F-1C 03) NOW OPEN
Copia (1F-1C 05) - 29310535
D’Highlight (1F-19) – 5466220
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery, 1F - 226 NOW OPEN 
Hair Code (1F-17B) – 5463996

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 – 29310678
Jockey (1F-227) - 5466234
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 29310548 
/ 29310682
M + Y Steel (1F-1C 09)
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Teddy Beary (1F-243) – 29310405
Tony Moly (1F-202) – 29310693 

Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) 2971 1029
Shirley Beauty (1F-17E) – 
29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Sixteen Denim Scale
Sport Station (1F-35) – 5464254
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
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Arena (2F-17C) – 54204797
Bordir Flash (2F-12) – 5460 866
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
DRTV Innovation Store (2F-12B) – 54716666
EraPlus (2F-205) - NOW OPEN
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-15C) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
HIPPO (2F-IC 09A) 
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 

54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Life & Loft, 2F - 231 & 231A NOW OPEN 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Marco Homestore (2F-17A) – 5469089
Miracle Me (2F-03A) – 5470563
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
My Scrapbook Ideas (2F-246) – 29310433
Oke Shop (2F-27F) – 5473743
Origami (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438

Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630
RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) – 
54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024
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Avenue (2F-206A) – 29310527
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680

Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 
Hardware (2F-207)  - 2931 0390
ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615

Lasona (2F-02) – 29310385
Les Femmes (2F-27B) – 5476610
Mineola (2F-208) – 29310428
One Fine Day (2F-08) – 5476610
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 
NOW OPEN
SJO & Simpaply (2F-207) - 2917 1015

FASHION

Aneka Citra Snack (2F-018)
Ayam Goreng Pemuda Surabaya (2F-58) – 
54205122
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bebek Royal (FC-09)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso Jawir (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chicken Story (2F-32A) – 29543853
Churreria (2F-211) – 29310650 / 29310651
Comebuy (2F-IC 07)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Temptation Drink (2F-52) Pindah kebawah 
Tawan
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Dobudon (2F-IC 11A)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Eat and Eat (2F-G) – 29310551
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut (FC-09A) NOW OPEN
Es Podeng Pandawa (2F-07) 
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027

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
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 
5467131
Kedai Ice Cream Gentong (2F-16C) – 5476390
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) NOW 
OPEN
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (2F-05) NOW OPEN
Lekker Bekker (2F-219) – 29310631
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 
54202004
MM Juice (2F-57) – 5466062
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Pietro’s Gelato (2F-01A) – 99813698
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Potato Corner (2F-1C 11B)

FOOD & BEVERAGES

ENTERTAINMENT & OTHER SERVICES

FOOD & BEVERAGES
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) 
Eggo (1F-IC 15) 
Mamapao (1F-IC 11)   
Ootoya (D1F-227) – 293104222 
Pindah dari Food lantai GF
Poke Sushi (1F-216 & 217) 
29310655 /29310658
The Duck King (1F-218) – 29310687

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
Promod (1F-219) – 29310486 / 29310487 
/ 29310489
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522

Skelly (1F-20A) 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Little Things She Needs (1F-225)
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686

Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298

FASHION
fir
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Timezone (unit F) 29310528
Cinema XXI – 54212621/54203053
IMAX – 54212621/54203053
The Premiere NOW OPEN

Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Rujak Kolam Medan (2F-01) NOW OPEN
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) NOW OPEN
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)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shihlin (2F-21B) – 29310625
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Soya Ministry (Fti-05)
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Tawan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
NOW OPEN
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401
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