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Wisata kuliner, merupakan salah satu hobby kebanyakan orang 
indonesia. pastinya hal ini didukung dengan kekayaan kuliner dan budaya 
indonesia yang beranekaragam. agustus tahun ini di summarecon Mal 
serpong, untuk ke lima kalinya diadakan Festival Kuliner serpong yang 
mengangkat tema sumatra utara ‘Horas! beta Mangan Hita..’. berbagai 
menu makanan khas sumatra utara bisa anda temukan disini, hingga 
perform artis lagend sumatra utara, victor Hutabarat-pun bisa anda 
saksikan. simak informasi seputar Festival Kuliner serpong pada rubrik 
Hot on sMs.

berbicara mengenai sumatra utara, tak lengkap bila tim smsblast tak 
membahas seputar travel. banyak sekali tempat indah yang patut 
anda ketahui bahkan kunjungi bersama keluarga. di rubrik Close up, 
tim smsblast memilih Nadya Hutagalung yang merupakan keturunan 
batak yang sukses go international. selain itu ada juga prisia Nasution, 
Marissa Nasution dan Marcella Zallianty yang bisa anda contoh gaya 
berbusananya dalam rubrik in style.

informasi update lainnya datang dari taylor swift yang mendominasi 
di ajang Mtv awards, Kick off liga premier inggris dan sekilas liputan 
as Roma yang berkunjung ke indonesia beberapa waktu lalu. dan yang 
sedang hits di dunia maya, Indovidgram, bisa anda ketahui dalam rubrik 
Community. tak lupa juga ada info update seputar gadget, dubsmash.
com, movie review dan lainnya. Enjoy your day and happy reading!
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hot on sms

Sudah menjadi visi dari SMS untuk turut melestarikan beragam 
kebudayaan indonesia khususnya dalam hal kuliner. hal tersebut 

mendasari SMS untuk setiap tahunnya konsisten dalam menggelar 
event Festival kuliner Serpong yang cukup sukses diterima oleh 

masyarakat Tangerang bahkan Jakarta. 

Membedah Cita Rasa 
Kuliner Sumatera Utara di

setelah mengawali 
debutnya dalam menggelar 
event kuliner pertama 
di wilayah tangerang 

dengan tema keindahan daerah 
wisata primadona indonesia, “The 
Beauty Of Bali” pada tahun 2011 
yang diterima dengan antusias 
oleh pengunjung setianya, 
berlanjut dengan kekayaan kuliner 
penghasil makanan terenak 
versi CNN, yaitu rendang dalam 
“Minang nan Rancak” di tahun 
2012. sMs tidak berhenti untuk 
kembali memuaskan hasrat 
kuliner pengunjung setianya 
dengan menhadirkan “Jawa 
Sing Ngangeni” pada tahun 
ketika event ini digelar dengan 
memboyong kenikmatan cita 
rasa makanan tradisional kota 
solo dan Yogyakarta. “Sulawesi 
Nyamanna’... Pe Sadap” 
menjadi tema terakhir FKs 
yang digelar tahun lalu dengan 
memperkenalkan keistimewaan 

rempah-rempah khas kota 
Manado, gorontalo dan Makasar.

tahun ini menjadi tahun kelima 
digelarnya event akbar dari 
sMs. tertantang untuk kembali 
menyajikan keunikan dan 
kenikmatan dari santapan khas 
daerah yang dibalut kental 

dengan budaya, sMs memilih 
sumatera utara untuk menjadi 
fokus dalam FKs tahun ini. dengan 
melakukan survei langsung ke 
daerah-daerah pusat kuliner 
utama dari provinsi suku batak ini, 
sMs mengemas event ini untuk 
memuaskan keinginan pengunjung 
untuk kembali berwisata kuliner 

SMSBLAST Magazine  Agustus 20158
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hot on sms

mulai tanggal 14 agustus - 6 
september 2015. tema “Horas...
Beta Mangan Hita” dipilih 
untuk mengajak pengunjung 
merasakan gurihnya kuliner khas 
sumatera utara khususnya dan 
kuliner nusantara umumnya.

area parkir selatan sMs tetap 
dipilih untuk menjadi lokasi 
digelarnya event tahunan ini 
karena lokasinya yang strategis 
dan mampu menampung 
pengunjung dalam jumlah 
banyak. budaya dari suku batak 
toba dan batak Karo akan 
tampak nyata terlihat tidak 
hanya lewat sajian makanan 
khas namun juga lewat suguhan 
budaya interior, bangunan, musik 
serta tari-tarian suku batak.

tidak berbeda dengan tahun 
sebelumnya, jam operasional 
FKs pada hari senin hingga 
Kamis mulai pukul 16.00 s.d 

22.00 Wib, sedangkan Jumat pukul 
14.00 s.d 23.00 Wib, dan sabtu - 
Minggu serta libur nasional akan 
buka pukul 11.00 s.d 23.00 Wib .

sedikit bocoran, alat transaksi yang 
berlaku pada FKs kali ini tidak 
jauh berbeda dengan FKs tahun 

sebelumnya yaitu menggunakan 
kartu yang dapat diisi dengan 
nominal saldo di 10 titik booth 
kasir FKs. Kartu tersebut nantinya 
digunakan pengunjung sebagai alat 
transaksi sah diseluruh booth di 
area FKs 2015. pastikan untuk tidak 
melewatkan berbagai program yang 

digelar, karena berbagai hadiah 
menarik bernilai jutaan rupiah 
siap untuk anda menangkan. 

Sttt, ada yang berbeda juga 
loh di FKs tahun ini, ada Wine 
and Cheese Expo serta Fashion 
Village juga. penasaran seperti 
apa? Kunjungi area atrium circle 
dan atrium oval sMs ya.

FKs tahun ini dipastikan akan 
memberikan pengalaman baru 
kepada pengunjung yang belum 
mengetahui kebudayaan suku 
batak toba dan batak Karo 
melalui konsep bangunan, 
makanan, acara yang persis 
seperti aslinya. Nikmati ragam 
kuliner nusantara dalam balutan 
budaya sumatera utara di 
Festival Kuliner serpong 2015, 
“Horas... Beta Mangan Hita” 
hanya di summarecon Mal 
serpong, Your Family Mall. 
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last event

Gema takbir telah berkumandang seiring 
berlalunya hari Raya idul Fitri, namun 

semangat kemenangan masih tetap terasa 
hingga saat ini.

Melalui berbagai event yang 

telah diselenggarakan oleh 

sMs dalam menyambut 

hari kemenangan dengan 

menghadirkan beberapa penyanyi 

seperti Rossa, lyla, dygta, tiket dan 

b3 yang melantunkan lagu-lagu 

penyejuk jiwa bagi pengunjung 

summarecon Mal serpong.
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last event

selain itu, bagi anda yang suka belanja 

sMs memberikan keceriaan kepada 

pengunjung melalui berbagai macam 

sale yang diberikan oleh hampir seluruh 

tenant. Melalui program 1001 night sale 

pengunjung diberikan berbagai potongan 

harga yang sangat menarik minat 

pengunjung untuk dapat berbelanja. 

disini para pengunjung semakin happy 

dengan hiburan dari dJ. Wow, kapan lagi 

bisa berbelanja sambil di suguhi oleh 

penampilan keren dari dJ ternama.

beberapa tenant yang memberikan 

discount besar seperti: do it best pong, 

Centro dept. store, island Nautica & 

superdry, Watches, sixteen denim 

scale, triumph, dan start dept. 

store memberikan potongan 

harga hingga 80%. selain itu, 

berbagai voucher telah diberikan 

kepada pengunjung melalui sMs 

shopping voucher yang dapat 

digunakan diseluruh tenant 

sMs. puas berbelanja, ada juga 

beberapa pengunjung sMs yang 

beruntung mendapatkan hadiah 

menarik berupa lg g4, samsung 

tab s 8.4, iphone 6, samsung 

galazy s6 dan voucher belanja 

hingga jutaan rupiah. 

beralih ke dekorasi blissful 

Ramadhan di sMs, nuansa putih 

yang mendominasi serta dekorasi 

minimalis khas idul Fitri berhasil 

mencipatakan suasana yang 

kental dan hangatnya idul Fitri. 

selain itu, suasana idul Fitri di 

sMs lebih terasa karena hadirnya 

hiburan berupa tanoura dance 

yang dibawakan oleh seorang sufi 

laki-laki yang menari berputar 

dengan menggunakan rok 

berwarna dan panjang sehingga 

menampilkan tarian yang unik. 

Rampak bedug dan Fashion show 

juga menambah semarak dan 

kemeriahan hari kemenangan 

tersebut. seru ya!
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accessories

Begitu banyak pilihan interior di rumah Anda, namun 
satu nama sudah tidak asing lagi bagi pecinta 
furniture dan interior mewah. Dengan pengalaman 
lebih dari 30 tahun, Vivere memberikan tampilan dan 
desain yang luxurious dan elegan di rumah Anda

VIVERE
KEanggunan IntERIoR 
yang mEmuKau

didirikan oleh dedy Rochimat 
pada tahun 2013, vivere, 
nama merek pt. vivere 

Multi Kreasi adalah merek gaya 
hidup yang menawarkan beragam 
koleksi interior untuk rumah. vivere 
mendukung disain kontemporer, 
terlihat dari garis yang bersih dan 
dihiasi dengan sentuhan asia. 
Hasilnya adalah gaya universal 
yang menumbuhkan suasana yang 
indah untuk hidup.

bisnis utama vivere adalah perabot 
rumah dan aksesoris. pada tahun 
2005, bisnis diperluas dengan 
menjual sistem interior perangkat 
kantor seperti meja kerja, kursi 
& perabot yang disebut dengan 
vivere Working. pada tahun 2008, 
vivere lebih jauh berkembang 
dengan menjual koleksi klasik 
untuk memenuhi permintaan yang 
besar dari kolektor & penggemar 
di indonesia. pada 2010, vivere 

menambah koleksi dengan vivere 
Kitchen.

sementara vivere Home & vivere 
Kitchen disesuaikan dengan target 
pasar ritel, keduanya juga ditujukan 
untuk pesanan berbasis atau bisnis 
properti lainnya. vivere Working, 
yang showroom-nya terletak di 
kantor pusat (graha vivere), hanya 
berfokus pada proyek-proyek 
berdasarkan pesanan saja.

dengan komprehensif vivere 
Home. Working, Kitchen, Wardrobe, 
Culture dan vivere Couture untuk 
memenuhi permintaan produk 
karya desainer mewah. vivere 
mampu menawarkan solusi 
total untuk semua kebutuhan 
perumahan. sekarang vivere 
memiliki 10 toko yang tersebar di 
mal dan tempat-tempat bergengsi 
lainnya di Jakarta, surabaya dan 
bali dan jumlah ini masih terus 
berkembang. untuk mengetahui 
lebih lanjut tentang vivere, kunjungi 
www.viverecollection.com

sMslovers, untuk kebutuhan 
interior rumah anda percayakan 
sepenuhnya bersama vivere, 
dengan keanggunan interior yang 
memukau.

SMSBLAST Magazine Agustus 2015 17
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in style

kali ini instyle bakalan ngabahas gaya 
berbusana perempuan indonesia yang 
berbakat dibidangnya masing-masing. Cantik 
dan anggun, mungkin itu kata yang terpat bagi 
ketiga wanita berikut ini. Simak yuk..

SMSBLAST Magazine  JANuARY 201518

Wanita yang satu ini lebih akrab dipanggil phia, ia 

adalah seorang aktris indonesia. Wajahnya sering 

kali menghiasi layar lebar lewat film-film bergenre 

drama action yang menuntutnya untuk berpenampilan 

lebih casual dan sporty. pemenang penghargaan 

Citra untuk pemeran wanita terbaik di Festival Film 

indonesia 2011 lebih sering terlihat menggunakan 

fashion yang casual dan sporty. phia terlihat nyaman 

dengan t-shirt dan boyfriend jeans yang dipadukan 

dengan sneakers, serta diberi sedikit sentuhan berupa 

kalung. Rambutnya yang diurai dengan rapih semakin 

membuat phia terlihat semakin cool!.

perempuan yang satu ini adalah seorang presenter tv, MC sekaligus entrepreneur 

yang mengawali karirnya melalu ajang vJ Mtv. Menjadi seorang public figure, Marissa 

Nasution mempunyai style nya sendiri. Mini dress dan gaun-gaun simple namun 

elegant kerap digunakannya dalam setiap penampilannya ditelevisi. seperti foto 

yang diunggahnya melalui media social instagram, Marissa terlihat anggun dalam 

mini-dress berwarna kuning putih. Fashion item tersebut membuat Marissa semakin 

terlihat anggun dan cantik. tidak banyak aksesoris yang Marissa gunakan, ia hanya 

bermain pada detail-detail bajunya yang membuat penampilannya lebih 

elegant. Fabulous!

Marissa NasutioN

PriCsia 
NasutioN

MarCella 
ZaliaNty
aktris sinetron maupun layar lebar di indonesia, merupakan anak 

kandung dari tetty liz indriati dan kakak kandung dari olivia Zalianty, 

Marcella Zalianty. dengan rambut terurai panjang, bergelombang 

dan tebal membuat Marcella terlihat semakin cantik dan “Indonesia 

banget”. untuk masalah fashion, Marcella lebih sering terlihat tampil 

dengan gaya casual khas seorang aktris layar lebar namun tetap 

terlihat elegant. dari beberapa foto yang diunggahnya ke media sosial 

instagram, Marcella  terlihat sedang menggandeng Kana (anaknya 

dengan ananda Mikola) dengan menggunakan simple tea-length dress 

dan dipadukan dengan loafers putih yang membuat Marcella terlihat 

sangat casual dan cantik.
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BoBBy 
batik by staR dept-store
pants by staR dept-store
shoes by Model’s own

aquila FirriNa 
Cardigan by staR dept-store
blouse by staR dept-store
skirt by staR dept-store

loKasi: Java village, suMMaReCoN Mal seRpoNg eat & eat, suMMaReCoN Mal seRpoNg

“Learning without thinking 
is useless, but thinking 
without learning is very dangerous.” 
-Ir. Soekarno-
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BoBBy
Batik by stAR Dept-store
Pants by stAR Dept-store

aquila FirriNa
Dress by Pink sugar

loKasi:  eat & eat, suMMaReCoN Mal seRpoNg

PhotograPher : ely riCardo
Make uP artist : Julita taN
stylist  : saMFiNa
Model  : aquila FirriNa & BoBBy

-toba beta-

“oN a visit oR vaCatioN 

to toba laKe, You MaY saY 

‘HoRas’ to bataK people, 

WHeN We Meet, 

visit aNd sHaKe HaNds.” 



SMSBLAST Magazine  Agustus 201524 SMSBLAST Magazine AGUSTUS 2015 25

BoBBy
shirt by stAR Dept-store

lokasi : sagoo KitCHeN, suMMaReCoN Mal seRpoNg
SMSBLAST Magazine  August 2014

Julia 
shirt, Vest: gaudi

loKasi : Festival KuliNeR seRpoNg, 

suMMaReCoN Mal seRpoNg 

“We do Not ReMeMbeR daYs,

We ReMeMbeR MoMeNts.” 
-CesaRe pavese-

“tHeRe is a KiNd oF beautY 

iN iMpeRFeCtioN.” 
-CoNRad Hall-

aquila FirriNa
Dress by Pink sugar
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lokasi : Kopi luWaK, suMMaReCoN Mal seRpoNg

aquila FirriNa
Dress by Pink sugar
shoes by Model’s Own

aquila FirriNa
Cardigan by staR dept-store
blouse by staR dept-store
pants by staR dept-store

BoBBy 
shirt by staR dept-store
pants by staR dept-store loKasi: Kopi luWaK, suMMaReCoN Mal seRpoNg

-iR. soeKaRNo-

“baNgsa YaNg besaR adalaH 

baNgsa YaNg MeNgHaRgai Jasa 

paHlaWaNNYa.” 
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taste the food

C
pizza yang merupakan salah 
satu makanan dari italia, 
sudah menjadi makanan 
favorit sebagian besar 
masyarakat indonesia. pizza 
biasanya disajikan dengan 
loyang berbentuk lingkaran 
yang kemudian dipotong 
menjadi 4-6 slices perloyang. 
kali ini pizza dihadirkan 
berbeda oleh Classic pizza 
Cone yang dapat dinikmati di 
Summarecon Mal Serpong. 

lassic pizza Cone menyajikan pizza 

dengan bentuk berbeda yaitu 

berbentuk cone ice cream. dengan 

bentuknya yang unik pizza ini dapat 

dinikmati mulai dari anak-anak  

hingga orang tua. Classic pizza 

Cone juga menyediakan berbagai 

varian rasa mulai dari yang asin 

hingga pizza dengan rasa manis. 

selain itu, Classic pizza Cone 

juga membuat desain packaging 

sesimple mungkin sehingga sangat 

fleksibel untuk di take away. 

dengan bentuk cone nya pizza 

ini dapat dinikmati sendiri sesuai 

dengan porsi personal. Walaupun 

berbentuk cone tetapi isi dari 

topping pizza tersebut tetap sesuai 

dengan yang diinginkan oleh 

penikmat pizza, keju mozzarella 

dalam Bentuk Cone
Inovasi Pizza

dan dagingnya 

tetap terasa hingga 

gigitan terakhir. 

setiap pizza lebih 

nikmat ketika disantap 

selagi hangat, begitu 

juga Classic pizza 

Cone. Melted Mozzarella Cheese, 

potongan daging homemade 

pilihan bercampur dengan saos 

pizza yang lezat serta campuran 

rempah-rempah khas italia yang 

dibalut dengan adonan pizza yang 

renyah membuat penikmat pizza 

merasakan sensasi makan yang 

berbeda dengan menikmati pizza 

dari Classic pizza Cone, terlebih 

ketika disantap bersama teman dan 

keluarga.

Classic pizza Cone hadir dengan 

11 varian rasa yang dapat 

dinikmati seperti Classic 

Beef, Classic Chicken, Beef 

Blackpepper, Smoked Chicken, 

Franfurter, Pepperoni, Creamy 

Corn, Cheesy Cheese, Chicken 

Satay, Beef Chilli Thai dan Mesquite 

Chicken Grill. Jika ingin merasakan 

pizza berbentuk cone dengan 

varian rasa manis sebagai dessert 

dapat mencoba pizza cone dengan 

rasa Crunchy Choco, Crunchy 

Nut, Choco Blueberry atau Choco 

Tiramizu. untuk yang penasaran 

dengan Classic pizza Cone ini 

dapat mengunjungi storenya di 

lantai dasar sMs. dengan kisaran 

harga mulai Rp 20.000,- sudah 

dapat menikmati pizza cone 

dengan berbagai varian rasa 

dengan unik dan praktis.
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taste the food U
Saat ingin bersantap bersama keluarga atau 
teman namun terkendala dengan pilihan 
menu yang berbeda, Eat & Eat bisa menjadi 
solusinya. Mendengar Eat and Eat terlintas 
suasana sebuah tempat makan yang 
nyaman. 

Dengan Beragam 
Pilihan Menu

Eat & Eat: Food Market 

mumnya restoran hanya berisikan 

meja dan bangku yang berbaris 

secara rapih tanpa memiliki 

konsep. Namun food market satu 

ini memiliki konsep yang berbeda 

dengan tempat makan pada 

umumnya yang memang hanya 

diperuntukkan bagi mereka yang 

ingin memuaskan rasa lapar. 

eat and eat menghadirkan nuansa 

baru bagi pengunjung untuk 

menikmati berbagai makanan mulai 

dari sajian ala kaki lima hingga 

makanan bertaraf internasional 

dengan kualitas makanan yang 

terbaik tentunya. berlokasi di lantai 

2 summarecon Mal serpong, eat 

& eat hadir dengan mengusung 

konsep peranakan Melayu dan 

pergudangan, cocok dijadikan 

tempat untuk menghabiskan waktu 

bersama teman, rekan kerja hingga 

keluarga.

dengan konsep makanan kaki lima, 

eat & eat tidak tanggung- tanggung 

dalam menggarap konsepnya. 

berbagai jenis makanan disajikan 

lengkap dengan gerobak- gerobak  

seolah kita benar- benar sedang 

wisata kuliner dipinggir jalan. 

lampu oranye yang terpasang 

di berbagai sudut eat & eat 

menguatkan suasana temaram 

lampu jalan yang menemani  

pejalan kaki membedah cita rasa 

makanan pinggir jalan. tidak 

ketinggalan, pigura- pigura yang 

menampilkan berbagai foto 

dengan gambar kesenian kota atau 

kehidupan sehari- hari masyarakat 

karya tangan- tangan berbakat. Hal 

itu membuat nuansa pinggiran dan 

pergudangan semakin kental terasa.

berbagai macam pilihan makanan 

ditawarkan oleh eat & eat. Mulai 

dari jajanan kaki lima seperti 

asinan Juhi, siomay, tahu gejrot, 

Wedang Ronde, es dawet, es 

Medan Jelly sampai makanan khas 

tradisional dari daerah tertentu 

diantaranya Nasi goreng babat, 

bakmie Kepiting pontianak, sate 

Kuah, sate ponorogo, Nasi langgi, 

soto betawi, bahkan gudeg. tak 

hanya itu ada juga makanan 

bertaraf international yaitu Chicken 

Rice, Yong tau Fu, lontong Cap 

gomeh dan masih banyak lagi.

berbagai makanan itu dapat 

menjadi pilihan untuk setiap 

pengunjung dengan menyesuaikan 

selera lidah masing- masing. 

pengunjung juga dapat membeli 

beberapa santapan ringan untuk 

menikmati suasana dan hanya 

sekedar chit-chat dengan kerabat. 

semuanya dikemas dalam suasana 

santai, khas, unik dan penuh 

petualangan hingga lebih tepat 

rasanya jika disebut food market.
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family

Hari pertama masuk sekolah untuk anak 
sepertinya menjadi suatu hal yang akan 

membuat mereka merasa cemas dan takut. 
Karena mereka akan menghadapi lingkungan 

baru dan teman-teman baru yang sebelumnya 
tidak pernah mereka temui.

Tips 
MeMpersiapkan 

anak Masuk
sekolah

Namun kecemasan 

menjadi hal yang 

sangat wajar 

dirasakan oleh anak, 

kecemasan tersebut nantinya 

juga akan menjadi sebuah 

tantangan untuk mereka 

dalam menjalankan rutinitas 

barunya. sebagai orang 

tua hendaknya kita dapat 

sedikit mengatasi kecemasan 

yang dirasakan oleh anak, 

dengan dapat membantu 

anak dalam mempersiapkan 

beberapa hal seperti :

MeMBerikaN PeNgarahaN kePada aNak

berikan pengarahan kepada anak beberapa minggu sebelum 

mulai sekolah seperti mengajarkan untuk menggunakan 

toilet, mengajarkan untuk dapat makan sendiri dan dapat 

merapihkan peralatannya sendiri. Kemudian berikan 

perhatian khusus untuk anak dapat merasa nyaman untuk 

memulai sekolah.

seberapa cepat anak dapat beradaptasi dengan 

lingkungan barunya bergantung pada masing-masing 

anak. terkadangan sebagai orang tua juga kita harus 

berperan aktif untuk membantu anak dapat cepat 

beradaptasi dengan lingkungan. 

keNalkaN sekolah kePada aNak 

dengan kita mengenalkan kepada anak mereka akan lebih tertarik dengan 

sekolah, kemudian ceritakan pula kegiatan yang akan ia lakukan selama 

sekolah dan hal-hal positif yang akan ia dapatkan. Misalnya, di sekolah 

nantinya akan bertemu dengan banyak teman baru.

Cara lain untuk mengalihkan kecemasan pada 

anak adalah dengan memberikan kebebasan 

kepada anak untuk dapat memilih peralatan 

tulis yang sesuai dengan apa yang mereka 

inginkan seperti seperangkat alat tulis 

dengan tokoh kartun tertentu. Hal tersebut 

akan membuat anak lebih semangat untuk 

menjalankan sekolahnya.

MeNyiaPkaN alat tulis yaNg 
diiNgiNkaN aNak
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Push uP

squat

Pull uP

sit uP

Let's WorkOut 

Gaya Baru Latihan

PenGhiLanG
olaharaga adalah 
salah satu hal yang 
sangat penting 
untuk kesehatan 
tubuh, tapi masih 
saja banyak orang 
yang mengabaikan 
pentingnya olah 
raga dengan 
berbagai alasan. 

34 35

street workout merupakan 
sebuah bentuk latihan 
calisthenics dan body-weight 

exercise yang biasanya dilakukan 
di taman terbuka. Calisthenics 
sendiri adalah sebuah bentuk 
latihan yang terdiri dari berbagai 
gerakan sederhana, berirama yang 
pada umumnya dilakukan tanpa 
menggunakan peralatan atau alat. 
sedangkan bodyweight exercise 
adalah latihan kekuatan yang tidak 
membutuhkan beban tambahan, 
biasanya hanya menggunakan 
berat badan praktisinya sebagai 
perlawanan ketika melakukan 
gerakan. 

Kejenuhan
secara teknis, sebenarnya jenis 
latihan ini tidak berbeda jauh 
dengan aktivitas olahraga yang 
biasa kamu lakukan di gym atau 
tempat olahraga kebugaran 
lainnya, yaitu melatih kekuatan 
otot. street workout sendiri 
sebenarnya bisa dilakukan 
dimanapun (lantai, bar, kusen 
pintu, menggunakan kursi dan 
lain-lain) serta bisa dilakukan 
sendiri tanpa harus mengeluarkan 
biaya. street workout sudah di 
praktekan oleh ribuan orang di 
dunia. di indonesia pun street 
Workout sudah mulai berkembang. 

untuk bisa menguasai berbagai 
gerakan-gerakan menantang 
dalam street workout, kita harus 
menguasai gerakan-gerakan dasar 
dulu dengan baik.gerakan-gerakan 
dasar dari kalistenik sendiri ada 
beberapa berdasarkan lokasi otot 
yang dilatih. setidaknya ada empat 
jenis gerakan yang wajib dikuasai 
yaitu, pull-up, push-up, sit-up, dan 
squat.

Nah, setelah terbiasa dengan 
latihan gerakan-gerakan dasar 
diatas, anda dapat mulai 
berlatih gerakan-gerakan 
lain yang merupakan variasi 
penggabungan dari gerakan 
dasar di atas.

selamat berlatih....

gerakan mendorong tubuh yang 
tengkurap dengan 2 tangan ini 
merupakan induk gerakan dasar. 
pada saat kita melakukan push-
up tubuh dituntun untuk lurus 
pada saat diangkat. sehingga 
dengan pushup ini setidaknya 
ada 4 otot yang dilatih yaitu 
otot tricep, otot bahu (shoulder), 
otot dada (pectorial), dan sedikit 
otot punggung untuk menjaga 
tubuh tetap lurus. Mulailah 
dengan gerakan push-up biasa 
(regular) sebanyak 10 kali tanpa 
henti (10 reps in a row) dan 
lakukan sebanyak 3 kali / 3 set.

adalah gerakan dimana posisi tangan menggantung 
di bar. lalu badan diangkat ke atas hingga dagu 
melewati bar tersebut, kemudian turun lagi. gerakan 
menggantung tubuh dengan dua tangan kemudian 
mengangkatnya merupakan gerakan dasar yang 
berfungsi untuk menguatkan otot punggung bagian 
atas (upper back), otot bisep (bicept) dan otot bahu 
(shoulder). bagi sebagian orang, melakukan pull up 
untuk pertama kalinya terasa sangat sulit. lakukan pull-
up sebanyak 5-10 kali tanpa henti (5-10 reps in a row), 
istirahat 30-60 detik, ulangi lagi sebanyak 3 kali.

adalah gerakan dimana badan telentang lalu bangkit sampai posisi 
duduk dan kembali berbaring lagi. lalukan gerakan ini dengan 
perlahan dan rasakan kontraksi otot perutnya (abdominal). tarik napas 
(inhale) saat badan naik dan buang napas (exhale) saat badan turun. 
lakukan sit-up sebanyak 5-10 kali tanpa henti (5-10 reps in a row), 
istirahat 30-60 detik, ulangi lagi sebanyak 3 kali.

Merupakan gerakan tubuh berdiri dalam posisi kuda-
kuda. posisikan tubuh berdiri lalu perlahan turunkan 
tubuh hingga posisi setengah jongkok (tekukan kaki 
membentuk sudut 90 derajat) kemudian angkat lagi 
tubuh hingga kembali ke posisi lurus. gerakan ini 
menguatkan otot-otot kaki. lakukan squat sebanyak 
10-15 kali tanpa henti (5-10 reps in a row), istirahat 30-
60 detik, ulangi lagi sebanyak 3 kali.
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box office

MOVieS On auGuSt 2015 MOVieS On auGuSt 2015

Film “battle of surabaya” menceritakan 

petualangan Musa, remaja tukang semir 

sepatu yang menjadi kurir bagi perjuangan 

pejuang arek-arek suroboyo dan tKR 

dalam peristiwa pertempuran dahsyat 

10 November 1945 di surabaya. Cerita 

dibuka dengan visualisasi dahsyat dari 

pemboman kota Hiroshima oleh sekutu 

yang menandakan menyerahnya Jepang. 

“Indonesia merdeka, itu yang kudengar di 

RRI, Jepang menyerah!!” kata Musa. tetapi 

langit surabaya kembali merah dengan 

peristiwa insiden bendera dan kedatangan 

sekutu yang ditumpangi oleh belanda. 

Cerita ini merupakan cerita adaptasi dari 

peristiwa 10 November 1945 surabaya. 

selain tokoh-tokoh nyata, terdapat 

tokoh fiktif yang sengaja dibuat untuk 

memperkuat pesan yang ingin disampaikan. 

pesan perang tentang semangat, cinta 

tanah air, dan perdamaian.

Film “The Fantastic Four” ini mengisahkan sebuah 

tim yang akan melakukan teleportasi ke luar 

bumi. Mereka melakukan berbagai persiapan dan 

perencanaan yang sempurna demi terwujudnya hal 

tersebut. Ketika empat orang yang terpilih akan 

mencobanya, hal tak terduga telah terjadi. Mereka 

berempat perubahan bentuk fisik dan memiliki 

kekuatan super, yakni ben grimm (Jamie bell) alias 

the thing, Johnny storm (Michael b. Jordan) alias 

Human torch, Reed Richards (Miles teller) alias 

Rubber Man dan sue storm (Kate Mara) alias the 

invisible Woman. bagaimana kisah selanjutnya 

dari the Fantastic Four? apakah rencana mereka 

berhasil?

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. 

“inside out” Film yang 

diatur dalam kepala 

seorang gadis muda 

bernama Riley, dimana 

lima emosi: Joy, anger, 

sadness, Fear dan 

disgust, mencoba untuk memimpin 

gadis melalui hidupnya. tumbuh 

menjadi jalan bisa bergelombang, 

dan itu tidak terkecuali untuk Riley, 

yang tercerabut dari kehidupan 

Midwest ketika ayahnya memulai 

pekerjaan barunya di san 

Francisco. 

U.N.C.L.E 
The Man FroM
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book store

Mean Streak (Jejak kelam)
Sandra Brown

FiNd out at graMedia/1F-01/suMMareCoN Mal serPoNg/PhoNe: 021 - 5464699/5464877

penerbit : Gramedia pusaka Utama

hoS Tjokroaminoto

Jika tidak ada Hadji oemar said (Hos) 
tjokroaminoto, barangkali perjalanan sejarah 
bangsa indonesia ini akan lain. sebab, 
keberadaan tokoh sarikat islam (si) ini menjadi 
demikian penting, lantara dialah guru para 
pendiri bangsa sekaligus salah satu pelopor 
pergerakan nasional. bagi indonesia, tjokro 
tidak sekadar intelektual muslim yang dengan 
kepiawaian dalam kepenulisan dan juga pidato, 
melainkan juga salah satu tokoh pergerakan 
nasional di awal abad ke-20. simak cerita 
kehidupan Hos tjokroaminoto selanjutnya di 
Hos tjokroaminoto.

sandra brown merupakan seorang penulis yang masuk dalam 
daftar buku Best Seller The New York Times, ia kembali 
menerbitkan novel terbarunya yang diberi judul Mean Streak 
(Jejak Kelam). Novel ini berkisah tentang dokter emory 

Charbonneau yang diberitakan menghilang. dalam proses 
pencariannya kabut, es dan udara dingin yang menutupi 

pegunungan Carolina utara mempersulit polisi dalam 
melakukan pencarian. dilain tempat emory terbangun 

dengan cedera dikepalanya, dalam pondok kayu yang 
asing. ia mendengar desiran dari balik kegelapan yang 

menyelubungi hutan lebat, diikuti hembusan angin 
persis di belakangnya. emory langsung merasakan 

kehadiran bencana. sayangnya, ia tak sempat 
bereaksi saat rasa sakit yang luar biasa seolah–
olah meledak di tempurung kepalanya. terkejut 
melihat ada pria yang tidak dikenalinya berdiri 

dihadapannya, namun emory melakukan banyak 
hal bersama pria tersebut. apa yang sedang 

terjadi pada emory? simak selengkapnya di novel 
Mean Streak (Jejak Kelam).
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music

Yura Yunita
Permata Baru industri 
Musik indonesia

gorgeous & talented singer

Namanya mulai bersinar sejak ditemukan oleh musisi papan 

atas glenn Fredly yang kemudian mengajaknya untuk 

membuat album yang diberi judul “Yura” pada tahun 2014

salah satu lagu yang paling membuat namanya tenar di album 

“Yura” ialah “Cinta dan Rahasia” yang berkolaborasi langsung 

dengan glenn Fredly dimana di akun youtubenya sudah 

memiliki 1,5 Juta viewers hanya untuk satu lagu saja. 

dan single terbarunya yang berjudul “berawal dari 

tatap” yang kemudian menyusul di tahun 2015 ini yang 

memikat banyak orang dengan suara jazzy ala popnya. 

untuk kedepannya menurut kabar yang beredar Yura 

akan merelase albumnya yang berikutnya dengan 

beberapa single terbarunya. Can’t wait!

isyana sarasvati dikenal sebagai musisi bergenre klasik 

dan opera namun untuk album perdananya ini ia akan 

mengusung genrenya sendiri yakni “exploration of pop”. 

di album perdananya ini rencananya akan diisi seperti 

single pertama dirinya pada tahun 2014 yang juga 

merupakan awal pembuka dirinya terjun ke industri musik 

indonesia yakni “Keep being You”. sebuah single yang 

dimaknai oleh isyana “Jadilah diri kamu sendiri, cintai 

apa adanya, materi tidak terlalu penting karena yang 

dibutuhkan wanita hanya waktu dan kasih sayang”. dan 

juga ada single kedua dirinya berjudul “tetap dalam 

Jiwa” yang ikut menyukseskan dirinya agar dikenal 

oleh masyarakat luas. So, kita tunggu album 

gadis cantik nan bertalenta satu ini dengan 

sabar .

Isyana Sarasvati
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close up

nadya
hutagalung
Merupakan salah satu model 
yang sudah memiliki nama di Asia 
bahkan di dunia. lahir di Sydney, 
Australia pada tanggal 28 Juli 1974, 
Nadya merupakan seorang yang 
berketurunan indonesia berdarah 
Batak.
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Nadya yang berprofesi sebagai 

seorang artis, supermodel, 

presenter, entertainer dan 

entrepreneur ini memilih untuk tinggal 

di singapura meski ia merupakan 

seorang indonesia dan australia. 

Walaupun tinggal di singapura, 

Nadya memilih indonesia (bali) 

untuk menjadi tempat pernikahannya 

bersama suaminya desmond Koh pada 

16 desember 2006. Nadya memilih 

untuk berkarier dirumah dengan 

tujuan untuk dapat tetap dekat 

dengan ketiga anaknya yaitu tyrone, 

Fynn dan Nyla.

pada awal karirnya, Nadya Hutagalung 

menjadi seorang model semenjak 

umur 12 tahun. Karirnya semakin 

melesat pada saat ia mengikuti dan 

memenangkan ajang vJ  Mtv yang 

pertama diselenggarakan di singapura 

pada tahun 1995. Mulai saat itu nama 

Nadya Hutagalung dikenal sebagai 

seorang vJ yang memiliki gaya humor 

dengan ‘celetukannya’ namun tetap 

terlihat elegant. selain itu, ia juga 

banyak dipercaya untuk membintangi 

beberapa iklan baik di indonesia 

maupun asia.

perjuangannya sangat keras sampai 

akhirnya Nadya Hutagalung terpilih 

sebagai salah satu Asia’s Leading 

Trend-makers oleh majalah asiaweek, 

di samping dalai lama, Michelle Yeoh 

dan Chow Yun Fatt, atas kemampuan 

khusus untuk mengilhami dan 

mempesona banyak orang. pada 

tahun yang sama, Nadya 

juga terpilih Showtime 

Personality of the Year 

oleh Singapore’s The New 

Paper, dan Singapore’s 

Most Gorgeous Woman oleh 

pembaca majalah Female. 

Nadya juga disebut sebagai 

salah satu dari sepuluh 

“Shining Stars” di televisi 

indonesia oleh publikasi 

indonesia, bintang.

Hingga Asia’s Next Top Models 2 

Nadya masih dipercaya menjadi juri 

sekaligus tuan rumah atau presenter 

bagi para model. sepanjang menjadi 

juri tetap pada kompetisi pencarian 

model se-asia tersebut, ia bekerja 

sama dengan model mentor Joey 

Mead King. Nadya menjadi salah satu 

orang yang membuat Asia’s Next Top 

Models berhasil dan memiliki citra 

baik seperti sekarang.

saat ini, Nad disibukkan dengan 

kegiatannya seputar kecintaannya 

terhadap satwa. Hal tersebut 

dibuktikan dengan keaktifannya 

dalam kegiatan perlindungan gajah 

‘Let Elephants be Elephants’. Nadya 

juga baru saja dilantik sebagai duta 

perserikatan bangsa-bangsa untuk 

penyelamatan orangutan. awal Maret 

lalu, ia diundang untuk berdiskusi di 

Markas besar pbb sebagai duta great 

apes survival partnership (gRasp) 

yang, antara lain, berjuang untuk 

penyelamatan orangutan. 

“Happiness Is Making Time For Me.”
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on stageon stage

a
lbum tersebut membuat 

nama RaN menjadi 

semakin populer 

dikalangan remaja 

hingga dewasa. RaN bercerita 

bagaimana mereka bisa kompak 

satu sama lain, “Rahasianya 

‘dua kom-’ yaitu komitmen dan 

komunikasi”, ungkap Ran yang 

ditemui saat mengisi sebuah acara 

di scientia square park. 

“Jadi kita harus selalu komunikasi, 

baik ide maupun masalah harus 

selalu dikomunikasikan karena 

perjalanan ini bukan sekedar 

perjalan tapi udah kaya keluarga, 

saling mengingatkan dan saling 

support aja” tambah Nino. perjalan 

panjang yang sudah dilalui oleh 

RaN rupanya membuat mereka 

lebih mengenal satu sama lain 

sehingga lebih memudahkan 

mereka dalam melakukan sebuah 

pekerjaan.

tahun ini RaN akan disibukkan 

dengan serangkaian tour keliling 

indonesia dengan membawa single 

terbarunya dan diakhir tahun 

mereka akan segera merilis album 

terbaru. tentunya fans RaN sangat 

menunggu kehadiran album terbaru 

mereka. Menyambut hari ulang 

tahun indonesia yang ke 70 melalui 

karya-karya yang dihasilkan oleh 

RaN secara tidak langsung mereka 

ikut berusaha untuk mengharumkan 

nama bangsa. “Kita harus bisa 

mengenali diri, kenali potensi 

kemudian mengembangkan potensi 

lalu fokus pada potensi yang kita 

miliki”, tutur Nino. 

dengan potensi yang dimiliki 

generasi muda akan membuat 

mereka akan lebih produktif seperti 

apa yang dilakukan oleh RaN. 

produkti tidak hanya berkarya 

melalui musik tetapi juga seni lain, 

seperti dikatakan asta, “Kalo RaN 

berkarya dimusik, kita bikin musik 

bagus biar bisa dinikmati seluruh 

rakyat indonesia. atau bisa juga 

berkarya lewat gambar maupun 

tari, Jadi kalo kita punya passion 

dan serius secara ga langsung akan 

berdampak pada ekonomi indonesia 

khususnya indonesia kreatif”, jelas 

asta. Yay, sukses terus buat RaN :)

Rahasia

 tetap KompakRAN
Ran berbagi cerita seputar kekompakan 
mereka selama 9 tahun berkarya didunia 
musik. Rayi, Asta dan Nino memang terkenal 
bersama RAN melalui album mereka, For Your 
life yang dirilis diakhir tahun 2007.
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Vlogger Muda dan Kreatif

community

indonesia Video instagram atau yang dikenal dengan indovidgram merupakan komunitas anak 
muda yang memiliki hobi membuat video di instagram. Genre video yang dibuat pun beragam, 
diantaranya comedy, music, art, food, beatbox, dan stop motion. 

Komunitas ini berfokus pada 

mobile video yang juga 

didasarkan pada kebutuhan 

masyarakat umum sendiri. Misalnya, 

warga Jakarta yang seringkali 

menghabiskan banyak waktu di 

jalan karena terjebak macet, sangat 

membutuhkan bentuk hiburan yang 

praktis dan ringan. Hiburan inilah 

yang disediakan oleh indovidgram.

Komunitas yang digaungi oleh 

@benakribo, @marloernesto, 

@vendryana, @moinblog, @

chandraliow, @aulion, @ardinhai, @

dhinoharyoo dan @devinaureel ini 

resmi membuat akun @indovidgram 

pada 6 april 2014. sampai saat ini, 

sudah lebih dari 1.300 video yang 

diunggah dan berhasil menarik 

pengikut (follower) sebanyak 

1,9 juta. setiap harinya, akun @

indovidgram mengunggah minimal 

2 video baru; 1 video hasil karya 

founder dan video lainnya hasil 

karya follower yang telah diseleksi 

oleh para founder. Yang paling 

lucu, menarik dan kreatiflah yang 

akan diunggah. 

Komunitas indovidgram terbuka 

untuk siapa saja. Mereka dapat 

bergabung hanya dengan mengisi 

formulir secara online, kemudian 

para founder akan membaginya 

menjadi pembuat video (creator) 

dan penonton (watcher). selain 

membuat video, para founder 

juga mengadakan pertemuan 

komunitas dan menjadi pembicara 

dalam berbagai talk show. dalam 

kesempatan tersebut, mereka 

berbagi tips bagaimana mencari 

ide-ide segar, membuat alur cerita, 

menggunakan aplikasi video editing 

dan membuat video sekeren 

mungkin. 

tak disangka-sangka ternyata 

antusiasme anak muda indonesia 

untuk menjadi vlogger atau video 

blogger sangat besar. tidak hanya 

di Jakarta, hype indovidgram juga 

merajai kota-kota lain, seperti 

Medan, Makassar, Jambi, bali. “saat 

ini ada 26 komunitas indovidgram 

regional. 24 indovidgram kota-kota 

di indonesia, 1 indovidgram Jepang 

dan 1 indovidgram bangkok. 

Masyarakat indonesia yang ada 

di Jepang dan bangkok juga ikut 

berpartisipasi membuat video-

video unik, kreatif, dan informatif.”, 

tambah vendryana.

Do something creative everyday, 

fellas!
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travelers

daNau toBa 

danau yang sangat terkenal ini adalah sebuah danau 

vulkanis yang terbentuk akibat letusan gunung tua 

ribuan abad lampau, merupakan danau terbesar di 

indonesia dan nomor dua di dunia setelah danau victoria 

di afrika. danau toba adalah ikon wisata paling populer 

di sumatera utara, keindahan dari danau ini sudah diakui 

wisatawan mancanegara maupun domestik yang dapat 

dibuktikan dengan tak pernah sepinya pengunjung untuk 

menikmati danau toba.

sebagai ibukota provinsi sumatera utara, kota Medan yang 

merupakan salah satu kota terbesar di indonesia, setelah 

Jakarta dan surabaya. Kota Medan dihuni berbagai macam 

etnis dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Jika anda 

tertarik mengunjungi Medan sebagai destinasi liburan dalam 

waktu dekat ini, berikut sejumlah tempat wisata menarik di 

kota Medan yang patut anda kunjungi : 

Wisata Kota Medan
 Yang Menawan
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ruMah tJoNg a Fie (tJoNg a Fie MaNsioN)

inilah salah satu tempat wisata sejarah di Medan, sebuah rumah 

di mana anda dapat mengetahui budaya Melayu – tionghoa 

hingga riwayat kota Medan. Rumah ini terletak di Jln. ahmad 

Yani, Medan. secara arsitektural, bangunannya didirikan dengan 

gaya campuran arsitektur China, eropa, dan Melayu.tjong a Fie 

adalah seorang saudagar kaya di masa lampau yang pernah 

menjadi jutawan terkaya se-asia tenggara pada masa itu. sukses 

besar diraihnya dalam bisnis perkebunan hingga perusahaan 

kereta api. di masanya, tjong a Fie disegani dan dihormati 

oleh kolonial belanda hingga sultan deli. oleh karena sifat 

dermawannya, dia menjadi pemimpin komunitas keturunan China 

di Medan yang dihormati. 

istaNa MaiMuN 

istana Maimun adalah 

peninggalan Kerajaan deli yang 

terkenal, sebuah istana berwarna 

kuning berdiri megah di tengah 

Kota Medan dan menjadi ikon 

kota metropolitan tersebut. 

anda dapat menjumpai istana 

ini di Jln. brigjen Katamso Kec. 

Medan Maimun, Medan. secara 

arsitektural, bangunan istana 

Maimun didominasi warna kuning 

yang merupakan warna khas 

Melayu. di tempat wisata ini, 

anda dapat menyaksikan ragam 

koleksi yang dimiliki istana di 

masa lampaunya. beberapa di 

antaranya adalah koleksi foto 

sultan, singgasana sultan, hingga 

sejarah Kerajaan deli. 

MasJid raya MedaN 

Masjid yang juga dikenal dengan 

Masjid Raya al Mashun ini telah 

berusia lebih dari 100 tahun sejak 

dibangun pertama kali pada 21 

agustus 1906. secara arsitektural, 

bangunan masjid ini mengadopsi 

corak bangunan campuran 

Maroko, eropa, Melayu, dan timur 

tengah. bangunan masjid ini 

begitu unik dengan rancangan 

berbentuk bundar segi delapan 

dan memiliki 4 serambi utama 

di bagian depan, belakang, serta 

samping kiri dan kanan. sekaligus 

pula ke-4 serambi tersebut 

menjadi pintu utama masuk ke 

masjid. pada bagian kubahnya, 

terlihat mengikuti model turki, 

yakni dengan bentuk yang patah-

patah persegidelapan. 

graha saNta Maria aNNai VelaNgkaNNi

gereja ini memiliki keunikan tersendiri yang hampir tidak dapat 

ditemui ditempat lain, karena bangunan gerejanya yang mirip 

sebuah kuil Hindu. pada awalnya gereja ini diperuntukkan 

bagi umat Katolik tamil yang ada di kota Medan, dan dalam 

perjalanannya terbuka bagi seluruh umat. Nama annai 

velangkani, yang berarti bunda dari velangkanni, dijadikan 

sebagai nama gereja dan merupakan sebuah persembahan 

kepada bunda Maria yang pernah menampakkan diri di pesisir 

velangkanni, tamil Nadu, india pada abad 17. bangunan gereja 

ini begitu megah, oleh karenanya berfoto menjadi sebuah 

kegiatan yang paling sering dilakukan wisatawan selain tentu 

saja berdoa. di samping bangunan gedung utama, ada sebuah 

bangunan kecil bernama Kapel Maria, sebuah tempat berdoa 

kepada bunda Maria yang penuh dengan bunga-bunga dari 

peziarah dan berdoa Rosario di tempat tersebut.

kawasaN PeCiNaN

inilah salah satu sentrum kuliner Medan yang 

terkenal. tersedia aneka menu makanan di 

sana yang terasa sungguh lezat. Mulai dari 

bermacam-macam olahan mie, sate, hingga 

masakan bebek. terletak di Jl. semarang, 

pengunjung yang datang ke kawasan pecinan 

ini terdiri dari berbagai segmen usia, baik 

muda maupun tua. tidak hanya itu, anda akan 

mendapati heterogenitas masyarakat Medan 

yang sungguh kental di kawasan tempat 

makan Medan ini, baik dari warga tionghoa, 

batak, Karo, Jawa, india, Nias, hingga padang, 

serta orang eropa yang bekerja di Medan
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gadget

SONY Xperia C5 Ultra
aSUS X550Ze

52

Baru - baru ini sebuah smartphone 
dengan harga terjangkau telah resmi 
diperkenalkan kepada khalayak luas 
dengan fitur kamera depan yang 
sangat didamba - dambakan bagi para 
pecinta foto selfie.

ASUS indonesia lagi-lagi 
kembali mengeluarkan jenis 
notebook terbaru mereka 
dengan teknologi yang 
canggih dikalangan segmen 
mainstream khususnya. 

52 53

NEW RELEASE

bayangkan jika didalam notebook 

yang akan dikeluarkan tersebut 

tertanam sebuah prosesor yang 

merupakan prosesor aMd terkuat yakni 

FX-7600p. sungguh canggih dengan 

harga yang terjangkau dan pastinya akan 

menjadi rebutan dikalangan gamers dan 

para designer. dan notebook tersebut 

adalah asus X550Ze.

dengan harga yang terjangkau bukan 

berarti kinerja biasa - biasa saja, 

notebook ini dilengkapi dengan 12 

Processor terdiri dari 4 Cpu dan 8 gpu 

serta dual grafis dari perpaduan antara 

apu aMd R5 M230 dan gpu berbasiskan 

aMd R7 M270dX yang menjadikan 

performa gaming dan multimedia di 

notebook ini menjadi sangat baik. dan 

kabarnya notebook canggih ini dihargai 

sekitar idR 6.949.000,- . Nabung yuk!

Yap, sony Xperia C5 ultra 

menjadi gadget yang 

diperkenalkan oleh 

pihak sony sebagai penerus 

generasi smartphone selfie 

sebelumnya Xperia “C” series. dan 

diperkenalkannya smartphone 

ini juga bersamaan gadget keren 

lainnya yakni sony Xperia M5.

untuk spesifikasi dari sony Xperia 

C5 ultra ini ialah yang paling 

menonjol ada di bagian kamera 

depan dan kamera belakang yang 

sama-sama memiliki kamera 13 

Megapiksel. lalu layar berukuran 5 

inci dengan sistem operasi android 

lollipop. dibagian dalam yakni 

processor smartphone ini memiliki 

chipset Mediatek Mt6752 octa 

Core 1.7 gHz dan disertai RaM 

2gb, Memori internal 16 gb lalu 

ditunjang dengan baterai 2930 

mah. Wah.. Wajib punya nih..

Notebook Gaming 3D & Design 
Grafis dengan Prosesor 12 Core
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society

She is Taylor Swift

Artis cantik muda berbakat Taylor Swift 
kini namanya semakin dikenal banyak 
orang karena memiliki segudang prestasi. 

Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya 
dengan nama aplikasi yang satu ini? Yup.. 
Saat ini Dubsmash memang sedang ramai 
diperbincangkan masyarakat banyak, 
khususnya di media social. 

intermwzzo

bersumber dari 

Wikipedia Dubsmash adalah 

aplikasi penggubah video yang 

tersedia di sistem operasi ios dan 

android. aplikasi ini berguna untuk 

membuat video hasil pengalihan 

suara (dubbing) dari suara-suara 

yang telah dimasukkan dan 

mengunggahnya ke beberapa 

media sosial

Dubsmash menjadi sangat 

populer berawal dari berbagai 

artis Hollywood menunjukan aksi 

mereka menggunakan dubsmash. 

sebut saja seperti Jenifer lopez. 

berbagai artis seperti Chika 

Jessica hingga pasangan suami 

istri Ruben onsu dan sarwendah 

seperti latah melakukan aksinya 

menggunakan dubsmash kemudian 

diunggah ke akun instagram 

pribadi mereka, yang 

akhirnya memberikan 

efek domino kepada 

penggemar mereka 

masing-masing.

berbagai macam variasi dubsmash 

dilakukan. sebagian banyak 

orang yang memilih seolah olah 

menyanyikan sebuah lagu hingga 

melakukan tantangan bertajuk 

#Don’tJudgeMeChallenge atau 

#TwerkItLikeMiley. Dubsmash 

paling banyak diunggah ke 

media sosial seperti 

instagram dan path. 

#Don’tJudgeMeChallenge 

sendiri merupakan 

Dubsmash yang sangat 

digemari. pertama-tama 

seorang atau beberapa 

orang direkam dengan 

penampilan muka yang dirias 

sangat aneh agar terlihat 

jelek kemudian kamera 

ditutup dan taraaaa..... orang atau 

beberapa orang tersebut berubah 

menjadi sosok yang sebenarnya 

dan cantik atau ganteng.

ditambah lagi Dubsmash sangat 

mudah dibuat. dengan modal 

berani malu siapaun dapat 

melakukan dubbing di Dubsmash. 

Dubsmash juga dianggap ampuh 

loh untuk mengusir kantuk 

ataupun bosan. So, kalian sudah 

mencoba aplikasi ini belum? 

dicoba ya, biar kekinian! :d
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Kecerdasannya dalam 
mengolah alunan nada 
tidak perlu diragukan 

lagi. badannya yang ideal 
dapat melakukan beberapa 
tarian sederhana untuk 
meneyempurnakan aksi 
panggung untuk menyapa 
penggemarnya di berbagai kota 
di dunia.

Kisah cintanya selalu menjadi 
sorotan publik. taylor yang 
memiliki wajah yang sangat 
cantik serta pintar ini membuat 
artis papan atas seperti Harry 
style, taylor lautner jatuh hati 
kepadanya. Namun semua 
kisah cintanya dikabarkan 
kandas. Namun hal tersebut 
yang membuat taylor swift 
terinspirasi menjadi sebuah 
karya yang mendunia. serta 
lagu- lagunya berhasil 
sukses melejit dipasaran 
dan mengantarkan nama 
taylor swift meraih beberapa 
penghargaan. pada acara Mtv 

award 2015 yang akan gelar, 
nama taylor swift berhasil 
mendominasi nominasi.

Hits terbaru dari taylor swift ft. 
Kendrick lamar, “Bad Blood” 
masuk kategori Video of The 
Year, Best Collaboration, Best 
Cinematography, Best Direction 
dll. bukan hanya Bad Blood 
tetapi lagu Blank Space yang 
juga tidak kalah mendominasi 
nominasi Mtv award tersebut. 
Karyanya memang tidak 
lagi dapat diragukan. taylor 
menepis isu yang mengatakan 
bahwa dirinya hanya bermodal 
cantik tanpa kemampuan 
bernyanyi yang baik. dirinya 
terbukti memberikan kontribusi 
besar dalam dunia musik. 
dengan prestasi yang begitu 
banyak, tak heran bila saat 
ini taylor swift baru saja di 
nobatkan sebagai anak Muda 
terkaya di dunia. Standing 
applause for taylor swift!
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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,

Halo juga Herlinda. Iya benar sekali, Festival 
Kuliner Serpong kembali hadir tahun ini. Tepatnya 
tanggal 14 Agustus - 6 September 2015 di 
Summarecon Mal Serpong. Yuk, mampir ke FKS 
2015 karena disini menyajikan makanan khas 
Medan, didukung dengan dekorasi yang Medan 
banget dan pengisi acarapun dari Medan, lho. 
Selain itu juga banyak program seru baik itu 
di social media maupun saat Anda berkunjung 
ke FKS dengan hadiah yang menarik. Ditunggu 
kehadirannya dan salam untuk keluarga di rumah. 
Festival Kuliner Serpong 2015, Horas! Beta 
Mangan Hita!

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

@icharosdiana: 
Gemeteraaaaaan liat twitter ada mention 
dari @SMS_Serpong. Thanks @SMS_Serpong 
#QuizANTMAN :* :*

@rinaaldi10:
 mksh uda datangin @hanindya, perfom ny keren 
bgt,,,lg dong datangin artis2 ny utk perfom ny di SMS

@ichasuzhou:
Enjoying live music with my friends @sms_serpong 
#ladiesnight 

@felicia_hs: 
Seru bgt ‘nongkrong’ di @SMS_Serpong , bisa sampe 
lupa waktu :))

@Hatinitanjaya 
Malming @SMS_Serpong with my partner

@gegerwahyudi
@SMS_Serpong Yay! Thank you Summarecon Mall 
Serpong :)

@SurjoTrainer : 
@SMS_Serpong Yang bikin sy senang temani istri 
belanja di sini amat sederhana: toiletnya yg indah, 
bersih dan nyaman :D

@Randess
Kesini terosss @SMS_Serpong

@ev_gust 
Thanx @sms_serpong vouchernya sdh diambil. 
Makasih2..

@tuty_utut
@SMS_Serpong I’ll be there :-)

@Melvindika
Dari dulu sampai sekarang, @SMS_Serpong 
memang slalu di hati deh The best family & hangout 
destination :3 #HBDSMSSerpong :)

@excel_lio 
Siap nanti mlm @SMS_Serpong . 
Pasti top deh.....

Summarecon Mal Serpong (SMS)

Febri andrian
Kaga pernah bosen tempatnya buat 
hangout

Tama Alfarizki Mustar
Mall asik selalu ramai walaupun hari 
biasa

Astrid Joe
Mall yang modern di Kota TangerangAsik 
suasananya buat kumpul teman dan 
keluarga

Uchy Citra Handayani 
Mall yg paling cozy and harm full di 
Gading serpong. Ga pernah bosan kesini 

Caroline Natasha
Nice place, Great Entertainment and 
Yummy Food!

Anoet Emoluve
Asik buat nongkrong bareng teman

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 3 team dari divisi Championship yang dipromosi ke 

liga primer inggris!
2. disebut dengan jenis olahraga apakah latihan calisthenics 

dan body-weight exercise yang biasanya dilakukan di taman 
terbuka!

3. sebutkan nama program dimana Nadya Hutagalung dipercaya 
menjadi juri sekaligus tuan rumah atau presenter !

4. sebutkan 2 tema dari event akbar sMs yaitu Festival Kuliner 
serpong yang digelar empat tahun berturut-turut!

suBJek: sMs Blast XXXi - FestiVal kuliNer serPoNg 2015

1. sri a., 0818 9767 xxxx
2. M. yanudin dwi Putra, 0896 1852 xxxx
3. rickent Putra haki , 0838 7587 xxxx

tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
sMs Blast Edisi XXX, Juli 2015:

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

Halo, aku Herlinda dari Lebak Bulus. Aku mau 
tanya-tanya dong seputar festival kuliner 
disana. Denger dari teman dan liat promonya 
di social media juga, katanya festival kuliner 
tahun ini temanya Medan ya? Wah, kalo 
beneran iya, aku seneng banget. Karena 
kebetulan suami berasal dari sana. Mohon 
infonya ya acara tersebut kapan dan berapa 
lama. Kalo bisa ada artis-artisnya juga dong, 
hehe. Thanks smsblast!

herlinda
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splash blash

Kedatangan klub papan 

atas dari italia yakni 

as Roma merupakan 

kunjungan yang dinanti - nanti 

bagi para seluruh penggemar 

sepakbola di tanah air 

khususnya Romanisti indonesia. 

tim as Roma yang tiba di 

indonesia pada tFrancesco totti, 

daniele de Rossi, dkk akan 

hadir di acara ini dimana akan 

berisikan acara seperti Press 

Conference, Coaching Clinic, dan 

Meet and Greet yang tentunya 

bertujuan semakin mendekatkan 

“i giallorossi” julukan as Roma 

ini dengan para Romanisti di 

indonesia.

akhirnya liga 

yang paling 

dinanti - 

nanti para pencinta 

sepakbola di 

seluruh dunia telah 

dimulai. tepat pada 

tanggal 8 agustus 2015 

liga primer inggris resmi 

dimulai dengan beberapa 

hasil pertandingan yang 

mengejutkan pastinya. 

untuk tahun ini ada 3 team 

dari divisi Championship 

yang promosi ke liga 

primer inggris mereka 

adalah aFC bournemouth, 

Norwich City dan Watford. 

dan yang paling menarik 

dari Kick off liga inggris 

ini adalah kita bisa melihat 

para pemain yang baru 

didatangkan masing - 

masing klub di bursa 

transfer tahun ini .

pada sabtu, 8 agustus 

2015 hasil - hasil yang 

didapatkan ialah seperti 

pada partai pembuka Mu 

vs tottenham dengan skor 

1-0, kemudian arsenal vs 

West Ham yang secara 

mengejutkan dikalahkan 

dengan skor 2-0 serta 

juara bertahan Chelsea 

yang ditahan imbang 

swansea dengan skor 

2-2. partai lainnya seperti 

liverpool vs stoke City 

1-0, West brom vs Man 

City 0-3, bournemout vs 

aston villa 0-1, Norwich vs 

Crystal palace 1-3, everton 

vs Watford 2-2, leicester 

City vs sunderland 4-2 dan 

Newcastle vs southampton 

2-2 .

kiCk oFF 
liga Primer inggris 
2015/2016

Kunjungan aS Roma Ke IndoneSIa
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PROMO TENANT 1 & 2 PERIODE AGUSTUS 2015 PROMO TENANT 1 & 2 PERIODE AGUSTUS 2015

PaZia
•	 promo Merah putih 
•	 Cash back up to idR 3,5 Mill & disc 

up to 17%
•	 valid from 1-31 august 2015

saMsuNg
•	 Harga MeRdeKa with saMsuNg 

galaXY s6
•	 Cashback idR 1 Mill + s view Cover 

seharga idR 650.000 
•	 valid from 1-31 august 2015

g2000
•	 sale up to 70%
•	 valid from 1-31 august 2015

osiM
•	 independence day Celebration
•	 get up to 50%+17% oFF on all 

iteMs
•	 valid from 14-17 august 2015

PePPer luNCh
•	 promo New Menu
•	 salmolive pepper Rice for idR 79.091
•	 oxtail pepper Rice for idR 79.091
•	 premium Ribs black pepper Rice for 

idR 81.818
•	 valid from 8 august - 31 october 

2015

aVeNue
•	 get Free Cosmetic pouch & exclusive 

bag
•	 With min. purchase of idR 350K 

for Cosmetic pouch & idR 800K for 
exclusive bag 

•	 valid from 1-31 august 2015

M sPaCe 
•	 independence day Celebration
•	 get up to 50%+17% oFF on all 

iteMs
•	 valid from 14-17 august 2015

ColorBoX
•	 back to Campus
•	 buy 1 save 20%
•	 buy 2 or more save 20%+10%
•	 valid from 3-17 august 2015

Cathy doll
•	 promo Hut Ri
•	 buy 1 get 1 (seri Ready to White)
•	 disc 50% on selected items
•	 Free voucher
•	 valid from 1-31 august 2015

shaga
•	 independence promo
•	 disc up to 70%
•	 valid from 1-13 august 2015
•	 independence day Celebration
•	 get up to 50%+17% oFF on all 

iteMs
•	 valid from 14-17 august 2015

PlaNet PoPCorN
•	 Merdeka promo set
•	 Choose any 1 bucket + 2 packs get 

17% oFF
•	 valid from 1-31 august 2015

Jouel By BliNg
•	 promo end of season
•	 disc up to 70% off
•	 valid from 1-16 august 2015
•	 independence day Celebration
•	 get up to 50%+17% oFF on all 

iteMs
•	 valid from 14-17 august 2015

thai alley
•	 Catch Your Fish promo
•	 get 20% off on live Fish
•	 valid until 19 august 2015

aNttoN & Co
•	 Half price on second purchase
•	 on antton&Co, democrata, Mikaela, 

and Wandapanda shoes
•	 valid from 1-31 august 2015

the little thiNgs she Needs
•	 independence day Celebration
•	 get up to 50%+17% oFF on all 

iteMs
•	 valid from 14-17 august 2015

PlaNet PoPCorN
•	 Merdeka promo set
•	 Choose any 1 bucket + 2 packs get 

17% oFF
•	 valid from 1-31 august 2015

ViVere
•	 shop Now and save More!
•	 spend idR 10 Mill save 15% % More...
•	 For Furniture, accessories, and 

artworks products
•	 valid from 1-31 august 2015

wakai
•	 independence day Celebration
•	 get up to 50%+17% oFF on all 

iteMs
•	 valid from 14-17 august 2015

skelly
•	 dirgahayu Kemerdekaan Ri ke-70
•	 get 70% oFF on 2nd purchase
•	 valid from 14-17 august 2015

Best PoNgs hoMe CeNter
•	 best sale!
•	 sale up to 80%
•	 valid from 7-30 august 2015

l’oCCitaNe
•	 New Collection Citrus verbena
•	 get Citrus verbena Fragrance set 

from gift With purchase promo
•	 valid from 10-28 august 2015

rose Jewellery
•	 Roselyn the language of love 
•	 get a chance to win ipHoNe 6 with 

min. purchase of idR 5 Mill
•	 valid until 31 august 2015

Best deNki
•	 9 Years anniversary extraordinary 

surprises
•	 instant Win Cash voucher up to idR 

5.000.000
•	 Free Mistery gift
•	 enjoy Free 0% installment up to 18 

Months
•	 valid until 31 august 2015

loly Poly
•	 big sale up to 70% oFF 
•	 valid until 31 august 2015

swatCh
•	 discount 20% for all straps*
•	 terms and Conditions apply 
•	 valid until 31 august 2015

promo
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Nike
•	 sale up to 40% oFF
•	 valid until 18 august 2015

star
•	 Houseware Fair Celebrating 

indonesia’s 70 Years of 
independence

•	 get discount 40% for 
tramontina products

•	 valid from 10-31 august 2015

haMMer
•	 sale up to 50% oFF
•	 valid until 31 august 201

saMBa
•	 Freedom Celebration 
•	 get discount 45% on second 

item
•	 valid until 31 august 2015

rh BaBy & MoMMy
•	 Happy day promo
•	 pay for 5 single treatments get 

3 single treatments for FRee
•	 valid until 30 september 2015

world oF CraFt
•	 indonesia Merdeka 70 tahun 
•	 get discount 20% on all items
•	 valid until 31 august 2015

kedai iCe CreaM geNtoNg
•	 Rayakan semarak Kemerdekaan 

indonesia 
•	 buy 2 get 3 on 17 august 2015
•	 get 17% oFF from 11-23 

august 2015

haNkook CeraMiC
•	 special Merdeka sale 
•	 get discount up to 45% 
•	 valid until 31 august 2015

the Body shoP
•	 let’s Celebrate Freedom!
•	 get up to 45% oFF on selected 

items  
•	 valid from 13-19 august 2015

the FaCe shoP
•	 end of season sale 
•	 get discount up to 55% with 

bNi Credit Card 
•	 valid until 31 august 2015

eraPlus
•	 promo Merdeka 
•	 get Cash back up to idR 1,5 

Mill 
•	 valid until 31 august 2015
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sate khas seNayaN 
(oPeNiNg saMPai ClosiNg 21.00 s/d 23.00 
wiB )
•	 bCa : pembelian 2 porsi sate kecuali 

sate lilit free ½ sate ayam daging 
dengan min 100.000 tidak berlaku 
kelipatan

•	 promo lapar malam : pembelian menu 
sate kecuali sate lilit free nasi goreng  
( berlaku kelipatan )

•	 setiap transaksi senilai Rp. 500.000 –    
Rp. 1.999.000 mendapatkan voucher  
optik  Malawai Rp, 178.000 digunakan 
untuk pembelian frame min Rp. 
600.000

•	 setiap transaksi senilai Rp. 2.000.000 
ke atas mendapatkan voucher 
optik Melawai senilai Rp. 1.945.000 
digunakan untuk pembelian frame min 
Rp. 4.000.000

taMaNi 
( seNiN s/d kaMis )

•	 buy 1 get 1 Coffee (weekday) 
•	 setiap pembelian menu utama free 

nasi goreng

daNte CoFFee
 ( s/d 31 deseMBer 2015 )

•	 permata : makanan & minuman 
dengan min Rp. 150.000 & max. Rp. 
1.000.000 ( sebelum pajak, pb1 & 
servis ) disc. 20%

dairy queeN 
( s/d deseMBer 2015 )

•	 Card bCa : buy 2 get 3
•	 uob : buy 1 get 1
•	 Rekening ponsel cashback 30%

steak 21
•	 paket Combo berdua

oliVe house
•	 Wagyu Ribeye 200 gr promo 45%
•	 Wagyu sirloin 200 gr promo 45%
•	 bbQ short Rib promo 20%
•	 oxtail soup promo 10%
•	 promo bir bintang beli 2 gratis 1

the CoFFe BeaN 
( setiaP hari )

•	 Mega card 30% - 50%
•	 t- cash 10% - 50%

seCret reCiPe 
( s/d 31 deseMBer 2015 )

•	 permata bank: credit & debit disc 
20% min Rp. 100.000 before tax and 
services

•	 buy 1 get 1 free food ( senin - Jumat 
12.00 – 14.00 )

•	 buy 1 get 1 free cake 15.00–18.00
•	 Rekening ponsel 30 % CiMb Niaga
•	 bRi kredit 30%
•	 promo ice cold blend 30% off mocha 

beverages
solaria 
(15 JuNi s/d 19 agustus)

•	 bNi kredit syariah min Rp, 220.000 
disc 15%

`PiZZa hut 
•	 telkomsel

starBuCks
•	 starbucks Card atau CC bCa free 

upsize
•	 line promo 17-18 agustus 2015

dyNaMiC Natural 
•	 disc jam 18.00 wib untuk kue basah
•	 disc jam 20.00 wib untuk roti manis         

(selected item)
•	 promo kue kering beli 3 gratis 1       

(stock terbatasw)
•	 shilky puding buy 2 get 1 free

ChikeN Village
•	 bir bintang beli 2 gratis 1

promo
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Fish & Co 
(hiNgga JuNi 2016)

•	 aNZ Card: bogo every monday , 15% 
everyday ( term & cond : min Rp. 
150.000, max Rp. 2.000.000)

•	 uob treat transaksi min Rp. 
1.500.000 free 1 the best fish&chip

waruNg talaga (2016)
•	 promo Hi Card : setiap pembelian / 

transaksi min. Rp. 200.000 di warung 
telaga dapatkan free “ Camilan 
siap goreng / Retail Wt “ dengan 
menunjukkan Hi Card. 

easterN koPi tM 
(1 agustus 2015 s/d 31 agustus 2015)

•	 disc 20% only food, min transaksi Rp. 
200.000 sebelum pajak

PaNCious PaNCake 
•	 promo Citi bank min Rp. 350.000++ 

free brooklyn honeycom. slise (14 Juli 
- 16 agustus2015)

•	 Credit card bNi up to 15% min 
pembelanjaan Rp. 200.000 (29 Juli 
s/d selesai)

suNNy side uP 
(26 Juli s/d selesai selaMa BulaN agustus)

•	 “ i love breakfast “ dari jam 08.30 
s/d 12.00 wib

•	 buy 1 omurice get 1 omurice ( senin 
s/d jumat , pukul 10 s/d 16.00 wib)

•	 special promo gold’s gym diskon 105 
for all food

keNNy rogers roasters 
(s/d selesai)

•	 permata bank debit & kredit disc 
205 min purchase 250 before tax & 
service charge

•	 Hi card disc 0.2 min 150 before tax & 
service charge

•	 uob treat Rp. 1.500.000 free red 
hot meal

eXCelso
•	 standchart disc 30% credit card min 

Rp. 220.000 max Rp. 1.000.000 per 
tanggal 15 disc 5% (30 agustus 2015)

•	 oCbC platinum all day 30%, daisei 
30% all day , titanium 10% Jumat s/d 
minggu (30 oktober 2015)

•	 bRi 30% all day (30 agustus 2015)

old towN
•	 telkomsel beli minuman + 28.000 disc 

50% (30 Juli-12 agustus ‘15)
•	 City bank free white choffe-150.000 

(1 agustus-31 Januari ‘15)                                                                                             
•	 samsung give voucher (Januari 2015)

kaMPoeNg NelayaN
•	 bir bintang buy 2 get 1 free

BlaCk CaNyooN CoFFee 
(31 sePteMBer 2015)

•	 Mum-Medeka ( paket set free 
minuman )

Poka riBs
•	 Happy Hour jam 10.00 s/d 15.00 

berlaku dari senin s/d Kamis

BeNgawaN solo 
(1-31 agustus 2015)

•	 danamon credit&debit , all drink/ buy 
1 get 1 min Rp. 100.000

•	 Member bsCC disc 10% weekday, 
ngombe bareng bsCC 30% transaksi 
min Rp. 150.000

haageN daZs
•	 bCa CaRdsenin buy 1 get 1, selasa- 

Jumat disc 20% min Rp. 100.000 
all bCa

•	 everyday member garuda 15
•	 Member Haagen dazs 25 % everyday

hoNg taNg 
(agustus – oktoBer)

•	 Rekening ponsel diskon 25% min Rp. 
50.000 max Rp. 200.000

JCo 
(s/d 31 oktoBer 2015)

•	 Mandiri Fiesta point hingga 50%
•	 bNi credir card free up size
•	 oCbC Nisp 10% 50.000 ( sabtu & 

Minggu )

roPPaN 
(s/d 31 oktoBer 2015)

•	 HsbC penukaran poin
•	 bNi credit card diskon 20%

PeoPle’s CaFe 
(s/d 31 Maret 2016)

•	 CiMb Niaga 15% off
•	 student Card 15% food only0

lg CoNCePt store (gF – a19) 
 Berlaku s/d 19 agustus 2015

•	 promo cashback 1,5juta untuk lg g3 From 
Rp 6,499,000 --> Rp 4,999,000

•	 promo cashback lg g3 stylus From Rp 
2,799,000 --> Rp 2,299,000 and free 
tempered glass

saMsuNg aCCessories (gF – a29)
•	 promo discount up to 70%

MultitroNiC (1F – B9 – 12)
•	 promo Merdeka agustus !! dapatkan 

console mesin sony playstation 4, 
playstation 3 XboX 360 , dengan harga 
spesial dan dapatkan free aksesoris 
tambahan untuk pembelian console game. 
Free isi game selama bulan agustus setiap 
pembelian console game ps3, psp dan 
Nintendo ds

siMura (1F – a35-36)
ProMo keMerdekaaN : 

•	 beli samsung Camera NX2000 free tab. 
From Rp 6.299.000 --> 5.799.000

•	 go pro Hero 4 black from Rp 7.999.000 --> 
Rp 7.399.000

the Market (gF - a00)
•	 get our special promotion in august for 

import lemon, Cooking oil, and many 
mores..

ePsoN By siMura (gF – a 230gF – a 23)
ProMo Merdeka :

•	 logitech stereo Headset H150 Rp 265.000 
from Rp 220.000

•	 logitech stereo speaker Rp 259.200 from 
Rp 288.000 and many mores..

iFiX (1F – a58) 
•	 get asus / gigabyte Core i5 package only 

for Rp 5.050.000,-
•	 Find your gaming needs in here and get 

our special price!

PoiNt elektroNik (1F - B9 - 07)
•	 special price CCtv package (include 

camera 4 set, dvr 4ch, hdd 320gb, cable 
50m) only for Rp 3.000.000,-

Metrodata (1F – a50)
•	 gebyar promo Kemerdekaan! diskon s/d 

50%

teChCare (1F – a53)
•	 promo alarm system : Rp 3.900.000 from 

Rp 4.400.000 
•	 (include wireless & wired for 2 indoor & 

1 out).

MegaFoN (2F – a51)
•	 samsung s6 Flat Rp 7.699.000 from Rp 

8.500.000
•	 samsung s6 edge Rp 11.199.000 from Rp 

12.499.000

iBoX (gF – a 11&12)
•	 get Cashback Rp 750.000 for iphone 6 128 

gb (Rp 14.699.000 --> Rp 13.949.000)

leNoVo sMartPhoNe (gF – a 08)
•	 lenovo vibe X2 Rp 3.299.000 from Rp 

3.799.000

iNdoteCh (1F - B5 - 03,11)
•	 Wd My book thunderbolt duo 4tb Rp 

5.450.000 from Rp 5.800.000
•	 Mouse gaming e-blue auroza type g Rp 

425.000 from Rp 475.000

elkoM (1F - B6 - 03)
•	 logitech Quickcam s 7500 Rp 225.000 

from Rp 700.000

sMart store (1F - B1 - 15)
•	 HsbC penukaran poin
•	 bNi credit card diskon 20%

eraFoNe (2F – a 37&38)
ProMo Merdeka :

•	  sandisk Micro sd ultra Class 10 32gb Rp 
249.000 from Rp. 329.000

wellCoMM (2F - a31 & 32)
•	 dapatkan soundplus Macaron hanya Rp 

150.000*

kliNik laPtoP (1F-B9-15)
•	 Ready sparepart for your laptop and 

notebook

wikeN PhoNeCell (2F - B9 - 05)
•	 get your accessories and gadget here with 

special price!

pmb` f ^ i

l ccbo
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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
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Telaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399Android 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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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

st
  f

lo
or

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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