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Bersamaan dengan momentum Hari Raya Paskah yang dirayakan oleh 
umat Kristiani, pada SMSBlast edisi bulan ini akan mengulas secara 
lengkap tentang tradisi perayaan Paskah di berbagai negara di dunia yang 
semuanya terangkum pada rubrik Society. Di tahun ini momen Paskah juga 
bertepatan dengan akhir pekan yang dimanfaatkan oleh sebagian orang 
untuk berlibur. Jika Anda berniat untuk mencoba sensasi berkemah sebagai 
pilihan berlibur bersama teman maupun keluarga, simak artikel mengenai 
tren glamping yang ada di kawasan Jawa Barat dalam rubrik Travelers.

Pada bulan April, Summrecon Mal Serpong juga memiliki event seru yang 
sayang jika dilewatkan. Downtown Walk Festival kembali hadir dengan 
menyajikan beragam acara hingga guest star yang bisa Anda baca 
detailnya di rubrik Hot on SMS. Selain itu, ada artikel menarik di rubrik 
Close Up tentang pemeran Belle dalam film Beauty and The Beast yaitu 
Emma Watson.

Anda termasuk pengguna social media yang aktif? Nah, untuk yang ingin 
tahu apa saja tipe social media user saat ini, baca penjelasannya di rubrik 
Intermezzo. Update juga kabar terbaru dunia olahraga pada rubrik
Splash Blash tentang perpindahan Michael Essien ke club bola Indonesia. 
Temukan beragam informasi lainnya seputar gadget terbaru, review film, 
musik hingga buku terupdate pada SMSBlast edisi April ini.
 
Selamat membaca, SMSLovers .

AD
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Hot on
SMS

Ingin menikmati penampilan musisi tanah 
air secara gratis plus bisa menikmati kuliner 
terbaik? Wajib kenal area satu ini. Berada 
di kawasan salah satu mal di Tangerang, 

yaitu Summarecon Mal Serpong atau lebih 
dikenal dengan SMS, Downtown Walk menjadi 
icon dan trend bagi komunitas shopper dari 
Serpong dan bahkan Jakarta. Selain hadir 
dengan suguhan restoran-restoran terbaik, 
area ini juga dilengkapi dengan live band 
setiap malamnya. Tidak hanya itu, dengan 
adanya giant led atau big screen, area ini 
menjadi primadona untuk komunitas pecinta 
bola menggelar kegiatan nonton bareng 
setiap akhir minggu. Area ini juga sering dilirik 
media untuk sekedar menggelar gathering 
komunitas, event nobar hingga konser musik.

GEGAP GEMPITA

Setiap tahunnya, di area terbaik SMS ini 
digelar event bertajuk Downtown Walk 
Festival. Setelah sukses menghibur para 
pengunjung setia SMS dengan tema Pop 
Up Your Soul pada event Downtown Walk 
Festival tahun lalu, event ini kembali akan 
digelar pada tanggl 20 April - 21 Mei 2017. 
Rangkaian acara Downtown Walk Festival 
2017 tentunya akan kembali menampilkan 
musisi kebanggaan tanah air untuk mengisi 
waktu bersantai pengunjung. Rangkaian 
acara akan terbagi di dua tempat yaitu di 
Broadway stage dan Unity Stage.

Tahun ini, penampilan artis ibukota akan 
membawa keseruan tersendiri untuk 
pengunjung SMS. Artis cantik Raisa 
yang menjadi kegemaran kawula muda 
saat ini dijadwalkan akan memberikan 
suara terbaiknya di bulan ini. Selain itu, 

pengunjung juga dapat mengikuti 
Special Class by Gold’s Gym untuk 
kelas Zumba dan Combat setiap hari 
Rabu pukul 7 malam di panggung 
Unity. Panggung Broadway juga akan 
dimeriahkan oleh MLD Jazz Project, 
band bergenre Jazz garapan Djarum ini 
akan unjuk gigi pada 21 April 2017. 
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Hot on
SMS

Salah satu ajang kompetisi band rock 
Indonesia terbesar, Supermusic.id Rockin’ 
Battle Final akan menggebrak panggung 
Broadway pada tanggal 6 Mei 2017. 
Delapan band terbaik hasil saringan dari 
40 band se-JABODETABEK yang telah 
mendapatkan pelatihan khusus akan kembali 
memberikan penampilan terbaik mereka 
untuk memperebutkan kesempatan rekaman 
di Studio 301, Sydney, Australia. Untuk Final 
Stage, kedelapan band akan dihadapkan 
oleh empat juri papan atas antara lain Ian 
Antono (God Bless), Stevi Item (Andra & The 
Backbond, Dead Squad), Stephan Santoso 
(Musikimia), dan Imanine (J-Rocks). Penampilan 
KOIL Band akan melengkapi Battle Final kali 
ini. Pengunjung juga akan disuguhi penampilan 
artis-artis 90an suguhan dari radio anak muda, 
JAK FM serta musisi pop Indonesia dari event 
Traxkustik garapan radio Trax FM. Event ini 
sekaligus menutup rangkaian acara Downtown 
Walk Festival 2017 di tanggal 21 Mei 2017. 

Bagi pecinta olahraga bola dan moto GP, tidak 
boleh melewatkan rangkaian Downtown Walk 
Festival yang tahun ini juga akan diisi dengan 
nonton bersama program Premiere League 
dan Moto GP pada tanggal 7 Mei 2017 di 
LED Screen Broadway Stage. Bagi yang ingin 
menghabiskan malam dengan suasana yang 
berbeda, wajib datang ke Downtown Walk 
Festival 2017 kali ini ya.
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Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 
kemeriahan Musical March kali ini tidak 
hanya menghadirkan musisi Indonesia, 

tetapi pengunjung dapat merasakan sensasi 
beberapa permainan musik tradisional di 
Musical Playgroud yang berada di koridor 
mal. Keseruan dirasakan pengunjung ketika 
mencoba menabuh pipa dan botol kosong 
yang bisa menghasilkan permainan nada yang 
indah dan beragam. Antusiasme pengunjung 
terlihat dari area Musical Playgorund yang 
tidak pernah sepi.

Last Event

MUSIC AND 
FILM FESTIVAL 
ON MARCH
Summarecon Mal Serpong kembali 
menghadirkan Musical March sebagai 
bentuk apresiasi pada musik Indonesia 
yang sekaligus bertepatan dengan Hari 
Musik Nasional. 

Agar pengunjung dapat lebih mengenal 
musik Indonesia, Musical March kali ini 
menyuguhkan permainan apik alat musik 
tradisional yaitu Kolintang Kawanua Jakarta 
dan Bertopah Sasandu untuk menunjukan 
keunikan alat musik dawai asli dari daerah 
Nusa Tenggara Timur. Suasana festival musik 
ini juga dilengkapi dengan Marching Band 
Performances yang rutin hadir selama 5 hari 
dan berkeliling menghibur seluruh pengunjung 
mal setiap pukul 16.00 - 17.00 WIB.

Rangkaian acara yang digelar dari tanggal 
2 - 28 Maret 2017 ini bertempat di panggung 

Broadway, Downtown Walk. Kehadiran para 
musisi tanah air yang berbakat seperti 
group band Alexa, Ello, Saykoji, dan sebuah 
grup garapan musisi muda Kevin Aprilio, 
Kevin & The Red Rose yang membawakan 
beberapa lagu terbaik mereka yang membuat 
pengunjung ikut bernyanyi bersama menikmati 
indahnya malam dan membuat suasana 
di panggung Broadway semakin meriah. 
Tidak ketinggalan, keseruan Rocket Rockers 
di panggung Unity pun turut menambah 
antusiasme pengunjung khususnya bagi 
kawula muda sebagai penutup dalam 
rangkaian acara Musical March.

Berbeda dengan Summarecon Mal 
Serpong, kali ini Scientia Square Park (SQP) 
menghadirkan KidsFFest 2017. Setelah sukses 
di tahun-tahun sebelumnya, KidFFest Indonesia 

2017 kembali hadir untuk ke tujuh kalinya. 
Tahun ini, festival film anak-anak dan remaja 
garapan Yayasan Kalyana Shira berlangsung 
dari tanggal 25 - 28 Maret 2017, dan 
bertempat di bioskop alternatif CineSpace dan 
Universe Amphitheatre di Scientia Square Park, 
Gading Serpong, Tangerang Banten. KidsFFest 
tahun ini menayangkan 17 film yang berasal 
dari beberapa negara, diantaranya : Belanda, 
Norwegia, Austria, Jerman, Perancis dan 
tentunya Indonesia.

Serunya lagi, beberapa film pendek karya 
sineas Indonesia yang sudah dikenal 
Internasional, turut melengkapi KidsFFest 
dalam kompilasi bertajuk “Indonesia Short” 
yang diantaranya : Sepatu baru - Aditya 
Ahmad, Onomastika & Ilalang Ingin Hilang 
Waktu Siang - Loeloe Hendra, Ayo Main – 
Bambang “Ipoenk”, dan Simbiosis – Wiranata 
Tanjaya. 
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Last Event

Rangkaian acara dalam festival ini tidak hanya 
pemutaran film saja, tetapi KidsFFest 2017 
kali ini juga mengadakan sejumlah acara 
pendukung seperti diantaranya : storytelling, 
bincang buku, workshop film “How To Make A 
Movie”, art and craft wokrshop, green screen 
experience, open air cinema, celebrity pets, 
dan  red carpet moments.

Antusiasme dapat terlihat dari pengunjung 
yang ikut berpartisipasi dalam setiap rangkaian 
acara. Adanya festival ini tentunya diharapkan 
dapat memberikan kesempatan bagi generasi 
muda untuk menonton film karya sineas 
Indonesia, serta menginspirasi untuk adanya 
diskusi mengenai keragaman budaya. 

Masih ingat dengan keseruan World Wide 
Instameet (WWIM) tahun lalu ? Ya, kali ini 
Scientia Square Park dan komunitas Explore 
Tangerang kembali mengundang pengguna 

aktif Instagram dalam rangkaian acara 
WWIM15Tangerang yang diadakan pada 
Minggu, 26 Maret 2017 lalu. WWIM15 kali ini 
mengangkat tema yang berbeda dari WWIM 
sebelumnya, Kindness adalah sebuah tema 
yang diangkat pada acara kali ini. Berbagai 
rangkaian acara diadakan untuk menghibur 
para peserta yang aktif menggunakan 
Instagram dan tentunya acara yang diadakan 
pun tidak lepas dari tema kindness itu sendiri. 
Acara WWIM15Tangerang di mulai dari live 
painting, acoustic band performance, photo 
challenge, games, sharing, dan ditutup 
dengan menerbangkan lampion sebagai tanda 
harapan yang lebih baik untuk masa depan di 
area The Farm, Scientia Square Park. 



SMSBLAST Magazine APRIL 201716 SMSBLAST Magazine APRIL 2017 17

BEAUTY & ACCESSORIES

Tak hanya bagi wanita yang menganggap 
bahwa rambut adalah sebuah 
mahkota, ternyata untuk seorang pria 
rambut juga bisa menjadi pelengkap 

ketertarikan bagi lawan jenis, terlebih dengan 
semakin berkembangnya trend mode rambut 
dikalangan pria.  Saat ini salon bukan hanya 
di khususkan untuk wanita, tetapi juga sudah 
mulai menggarap kalangan segmen pria, 
menjawab tantangan ini beberapa barbershop 
alias pangkas rambut modern dan stylish 
banyak bermunculan.

Shortcut Barbershop hadir sebagai pionir 
barbershop modern yang menawarkan konsep 
premium quality dengan kemampuan terbaik 
dalam urusan mens grooming. Shortcut 
Barbershop memberikan experience baru 
kepada para customer dengan memberikan 
layanan secara profesional yang Anda 
harapkan dari Barbershop premium dengan 
konsep interior vintage look dan industrialis 
modern. Shortcut Barbershop yang kini sudah 
memiliki 7 cabang yang salah satu nya berada 
di Summarecon Mal Serpong, Lantai 1.

It’s Your Time 
To Be Trend of 
The Man with
Shortcut Barbershop

Shortcut Barbershop memberikan pelayanan 
terbaik dengan mempersiapkan para 
hair stylish yang ahli dalam bidang Mens 
Grooming, sehingga dapat selalu memberikan 
hasil gara rambut yang terbaik dan sesuai 
dengan permintaan customer. Disamping jasa 
potong rambut, Shortcut Barbershop juga 
menawarkan layanan traditional wet shaves, 
hair coloring, dan head massage dengan 
menggunakan berbagai produk import, Dengan 
lokasi yang mudah diakses oleh customer, 
dengan suasana lingkungan yang kondusif 
untuk memberikan pelayanan yang santai 
dan profesional, serta selalu mengutamakan 
kepuasan customer merupakan kunci 
keberhasilan Shortcut Barbershop untuk dapat 
bertahan di Industri ini. 

Treatment yang cukup digemari dari Shortcut 
Barbershop adalah Deluxe Barber Cut. 
Cukup dengan Rp.90.000,- customer sudah 
mendapatkan cuci keramas, gunting rambut, 
relaksasi dengan handuk hangat, pijat kepala 
dan styling. Kami juga menyediakan 
The Works ‘full grooming experience’ sudah 
termasuk treatment Deluxe barber cut 
dan cukur kumis / janggut dengan harga 
Rp.120.000,-. 

segera datang ke Shortcut Barbershop 
Summarecon Mal Serpong lantai 1 – 18B1 
untuk melepaskan diri dari penatnya 
keseharian aktivitas yang telah di jalani. 
Dapatkan juga promo menarik untuk para 
pelanggan setia dengan menjadi member di 
Shortcut Barbershop, untuk layanan booking 
treatment, customer juga dapat menghubungi 
021.547.0333.
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IN STYLE
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IN STYLE

MIA
Top by Avenue
Pants ny Giordano Kids

 AQEELA
Sweater & Pants by Giordano Kids

MIA
Top & Pants by Colorbox
Shoes by Model’s Own

 AQEELA
T-shirt & Pants by Giordano Kids
Cardigan by Avenue
Shoes by Model’s Own

LOKASI: THE OPEN BOOK LIBRARY, SCIENTIA SQUARE PARK LOKASI: THE METAMORPHOSIS, SCIENTIA SQUARE PARK

“EASTER IS MEANT TO 
BE A SYMBOL OF HOPE, 
RENEWAL, AND NEW LIFE”
-  JANINE DI GIOVANNI ; AUTHOR -

“THE STORY OF EASTER IS THE 
STORY OF GOD'S WONDERFUL 
WINDOW OF DIVINE SURPRISE”
- CARL KNUDSEN -
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LOKASI : FISH & CO., DOWNTOWN WALK - SUMMARECON MAL SERPONG LOKASI : CHIR CHIR CHICKEN FUSION, DOWNTOWN WALK - SUMMARECON MAL SERPONG

 MIA
T-shirt by Colorbox
Pants by Giordano Kids
Shoes by Model’s Own

 AQEELA
Pants by Giordano Kids
T-shirt & Shoes by Model’s Own

 DOMINIC
Top & Pants by Giordano Kids
Cardigan by Avenue
Shoes by Model’s Own

 DOMINIC
Top & Pants by Giordano Kids
Shoes by Model’s Own
Tie by Stylist Own

“EVERY NEW BEGINNING 
COMES FROM SOME 
OTHER BEGINNING'S END”
- SENECA ; ROMAN STATESMAN -
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LOKASI: CIRCUZ TOWN, SUMMARECON MAL SERPONG

PHOTOGRAPHER : ELY RICARDO
MAKE UP ARTIST : IRMA
STYLIST  : RAY HAFIDZ
MODELS  : MIA, DOMINIQ, AQEELA

“LIFE ISN'T ALWAYS BEAUTIFUL 
BUT IT'S BEAUTIFUL RIDE”
- GARY ALLAN ; MUSICAL ARTIST -

MIA
T-shirt by Giordano Kids
Skirt by Avenue

 DOMINIC
Top & Pants by Giordano Kids
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LOKASI: CIRCUZ TOWN, SUMMARECON MAL SERPONG

“EASTER WAS WHEN HOPE IN PERSON SURPRISED 
THE WHOLE WORLD BY COMING FORWARD FROM 
THE FUTURE INTO THE PRESENT.”
- N. T. WRIGHT ; ANGLICAN BISHOP OF DURHAM -

“EASTER TELLS US THAT LIFE IS TO BE 
INTERPRETED NOT SIMPLY IN TERMS OF THINGS 
BUT IN TERMS OF IDEALS.”
- CHARLES M. CROWE -

LOKASI: HOP HOP BUBBLE DRINK, SUMMARECON MAL SERPONG 

 AQEELA
Pants by Giordano Kids
T-shirt by Model’s Own

MIA
T-shirt, Cardigan & Skirt by Avenue
Shoes by Model’s Own

 DOMINIC
T-shirt, Sweater, and Pants by 
Giordano Kids
Shoes by Model’s Own
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TASTE THE FOOD

Anda sering berkunjung ke salah satu spot kuliner di area Salsa 
Food City ? Wajib nih cicipin hidangan kuliner baru seperti 
Wakacao dan Pempek Kenari. Penasaran kan, yuuk review 
ulasannya bersama SMSBlast.

SENSASI BERBEDA DARI WAKACAO
Bagi kalian yang suka mencoba kuliner dengan pengalaman 
yang berbeda, pastikan tidak melewatkan panganan yang satu 
ini. Menyebut dirinya sebagai “The First Indonesia Beef Pepper 
Rice”, WAKACAO memberikan kesempatan para penggemarnya 
untuk menikmati beef pepper rice dengan harga terjangkau. Ide 
ini dikembangkan oleh lima mahasiswa dari Prasetya Business 
School pada Februari 2016 lalu. Diawali dengan membuka warung 
tenda kecil di sebuah pasar modern, WAKACAO mulai dikenal dan 
digemari para konsumennya yang sekarang dapat dinikmati di 
beberapa lokasi.

Nama WAKACAO sendiri dipilih dengan harapan konsumen 
dapat merasakan kelezatan yang lebih “KACAO”. Di restoran ini, 
pengunjung diajak untuk merasakan sensasi “MIXPERIENCE”, yaitu 

Ragam Kuliner
di Salsa Food City GURIHNYA PEMPEK PALEMBANG 

KHAS CITA RASA PEMPEK KENARI
Berawal dari kesenangan mengolah masakan di dapur, lahirnya 
usaha dengan menu pempek sebagai andalan dari Pempek Kenari. 
Sejalan dengan Palembang sebagai daerah asal sang pemilik, 
nama ini dipilih karena ingin mengajak pengunjung untuk datang 
ke restoran ini, diplesetkan dari kata ‘kemari’.

Pertama kali di buka pada tahun 2003 di kota asal pempek, 
Palembang hingga akhirnya membuka cabang di kota Tangerang, 
salah satunya di area Salsa Food City. Kualitas menu yang di 
sajikan  Pempek Kenari tetap di pantau langsung oleh sang 
pemilik. Karena kualitas menjadi poin penting dan tidak dapat 
ditawar dalam menyajikan menu terbaik untuk konsumen setianya. 

Di sini Anda dapat mencicipi beberapa jenis pempek mulai dari 
Pempek Kapal Selam, Pempek Lenjer, Pempek Kulit, hingga 
Tekwan. Tidak hanya itu, segarnya Es Kacang Merah dan gurihnya 
Pindang Patin juga wajib dicoba, untuk urusan harga yang 
ditawarkan sangat terjangkau dan bersahabat dengan kantong 
pengunjung. Kunjungi Pempek Kenari setiap hari mulai pukul 10.00 
- 22.00 WIB.

pengalaman mengaduk dan memberikan 
bumbu tambahan seperti Honey Sauce dan 
Garlic Sauce yang disediakan disetiap meja. 
Menghadirkan empat varian rasa dalam 
menu Beef Pepper Rice dan disajikan di 
atas sebuah hotplate dengan cita rasa 
khas Indonesia yang otentik, ada pula 
pilihan lainnya yaitu ikan salmon. Untuk 
melengkapi kenikmatan Beef Pepper Rice 
ini, WAKACAO juga memberi kesempatan 
bagi konsumennya dengan menyediakan 
pilihan topping sesuai dengan selera. 
Tentunya, berbagai bahan yang digunakan 
WAKACAO di jamin berkualitas tinggi. 

Kelezatan WAKACAO kini dapat dinikmati 
di 10 cabang dan tentunya akan terus 
dikembangan ke berbagai kota di 
Indonesia. Buat yang berdomisili di 
Tangerang, langsung kunjungi 
Salsa Food City di Summarecon Mal Serpong. 
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TASTE THE FOOD

Scientia Square Park atau yang sering dikenal dengan SQP 
merupakan tman terbuka hijau yang menjadi salah satu primadona 
tempat rekreasi di kawasan Tangerang.

KENIKMATAN MINUMAN
KHAS GAJAH PUTIH
Siapa yang tidak mengenal minuman khas dari negara Thailand 
ini? Minuman kekinian ini lagi happening banget di kalangan 
anak muda dan berhasil mengambil hati para penggemar Thai 
Tea. Menjamurnya outlet-outlet Thai Tea semakin memudahkan 
pelanggan untuk menikmati minuman yang menyegarkan ini tanpa 
harus repot datang ke negeri Gajah Putih. Thai Tea sendiri memang 
bukan minuman baru, tetapi sedang populer belakangan ini.
Bicara tentang Thai Tea, nama satu ini wajib diperhitungkan. 
Dum Dum Thai Tea Drink menawarkan rasa Thai Tea yang otentik 
dan bisa dikatakan menjadi salah satu trend setter Thai Tea di 
Indonesia. Kemunculan Dum Dum menjadi pemuas para pecinta 
Thai Tea, dan sampai sekarang gerai Dum Dum sudah menyebar di 
berbagai penjuru kota.

Jajanan Segar
Pelepas Dahaga

Dengan mempertahankan 
rasa yang otentik dan harga 
terjangkau, Dum Dum semakin 
dicintai pelanggannya, sehingga 
tidak berlebihan jika Dum Dum 
dikatakan sebagai salah satu top 
of mind minuman khas Thailand 
tersebut. Selain menyediakan 
original Thai Tea, Dum Dum juga 
menawarkan banyak pilihan 
minuman menyegarkan lainnya 
seperti Thai Green Tea, Thai 
Coffee, dan Milo Coffee. Buat 
kalian yang penasaran dengan 
rasa Thai Tea yang otentik, 
kunjungi salah satu outlet 
Dum Dum Thai Tea Drink di area 
Garden Walk, Sientia Square Park.

PEMUAS PARA
PECINTA GELATO
Untuk Anda pecinta dessert menyegarkan 
gelato, tempat satu ini rasanya tidak boleh 
ketinggalan untuk dicoba. Yap! Lick It! 
namanya. Founder Lick It! memulai bisnis 
ini karena didasari kecintaannya atas 
menu dessert ini. Lick It! yang membuka 
outlet pertama mereka pada November 
2016 menjadi salah satu tempat yang pas 
banget buat kalian yang ingin mencoba 
gelato dengan rasa berbeda dan tentunya 
dengan harga terbilang murah.

Keunikan lain dari Lick It! adalah menu 
yang ditawarkan sesuai dengan semua 
kalangan umur, sesuai target market Lick It! 
Yang memang diperuntukkan untuk semua 
orang, sejalan dengan tagline mereka yaitu 
“to put a smile on people’s face”. Lick It! 
Hadir di area Garden Walk, menjadi pilihan 
jajanan yang tepat saat bersantai di taman 
hijau Scientia Square Park, atau melepas 
dahaga setelah asyik memuaskan hobi atau 
sekedar bercengkrama bersama keluarga 
dan teman. Penasaran dengan kenikmataan 
gelato yang satu ini? Yuk datang ke Lick It! 
Come and find out, we always have a 
surprise for you!
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Family

33

info

Tak terasa tahun ajaran baru akan dimulai beberapa bulan lagi. 
Namun, perisapan untuk memilih sekolah terutama bagi si kecil 
yang baru pertama kali masuk di bangku sekolah pasti sudah 
mulai dipikirkan oleh para orang tua. Tentunya, Anda tak lagi 
hanya mendengar nama sekolah negeri dan sekolah swasta. Saat 
ini banyak ragam sekolah yang bisa menjadi referensi bagi para 
orang tua, seperti sekolah unggulan, sekolah internasional, sekolah 
berbasis agama, sekolah dengan asrama, sekolah alam, sekolah 
bilingual, atau kombinasi antara dua dan tiga kategori yang di 
tawarkan oleh beberapa sekolah. Lantas, mana yang harus dipilih 
untuk menyesuaikan dengan karakter anak Anda? Mengingat 
begitu banyaknya penawaran dari beberapa sekolah, berikut ini 
beberapa tips yang mungkin dapat membantu Anda mengambil 
keputusan untuk menentukan sekolah bagi buah hati Anda :

• Sebagai orang tua kita perlu mengingat bahwa masa 
kanak-kanak adalah masa bermain. Jadi, jangan terlalu 
dini memaksakan pendidikan yang terlalu ‘serius’ bagi 
anak, agar masa bermainnya tidak terenggut. Pendidikan 
untuk anak di bawah usia lima tahun (balita) tak harus 
selalu berupa pendidikan formal. Playgroup atau taman 
bermain, prasekolah maupun TK seharusnya hanya 
menjadi fasilitator dalam menstimulasi perkembangan 
anak, baik fisik (motorik kasar maupun halus), mental 
(kognitif), emosi, sosial, dan kemampuan berbahasanya. 

“TIPS MEMILIH 
SEKOLAH SESUAI 

KARAKTER ANAK”

• Pilih sekolah yang para 
pengajarnya memiliki 
‘unconditional love’ yang 
dimana para guru di sekolah 
itu bisa menerima setiap 
anak apa adanya, dan bisa 
mengembangkan lingkungan 
dengan kedisiplinan ke arah 
positif. Sekolah tidak menuntut 
anak di luar kemampuannya, 
berusaha mengerti anak, dan 
mendorong anak untuk bisa dan 
bangga atas kemampuannya 
sendiri. Tidak harus bisa 
menghafal dan mengerjakan 
tugas rumah dengan benar, tetapi 
kemampuan anak bisa diukur 
dalam bentuk lain seperti berani 
berinteraksi dengan orang baru, 
dan  juga menumbuhkan sifat 
toleransi sesama teman.

• Sekolah yang menggunakan konsep belajar melalui 
pengalaman (experiential learning), memberikan 
stimulasi pada anak melalui pengalaman bermain dan 
eksplorasi langsung terhadap lingkungan di sekitarnya. 
Biasanya konsep seperti ini bisa ditemukan di sekolah-
sekolah alam.

• Ada pula sekolah yang mengedepankan konsep belajar 
aktif (active learning), dengan melatih anak untuk selalu 
kreatif dengan menciptakan berbagai kreasi dari benda-
benda di sekitarnya. Perlu anda ketahui bahwa sekolah 
yang baik adalah yang bisa mendorong kemandirian 
anak, dan mengembangkan kemampuan sosial maupun 
kematangan emosinya sedari dini.

• Bagaimana dengan soal bahasa? 
Benarkah sekolah bilingual lebih baik? 
Ternyata sampai sekarang para ahli masih 
memperdebatkan efektivitas mengajarkan 
konsep dua bahasa (bilingual) pada masa 
golden age anak (sampai usia 5 tahun).  
Bila anak tepat waktu dalam perkembangan 
bahasanya, kemungkinan besar ia tidak 
akan mengalami telat dalam proses 
bicara. Dan bagi anak yang perkembangan 
bicaranya sudah baik, maka bersekolah 
di sekolah bilingual tidak akan jadi 
masalah. Sebaliknya, bila tahapan dalam 
perkembangan bicara itu tidak muncul di 
usia yang tepat, bahasa asing yang harus 
dia serap selain bahasa ibu, bisa jadi malah 
membuat ia telat bicara di karenakan 
bingung dalam mencerna bahasa   
yang digunakan.
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LET'S
WORKOUT

Eksistensi 
permainan 
fencing

Sudah bukan rahasia umum kalau olahraga 
memiliki banyak manfaat terutama bagi 
kesehatan tubuh. Namun ternyata, banyak 
olahraga yang mungkin kurang populer di 
kalangan masyarakat umum, salah satunya 
adalah Anggar atau sering disebut fencing. 
Olahraga yang memang sedikit ekstrim ini 
tidak sepopuler seperti olahraga lainnya. 
Sebenarnya, Anggar merupakan bentuk 
ilmu bela diri dengan menggunakan pedang 
yang kemudian berkembang menjadi seni 
budaya olahraga. Awalnya Anggar  
merupakan cabang olahraga di sekolah-
sekolah Eropa. Seiring berkembangnya jaman, 
Anggar mulai menjadi olahraga resmi dalam 
Olimpiade. 

Anggar sendiri berasal dari Perancis yang 
artinya bersiap, sedangkan penggunaan 
pedang tidak lepas dari sejarah dimana 
pada jaman dahulu pedang digunakan untuk 
pelindung diri. Olahraga ini lebih menekankan 
pada ketangkasan senjata dan teknik dalam 
memotong, menangkis, serta menusuk lawan. 
Kelincahan tangan menjadi modal utama 
dalam permainan anggar. 

Olahraga Anggar juga memiliki banyak 
manfaat seperti olahraga lainnya, antara lain 

mencegah obesitas, meningkatkan kecerdasan 
otak, menghindari nyeri sendi, meningkatkan 
ketajaman penglihatan, serta memperkuat 
otot. Selain fisik, manfaat mental dari olahraga 
Anggar adalah meningkatkan keberanian dan 
motivasi dalam diri, lebih fokus, dan memberi 
ketenangan jiwa.

Tentunya, olahraga Anggar yang cukup 
berbahaya harus dilakukan secara profesional, 
serta perlu latihan khusus yang tidak sebentar. 
Bagi kalian yang penasaran dan ingin 
mencoba olahraga ini, Summarecon Digital 
Center menyediakan Pulse "House of Sport" 
yang salah satu kegiatannya adalah  
olahraga Anggar.

Salah satu pelatih Anggar di Pulse, Ganef, 
berhasil membawa anak didiknya memperoleh 
dua medali dalam kejuaraan bergengsi 
beberapa waktu yang lalu. Dalam Kejuaraan 
yang diadakan di High Scope ini, Andrean 
Wangsa berhasil menyabet medali emas 
tingkat SLTA dengan nomor senjata Foil 
Putra, sedangkan medali perunggu berhasil 
didapatkan Tristan. Selain itu, beberapa 
medali lain juga didapatkan anak didik  di 
bawah naungan Pak Ganef. Tidak diragukan 
lagi, pelatih yang disediakan Pulse "House of 
Sport" ini tentunya tidak sembarangan dan 
tentunya berkualitas. 

Yuk daftarkan diri Anda di Pulse "House 
of Sport" Lt. 1 Summarecon Digital 
Center!
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THE CURSE

AFTERMATH

GUARDIAN OF THE GALAXY 2
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Film “Aftermath” merupakan film yang diangkat dari kisah nyata 
seorang supervisor konstruksi Roman (Arnold Schwarzenegger) 
yang menanti kepulangan istri dan anaknya. Sayangnya, harapan 
itu pupus karena ia tidak akan bertemu dengan istri dan 
anaknya lagi. Pesawat yang ditumpangi istri dan anak Roman 
mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kematian banyak 
orang didalamnya. Tidak terima dengan kejadian itu, Roman 
terus memburu serta meminta jawaban atas tragedi pesawat 
tersebut. Sakit hati dengan kejadian tersebut, Roman bersikeras 
membalaskan dendamnya dan ingin membuat penyebab 
kecelakaan pesawat tersebut membayar rasa kehilangan akan 
orang yang dikasihinya. Lalu, Apakah penyebab pesawat tersebut 
mengalami kecelakaan? Dan apa yang diperbuat Roman dalam 
membalaskan dendamnya? Nantikan “Aftermath” di bioskop 
kesayangan Anda.

Film "Guardians Of The Galaxy 2" 
merupakan film Hollywood kelanjutan dari 
film pertamanya yang sukses dipasaran. 
Film ini menceritakan Peter Quills (Chris 
Pratt) sebagai Star-Lord yaitu seorang 
setengah Alien yang merupakan pemimpin 
Guardians yang diculik dari Missouri dan 
dibesarkan oleh sekelompk pencuri asing 
dan penyeludup yang disebut Ravagers. 
Peter Quills dan para Guardians kembali 
melanjutkan petualangan mereka dengan 
menelusuri seluruh bagian terluar dari 
kosmos. Dalam film ini, persahabatan para 
Guardians akan diuji pada saat mereka 
mengungkap misteri keluarga Peter Quills. 
Film yang disutradarai oleh James Gunn ini 
akan memunculkan kembali musuh lama 
dalam misi para Guardians. Mampukah 
para Guardians menyelesaikan misi baru 
mereka? Saksikan kelanjutan Guardian Of 
The Galaxy 2 di bioskop kesayangan Anda.

Film The Curse bergenre horror ini menceritakan 
seorang wanita bernama Shelina, seorang 
pengacara ekspatriat Indonesia yang bekerja di 
law firm ternama di Melbourne, Australia. Suatu 
malam, Shelina didatangi roh halus di rumahnya. 
Penampakan roh halus itu semakin hari semakin 
jelas dan sangat menakutkan. Akhirnya Shelina 
memanggil paranormal dari Indonesia guna 
melakukan pengusiran. Hasil ritual  paranormal 
menemukan, roh halus itu mendatangi Shelina 
untuk menyampaikan pesan. Roh halus itu 
memiliki kaitan yang sangat erat dengan Shelina. 
Teka teki dibalik kedatangan roh halus, membuat 
Shelina harus menghadapi sesuatu yang sangat 
menakutkan. Bagaimana akhir dari kisah Shelina?

Dalam seri ke delapan Fast and Furious ini, diawali dari kedatangan teroris bernama 
Chiper (Charlize Theron) yang datang dan menggoda Dom (Vin Diesel) untuk melakukan 
sebuah kerjasama. Namun kerjasama dengan Chiper membuat Dom menghianati 
keluarganya sendiri. Tak lama setelah itu, tim yang tersisa kemudian direkrut oleh pasukan 
agen rahasia pemerintah pimpinan Frank Petty (Kurt Russel), tugas mereka adalah 
menghentikan aksi teror yang direncanakan oleh Dom dan Chiper. Dari pantai Kuba,  
New York City sampai ke daratan es dari Laut Barents, para pasukan elit akan merambah 
dunia untuk menghentikan kekacauan yang sedang terjadi dan membawa pulang kembali 
Dom ke keluarganya. Akankah film ini akan kembali sukses merebut hati para penggemar 
setia nya seperti pada seri sebelumnya?
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Carve The Mark
Veronica Roth
Buku yang berisi kisah petualangan ini menceritakan 
tentang dua tokoh utama dari dua dunia yang berbeda, 
Akos dan Cyra dipertemukan dalam sebuah situasi 
yang sulit. Takdir memang tidak adil bagi sebagian 
orang, termasuk bagi Akos dan Cyra. Saat semua 
orang mendapatkan kekuatan yang menguntungkan, 
kekuatan Akos dan Cyra malah membuat mereka 
dikendalikan orang lain. Cyra, bisa memberi kesaktian 
luar biasa melalui sentuhan dan membuat kakak 
kandungnya memanfaatkan kekuatan Cyra tersebut 
untuk menyiksa musuh-musuhnya. Sementara Akos 
yang kebal terhadap rasa sakit, dimanfaatkan untuk 
menjadi penjaga Cyra agar gadis itu tidak kabur dan 
berkhianat.

Akos, yang menjadi tawanan Sang Tiran terpaksa 
menjadi penjaga Cyra namun ia tetap dalam usaha 
untuk melarikan diri dan menyelamatkan keluarganya 
yang tersisa. Akos dan Cyra harus memutuskan 
apakah mereka akan saling membantu agar bisa 
bertahan hidup, atau saling membunuh? Dapatkah 
mereka berdua kembali memegang kendali atas aliran 
kekuatan, takdir, dan kehidupan mereka sendiri, serta 
mengembalikan keseimbangan kekuasaan di galaksi.

Angan Senja dan 
Senyum Pagi
Fahd Pahdepie
Judul novel ini merupakan dua nama 
sepasang manusia, Angan Senja seorang 
lelaki, dan Senyum Pagi seorang wanita. 
Bercerita tentang kisah percintaan yang 
sangat dramatis dimana Angan dan Pagi 
saling mematung, terpisah jarak dari kisah 
mereka yang beku di ujung waktu. Novel ini 
ditulis dengan cara dan pendekatan baru 
dalam bercerita. Kisah Angan Senja dan 
Senyum Pagi itu cukup mengaduk emosi, 
mereka saling memendam rasa tanpa ada 
yang memulai untuk mengungkapkan. 
Angan yang tidak bisa melupakan apapun 
yang terlanjur masuk ke memorinya 
tentang kebersamaanya bersama Pagi, dan 
perasaan Pagi masih merasa belum siap 
untuk kembali jatuh cinta lagi karena terlalu 
sering dikecewakan laki-laki. Penasaran 
dengan cerita lengkapnya? Yuk langsung 
baca novel yang satu ini.
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music

Fifth Harmony baru saja memenangkan sebuah 
penghargaan dari "Kids Choice Awards 2017" di 
Galen Center Los Angeles California, Amerika Serikat. 
Grup Musik yang beranggotakan 4 wanita cantik 
ini menjadi pemenang dalam kategori  “Favorite 
Music Group”. Dalam ajang ini, Fifth Harmony 
berhasil mengungguli band terkenal lainnya 
seperti The Chainsmokers , Maroon 5, OneRepublic, 
Pentatonix, dan Twenty One Pilots. Kids Choice 
Award merupakan sebuah ajang yang sengaja di 
gelar khusus anak-anak diseluruh dunia untuk 
memilih para idola mereka. Uniknya, ajang yang 
diselenggarakan oleh Nickelodeon ini memberikan 
kesempatan bagi anak-anak untuk melihat idola 
mereka disiram dengan cairan berwarna hijau yang 
disebut Slime.

Fifth 
Harmony 
Sukses curi 
perhatian 
anak-anak

The Hottest EDM mungkin menjadi 
sebutan yang pas bagi The Chainsmoker 
usai memenangi Grammy Award untuk 
pertama kalinya. Duet DJ asal Amerika 
ini baru saja berkolaborasi dengan band 
pop-rock asal Inggris yaitu Coldplay yang 
berjudul “Something Just Like This’. Kini 
The Chainsmoker dikabarkan akan merilis 
album terbarunya pada 7 April 2017 
yang diberi judul “Memories: Do Not 
Open”. Judul ini terinspirasi dari memori 
pribadi dan pikiran yang ingin dibagikan 
kepada fans nya. The Chainsmoker 
beranggotakan Drew Taggart and 
Alex Pall yang konon kabarnya akan 
berkolaborasi dengan para musisi 
ternama lainnya seperti Jhene Aiko, 
Louane duo country, Georgia Line dan 
Emily Warren yang juga berpartisipasi 
dalam lagu Paris. 

Album Baru
The Chainsmoker
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CLOSE UP

B
agi para pecinta film Disney baru 
saja melepaskan kerinduannya 
dengan suguhan apik dari 
film “Beauty & The Beast” 
yang diperankan oleh Emma 

Watson dan Stevens. Emma Watson yang 
memainkan peran Belle ini ternyata juga 
telah banyak dikenal sebagai salah satu 
orang yang aktif dalam menyuarakan 
persamaan hak wanita. Gadis kelahiran 
Prancis ini sejak berumur 6 tahun sudah 
melatih diri dalam bidang  akting di 
Stagecoach Theatre Arts. Nama Emma 
Watson semakin eksis sebagai seorang 
aktris dengan memainkan film ternama 
yaitu Harry Potter. Namun film Harry potter 
bukanlah penampilan pertamanya dalam 
dunia akting, melainkan juga sebelumnya 
membintangi film Knowing Me, Knowing 
Yule yang menuai banyak pujian dari 
berbagai kalangan profesional dan para 
penggemar film di seluruh dunia atas 
akting Emma pada film tersebut. 

Setelah memainkan peran Hermoine 
Granger, karir Emma kian melonjak. Hal ini 
dibuktikannya melalui penghargaan yang 
telah ia terima sebanyak 11 penghargaan 
dari  24 nominasi. Perempuan kelahiran 
April 1990 ini bukan hanya pandai dalam 
berakting, namun Emma juga sangat 
peduli terhadap pendidikan. Emma tercatat 
sebagai mahasiswa Brown University dan 
Oxford University yang mengambil jurusan 
bahasa Inggris. 

The Beauty:
Emma Watson

Bertahun-tahun nama Emma Watson memang dikenal sebagai 
karakter penyihir, namun kini Emma harus mengganti karakternya 
sebagai seorang Putri cantik dengan gaun sangat menawan yang 
merupakan ciri khas dari para Princess Disney yaitu Belle dalam 
film Beauty and The Beast. Ia pun membuktikan dan mampu 
keluar dari karakter Hermione yang amat melekat dalam dirinya. 
Kepiawaiannya dalam memerankan sosok Belle yang merupakan 
gadis ceria dan mandiri membuat seluruh penonton mengagumi 
aktingnya sebagai Belle. Emma Watson bisa dikatakan sebagai 
salah satu artis muda berbakat yang sedang menapaki tangga 
popularitas film Hollywood.
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STAGE
ON

Igor SAYKOJI :

FAMILY IS 
EVERYTHING

balik layar sebuah music 
production, karena mengingat 
begitu pentingnya waktu 
kumpul bersama keluarga, 
dibandingkan dengan harus 
menjalani tour keliling 
dibeberapa kota. Kegiatan 
di music production-nya kini 
bisa lebih memiliki waktu 
yang fleksibel karena ia 
masih sempat mengantar 
dan menjemput anaknya 
kesekolah di pagi dan siang 
harinya.

“Keluarga itu hal yang special 
banget dan gue sangat 
memprioritaskan waktu 
bersama keluarga” tutur pria 
yang telah menjadi bapak dari 
dua anak ini. Dahulu sebelum 
ia berkeluarga, pekerjaan 
sering kali sampai pada tahap 
forsir yang begitu berat, tak 
jarang dirinya hanya pulang 
1 - 2 hari setelah itu lanjut 
untuk manggung kembali.

Siapa tak mengenal pelantun lagu 
“So What Gitu Loh” yang satu 
ini? Ignatius Rosoinaya Penyami 
atau lebih terkenal dengan nama 

Igor Saykoji memang sudah jarang kita 
lihat penampilannya dilayar kaca. Ditemui 
oleh tim redaksi SMSBlast sesaat setelah 
mengisi acara di Musical March Summarecon 
Mal Serpong, Rapper kelahiran 1983 ini 
memaparkan bahwa kegiatan manggungnya 
saat ini banyak dilakukan pada weekend.  
Hal ini dikarenakan pada hari Senin - Jumat 
Igor lebih memilih bersama keluarga sambil 
mengurus beberapa projectnya dari sebuah 
music production yang dimilikinya, seperti 
pembuatan jingle dan sound track buat film. 

Igor pun mengungkapkan kesibukannya 
kini mulai banyak di habiskan untuk urusan 
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community

Menjadi guru tidak selalu harus mengajar secara 
formal di sekolah. Ada banyak cara yang dapat kita 
lakukan sebagai orang awam untuk dapat turut 
serta mendidik anak-anak bangsa yang berada 
di pedalaman maupun perbatasan negeri, seperti 
berbagi ilmu sembari menjelajah pelosok Indonesia 
bersama dengan 1000_guru. 

Komunitas peduli pendidikan pedalaman dan 
perbatasan Indonesia ini berawal dari sebuah akun 
twitter bernama 1000_guru yang kerap memposting 
foto-foto mengenai keadaan pendidikan di pedalaman 
dan perbatasan pelosok Indonesia. Kemudian, di 
tahun 2012 dikembangkan oleh Jemi Ngadiono 
sebagai sebuah aktivitas nyata yang terjun langsung 
membantu perkembangan pendidikan anak Indonesia. 
Komunitas ini ingin membagikan semangat bahwa 
meskipun kondisi fasilitas pendidikan masih minim, 
bukan berarti semangat untuk belajar menjadi hilang. 

Ada tiga program yang dilakukan oleh komunitas 
ini yakni Traveling and Teaching, Smart Center 
dan pengobatan gratis. Program traveling and 
teaching menyasar kepada generasi muda dari latar 
belakang profesi apapun, untuk mengajak mereka 

KOMUNITAS SERIBU GURU
SERUNYA BERBAGI ILMU 
SEMBARI TRAVELING

menjelajahi berbagai tempat indah di Indonesia, 
melihat kebudayaan dan adat istiadat yang ada, 
sekaligus berbagi ilmu pengetahuan, semangat dan 
motivasi kepada anak-anak setempat. Diharapkan, 
dengan kehadiran para guru muda tersebut, anak-anak 
pedalaman Indonesia dapat terinspirasi dan terpacu 
untuk belajar dengan giat guna mencapai cita-cita 
yang mereka impikan.

Untuk program Smart Center, 1000_guru mengajak 
masyarakat untuk memberikan bantuan makanan 
bergizi setiap harinya selama satu tahun kepada anak-
anak pedalaman dan perbatasan Indonesia. Selain 
itu, tedapat tempat pengobatan gratis yang turut 
dilaksanakan bersamaan dengan program traveling and 
teaching di wilayah yang sedang dikunjungi. Tujuannya 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat 
untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. 

Hingga saat ini, 1000_guru telah memiliki 
35 perwakilan regional mereka di seluruh Indonesia.         
Lebih lanjut, komunitas ini juga memiliki program 
lainnya seperti beasiswa guru pedalaman, kampanye 
moral menghormati guru hingga teaching and giving. 

SPLASBLAST

Awal bulan ini, pecinta sepak bola Indonesia dikejutkan 
dengan kedatangan pemain sepak bola International 
ke Indonesia yaitu Michael Essien. Pemain yang pernah 
merasakan kerasnya Liga Premier League bersama 
Chelsea ini akhirnya memilih destinasi berikutnya di 
Indonesia. Pemain berkebangsaan Ghana ini bergabung 
dengan salah satu klub raksasa Indonesia yaitu 
Persib Bandung. Kedatangan Michael Essien tentunya 
mengejutkan seluruh pihak dan diharapkan dapat 
membawa perubahan pada sepak bola Tanah air serta 
tentunya mampu menarik perhatian para bintang sepak 
bola Internasional lainnya untuk bergabung dengan klub 
Indonesia. 

Pemain yang pernah merumput 
bersama Real Madrid ini juga dikabarkan 
menerima gaji sebesar 8,5 - 10 Miliar 
per-musim. Memang sangat jauh 
berbeda apabila dibandingkan 
dengan gaji yang ia dapatkan di klub 
sebelumnya, yaitu 22,7 Miliar per-musim. 
Pria 34 Tahun ini mengaku memang 
tertarik untuk bermain di Indonesia,  
dan juga ingin memperkenalkan 
sepak bola Indonesia di mata dunia. 
Selama karirnya di Benua Eropa, 
Essien telah memberikan andil dengan 
memenangkan 9 Gelar prestigious, dua 
diantaranya diraih bersama Olympique 
Lyon dan 7 Gelar bersama Chelsea.

Datangnya Michael 
Essien Ke Indonesia 
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travelers

Glamping 
Gunung 
Pancar

Berada di dalam kawasan Taman 
Wisata Alam Gunung Pancar, 
60 kilometer dari pusat kota 
Jakarta. Cukup dengan merogoh 
kantong mulai dari Rp 330 ribu 
untuk satu malam atau 
Rp 385 ribu untuk paket dengan 
makan malam dan sarapan, 
Anda sudah bisa menikmati 
kenyamanan suasana bermalam 
di hutan pohon pinus dan 
sejuknya udara pegunungan 
di pagi hari. Tenda putih besar 
berbahan kanvas didirikan 
secara berderet rapih, setiap 
empat tenda mengelilingi satu 
meja panjang yang digunakan 
untuk makan malam dan 
dilengkapi alat panggang 
untuk barbeque. Kamar mandi 
berdinding dan berlantai keramik 
juga disiapkan di dekat tenda. 
Di dalam tenda sendiri disiapkan 
kasur ukuran besar beralaskan 
karpet dan kipas angin sebagai 
pengatur udara di dalam 
tenda. Perkemahan ini juga 
memfasilitasi pengunjungnya 
dengan fasilitas pemandian 
air panas maupun trekking 
menelusuri hutan pinus. 

Untuk Anda yang menginginkan liburan berbeda, diluar ruang 
dan menyatu dengan alam namun tidak ingin repot berkemah, 
bisa mencoba merasakan tren glamping yang sedang marak 
beberapa waktu terakhir. Glamping sendiri berasal dari kata 
glamorous camping, yang menawarkan suasana berkemah 
mewah layaknya penginapan lengkap dengan segala peralatan 
berkemah yang dibutuhkan hingga kamar mandi bersih. Yuk 
kita intip beberapa area glamping di kawasan Jawa Barat 
berikut yang bisa dikunjungi untuk mengisi liburan Anda.

Dusun Bambu 
Family Leisure Park

Bandung selalu memiliki lokasi wisata alam 
yang memikat, salah satu nya Dusun Bambu 
Family Leisure Park yang menjadi primadona. 
Terletak di kaki Gunung Burangrang, Bandung 
Utara, tempat rekreasi ini hadir sebagai 
salah satu destinasi liburan keluarga. Akses 
untuk mencapai lokasi ini juga sangat mudah 
karena pengunjung tidak sulit untuk mendaki 
gunung yang tinggi. Resort ini menghadirkan 
Camping Ground Sayang Heulang, dalam dua 
pilihan, single camping deck dengan satu 
tenda dua kasur matras dan  double camping 
deck, dua tenda dengan empat kasur matras. 
Uniknya setiap tenda dibangun di atas taman 
asri dilengkapi api unggun dan peralatan 
panggang untuk tamu. Harga per malam untuk 
single tent senilai Rp 2,1 juta dan Rp 3,5 juta 
untuk double tent, harga ini sudah termasuk 
dengan sarapan.

Kemping Mewah
Bebas Repot di Kawasan Jawa Barat
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Highland Park Resort

Berada di kaki Gunung Salak, Bogor, glamping di 
kawasan ini bisa terbilang sangat mewah. Setelah 
sebelumnya sukses dengan perkemahan Magnolia, 
kini resort yang satu ini menawarkan inovasi baru 
dalam perkemahan Apache. Udara yang bersih dan 
sejuk, pemandangan pegunungan yang mempesona 
menjadi daya tarik utama lokasi ini. Seperti namanya, 
terdapat 27 tenda kerucut seperti yang ada di 
pedalaman Amerika yang didiami oleh suku Indian. 
Dibangun menggunakan material kokoh dan tenda 
tebal menjamin kenyamanan tamu yang menginap di 
tenda ini, uniknya di dalam tenda disiapkan tempat 
tidur layaknya di hotel, dilengkapi interior berupa 
bentangan kain  dengan dilengkapi sebuah lemari, 
televisi layar datar hingga kamar mandi mewah. Setiap 
tenda dapat menampung hingga empat orang dengan 
tarif Rp 1,8 juta per malam, yang juga bisa merasakan 
beberapa fasilitas lain berupa kolam renang, area 
bermain dan lapangan futsal.

Legok Kondang 
Lodge

Masih di wilayah Bandung, objek wisata ini 
berada di wilayah Ciwidey, menawarkan 
suasana tenang dengan suhu sejuk di siang 
hari dan dingin di malam hari, karena masih 
berada di area kawasan hutan pinus. Glamping 
Legok Kondang Lodge ini terdiri atas beberapa 
jenis, umumnya berupa tenda dengan kasur 
besar, kamar mandi pribadi, televisi, hingga 
balkon untuk duduk bersantai. Tidak hanya 
beristirahat di kemah, Anda juga dapat 
menikmati alam dengan trekking atau hiking, 
memancing ikan, memetik strawberry, aktivitas 
outbond hingga barbeque.

Masih dari Bumi Parahyangan, 
tepatnya di daerah Ciwidey, 
terdapat Ciwidey Valley Resort 
yang sudah populer di kalangan 
travelers. Selain berfungsi 
sebagai tempat wisata, Ciwidey 
Valley Resort juga menyediakan 
penginapan berupa glamping. 
Terbagi dalam dua tipe, family 
dan standart. Dengan empat 
buah kasur, tipe Family di 
bandrol dengan harga 
Rp 1,5 juta per malam. Tipe 
standart sendiri memiliki dua 
kasur dengan penawaran harga 
Rp 850 ribu untuk satu malam. 
Masing-masing glamping 
dilengkapi fasilitas layaknya 
hotel hingga akses gratis ke 
pemandian air panas alami 
yang pastinya menyegarkan 
tubuh. Playground, taman 
hingga restoran disiapkan untuk 
menjamu setiap pengunjungnya. 
 
Saatnya merasakan liburan 
berbeda dengan sensasi ber-
glamping dan menyatu dengan 
keindahan alam nusantara.

Ciwidey Valley Resort
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Tidak kalah dengan smartphone terdahulunya, 
Samsung selalu memanjakkan para 
konsumennya dengan teknologi yang semakin 
berkembang. Kini produsen ponsel terbesar 
di dunia itu akan merilis Samsung Galaxy 
S8 yang dinilai akan mengulang kesuksesan 
ponsel terdahulu yaitu Samsung Galaxy S7.

Kelebihan dari smartphone ini tak perlu 
diragukan lagi, sebab perangkat ini akan 
diperkuat dengan chipset Exynos 8895 Octa 
atau Snapdragon 835 CPU dan didukung 

Tahun ini Lenovo tidak ingin kalah bersaing dengan para kompetitornya, hal ini 
dibuktikan dengan peluncuran produk sub-brand khusus yang dirancang khusus 
untuk para gamers yaitu Legion. Produk Lenovo Legion ini dimulai dengan 
laptop Legion Y720 dan Y520. Produk terbaru dari lenovo ini dipercaya unggul 
akan kecepatan, sebab laptop ini akan dilengkapi dengan NVIDIA GeForce GTX 
1060 terbaru, procesor Intel Core i7 dan RAM berkapasitas 16GB DDR4. Dengan 
RAM berkapasitas luar biasa ini Anda juga bisa menjalankan berbagai aplikasi 
secara bersamaan tanpa gangguan.

Produk ini juga memanjakkan Anda dengan tampilan layar yang beresolusi 
tinggi dengan display IPS anti-glare hingga UHD (3480 x 2160) yang tentunya 
akan menampilkan setiap gambar secara detail. Lenovo juga mengklaim 
produknya ini adalah produk pertama di dunia yang menggunakan fitur Dolby 
Atmos Windows yang dapat membawa Anda kedalam sensasi gaming dengan 
audio yang fantastis. 

Untuk mempertajam penampilan, Lenovo juga menambahkan keyboard RGP 
yang diharapkan dapat memudahkan pecinta gamers yang akan bermain game 
dimalam hari. Lenovo Y720 juga hadir dengan receiver Xbox One Wireless 

LENOVO Y720,
LAPTOP WAJIB 
UNTUK GAMERS!SAMSUNG GALAXY 

S8 THE STUNNING 
INFINITY DISPLAY

dengan 4 GB RAM, 64/128 GB internal memory yang pastinya 
akan membuat kinerja ponsel tersebut semakin baik. Selain itu 
ponsel ini juga akan dilengkapi dengan versi Android OS 7.0 
yang tentunya memiliki beragam aplikasi baru, Anda juga akan 
dimanjakan dengan kapasitas baterai Li-Ion 3000 mAh.

Kelebihan Samsung S8 ini juga akan terlihat dengan adanya 
fitur scanner iris, pengisian daya nirkabel (wireless charging), 
Samsung Pay, dan sertifikasi IP68 untuk anti air dan debu. 
Ponsel dengan beberapa pilihan varian warna Black, White, 
Gold, Silver, Rose Gold ini juga direkomendasikan untuk Anda 
yang tertarik dengan selfie, sebab ponsel ini memasang 
8 Megapixel pada kamera depan dan 16 Megapixel pada 
kamera utama dengan perekaman 4K dan dual LED flash. 
Penasaran kan dengan kecanggihan Samsung Galaxy S8 ini? 
Yuk dapatkan smartphone canggih ini di Outlet Samsung 
Summarecon Mal Serpong!

sehingga mampu mendukung empat controller 
secara bersamaan. Kabarnya Lenovo Legion 
akan tersedia pada awal April 2017 yang akan 
dibanderol relative murah di kelasnya. Pengen 
coba bermain game di Lenovo Y720? Yuk 
dapatkan Laptop Gaming ini di Summarecon 
Digital Center dan Summarecon Mal Serpong! 
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Anda pasti punya satu atau dua akun 
dari jejaring media sosial yang sedang 
populer saat ini. Entah itu Twitter, 

Facebook, Path, Snapchat, atau Instagram. 
Saat menjelajahi jejaring media sosial, pastinya 
Anda juga sering menemui jenis orang yang 
berbeda-beda. Ada yang hobi share link berita 
dan artikel, ada yang rajin meng-update status 
dengan detail kehidupan pribadi, dan ada pula 
yang menjadikan jejaring media sosial sebagai 
ajang narsis. Nah, berikut ini merupakan 
klasifikasi berdasar hasil survei online yang 
dilakukan oleh First Direct tentang tipikal 
umum para pengguna media sosial : 

1. PENGGUNA PASIF
Orang-orang seperti ini biasanya memiliki 
satu atau dua akun jejaring sosial, agar 
tidak dibilang ‘kudet’ (kurang update) atau 
ketinggalan zaman. Tetapi akun media sosial 
mereka hampir tidak pernah dibuka. Mereka 
ini biasanya memang termasuk orang yang 
tidak terlalu ingin tahu urusan orang lain, atau 
lebih suka mengikuti perkembangan berita dari 
media-media konservatif seperti koran dan 
siaran berita di televisi.

2. SI PENGINTAI
Lebih dari 45% pengguna Facebook yang 
disurvei mendeskripsikan diri mereka 
sebagai si pengintai. Mereka rajin update 
perkembangan terbaru di Facebook atau 
Twitter, hobi mengecek timeline untuk 
mengetahui kabar terbaru tetapi jarang meng-
update status, berkomentar, atau bahkan share 
link.

3. DENIERS
Ada beberapa orang yang menghabiskan lebih 
dari beberapa jam sehari untuk memantau 
jejaring sosial ataupun panik kalau tidak bisa 
mengakses media sosial sehari saja. Walaupun 
begitu mereka tidak mau disebut pecandu 
media sosial, mereka mengaku bisa hidup 
tanpa jejaring sosial, meskipun kenyataan 

berkata sebaliknya. Inilah yang namanya deniers, atau orang-
orang yang menyangkal adiksi mereka terhadap jejaring sosial.

4. ULTRAS
Mereka ini termasuk orang yang mengakui kalau jejaring 
sosial merupakan bagian penting dari rutinitas keseharian 
mereka. Para ultra menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk 
mengecek feed di media sosial. Mereka selalu rutin mengecek 
apakah ada notifikasi masuk setiap beberapa jam sekali.

5. TUKANG NGOMEL
Kamu pasti sering menjumpai orang seperti ini mampir di 
timeline-mu. Orang-orang yang hobi mengeluh atau meluapkan 
emosi di jejaring sosial. Status mereka biasanya panjang lebar 
dan hampir selalu berisi ketidakpuasan, keluhan, atau curhatan 
pribadi mereka. Tampaknya tipikal orang seperti ini memang 
sengaja memanfaatkan jejaring sosial sebagai sarana untuk 
melepaskan stress.

6. SI HANTU
Tipe orang seperti ini termasuk aktif di jejaring sosial. Rajin 
share berita, rajin update status, dan cukup aktif berkomentar. 
Tetapi mereka membagi informasi pribadi seminimal mungkin, 
profil akun mereka tidak bisa dibaca sembarang orang dan 
sedikit sekali informasi tentang si pemilik yang bisa didapat 
dari media sosialnya. Bahkan foto dan nama akunnya pun 
sengaja disamarkan, karena mereka lebih suka menjaga 
anonimitas di dunia maya untuk mencegah hal-hal yang tidak 
diinginkan.

7. INFORMAN
Tipe yang satu ini juga sangat aktif di jejaring sosial. Tetapi 
bukan buat update status atau profil, mereka lebih suka share 
berita atau artikel yang mereka anggap bermanfaat atau 
menarik kepada  follower di akun media sosialnya.

8. SI NARSIS
Kalau yang satu ini pasti anda sudah hapal. Tipe orang yang 
hobi pamer foto-foto pribadi,  makanan dan foto saat liburan, 
wajah tanpa makeup sehabis bangun tidur bahkan luka di 
dengkul pun bisa jadi foto narsis yang dapat di share dan di 
jadikan kebanggan bagi mereka.

Itulah 8 tipe umum pengguna jejaring media sosial. Kalau 
Anda, termasuk yang mana?

TIPE SERTA JENIS 
PENGGUNA SOCIAL MEDIA



SMSBLAST Magazine APRIL 201754 SMSBLAST Magazine APRIL 2017 55

you’ve got message

Halo Rio,

Senang sekali rasanya banyak yang memilih SMS untuk menghabiskan waktu 

bersama keluarga dan sahabat. Terkait fasilitas parkir di SMS ada beberapa 

alternatif yang dapat kamu gunakan, anatara lain, Valet Parking yang memiliki 

2 counter, yaitu Lobby Utara dan Lobby Utama. Selain itu, tersedia pula 12 lot 

fasilitas Ladies Parking yang berada di basement Zona Hijau D2-D6. SMS juga 

menyediakan 2 lot Disable Parking di basement Zona Ungu. Atau kalau kamu 

menggunakan sepeda motor, SMS menyediakan 3 area loh. untuk motor lebih 

dari 250 cc : Lobby Utara dan Lobby Utama (samping Bakerzin); untuk motor 

lebih dari 400 cc : Lobby Utama (depan Excelso); untuk motor : lokasi Pasar 

Sinpasa & belakang mal, customer masuk mal melalui basement. Semoga 

informasi ini dapat membantu ya!

Salam hangat,

Redaksi

get online

SMS_Serpong ssqpark

Halo redaksi SMSBlast,
Saya Rio dari BSD. Sampai sekarang, saya belum 

bosen jalan-jalan dan nongkrong di SMS. Temen-

temen dan keluarga saya sering mengajak saya 

ke SMS. Apalagi Downtown Walk buka sampai 

malam, sehingga saya bisa menghabiskan 

malam di SMS. Tapi, saya kadang merasa 

kesusahan mencari parkir, apalagi pada waktu 

weekend. Maka itu, saya mau tanya dong fasilitas 

parkir apa aja ya yang ada di SMS untuk lebih 

memudahkan saya dalam mencari parkir? Terima 

kasih. Sukses selalu untuk SMS!

QUIZ

IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN 
FREE VOUCHER BELANJA!!!!

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

Untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja SMS masing- masing 
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 (tiga) 
orang yang beruntung! Caranya 
dengan menjawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 

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

BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI: 
1. Sebutkan 2 nama lokasi restoran-restoran yang dibahas di 

rubrik Taste The Food edisi ini!
2. Sebutkan minimal 2 nama brand dari Star Dept. Store 

yangdiulas di fashion review edisi bulan ini?
3. Sebutkan juri-juri yang akan hadir dalam event Supermusic.id 

Rockin’ Battle Final yang akan digelar di SMS bulan ini. 
4. Siapakah pemain sepakbola dunia yang bergabung   

di klub bola Indonesia?

SUBJEK: SMSBLAST XLXI - EASTER FESTIVAL

1. Siti Nuraini, 0838 9879 xxxx
2. Yenty Firza, 0878 5411 xxxx
3. Adhi Esta A., 0812 6260 xxxx

Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast 
Edisi XLX - Maret 2017.

KETENTUAN:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan dan 

kirimkan jawaban Anda via email ke 
pr_malserpong@summarecon.com 
dengan format yang ditentukan yaitu 
isi kolom Subjek dengan format yang 
ditentukan, jawab pertanyaan dengan 
sebelumnya menuliskan data berupa: 
nama lengkap sesuai kartu identitas, 
alamat, nomor telepon & jawaban.

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

Jawaban ditunggu sebelum tanggal 8 Mei 2017. pemenang yang 
beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi April 2017. 

?

55SMSBLAST Magazine APRIL 2017
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TRADISI PASKAH
DI BERBAGAI NEGARA

Paskah yang jatuh pada bulan April 
merupakan hari raya umat Kristiani 
dalam rangka Kebangkitan Yesus Kristus. 

Perayaan paskah biasanya identik dengan 
telur dan kelinci, tradisi perayaan Paskah 
kian dirayakan oleh berbagai negara melalui 
tampilan dekorasi yang unik. Nah, ini dia 
tradisi Paskah di berbagai negara di dunia. 

  INGGRIS

Paskah di Inggris biasanya dirayakan saat 
bulan purnama pada hari pertama memasuki 
musim panas. Di dalam bahasa Inggris 
kata yang sering digunakan untuk Paskah 
adalah “Easter” yang sebenarnya berasal 
dari bahasa Inggris kuno “Eastre” atau 
“Eostre”, kata “Eostre” sendiri merujuk kepada 
Dewi penguasa musim panas, tapi seiring 
perkembangan budaya, maka masyarakat 
Inggris modern mengambil terminologi Easter 
untuk menggambarkan hari Raya Paskah.

Ada hal unik pada tradisi Paskah di Inggris 
ini yaitu dengan memakan coklat berbentuk 
telur. Meskipun sebenarnya, makna dari Paskah 
sendiri tidak ada hubungannya dengan telur 
namun budaya ini sudah ada di Inggris jauh 
sebelum misionaris Augustine datang di tahun 
597. Di zaman dahulu, telur dianggap sebagai 
lambang kesuburan dan kelahiran kembali 
serta biasanya masyarakat Inggris kuno 
akan merebus telur ayam atau bebek yang 
kemudian dilukis dengan berbagai pola dan 
warna yang cerah.

  PRANCIS

Di Perancis, Paskah disebut Paques. Agama 
yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat 
Perancis adalah Katolik-Roma dan biasanya 
semua lokasi baik kota maupun desa pasti 
terdapat Lonceng gereja yang berbunyi setiap 
hari dalam sepanjang tahun, kecuali pada 
tiga hari Paskah. Legenda mengatakan alasan 
lonceng berhenti berbunyi karena mereka 
telah melakukan perjalanan ke Roma untuk 
diberkati.

Biasanya anak-anak akan diberi tahu bahwa lonceng gereja 
itu terbang ke Roma untuk menemui Paus, lonceng terbang 
itu disebut “Les cloches volantes”. Untuk mengatakan Selamat 
Paskah kamu bisa bilang “Joyeuses Pâques” atau “Bonnes 
Pâques”, dan saat Minggu Paskah di pagi hari, semua lonceng 
akan dibunyikan untuk merayakan kebangkitan, menyatakan 
bahwa Yesus sudah hidup kembali.

  BRAZIL

Perayaan Paskah di Brazil atau yang biasa mereka sebut 
Páscoa dimulai dengan ritual perayaan Agama yaitu masyarakat 
Brazil akan berjalan sambil membawa patung Bunda Maria 
dan Yesus Kristus. Empat puluh hari sebelum puasa Paskah, 
Brazil akan mengadakan Sambodromo atau yang biasa dikenal 
dengan Rio Carnival yang sangat meriah dan biasanya akan 
menarik perhatian banyak penduduk lokal dan juga turis dari 
seluruh dunia. Pada malam terakhir sebelum puasa Paskah 
dimulai, para pengunjung akan bisa menikmati pertunjukkan 
tarian Samba yang identik dengan negara Brazil.

Simbol lain dari perayaan Paskah di Brazil adalah bunga 
Macela. Bunga ini hanya mekar ketika masa puasa Paskah tiba. 
Di Minggu Palem, penduduk akan membawa bunga Macela ke 
gereja, bunga ini juga biasanya digunakan sebagai obat karena 
dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit. 

  SPANYOL

Salah satu negara yang memeriahkan tradisi Paskah ialah 
Spayol yang tepatnya di kota Sevilla. Sevilla di Andalucia 
adalah wilayah Spanyol yang paling terkenal untuk perayaan 
Paskah pada setiap tahunnya. Sevilla memiliki 52 persaudaraan 
keagamaan yang berbeda dan gemar berparade di jalanan 
untuk merayakan pekan penyaliban.  Prosesi ini berlangsung 
selama 24 jam yang puncak acaranya adalah perayaan 
kebangkitan dengan menari-nari di jalanan, melempar bunga, 
serta memakan kue manis tradisional Sevilla. Kebayang kan 
ramainya perayaan Paskah di negara Spanyol ini, dengan 
iringan parade di sepanjang jalan dan dipenuhi banyak orang. 
Wahh sangat meriah sekali tentunya.

Jadi, tradisi Negara mana yang paling Anda sukai?
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LANTAI GF     
Pondok pujian
• Diskon 50% untuk semua kaset rohani
• Belum di tentukan

Quicksilver
• Discount up to 50% !! 
• Sampai tanggal Belum di tentukan

Vioni Living & VL Brio
• Sale 30% selected item.
• Sampai tangga Belum di tentukan
• 
Saint James
• Enjoy 20% OFF St James White 

Platinum collection with min. purchase 
of IDR 1.000.000.

• Valid Unknown 

Mother Care
• Special offer buy 2 get 1 fre (selected 

nursery items)
• Until belum di tentukan

SAMSUNG
• Dapatkan Free Package Setiap 

pembeli an HP  Samsung A5 dan A7 
2017.

• 20 maret - 2 April 2017.

AVIA TOUR
• 7D G’DAY KOREAN JEJU + ECO 

LANDTHEME PARK Form IDR 
9.880.000, Segera hubungi AVIA TOUR 
021-29310386 dan mulai petualangan 
menarik bersama kami 

• periode hingga 30 April

LANTAI 1  

STAR DEPT. STORE
• BIG SALE ! Discount up to 70% and 

additional up to 20% !
• Valid until 2 April 2017

CLARKS
• Shop and get voucher Rp 500.000 

exclusive for citibank Credit Card 
Holers T&C apply (1 March - 16 April 
2017)

• Ladies shoes and mens shoes normal 
price special price

• BCA Credit card (23 August 2017)
• CitiBank (30 August 2017)
• Mandiri + Cicilan 0% (23 august 2017)

SKELLY
• DISC UP TO 50%
• SAMPAI 2 APRIL 2017

KEEVE
• DISC UP TO 40% 
• SAMPAI TANGGAL YANG BELUM 

DITENTUKAN

Fulltime
• Discount 50% !! Selected item. (di 

setiap Jumat-Minggu)
• Sampai Penghabisan Stok
• 

DOWNTOWN WALK 1    

DYNAMIC NATURAL
• Discount 40% Kue Basah pkl 18.00
• Discount 30% Roti Satuan pkl 20.00
• April'17

SOLARIA
• Disc 15% Credit Card Permata 

minimal transaksi Rp. 150.000 s/d 
31 Mei 2017

• Credit / Debit BTN disc 15% minimal 
transaksi Rp. 150.000 berlaku April 
2017

• Kredit & Debit Mandiri, Fiesta point 
hemat hingga 20% berlaku April 
2017

SATE KHAS SENAYAN
• Lapar Pagi Setiap hari pada pukul 

08.00 – 10.30
• Lapar Sore Setiap hari senin – jumat 

pukul 15.00 – 17.00
• Promo Payday : Mulai tanggal 25 – 

30 Disc 25% on selected menu
• April 2017

SECRET RECIPE
• Kartu kredit BNI 20% for food 

and cake minimum Rp 200.000 
maximum Rp 1.000.000

• Blowout Buy 2 get 1 For Food and 
Cake

• Buy 1 Get 1 every monday for 
slice cake

• April 2017

• Kidz Station
• Mega sale up to 70%!!!!
• Sampai tanggal 9 April 2017

HUSH PUPPIES
• disc up to 30% off on All bags & 

Accessories.
• Sampai tanggal 2 April 2017
• 
• La Christie
• Sale up to 70 % 
• S/d selama stock masih ada

Gaudi
• Sapto for Gaudi SPRINGSALE!!! BUY 

1 GET 50% ON SECOND ITEMS
• S/d 2 April 2017

• Minimal
•  SALE !! (selected items)
•  S/d stock habis
• 
Watch Zone
• MID SEASON sale up to 70%!
• S/d 2 April 2017

VNC
• Slippers & sandals 2 for Rp 299.000
• S/d tanggal yang belum ditentukan

WAKAI
• Promo MARCH on WAKAI KOHAI 

BUY 1 GET 10%, BUY 2 OR MORE 
GET 30% ( Berlaku normal items 
dan dapat digabungkan dengan 
KOHAI)

• Valid 24 Maret - 02 April 2017 

TIME THINGS
• Sale up to 70 % !!
• S/d 2 Aprl 2017

Wellcomm
• Sale up to 50% !
• Special price :
• Rapoo P170 (powerbank 1000mAh) 

: Rp 268.000 menjadi Rp 168.000
• Wellcomm Powerplug TRIO : Rp 

248.000 menjadi Rp 124.000
• Maracon traveller mini speaker : Rp 

229.000 menjadi Rp 114.500
• S/d 30 Aprl 2017

THE DUCK KING
• SPESIAL PROMO ALL DIMSUM 

DISC 30 % (SETIAP HARI DARI JAM 
10.00 - 17.00)

• Selama April 2017

WINSLETT JEWELLERY 
• Get free fine Gold and Our 

exclusive pearl pendant! Get this 
limited offer for every purchase 10 
Million Rupiah.

• S/d 30 April 2017 

• *t&c applies 

LANTAI 2 

HARDWARE
• "PROMO SURPRISE" 1/2 Harga 

dengan Minimum Belanja 350K

• mulai tanggal 3-30 April 2017.
• 
MOM & BAB
• SALE UP TO 40%
• *SELECTED ITEM SAMPAI 

PENGHABISAN STOCK
• 
SAMWON EXPRESS
• BUY 2 GET 3 FOR ALL FOOD
• *SAMPAI WAKTU YANG BELUM 

DITENTUKAN

POP CHOP
• WEEKDAYS MADNES: 
• MONDAY, BUY ONE LARGE CHICKEN 

GET FREE SMALL CHICKEN++
• TUESDAY, BUY ONE CHICKEN LARGE 

GET FREE MUSHROOM++
• WEDNESDAY, BUY ONE LARGE 

CHICKEN POTATO GET FREE 
POTATO++

• THURSDAY, BUY ONE LARGE 
CHICKEN GET FREE CHICKEN 
ORIGINAL++

• UNTIL END OF MARCH

ERAFONE
• Dapatkan Discount Up To 6-Juta 

Rupiah serta dapatkan RIBUAN 
HADIAH Menarik dengan *HADIAH 
UTAMA 3D Robotics Solo Drone 
Samsung Gear Cam 360 & Paket 
Harajuku Mini 8*

• Dapatkan CASHBACK tambahan 
Up to 500rb Rupiah utk pengguna 
Kartu Kredit BNI,Standard Chartered 
& UOB !

• SAMSUNG ; S7 & S7 Edge Free 
Action Cam ; A5 (2017) & A7 
(2017) Free Speaker JBL CLIP2 
dan dapatakan PowerBank 
7.800mAh utk Pembelian 
(J3,J5,J7,A3,A5,A7,J5&J7Prime)

• APPLE ; Iphone 5s Rp.3,499Jt + Free 
OTG 16GB (HOT PROMO) ,Iphone 6 
16GB Rp.8,499Jt - 7,799Jt

• SONY ; Free SONY Headphone 
MDR-ZX110A

• LENOVO ; P1 Turbo & K4 Note Free 
HF JBL

• LG ; BY ONE Get ONE LG G5 + 
K4 Hanya Rp. 6,099 + Free Flip 
Case,Cam Plus/Battery Kit. Free 
Quick Case & MicroSD 16GB utk 
pembelian LG lainya !

• XIAOMI ; Redmi Note 3 & Redmi 3 
Prime Free Mi PB 10,000mAh

• ASUS ; Zenfone 3 & 3 Max Free 
Sandisk 16GB

• VIVO ; V5,V5 Lite & V5 Plus Free 
Souvenir Box

• HUAWEI ;  P9 Free Voucher MAP 
Rp.500rb & BO Zero

• PROMO AUDIO ; BY ONE Get 
ONE* Harman Kardon Onyx 3 Rp. 
3,999, JBL Xtreme Rp. 4,599 Free 
JBL CLIP2, JBL Charge 3 Rp.2,799 
- 1,999

• Discount Accessories Up To 50%* 
dan ada juga *PROMO Trade-In & 
CLEARANCE SALE !!!*

Raa Cha
• PAKET MANTAP
• MANTAP 1 (paket raa cha 2 + beef 

SAGOO KITCHEN
• Disc 10% Member SSC 

(Summarecon Serpong Club)
• APRIL 2017

PIZZA HUT
• Kartu Kredit BRI & BNI minimal 

transaksi Rp. 220.000 (Senin 
– Jumat)

• Duet Hemat Reguler Rp. 165.000
• April 2017

CHICKEN VILLAGE
• Buy 2 get 1 Free Bir (dine in)
• Promo Dim Sum Rp. 10.000 (s&k 

berlaku)
• April 2017

OLIVES HOUSE
• Bir Bintang buy 2 get 1
• Hamburg Beef 53.800
• Bir Prost buy 2 get 1
• April 2017

CARL'S JR
• All Fridays Of Apr buy 1 get 1 

berlaku April 2017
• California Deal (double california 

classic, spicy chic, French Fries, soft 
drink) 25-27 April 2017

• App Go Jek 3 for Rp. 100.000 
(super beef bacon, big burger 
cheese, chikn tender sandwich) 
berlaku 3, 5, 6, 10, 12 April 2017

STARBUCKS COFFEE
• Disc 30% jika membawa tumbler 

starbucks dan pembayaran 
menggunakan sbux card

• Disc 10% all tumbler pembayaran 
menggunakan sbux card

• April 2017

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF
• Ice Blended Small Rp. 25.000 

(Mango, sunrise, malibu dream) 
berlaku 6-30 April 2017

• Buy espresso cookies & ice cream 
blended geta another one for free 

berlaku 7-9 April 2017

DOWNTOWN WALK 2

PANCIOUS PANCAKE
• Beer disc 30%  Senin – Jumat 

pukul 17.00 WIB s/d last order 
berlaku s/d 13 Agustus 2017

• Citi Bank minimal transaksi Rp. 
350.000 free chicken chesee 
crunch periode 3 April-30 Juni 
2017

• 
HONG TANG
• OUB card 25% minimal transaksi 

100.000 s/d 31 Desember 2017
• 
HAAGENDAZS
• 
• Pay 1 for 2 setiap senin dengan 

kartu kredit BCA s/d 14 April 2017
• 

EXCELSO
• Bukopin Disc 30% s/d 10 Juni 2017
• OCBC Disc 30% s/d 30 September 

2017
• All promo bank minimal transaksi Rp. 

300.000

BENGAWAN SOLO
• Member Bengawan Solo (Disc 10% all 

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

• Sepanjang tahun 2017

PAT BING SOO
• UOB minimal Rp. 200.000 

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

• Sepanjang tahun 2017

JAVA VILLAGE
• Buy 1 get 1 free desert (syarat dan 

ketentuan berlaku) s/d 30 Desember 
2017

CHIR-CHIR FUSHION
• Balihai beli 1 bucket isi 5 Rp 100.000
• Chir cream bear ukuran small beli 2 

gratis 1
• Berlaku s/d 31 April 2017

POKA RIBS
• Happy Hour disc 20% senin – jumat 

pukul 10.00 wib s/d 15.00 wib
• Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3
• Sepanjang tahun 2017

SAIGON DELIGHT
• Promo disc 15% all item

• IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM
• Dim sum Fiesta Rp 9999 Snow Ice 

Mango Rp. 8.000 (senin-jumat) pkl 
15.00-18.00 WIB sepanjang tahun 
2017

• Free Bakpo Ulang Tahun (1 minggu 
sesudah / sebelum tanggal ulang 
tahun) berlaku April 2017

KAMPOENG NELAYAN
• Beer Bintang buy 2 get 1 berlaku 

April 2017

MUJIGAE
• BlackDay free 1 porsi Jajangmeyon 

untuk para jomblo (khusus 
menggunakan baju hitam) beralku 7 
April 2017

FISH & CO
• Disc 15% Standart Chartered Bank 

min. Rp 250.000 food only s/d 31 

Desember 2017

BBQ + Rice Rp 50.910)
• MANTAP 2 (paket raa cha 1 + beef 

BBQ + Rice Rp 46.364)
• MANTAP 3 (paket raa cha 3 + beef 

BBQ + Rice Rp 55.000)
• Sampai dengan waktu yang belum 

ditentukan

ICHIBAN SUSHI
• Buy 1 Ramen (spicy ramen - Rp 

39.000,-) Get 1 katsu roll
• S/d tanggal yang belum ditentukan

MOM & BAB
• SALE UP TO 40%
• New Arrival!!
• *SELECTED ITEM SAMPAI 

PENGHABISAN STOCK

Buccheri
• END OF SEASON SALE UP TO 50% *
• *SELECTED ITEM SAMPAI 

PENGHABISAN STOCK

LASONA
• Discount up to 50% + 20% all items
• Sampai 16 April 2017

URBAN CLUB
• New Era Limited time offer 20% 

selected item (Setiap pembelian 
New Era selected item akan 
mendapat discount 20%)

• 1 April s/d 16 April 2017
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Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008 
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15) NOW OPEN
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
BOSE (GF - 249B) NOW OPEN
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501

Circuz Town (GF-37) – 70633636
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) NOW OPEN
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 
Petra Toys (GF-09) – 54204869

Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 
54203431
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)  
COMING SOON
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Star Studio (GF-238) NOW OPEN
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) NOW OPEN
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) - 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

directory

RETAIL & OTHER SERVICES

FASHION

FASHION

FOOD & BEVERAGES

FOOD & BEVERAGES

ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Eggo (BA-19)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697

Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Hillary Farm (BA-09A) NOW OPEN
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)

PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer 
(BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 ) 
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Share Tea  (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) 5420 3009

Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/ 
Royale Jewellery (GF - 33 ) COMING SOON
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701 
Swan Jewellery (GF-239) 2917 1020 / 2917 
1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

directory

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Gallery (1F-231) 5460 888 ext 740
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Parara (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)

29310562 / 29310563 
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) NOW OPEN
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703 

The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Labelist  (1F-219) – 29310486 / 29310487 
/ 29310489
The Goods Supply (1F-239&24) 
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
VANS (1F-19A) – 29543859
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) - 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 / 
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) 
29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A) 29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A)29310411
Chicken Village (DGF-20) – 54214271

The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) 2931 0519

Gojira Ice Cream Bar (GF-229) – 29171002
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A)
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
5461279 / 5461270

Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Copia (1F - 19 B) - 29310535
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226)  2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 / 29310678
Nailtrix (1F-18) -29543835 NOW OPEN
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Shirley Beauty (1F-17E) – 

29310719/29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C)
Sports Station (1F-35) – 5464254
Vafito (1F-19) - 5471416
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

RETAIL & OTHER SERVICES

Basement

Ground floor

FIRST floor

Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Old 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
Saigon Delight ( DGF-226) 2931 0401
2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 
54204347

Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tori Ichi DGF- 02
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

Bakerz Place (1F - IC 15) 
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) NOW OPEN

Mamapao (1F-IC 11)  
Njonja Besar (1F-IC 12) NOW OPEN

Sushi Tei (1F-215 - 217) 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687
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Arena (2F-17C) – 54204797
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478

JBL  (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402

Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) NOW OPEN

directory

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

Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 5466338
Hardware (2F - 209)  - 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Kids Icon ( 2F237) 29310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab  (2F-236)

Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 
STAR Dept. Store  (1F-08 & 2F-06) 
29543859 / 29543860
Urban Club  (2F-207) 29171005 /
29171009

Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's  (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
A&W (2F-27A) COMING SOON
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )

Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248) 
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) NOW OPEN
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK  (2F-15D) 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149

Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang  (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) NOW OPEN
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345

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

Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) UNDER RENOVATION
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

directory
RETAIL & OTHER SERVICESsecond floor

Entertainment & Other Services

SALSA FOOD CITY

FASHION

FOOD & BEVERAGES

ISLAND COUNTER

second floor

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 

PEMPEK KENARI (UNIT F) 
Roti Bakar (Unit H) 

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

100% Suki, Shabu-Shabu & Bbq (Unit 08 - 09) 
Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Depot Suroboyo Mba Yu (Unit 15)

Duck House (Unit 20
Hunger Pitstop (Unit  05)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kuliner Rusmini (Unit 03)
Nasi Bebek Pak Janggut (Unit 22) 
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)

Seafood 99 (Unit 01 - 02) 
Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Ibu Rudy (Unit 10)
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