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Julia
Cardigan, Dress :
STAR Dept-Store

Lokasi: sour saLLy
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Notes from Editor

Thanks to: Seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung 
terbitnya SMSBlast Online Magazine.
Dilarang mencopy sebagian atau seluruh isi dari majalah ini tanpa persetujuan 
dan izin dari penerbit. 
Saran dan kritik kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2015. 

Cut Meutia
Editor in Chief

Hello 2015!
Menurut kalender Masehi bulan pertama adalah Januari. Well, January 

is coming! Pertanda dimulainya tahun 2015. Biasanya banyak orang 

telah menyusun resolusi di tahun baru. Team smsblast juga telah 

mengumpulkan beberapa trend fashion di tahun 2015 yang bisa 

menjadi inspirasi busana yang bisa anda temukan di fashion spread. 

smsblast edisi ke #24 akan berbagi kisah seputar sisi lain dari seorang 

yovie Widianto. Tak ketinggalan ulasan kehebohan dan kemeriahan 

perayaan Tahun Baru di summarecon Mal serpong dan summarecon 

Digital Center.

serta masih banyak pula artikel lainnya seperti hangout seru bersama 

keluarga di scientia square Park, lifestyle, traveling, gadget dan tips 

menarik agar tubuh selalu bugar. serta sedikit mengulas tentang 

prestasi dari artis multi-talenta indonesia, agnes Mo. artikel-artikel 

tersebut mungkin bisa menyemangati anda di tahun yang baru. 

selamat membaca :)
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Waktu cepat banget 

berlalu ya, enggak 

kerasa kini sudah 

melangkah di tahun yang baru. 

Berbagai resolusi baru dibuat dan 

didoakan untuk bisa direalisasikan 

di tahun ini. Bagi sebagian orang, 

tentu suasana tahun baru sudah 

berakhir. aktivitas normal sudah 

harus kembali berjalan seperti 

biasa. Tapi, bagi orang Tionghoa, 

justru suasana tahun baru yang 

sebenarnya baru akan dimulai 

sebentar lagi. Pada tahun ini 

perayaan Hari raya imlek untuk 

seluruh orang Tionghoa jatuh pada 

tanggal 19 Februari.

setiap tahunnya, imlek biasanya 

jatuh pada awal bulan Januari atau 

Februari kalender Masehi. sesuai 

perputaran kalender penanggalan 

China, setiap 12 tahun nama-nama 

tahun 

(shio) 

akan kembali berulang 

(berputar). sebagian 

orang Tionghoa 

masih percaya bahwa 

kesuksesan atau kesialan 

akan silih berganti datang 

setiap tahun, dicocokkan 

dengan karateristik shio 

setiap orang sesuai 

perhitungan Thay shui. 

Tahun 2015 disebut-

sebut sebagai tahun dari 

shio kambing kayu, yang 

dimulai dari tanggal 19 

Februari 2015 hingga 

tanggal 7 Februari 2016. 

kambing merupakan 

tanda kedelapan dari 

zodiak China yang 

terdiri atas 12 shio. 

angka “8’ sendiri dalam 

kebudayaan China 

adalah salah satu angka 

yang dapat memberikan 

keberuntungan serta 

melambangkan 

kemakmuran. 

Biasanya 

menurut ramalan shio, 

orang yang lahir di tahun kambing 

memiliki karakteristik cerdas, 

bijaksana, artistik, murah hati, 

pendiam dan mempercayai orang-

orang yang menginsipirasi dirinya. 

Contohnya Bill Gates, Bruce Willis 

dan Julia roberts.

Tahun ini summarecon Mal 

serpong (sMs) kembali 

menghadirkan sajian event 

seru untuk memeriahkan 

perayaan imlek. setelah 

Tahun ini Summarecon Mal Serpong 
(SMS) kembali menghadirkan sajian 
event seru untuk memeriahkan 
perayaan Imlek. 

tahun lalu hadir dengan karakter 

si kuda lucu My Little Pony, kali 

ini sMs akan menghadirkan 

kembali karakter kartun yang 

menggemaskan. siapa yang tidak 

mengenal aksi lucu dan konyol 

dari kambing/domba di serial 

Shaun The Sheep. si kambing 

pintar ini akan menjadi ikon utama 

dalam pagelaran event imlek yang 

digelar sMs mulai bulan Februari. 

Nantikan rangkaian aktivitas seru 

yang khusus kami persiapkan 

untuk menemani waktu bersama 

keluarga.

TahunKambing
Ceria Bersama Di



SMSBLAST Magazine  JANUARY 201510 SMSBLAST Magazine  JANUARY 2015 11

hot on sms

Yuk kita kembali ke era 90’an 

yuk, tanpa harus menggunakan 

mesin waktunya Doraemon. Di era 

90’an banyak sekali kenangan, 

mulai dari makanan hingga soal 

musik. ada yang masih ingat 

dengan grup band yang digawangi 

oleh salah satu pemain sinetron 

tahun 90an, Didi riyadi? atau 

masih ingat dengan lagu berjudul 

“rahasia Hati”? Yess, Element akan 

mengguncang panggung sDC 

bulan ini dengan lagu-lagu mereka 

yang sukses di kancah musik 

indonesia pada tahun 90an. Tidak 

hanya itu, grup band Basejam dan 

Wayang juga loh. Masih hafal lagu-

lagunya kan? Yuk, kita bernostalia 

bersama di panggung Garden 

Walk - sDC setiap hari sabtu pukul 

19.00 WiB. Cek jadwal lengkapnya 

di website sDC www.sdc-serpong.

com atau follow twitternya di @

sDCserpong ya. Enjoy! :)

Nostalgia 90an 
di Summarecon Digital Center
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Sstt, kita kasih bocoran 

sedikit ya. selain kehadiran 

si kambing lucu, akan ada 

penampilan musisi-musisi 

cilik berbakat indonesia. 

Mulai dari CJr, Blink, 

Winx, Tennebelle dan tidak 

ketinggalan aksi memukau 

dari Chinese Orchestra siap 

menghibur pengunjung setia 

sMs. Bisa berfoto bersama 

karakter Shaun The Sheep 

juga di area photo booth. 

Nantikan update informasinya 

di website sMs www.

malserpong.com atau twitter 

sMs @sMs_serpong. 
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last event

New Year Eve

Beer & Nuts Expo

selamat tahun baru sMsLovers! 

Say hooray for you who love music 

from Disc Jockey alias DJ. karena 

saat pesta pergantian tahun di 

summarecon Mal serpong, area 

Main Lobby di ‘sulap’ menjadi 

tempat konser DJ. Enggak 

tanggung-tanggung, sMs langsung 

mendatangkan DJ dari rusia. Yes, 

DJ Diana rush sukses membuat 

puluhan ribu pengunjung sMs 

berjoget bersama. selain DJ Diana 

rush, DJ Myra alexa dan stefanya 

Morgan juga menghibur. Seru 

banget!

MaiN lobby Di Sulap DJ

Who doesn’t know raisa and 

adera? Penyanyi yang terkenal 

dengan lagu-lagu cintanya. 

selain itu mereka juga terkenal 

humble terhadap fans. kebayang 

dong, seperti apa area Broadway 

malam itu. Luar biasa! awalnya 

adera membawakan beberapa 

hits nya seperti: Lebih indah 

dan Meninggalkanmu. sebelum 

pergantian tahun, saatnya 

raisa yang pastinya membuat 

histeris para youraisa yang 

sudah memadati area Broadway. 

ada kejutan seru dari raisa, ia 

mempersiapkan sebuah koreo 

dan mengajak seluruh crew dan 

band untuk berjoget mengikuti 

gerakan. raisa bukan hanya 

menyanyikan lagu andalannya, 

tapi juga membawakan lagu 

Happy yang di populerkan oleh 

Pharrell Williams.

RaiSa DaN aDeRa 
MeMbiuS bRoaDway

SMSBLAST Magazine  JANUARY 201512
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last event

Enggak pernah bosan menikmati 

performance dari rio Febrian. 

Disamping lagu-lagunya yang 

long last, sifat yang sangat 

humble dari rio merupakan 

nilai plus banget deh. rio juga 

sangat tahu ‘bagaimana membuat 

penonton merasa nyaman?’. Two 

thumbs up buat interaksi rio ke 

penonton. khusus event tahun 

baru di summarecon Digital Center 

drummer nya rio adalah Echa 

soemantri. Wew, cool! No wonder, 

rio dkk sangat sukses menghibur 

para Digi-friends di sDC. Yeaayy!

SeRu baReNg 
NetRal Di uNity

beRpogo Ria Di SalSa 
beRSaMa tipe-X

Rio FebRiaN Di SDCkangen dengan aksi enerjik dari 

Bagus, Choki dan Eno? unity 

stage tempatnya. sebelum 

malam pergantian tahun, 

para pengunjung sMs dibuat 

histeris dengan penampilan 

dari Netral. sebuah band 

rock legendaris indonesia, 

sangat sukses membuat para 

fans nya melepas rasa rindu. 

apalagi celotehan-celotehan 

dari Bagus yang mengundang 

tawa. Dan, lagu penutup dari 

Netral, Garuda Di Dadaku, 

yang membuat merinding saat 

bersama-sama bernyanyi.

Group band yang beraliran ska ini hadir 

di sMs. kali ini giliran area salsa Food 

City yang dibuat berguncang. Gimana 

tidak, dari siang hari para fans dari 

Tipe-X sudah mulai memadati area salsa. 

Belakangan ini Tipe-X memang ingin 

menghidupkan kembali komunitas ska 

di indonesia. Enggak lupa, Tipe-X juga 

membawakan lagu hits nya seperti: Genit, 

sakit Hati dan Mawar Hitam.

SMSBLAST Magazine  JANUARY 2015 15
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accessories

Anda sering menemukan koleksi foto moment berharga yang hilang begitu saja 
dimakan waktu? Atau mungkin foto-foto tersebut sudah tidak lengkap lagi? 
Bahkan Anda menjadi tidak terlalu ingat lagi peristiwa di foto tersebut? Padahal 
setiap foto memiliki kisah manis di dalamnya. Bila Anda sering mengalami hal 
seperti tadi, Anda harus mencoba Picbit Photobook.

apa sih Photobook itu? 

adalah sebuah buku yang 

berisi rangkaian foto-

foto yang saling berkaitan satu 

sama lain. kaitan antara foto-foto 

tersebut bisa mempunyai satu atau 

beberapa tema. seperti wedding, 

wisuda dan baby born. Photobook 

merupakan kombinasi dari foto 

kreatif dan personal publishing 

dengan produk konvensional. 

Pembuatannya juga mengandalkan 

mesin cetak foto berkualitas tinggi 

sehingga memperoleh hasil cetak 

yang tahan air, lebih tajam ,warna 

anti pudar hingga puluhan tahun, 

serta bisa menyesuaikan dengan 

permintaan konsumen.

 Di Picbit Photobook anda bisa 

memilih sendiri seperti apa 

photobook yang anda sukai. 

Mulai dari tema desain, ukuran 

photobook (6r, 8r, 8rs, 10r, 12r), 

hingga foto dan judul. Bagi anda 

yang memiliki iMac atau Macbook 

dan suka mendesign photobook 

sendiri menggunakan iPhoto, anda 

bisa upload file hasil kreasi anda. 

Bagi para customer professional, 

Picbit Photobook menyediakan 

ukuran-ukuran standard 

photographer.

Perbedaan photobook ini berada 

pada kertas dan material terbaik 

berpadu dengan presisi cetakan, 

warna yang menakjubkan, serta 

finishing yang luar biasa sehingga 

semua kenangan dan kisah kita 

dapat bertahan lama. Picbit 

Photobook menerima berbagai 

produk cetak kreatif lainnya, desain 

template, percetakan, hingga 

pembuatan buku. Tidak ketinggalan 

pula Picbit Photobook menyediakan 

produk-produk lain seperti canvas, 

wedding box, kalender, name card, 

greeting card, dan CD cover.

Tertarik untuk menjaga kisah 

manismu dengan menggunakan 

photobook dari Picbit Photobook? 

kunjungi cabang Picbit Photobook 

di sumarecon Mal serpong lantai 2, 

phone (021) 5463198.

dengan Picbit Photobook
Menjaga Kisah Manis Foto 
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Pemeran iron Man ini sungguh tahu 
bagaimana caranya berbusana. 
ia selalu terlihat all out bila 
berbusana. seperti saat casual’s 
style, ia memadukan antara 
cardigan dan, t-shirt, classic jeans 
dan topi. Simple and stylist. robert 
Downey Jr, juga terlihat fashionable 
saat di red carpet. ia sering 
mengenakan Men’s Suit, Leather  
Lace-ups ataupun Fedora.

So, who’s your favorite?

This day, banyak lelaki yang 
sengaja merawat brewoknya. 
Katanya agar lebih terlihat 
gentleman. Setuju dengan 
pernyataan ini? Sah-sah saja 
kok kalau setuju. Karna percaya 
atau tidak brewok itu dapat 
memperlambat penuaan. 
Terbukti, beberapa nama 
dibawah ini semakin 
bersinar dengan brewok 
mereka.

Mantan pemain sepak Bola ini 
sangat popular dengan style-
nya yang selalu up-to-date. No 
wonder ya, karena sang istri, 
Victoria Beckham adalah seorang 
Designer papan atas. Beckham 
memang sering kali mengganti 
tatanan rambutnya. salah satunya 
ketika Beckham dengan potongan 
undercut plus brewok yang 
semakin membuatnya terlihat 
gentleman. Love struck!

“Lost Without You” salah satu 
hits yang membuat namanya 
mendunia. selain itu style dari 
penyanyi sekaligus penulis 
lagu yang selalu tampil elegan 
dengan setelan jas semakin 
terlihat keren. apalagi setelah 
ia menumbuhkan brewok. Bila 
dilihat robin Thicke selalu 
terlihat rapi meski dalam 
penampilannya sehari-hari.

untuk penampilan sehari-harinya, 
adam Levine, sering terlihat 
mengenakan classic jeans yang 
dikombinasikan dengan t-shirt 
polos. Tapi, kalau sudah berjalan 
atau tampil di red carpet, Levine 
sangat favorite mengenakan Men’s 
Suit serta wayfarer sunglasses dan 
enggak ketinggalan brewoknya. 
Perfect combination!

Nampaknya aktor ternama 
Hollywood ini tetap terlihat 
selalu sweet mesk tampilannya 
ditambah dengan brewok. 
Check this out, he’s wearing 
leather jacket, t-shirt, kacamata 
ala nerd dan jeans belel looks 
so good!

AdAm Levine

roBin Thicke

roBerT downey Jr

ryAn GosLinG

DaviD beCkhaM

SMSBLAST Magazine  JANUARY 201518 SMSBLAST Magazine  JANUARY 2015 19
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mario ‘kahitna’

FAshion
Di balik suaranya 

yang mendayu sendu 
bersama lirik dramatis 
dari Kahitna, ternyata 

Mario Ginanjar sangat 
mencintai dunia 

fashion. 

ia sempat sekolah fashion design beberapa tahun 

yang lalu. Mario sangat memperhatikan dan 

menyesuaikan penampilan dengan events yang akan 

ia kunjungi. “Jangan sampai deh salah kostum disuatu 

acara.” tuturnya.

Diakuinya, Tom Ford adalah role model untuk 

busananya. Tom Ford dinilai mampu membuat sesuatu 

yang simple tapi tetap terlihat mewah dan elegan. 

“kalau designer dari indonesia sih, favorite banget 

sama Biyan.” Meski untuk berbusana sehari-hari Mario 

lebih menyesuaikan dengan mood, bahkan ia tidak 

canggung untuk mengenakan sendal jepit. Namun di 

kombinasi dengan t-shirt dan jeans belel. Lelaki yang 

juga pecinta travel ini, mengaku semakin jatuh cinta 

dengan dunia fashion, ketika dirinya sedang berlibur 

ke London, inggris. “intinya selalu open minded. 

Fashion itu fun. You only life once, so bebas 

berkreasi diri dalam balutan fashion.” 

Perkembangan fashion di indonesia juga sudah 

sangat besar. Dengan adanya acara fashion seperti: 

Jakarta Fashion and Food Festival atau mulai 

bermunculan fashion blogger. Menurut Mario, 2 point 

yang paling penting dalam fashion adalah percaya 

diri dan wangi. saat ini bukan hanya public figure 

yang aware akan penampilan. Tetapi fashion saat ini 

sudah semakin meluas, hingga semua kalangan sama-

sama berpikir kalau they want to look good. Adios 

fashionista!

i love 

in style

SMSBLAST Magazine  JANUARY 201520
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Duway
Sweater, Shirt, Pants: 

StaR Dept-Store

Julia
Vest, Top, Skirt: 

gaudi
Shoes: 

StaR Dept-Store

Lokasi:  HoME MaDE, suMMarECoN DiGiTaL CENTEr

photogRapheR : ELy riCarDo
MoDel : JuLia & DuWay

Make up aRtiSt : aPriLiza NEosEViTuri
StyliSt : CELLiNi kaMiL

Happiness 
is you
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Duway 
Shirt, Short, Hat, Suspender: 

STAR Dept-Store

Lokasi BrEWok’s - suMMarECoN DiGiTaL CENTEr

SMSBLAST Magazine  AUGUST 2014

Julia 
Shirt, Vest: Gaudi

Lokasi PLayGrouND kiDs - sCiENTia squarE Park

LoVE ME ToDay. DoN’T LEaVE ME ToMorroW.
-aDaM LEViNE-

THE BEsT THiNG aBouT THE FuTurE 

is THaT iT CoMEs oNE Day aT a TiME.
-aBraHaM LiNCoLN-
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Julia 
Top, Skirt: 
gaudi
Shoes: 
StaR Dept-Store

Fun
in Colors
Lokasi MuJiGaE rEsTo
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taste the food

SSamWon Express

Pesona Makanan

Annyoenghaseyo Chingudeul! Sering tergiur mencicipi makanan 
Korea setiap kali menonton drama Korea? Kini kalian tidak perlu 
menahan rasa penasaran lagi karena telah hadir SamWon Express 
di Summarecon Mal Serpong (SMS) tepatnya di lantai 2. SamWon 
Express adalah restoran keluarga cepat saji yang menyajikan 
makanan otentik Korea.

SMSBLAST Magazine  NOVEMBER 201428

amWon Express menyajikan 

berbagai makanan khas korea 

seperti Bibimbap (nasi campur 

khas korea), Dosirak (nasi kotak 

ala korea), Tang & Guksu (soup 

korea), hingga side dish asli 

dari korea. Bibimbap sendiri 

merupakan menu yang sangat 

populer dari Negeri Gingseng 

yang terdiri dari nasi yang 

dicampur dengan irisan daging, 

sayuran, dan telur dalam 

mangkuk batu panas dengan 

berbagai variasi topping, antara 

lain Bulgogi (irisan daging 

tipis), Galbi (potongan daging 

150gr), daging ayam, salmon 

,yache (jamur), ataupun kimchi 

(asinan sayur pedas, biasa 

menggunakan lobak dan sawi 

putih). Tenang saja, semua 

makanan yang disajikan disini 

dijamin halal karena daging 

yang digunakan adalah daging 

sapi yang diimport langsung 

dari amerika dan australia.

samWon Express juga 

menyediakan set menu, yaitu 

menu-menu pilihan khas korea 

yang disajikan dalam bentuk 

Dosirak (nasi kotak ala korea). 

Soup yang disediakan juga 

sangat beragam, mulai dari 

samgyetang (soup ayam 

ginseng korea), sundubu Jiggae 

(soup seafood pedas), Miyeok-

Guk (soup rumput laut), dan 

sebagainya. Side dish samWon 

Express juga bervariasi loh, 

seperti Tteokbokki (kue beras 

ala korea), Japchae (bihun 

goreng korea), Gaeran Mari 

(telur dadar gulung korea), 

dan lain-lain. semua makanan 

diracik dengan bahan-bahan 

dan bumbu yang langsung 

didatangkan dari korea 

sehingga rasanya korea banget! 

Mas-issneun!!

Bagi kalian pecinta bubble 

drink, disini juga tersedia 

k-Drink. apa sih k-Drink itu? 

k-Drink adalah bubble drink ala 

korea yang menggabungkan 

keunikan cita rasa minuman 

korea dengan bahan baku 

unggulan yang diracik sempurna 

100% naturally fresh and 

healthy! Menu k-Drink terdiri 

dari beberapa kategori antara 

lain Milk Tea, Fruit Tea, ice 

Blended, smoothies, Cofee & 

Chocolate, k-Drink signature, 

serta Fresh Tea yang dipadu 

dengan konsep gerai yang unik 

dan cocok untuk hang out.

Tertarik mencoba k-Food dan 

k-Drink dari samWon Express? 

yuk kunjungi cabang samWon 

Express di summarecon Mal 

serpong (sMs) lantai 2, unit 2F-

203. Supreme Korean Cuisine, 

Ultime Dining Experience. 

Jeongmal Gamsa hamnida!

Otentik Korea

SMSBLAST Magazine  JANUARY 201528
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taste the food

USiapa yang tidak tahu restoran ternama 
khas Bali, Naughty Nuri’s? Bagi para 
penggemar menu sajian berbahan dasar 
babi, tentu nama restoran ini masuk dalam 
daftar teratas Anda untuk olahan 
daging babi terbaik Indonesia

ntuk yang suka atau pernah ke 

Bali, tentu sering mendengar nama 

Naughty Nuri’s dikumandangkan 

oleh orang lokal maupun dari luar 

Bali, untuk datang dan mencicipi 

spare ribs andalan restoran ini.

Naughty Nuri’s terletak di daerah 

ubud, Bali. Nama Naughty Nuri’s 

pun telah tersebar ke seluruh 

indonesia. restoran ini telah 

memiliki pelanggan dimana-mana, 

yang hanya dapat menyantap 

hidangan mereka jika bersua ke 

ubud. Melihat minat tersebut, 

Naughty Nuri’s akhirnya mencoba 

membuka cabang pertama mereka 

di Jakarta, tepatnya di kelapa 

Gading Jakarta utara, untuk 

memberikan kesempatan bagi 

konsumen di ibukota mencicipi 

nikmatnya santapan spesial dari 

restoran ini.

Namun jika kabar gembira tersebut 

belum dapat memuaskan anda, 

sekarang Naughty Nuri’s telah 

hadir di summarecon Mal serpong 

sebagai outlet ke-3 Nuri’s 

yang dibuka diluar 

Bali. Nuri’s yang baru 

saja buka di sMs 

2 ini, menciptakan 

nuansa Bali yang 

ingin mereka terapkan 

diseluruh outlet Nuri’s, 

agar tetap melekat 

dengan warung original 

mereka di ubud. dekorasi dan 

lantunan gamelan khas Bali 

menjadi atmosfer tersendiri. 

Ditambah dengan sifat ramah dan 

kekeluargaan dari para karyawan 

kepada para pelanggan yang 

hadir sehingga menghilangkan 

kesenjangan.

Dan tentu saja menu andalan 

yang wajib dicicipi yaitu spare ribs, 

yang digemari hampir semua usia. 

Dengan harga bersaing kisaran 

rp. 165.000, anda sudah dapat 

menikmati hidangan babi paling 

bergengsi ini. Menu best seller 

mereka ini diakui menjadi 

menu “terbaik” oleh 

The Journey Tourism 

Magazine, dan bagi 

siapapun 

yang merasa dirinya penggemar 

pork. Bagi kalangan yang tidak 

mengkonsumsi babi, Half Smoked 

Chicken Sambal Matah menjadi 

pilihan utama. ayam dengan 

ukuran setengah porsi yang 

digoreng keemasan disertai sambal 

asli Bali ini porsinya tidak kalah 

dengan spare ribs, dari sisi rasa 

dan harganya cukup terjamin 

sebesar rp. 80.000. Menu utama ini 

dapat didampingi dengan pilihan 

minum menggoda seperti Es kuwut 

Bali yang dapat dicampur dengan 

tequila jika diinginkan, atau pilihan 

menu minuman yang wajib dicoba 

seperti Lychee Martini, kopi Bali, 

Fresh Lime, atau segelas wine, 

harga mulai dari harga rp. 20.000 - 

rp. 25.000.

So, untuk para fans pork yang 

ada di Gading serpong, Jakarta, 

Tangerang dan sekitarnya, tidak 

perlu lagi untuk merogoh kocek 

demi membeli tiket pesawat 

untuk berangkat ke Bali hanya 

untuk mencicipi the famous 

Naughty Nuri’s. Cukup mampir 

ke summarecon Mal serpong, 

tepatnya di Downtown Walk - sMs 

2. selamat menikmati.

Naughty Nuri’s Warung 
# DGF -205, phone 021 - 2917 1017

Sensasi Spare Ribs
Naughty Nuri’s 
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splash blasT

Patung 
Cristiano 

Ronaldo di 
Portugal

Megabintang Cristiano ronaldo beberapa waktu yang lalu telah 
meresmikan patungnya yang berada di Madeira, Portugal. kota 
Madeira merupakan kota kelahiran ronaldo. ia di besarkan di 
kota tersebut dan mayoritas keluarga besar ronaldo masih 
menetap disana. Patung Cristiano ronaldo berada dekat 
dengan Musium Cr7 yang setahun lalu diresmikan. Petung 
setinggi 2,4 meter dengan berat hampir 800 kg berbahan 
dasar perunggu dengan gaya ronaldo hendak mengambil 
tendangan bebas. saat peresmian patung ronaldo dihadiri oleh 
pejabat setempat, keluarga besar ronaldo, masyarakat Madeira 
dan kekasih ronaldo, irina shayk.

aNDReS iNieSta

sang legenda asal Catalan, 

Barcelona, memang patut diacungi 

jempol. sedari kecil sudah setia 

mengenakan seragam kebesaran 

Barcelona. Hingga kini, iniesta telah 

menjadi salah satu icon penting 

club raksasa spanyol tersebut.

kira-kira seperti apa wajah 

para bintang sepak bola 

saat masih kecil? Pastinya 

sangat menggemaskan 

dong ya.. Berikut 

ulasannya:

DaviD De gea

siapa sangka, bocah menggemaskan 

ini besarnya akan menjadi pala pintu 

Manchester united yang sangat handal. 

Hingga performanya belakangan ini 

mendapatkan julukan,’tembok 

Berlin’.

CeSC FabRegaS

Meski Fabregas kecil sudah mengenakan 

segaram Barcelona, namun petualangan 

sepak bolanya kini bersama club besar asal 

inggris, Chelsea.

Foto Masa Kecil Pemain 
Sepakbola Kelas Dunia

RyaN giggS

salah satu legend dari Manchester 

united yang kini merangkap sebagai 

Assistant pelatih, ryan Giggs. anak 

kecil menggemaskan ini, menjadi idola 

dari para idola sepakbola dunia.
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family

FAmiLy Time SMSLovers 
bingung mencari 
tempat untuk 
high quality 
family time? Atau 
punya keinginan 
untuk berkunjung 
ke Central Park 
Amerika? 

kini tidak perlu terbang jauh-

jauh ke amerika karena 

telah hadir scientia square 

Park yang bisa menjawab semua 

permasalahan tersebut. scientia 

square Park atau yang lebih dikenal 

dengan sqP hadir di tengah 

summarecon serpong, Gading 

serpong.

sqP menyediakan kids playground 

yang terdiri dari berbagai mainan 

yang mengasah motorik anak. Mulai 

dari Embankment Slide, Supernova, 

Swing and Rigel, The Pendulum, 

hingga Adventure Playground 

(5 Motoric Play point). khusus 

untuk Adventure Playground 

letaknya ada di samping area 

Brewok’s. Kids playground yang 

terdapat di sqP sangat safety 

dengan menggunakan rubber 

matte sehingga anak-anak tidak 

akan sakit ataupun terluka ketika 

terjatuh. selain itu juga terdapat 

misty cold yang mengeluarkan 

uap dingin layaknya berada di 

daerah pegunungan yang sejuk 

dan berembun, sehingga anak-

anak tidak akan merasa kepanasan 

selama bermain. orang tua yang 

menunggu di sekitar arena pun 

juga terkena efek dinginnya.

di AlAM 
terbukA

untuk para remaja dan dewasa, 

sqP juga menyediakan berbagai 

arena seru lainnya seperti skate 

park, inline skate, street workout 

hingga wall climbing. selain 

itu terdapat aktivitas-aktivitas 

lainnya yang tidak kalah seru 

seperti yoga, bersepeda, jogging, 

muang thai, aktivitas seni, 

hingga berkumpul dengan para 

komunitas. Ribet bawa sepeda 

dari rumah? Tenang saja, sqP 

menyewakan sepeda hanya 

dengan meninggalkan kTP dan 

membayar sewa rp 12.500,00 

per jam.

sqP juga memiliki keunikan 

yang membedakannya dengan 

taman kota lainnya, yaitu 

butterfly park yang berperan 

sebagai tempat penangkaran 

kupu-kupu. Di dalamnya terdapat 

banyak bunga dan kupu-kupu 

cantik yang terbang bebas 

dengan indahnya. selain itu, 

kita juga dapat melihat proses 

kepompong hingga menjadi 

kupu-kupu di suatu tempat 

khusus. selain itu juga ada 

Paddy Field yang sangat bisa 

mengenalkan anak dengan alam.

Tertarik untuk datang menikmati 

keseruan dan keasrian sqP 

bersama keluarga tercinta? 

sqP buka setiap hari mulai dari 

jam 05:00-21:00 WiB dengan 

biaya registrasi rp 30.000 saat 

weekdays dan rp 50.000 untuk 

weekends. anak berusia di 

bawah 2 tahun gratis kok. ada 

juga paket member untuk umum, 

pelajar, keluarga, dan couple. 

saat ini juga lagi ada promo 50% 

untuk biaya registrasinya sampai 

dengan akhir Maret 2015. Let’s 

feel the green and back to the 

nature!
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Let's WorkOut 

Bugar MaksiMal dengan

grit series

Berdasarkan penelitian, latihan Grit 
series ini mampu membakar hingga 800 
kalori hanya dalam 30 menit latihan 
secara intensif, dan mampu memberikan 
efek EPoC (Excess Post-exercise oxygen 
Consumption) yang terus membakar 
kalori bahkan berjam-jam setelah latihan. 
Grit Series terbukti mampu memberikan 
hasil tubuh kencang dalam 12 sesi 
latihan super intensif. selain itu latihan 
ini juga diiringi oleh musik yang telah 
disesuaikan dengan tahapan latihan 
sehingga dapat memberikann hasil yang 
lebih maksimal.

Bagi anda yang penasaran dan ingin 
segera mencoba latihan Grit series ini, 
Gold Gym summarecon Mal serpong 
mengadakan sesi latihan Grit series 
setiap hari selasa, Jumat dan sabtu. 
untuk keterangan lebih lanjut dapat 
menghubungi  Gold Gym summarecon 
Mal serpong dinomer : (021) 5420 4272, 
atau Email : cs.serpong@goldgym.co.id

Semua orang pasti ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi tidak 
semua orang mau menjalankan program-program latihan di kelas-
kelas kebugaran yang saat ini banyak tersebar hampir disetiap kota.

Penyebab utama orang 
enggan untuk berlatih di 
gym adalah lebih karena 

keterbatasan waktu dan kesibukan 
akan aktifitas sehari-hari serta 
lamanya hasil yang didapat dari 
latihan yang intensif itu sendiri.

saat ini banyak kelas-kelas 
kebugaran yang menawarkan 
berbagai jenis latihan yang efektif, 
dengan durasi yang pendek, dan 
mampu memberikan hasil yang 
maksimal dalam pembentukan 
tubuh. salah satu jenis latihan 
yang patut anda coba adalah Grit 
series.

 Grit series adalah latihan interval 
denngan intensitas tinggi selama 
30 menit yang akan meningkatkan 
level kebugaran anda. Grit series 
sendiri terdiri dari 3 jenis latihan, 
yaitu : 

StReNgth, latihan ini 
didesain untuk meningkatkan 

kekuatan dan membentuk 
otot dengan bantuan 
barbel dan piringan 

pemberat yang mampu 
meningkatkan metabolisme 
tubuh dan membakar lemak 

berjam-jam setelah latihan.

plyo/plyoMetRiC, yang merupakan 
latihan berbasis gerakan melompat yang 
didesain untuk meningkatkan stamina 
dan performa. latihan dengan intensitas 
tinggi ini sebenarnya dirancang untuk 
mempercepat perkembangan otot dan 
daya tahan tubuh pada atlet olimpiade. 
Latihan Plyometric mengondisikan 
tubuh untuk berlatih dengan resistensi 

dinamis yang cepat meregangkan 
otot (tahap eksentrik) dan 
kemudian mempersingkat tahap 
konsentris dengan cepat. Latihan 
ini  dirancang untuk menghasilkan 
gerakan yang cepat dan kuat, 

serta untuk meningkatkan fungsi sistem 
syaraf. Latihan Plyometric melibatkan 
gerakan-gerakan yang digunakan untuk 
menguatkan jaringan otot dan melatih 
sel syaraf melakukan stimulus berupa 
kontraksi otot dengan pola tertentu 
sehingga otot-otot dapat menghasilkan 
kontraksi yang sekuat mungkin dalam 
waktu yang singkat. 

CaRDio

CaRDio, atau bisa juga disebut cardio workout (latihan 
kardio) berasal dari kata cardiovaskular yang artinya jantung 
dan peredaran darah. sehingga cardio workout adalah latihan 
untuk melatih organ-organ vital khususnya jantung dan 
peredaran darah, sehingga mampu meningkatkan kebugaran 
kardiovaskular dan kecepatan serta memaksimalkan kalori 
yang terbakar. cardio merupakan metode latihan untuk 
menjaga dan meningkatkan stamina serta membakar lemak. 
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box office

MOVies On January 2015 MOVies On January 2015

Nicholas Hathaway (Chris 

Hemswoth) akan menjalani 

kurungan penjara selama 15 tahun 

akibat didakwa meretas dunia 

maya. selama empat tahun masa 

hukumannya, Nicholas ditawarkan 

bekerjasama dengan sekelompok 

yang berusaha menemukan sebuah 

jaringan ‘kriminal maya’. kebebasan 

Nicholas dipertaruhkan melalui 

misi ini. ia pun terlibat investigasi 

dengan amerika dan China yang 

membawanya berkelana ke Hong 

kong, kuala Lumpur, hingga Jakarta. 

Penasaran gimana serunya?

Bryan Mills, yang 
diperankan oleh Liam 
Neeson, kembali sebagi 
operatif ex-pemerintah 
yang dituduh melakukan 
pembunuhan sadis dan 
kejam dekat dengan 
rumahnya. Hidup 
Mills seketika menjadi 
berantakan. saat ia dikejar 
oleh inspektur polisi 
cerdas. Mills kembali 
menggunakan skill untuk 
mengungkap siapa 
dalang dibalik ini semua 
dan berencana untuk 
membalas mereka demi 
keadilan.

Dunia sains dikejutkan dengan 
terciptanya senjata canggih yang 
diklaim sebagai penyelamat Bumi 
dari serangan asteroid-asteroid 
raksasa yang dapat menabrak Bumi 
sewaktu-waktu. Namun senjata 
tersebut dicuri oleh kelompok 
Durja king dan digunakan untuk 
menghancurkan dunia. sasaran 
utamanya adalah negara-negara 
berkembang maupun maju di dunia 
ini sehingga indonesia menjadi 
sorotan mata dunia. Di saat genting 
seperti ini muncullah sosok Garuda 
yang memiliki kekuatan super yang 
diharapkan mampu menyelamatkan 
dunia. ketika dunia dalam ancaman 
kekuatan jahat dan tidak ada 
satupun negara adidaya yang 
mampu mengatasinya, indonesia 
menjadi satu-satunya harapan 
menghadapi teror sang Durja king.

Film ini akan mengisahkan kejadian 
40 tahun setelah tragedi arthur 
kipps di Eel Marsh House. seorang 
wanita dan sekelompok anak 
kecil memutuskan untuk pergi 
dari situasi perang di London dan 
berharap menemukan kehidupan 
yang lebih baik lagi. akhirnya 
mereka tiba di Eel Marsh House 
untuk mencari perlindungan. 
Namun keinginan mereka hanyalah 
mimpi belaka. Nyawa mereka 
semua menjadi sasaran bari sang 
penghuni rumah tersebut. Teror 
jahat wanita berbaju hitam kini 
mengancam para anak lugu ini. 
Bagaimana nasib mereka semua? 
Mampukah mereka bertahan 
dari teror sang penunggu rumah 
tersebut?

ketika sihir dan legenda 
saling berhadapan, 
satu-satunya prajurit 
mistis yang tersisa (Jeff 
Bridges) berkelana 
mencari Putra ketujuh 
terakhir, Tom Ward (Ben 
Barnes) yang diakui 
memiliki kekuatan luar 
biasa. Dari sini mulailah 
Tom berpetualang 
untuk mengalahkan 
sang ratu penyihir 
jahat, yang diperankan 
oleh Julianne Moore, 
dan pasukannya yang 
ingin menguasai dunia 
dengan kekuatan 
kelamnya.

blaCkhat

gaRuDa SupeRheRo

the woMaN iN blaCk 2:
angel of Death

SeveNth SoN

Bingung akhir pekan 

ini mau kemana? 

Nonton bioskop saja 

yuk, karena kali ini 

kita akan mengulas 

film-film yang wajib 

Anda tonton bersama 

keluarga di XXI dan 

IMAX SMS bulan 

Januari ini. 

Check it out! 
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book store

The Best of Me
Penulis: Nicholas Sparks

FiND out at gRaMeDia/1F-01/SuMMaReCoN Mal SeRpoNg/phoNe: 021 - 5464699/5464877

kecelakaan di Paris membuat Cecilia rodin kehilangan 
sahabatnya sekaligus kehilangan sebagian memori di 
otaknya. Cecilia mencoba melanjutkan hidupnya di Marseille. 
Perlahan ingatannya kembali, termasuk mengingat Ethel 
Black, sosok yang harus ditemuinya tepat sebelum kecelakaan 
terjadi. Ethel Black adalah seorang sosok yang dipercayai 
Cecilia sebagai cinta pertamanya.

Pada saat yang bersamaan, Dr. Fernand-Joseph Carlotti, yang 
selalu merawat dan mendukung Cecilia ternyata memendam 
rasa cinta. Hal tersebut membuat Cecilia bingung akan 
perasaannya. Terlebih ketika Cecilia menemukan sebuah kotak 
musik yang menyimpang petunjuk dari serangkaian misteri 
selama ini. kotak pandora-pun memberikan kebenaran yang 
selama ini tidak terduga sebelumnya, siapakah yang layak 
dicintai oleh Cecilia?

Buku ini menceritakan mengenai pasangan 
bernama Dawson Cole dan amanda Collier. 
Hubungan mereka tidak disetujui oleh ayah 
amanda, sehingga mereka harus berpisah. 
Pada saat itu, Dawson terlibat perkelahian dan 
membuat dirinya harus dipenjara. 

20 tahun kemudian, Dawson mengalami 
kecelakaan dalam insiden di pengeboran 
minyak. Beberapa bulan kemudian, Dawson 
pulang ke kampung halamannya karena sang 
ayah, Tuck sedang sekarat. Ternyata Tuck 
menginginkan agar Dawson bersama amanda 
untuk memenuhi keinginan terakhirnya. 
Perasaan yang selama ini telah terpendampun 
muncul kembali. Tetapi, amanda ternyata 
sudah menikah dengan pria lain. Bagaimana 
kisah percintaan Dawson dan amanda 
selanjutnya? Dapatkan mereka memenuhi 
keinginan terakhir Tuck?

Penerbit : Gramedia Pusaka Utama

Penerbit : Gramedia Pusaka Utama

Somewhere in Paris
Penulis: Vira Safitri
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music

RICKY MARTIN

Here we go! Ale, ale ale! Go, go, go! Ale, ale 

ale! Yap, masih ingat dengan lirik lagu Piala 

Dunia Tahun 1998 ? ricky Martin is back! Terdengar 

kabar akan merelase album terbarunya yang diberi 

nama dalam bahasa latin“A Quien Quiera Escuchar” 

yang artinya adalah untuk siapapun yang ingin 

mendengarkan. album ini rencananya akan direlease 

pada bulan Februari mendatang. single dari album ini 

diberi judul “Adios” yang berarti selamat tinggal, yang 

mendapatkan inspirasi dari irama lagu latin pada 

era tahun 1930-an. sangat menarik untuk ditunggu 

keluarnya album terbaru dari ricky Martin ini.

New upcoming album 
“a Quien Quiera escuchar 
(to whoever wants to listen)”

ada sebuah kabar gembira 

bagi anda penggemar band 

rock asal amerika, Fall out Boy, 

merelease album terbaru yang 

diberi judul “American Beauty/

American Psycho” pada bulan 

Januari 2015 nanti, yeaaay!. Band 

yang beranggotakan Patrick stump 

(Vokalis/Gitaris), Pete Wentz 

(Bassis), Joe Trohman (Gitaris) dan 

andy Hurley (Drumer) ini akan resmi 

merelase album terbaru mereka 

pada tanggal 16 Januari 2015.

List track dari album ini berisikan 

“American Beauty/American 

Psycho” serta “Uma Thurman”. 

uniknya dari lagu ini, karna sengaja 

di beri judul dari aktris Hollywood, 

uma Thurman, yang mendengarkan 

sendiri lagu tersebut. ia mengijinkan 

Fall out Boy untuk menggunakan 

namanya dalam lagu mereka. 

Penasaran dengan lagunya?

“american beauty/american psycho”
FALL OUT BOY 



SMSBLAST Magazine  JANUARY 201544 SMSBLAST Magazine  JANUARY 2015 45

close up

Wanita satu ini memiliki segudang 

prestasi atas bakat menyanyinya 

dan didukung kemampuan dance 

yang sampai dilirik oleh musisi luar negeri. 

Tidak hanya berkarya lewat suara merdunya, 

agnez Mo juga menekuni profesi sebagai 

aktris, bintang iklan dan presenter yang 

dimulainya sejak usia dini pada 1990.

agnez Mo kembali menjadi pemenang atas 

World’s Best Indonesia Entertainer untuk 

tahun 2014 pada ajang World Music Awards 

2014 yang digelar di Monte Carlo, Monaco. 

World Music Awards adalah sebuah ajang 

penghargaan kepada musisi-musisi di seluruh 

dunia yang dianggap memiliki penjualan terbaik, 

dan memiliki fanbase loyal. Februari 2013 yang 

lalu, agnez Mo juga membuktikan keseriusannya 

di dunia tarik suara dengan tampil bersama 

Timbaland di ajang Grammy Week di Los angeles, 

amerika serikat.

agnez Mo yang memiliki nama asli agnes Monica 

Muljoto kelahiran Jakarta, 1 Juli 1986, telah 

memulai karirnya di bidang entertainment pada 

umur 6 tahun sebagai penyanyi cilik. agnez Mo 

merupakan keturunan keluarga yang, merupakan 

keturunan Chinese Tionghoa. agnes merupakan 

anak terakhir dari Jenny siswono dan ricky 

Muljoto. 

imlek tahun ini akan serentak dirayakan pada 

tanggal 19 Februari 2015. Tradisi turun temurun 

yang dianggap agnez sebagai kekayaan budaya 

dan kepercayaan masyarakat Tionghoa yang 

harus dilestarikan. Biasanya dia merayakan imlek 

bersama keluarga besarnya dan berkumpul 

bersama. 

Musisi indonesia yang telah menorehkan berbagai 

prestasi di kancah musik indonesia dan 

luar negeri ini sangat menyukai 

momen pada malam hari 

menjelang imlek. Biasanya agnez 

bersama keluarga makan malam 

bersama dan membagi-bagikan 

angpao diselingi canda-ria dan 

ngobrol satu sama lain.

Menyambut pergantian tahun 2015 

yang lalu, agnez menghabiskan 

waktunya di korea. Dia berharap 

dapat menjadi manusia yang jadi 

lebih baik lagi dan mau berbagi 

kasih dengan sesama. serta akan 

berkonsentrasi menyelesaikan 

pembuatan albumnya bersama 

dengan ahmad Dhani. sukses terus 

agnes Mo :) 

Agnez  Mo
Indonesia patut 

berbangga atas prestasi 

yang ditorehkan musisi 

tanah air berikut. Siapa 

yang tidak mengenal 

Agnez Mo, penyanyi multi 

talenta yang dulunya lebih 

dikenal dengan nama 

Agnes Monica.
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on stage

Y o v i e  W i d i a n t o

SaYa FanS
Berbicara soal lagu romantis, sudah pasti Yovie Widianto 

ahlinya. Tapi tahukah Anda, jika ada sisi lain yang unik 

dari seorang Yovie Widianto yang patut Anda ketahui.

Dibalik ‘kreator’ dari kahitna 

dan yovie & Nuno, ternyata 

sangat menggemari 

olah raga sepak bola. ya, sepak 

bola merupakan olah raga yang 

bisa menguras tenaga namun 

sangat menyehatkan. selain itu, 

perkembangan sepak bola di 

indonesia kini sudah sangat pesat. 

Dilihat dari semakin banyaknya 

orang yang mengikuti olah raga asal 

inggris. Tak hanya laki-laki, tetapi tak 

sedikit perempuan yang menggemari 

oleh raga David Beckham ini. Diakui 

yovie, ia sempat mengikuti klub 

sepak bola di surabaya dan Bandung 

bersama teman-temannya.

Apa club sepak bola favorite Yovie 

Widianto?

saya ngefans banget sama club 

dari Eropa, yang dua-duanya dari 

‘M’. Manchester united dan Madrid. 

karena keduanya benar-benar 

menyajikan permainan sepak 

bola yang indah, megah dan seru. 

Pastinya setiap kedua club ini 

bertanding, dimana-mana 

banyak nobar (nonton 

bareng) dan enggak 

pernah sepi. Keren!

Pemain favorite?

kalau pemain favorite 

jaman dulunya ya, ryan 

Giggs. ia salah satu pemain sepak 

bola yang sangat loyal dengan club 

nya. sampai sekarang aja, masih di 

Mu dan menjadi Assistant Manager, 

Luis Van Gaal. kalau sekarang, 

suka banget sama angel Di 

Maria dan David De Gea. 

kalau dari real Madrid 

sih, favorite nya Cristiano 

ronaldo. ia pemain yang 

hebat dan sangat kerja 

keras untuk mencapai 

hasil yang besar.

So, what’s your hobbies 

SMSLovers?:)

 MU & Madrid
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INDOBARIAN
Bukan Sekedar Olahraga Otot Biasa

community

Memiliki tubuh six-packs memang merupakan impian dari 
banyak pria. Dengan mengikuti metode latihan ala komunitas 
ini dengan rutin, para pria dapat dengan mudah mendapatkan 
bentuk tubuh yang diinginkan tanpa biaya. Tak hanya fisik, 
psikis pun ikut terlatih. 
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anda termasuk pria yang ingin 

memiliki tubuh menawan seperti 

aktor Hollywood? iNDoBariaN 

(Indonesian Bar Training), sebuah 

komunitas street workout yang 

memanfaatkan bar sebagai media 

untuk latihan. Bar yang digunakan 

juga yang telah menjadi fasilitas 

publik seperti di taman, sekolah, 

atau bahkan yang ada di jalanan, 

sehingga untuk bergabung-

pun tidak dikenakan biaya 

membership. iNDoBariaN sendiri 

dimulai sejak Desember 2012 

dengan anggota awal sebanyak 

10 orang. 

Latihan utama yang dilakukan 

memang merupakan olahraga 

kardio seperti calisthenics (pull 

up, push up, leg raise, dip, 

muscle up, dan lainnya) serta 

ditambah dengan beberapa 

gerakan dari gymnastics seperti 

human flag, back lever, front 

lever dan planche. iNDoBariaN 

menerapkan beberapa tingkatan-

tingkatan yang berbeda dan 

dapat diketahui melalui 

warna baju para anggotanya 

yakni white, blue dan purple 

(junior – intermediate). Masing-

masing dari anggota pun dapat 

mencoba tantangan dari white 

shirt, blue shirt bahkan 

purple shirt, meliputi 

calisthenics dengan level 

yang berbeda-beda. 

selain latihan fisik, 

iNDoBariaN pun 

memberikan manfaat yang lebih 

terhadap mental dan spiritual 

secara bersamaan. Hal tersebut 

dinamakan consciousness 

training. Metodenya pun turut 

menggabungkan freeletics, parkour, 

yoga, meditasi, dan capoeira, 

sehingga tak hanya membentuk 

badan tapi juga membuka 

kesadaran yang mutlak sebagai 

potensial yang sesungguhnya. 

Penerapannya dengan membuka 

aktivitas dengan meditasi selama 

5-10 menit, sedikit yoga dan 

workout. Tujuan dari latihan 

tersebut untuk mengalirkan aura-

aura positif bagi para peserta 

selama menjalankan aktivitas 

selanjutnya. Bagi anda yang ingin 

mengikuti olahraga street work 

out, bisa langsung datang saja 

ke scientia square Park dan 

ikuti program latiannya. 

More information: www.

scientiasquarepark.

com 
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travelers

Pesona KeeloKan

Suasana pantai memang 
tidak akan pernah ada 
habisnya. Selalu saja 
membuat siapapun yang 
datang akan kembali jatuh 
cinta. Aroma khas pantai 
banyak dirindukan oleh para 
traveler. Lalu, dari puluh 
ribuan pantai diseluruh 
dunia, Indonesia tetap juara 
dalam keindahan alam yang 
sangat beragam. Ratusan 
pantai tersebar mulai dari 

Sabang hingga Marauke.

pantai iboih

tokyo Midtown

Pantai Nyiur Melambai
Di sebelah utara kota Banda aceh 

tepatnya di Pulau Weh terdapat 

pantai yang sangat indah yaitu 

“iboih”. sebuah pantai berpasir 

putih dengan pesona pantai dan 

keindahan bawah lautnya yang tak 

kalah dengan pantai-pantai lainnya. 

Pantai iboih menawarkan fasilitas 

yang cukup lengkap untuk wisata 

air. tersedia banyak penginapan, 

travel guide untuk menyelam 

dan snorkling, memancing 

dan juga menyediakan fasilitas 

penyeberangan dan penyelaman 

langsung menuju spot-spot terbaik 

antara lain Pulau rubiah, rondo 

dan pulau-pulau lainnya. 

iboih (SabaNg – aCeh) pulau paSuMpahaN 
(paDaNg- SuMateRa baRat)

sebuah pulau yang berada di 

perairan kecamatan Bungus Teluk 

kabung, kota Padang, sumatera 

Barat. Pulau ini memiliki obyek 

wisata pantai pasir putih dengan 

terumbu karang yang masih terjaga. 

Berkeliling di pulau ini bakal terasa 

menyenangkan. Dengan berjalan 

kaki wisatawan dapat menyaksikan 

panorama alam yang begitu 

memanjakan mata. Maka tidak 

salah kalau Pulau Pasumpahan ini 

disebut sebagai salah satu pulau 

terindah di sumatera Barat.

pulau pasumpahan

pantai parai tenggiri

karimun Jawa
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paNtai paRai teNggiRi
(pulau baNgka)

Pantai Parai Tenggiri adalah pantai 

yang populer di Pulau Bangka. 

Dengan kontur yang landai dan 

ombak yang tenang, anda dapat 

melakukan banyak kegiatan wisata 

di Pantai Parai Tenggiri. Berenang, 

bermain di bibir pantai, hingga 

olahraga air. Hamparan batu-batu 

granit yang besar di kawasan 

pantai memberikan anda sebuah 

panorama alam yang begitu indah, 

sesuatu yang menjadi khas dari 

Pantai Parai Tenggiri.

paNtai kaRiMuN Jawa 
(JepaRa-Jawa teNgah)

inilah tempat yang biasa disebut 

surganya pantai di pulau Jawa. 

kepulauan karimun jawa sendiri 

memiliki 27 pulau yang masih perawan 

lengkap dengan pasir putih dan air laut 

yang benar – benar bersih. kehidupan 

bawah laut dengan berbagai biotanya 

yang luar biasa, pantai-pantai berpasir 

putih nan indah, pulau-pulau kecil 

mempesona, serta masyarakat yang 

ramah dan bersahaja menjadi daya 

pikat taman laut nasional ini. 
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Pantai ini merupakan taman laut terbesar di indonesia dan 

memiliki kekayaan biota laut terbesar di dunia. Hampir 75% 

jenis terumbu karang di dunia berada di raja ampat. Pantai ini 

merupakan pantai yang menjadi destinasi andalan wisatawan 

mancanegara. karena keindahan bawah lautnya, Pantai raja 

ampat menjadi salah satu diving spot terbaik di dunia.

Wonderful indonesia!

Pantai ini merupakan salah satu dari 

kumpulan pulau dalam Taman Nasional 

Bunaken. Pantai Bunaken terletak Teluk 

Manado, sulawesi utara. anda bisa 

menikmati keindahan bawah laut dengan 

snorkeling atau diving. salah satunya 

adalah adanya dinding terumbu karang 

yang disebut underwater great wall. 

sinar Matahari yang hangat berpadu dengan pemandangan 

pantai pasir putih nan halus. anda akan temukan kura-kura 

raksasa, lumba-lumba, ikan pari, duyung, barakuda, serta ubur-

ubur stingless dan ikan hiu. Dengan kekayaan bawah lautnya 

maka tidak mengherankan apabila kemudian Derawan dikenal 

sebagai salah satu tujuan wisata menyelam terbaik di dunia. 

paNtai DeRawaN
(kaliMaNtaNtiMuR)

paNtai buNakeN 
(MaNaDo SulaweSi utaRa)

paNtai RaJa aMpat 
(papua baRat)

Pantai ini memiliki pesona yang mampu menyaingi 

kepopuleran pantai-pantai terkenal di Bali. Hamparan pasir 

putih sepanjang pantai dan ombaknya yang mengulung-

gulung tinggi besar, menjadi salah satu daya tarik wisata 

Dreamland Pecatu.  Pantai ini memiliki ketenangan tersendiri 

dengan lokasi pantai yang berada di balik tebing. Wisatawan 

yang datang berkunjung dapat menyewa kursi panjang, 

yang dilengkapi dengan payung pantai sambil berjemur atau 

melakukan aktivitas lain seperti berenang, berjalan-jalan 

ditepi pantai, bermain pasir, atau hanya sekedar duduk-

duduk di tepi pantai.  

paNtai DReaMlaND 
(bali)

Pantai ini terletak di sebelah 

barat pesisir Pulau Lombok. Meski 

tidak sebesar Pantai kuta di Bali, 

Pantai sengigi dapat disandingkan 

keindahannya. Hamparan pasir 

putih sangat memanjakan mata 

anda. saat matahari tenggelam, 

banyak orang yang mengubur 

tubuh ke dalam pasir Pantai 

sengigi karena dipercaya 

berkhasiat menyembuhkan 

penyakit. 

paNtai SeNggigi 
(loMbok)
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gadget

ZTE SpEEd Acer Aspire 
Switch 12

54

Anda penggemar Android? Baru-baru 
ini perusahaan asal China yakni ZTE 
telah resmi merelease smartphone 
terbaru mereka yang diberi nama ZTE 
Speed.

Bisakah Anda bayangkan punya 5 
model alat canggih yang ada dalam 
1 perangkat saja ? Kira-kira seperti
apa ya wujudnya? 

54 55

NEW RELEASE

Beberapa waktu yang 

lalu, perusahaan acer 

mengumumkan telah resmi 

merelease salah satu perangkat 

canggihnya yaitu acer aspire 

switch 12. Terdapat 5 jenis model 

yang bisa diubah-ubah hanya dari 

1 perangkat ini yaitu notebook, 

tablet/pad, komputer desktop, 

display (monitor) dan perangkat 

penampil (tent). Pihak acer 

sendiri mendesign alat ini menjadi 

sebuah tablet hybrid yang serba 

guna dengan menyajikan fungsi 

utamanya sebagai laptop dan 

tablet. 

Nama zTE sendiri terbilang familiar, karna 

mereka sudah mengenal produk - produk 

zTE yang murah namun berkualitas, namun 

memiliki teknologi yang tidak kalah dengan 

smartphone keren dan canggih lainnya.

smartphone ini memiliki jaringan 4G LTE dengan 

design yang elegan. Berlayar 4,5 inch yang 

memudahkan untuk digenggam semua kalangan, 

kamera belakang sebesar 5 megapiksel dan kamera 

depan beresolusi sebesar 2 megapiksel. serta 

ditunjang dengan baterai yang berkapasitas 2000 

mah. untuk spesifikasi dalamnya zTE speed ini 

memiliki processor canggih quad-core qualcomm 

snapdragon 410 MsM8916 yang mempunyai 

kecepatan 1.2GHz, kemudian didukung dengan raM 

sebesar 1 GB dan memori internal sebesar 8 GB. 

untuk masalah sistem operasi zTE speed sudah 

menjalankan sistem operasi android 4.4 kitkat. 

Harga detail dari smartphone ini ialah berkisar iDr 

1.200.000. Namun hingga saat ini pihak zTE masih 

belum mengkonfirmasi ketersediaan smartphone ini 

dibanyak negara termasuk indonesia.

spesifikasi dari gadget ini, acer 

aspire switch 12 memiliki layar 

12,5 inch dengan resolusi sebesar 

1920x1080 pixel yang diperkuat 

dengan layar Gorilla Glass. 

Bertenaga processor intel Core 

M serta operating system berupa 

Windows 8.1 alat ini menjelma 

menjadi sebuah tablet yang 

memiliki performa sekuat PC 

dimana kecepetan processornya 

bisa mencapai 2,6 GHz. untuk 

urusan kapasitas penyimpanan, 

acer juga menanamkan memori 

ssD sebesar 30 GB dan juga 

terdapat versi memori yang lebih 

besar yaitu 120 GB. kisaran harga 

dari acer aspire switch 12 iDr 

9.800.000,- . sangat pantas dan 

pas apabila melihat kualitas dan 

teknologi yang dimiliki oleh alat ini.
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society

Selebriti yang 
Berulang Tahun 
di Januari

community

shio adalah simbol binatang China yang mewakili 12 siklus tahunan. Mereka mewakili konsep siklus waktu. Buat 
anda yang ingin tahu peruntungan melalui ramalan shio di tahun 2015 simak ramalan ke 12 shio di tahun 2015 

Ramalan Berdasarkan Shio dan 

SHIO ULAr

Dalam bisnis atau 

pekerjaan, Anda 

harus meningkatkan 

hubungan personal 

meski Anda 

dalam kondisi 

menyenangkan. 

Keuangan aman dan 

lancar.

Peruntungan di tahun 2015

ShiO AYAM

Siklus peruntungan 

jauh lebih baik 

dibandingakan 

tahun sebelumnya. 

Pergunakan 

kesempatan yang 

baik maka Anda akan 

mendapatkan hasil 

yang lebih baik.

SHIO ANjING

Dibandingkan tahun 

sebelumnya Shio 

Anjing pada tahun 

ini dipenuhi oleh 

tantangan, waspada 

terhadap segala 

masalah.

SHIO BABI

Siklus 

keberuntungan 

tahun ini benar-

benar cemerlang, 

Bintang 

keberuntungan 

selalu mengikuti 

Anda sepanjang 

tahun 2015.

SHIO KAMBING

Anda harus netral 

dalam segala urusan 

yang terkait dengan 

karir atau pekerjaan. 

Sikap netral ini harus 

tetap dijaga dalam 

segala aspek dan 

pergaulan keseharian 

Anda.

SHIO KErBAU

Tahun ini bintang 

keberuntungan 

bersinar terang 

dibandingkan tahun 

sebelumnya. Tetap 

kuat dan tegar.

SHIO KELINCI

Keuangan cukup 

memuaskan. 

Kemungkinan 

ada pengeluaran 

yang tak terduga 

dan menyebabkan 

pengeluaran 

membengkak.

SHIO KUDA

Seluruh urusan harus 

dikerjakan dengan 

hati-hati karena salah 

atau ceroboh sedikit 

saja, pencapaian dan 

usaha yang telah Anda 

kerjakan akan hilang 

percuma.

SHIO HArIMAU

Tahun sulit bagi shio 

harimau. Hambatan 

bisa berubah 

menjadi peluang. 

Ikuti pendidikan 

dan latihan untuk 

memperluas jaringan 

dan pertemanan.

ShiO MOnYeT

Tahun ini kurang 

lebih bernasib 

sama dengan tahun 

sebelumnya.

SHIO NAGA

Tingkat peruntungan 

orang yang bershio 

Naga agak bergejolak 

sangat kuat. 

Pendapatan utama 

stabil, tetapi jangan 

berharap meraih 

kemenangan tiba-tiba

SHIO TIKUS

Peruntungan 

di tahun ini 

tidak gemilang 

dan beruntung 

dibandingkan tahun 

sebelumnya. Namun 

tetap semangat ya.

artis yang akan berusia 29 tahun pada 26 Januari 
mendatang merupakan penyanyi, penulis lagu, aktor 

sekaligus model asal korea selatan yang sangat 
terkenal di negaranya, bahkan hingga seluruh 
asia karena tergabung dalam JyJ.saat ini ia akan 
mempersiapkan masa wajib militernya sehingga akan 
vakum selama beberapa tahun ke depan. Drama Tri-
Angle adalah projek drama terakhirnya di tahun 2014 
silam.

Mau tahu siapa saja artis yang ulang tahun 
di bulan Januari ini? Siapa tahu ada yang 
sama dengan tanggal ulang tahun Anda. 
Let’s check it out!

Pria gagah kelahiran Melbourne, Victoria, australia pada 13 
Januari 1990 silam ini menjadi terkenal saat memerankan 
karakter Will Blakelee di film The Last Song dan memperoleh 
penghargaan di tahun 2010 sebagai Young Hollywood 
Breakthrough of the Year. selain itu, pria yang sedang sibuk 
mempersiapkan The Hunger Games: Mockingjay Part II ini juga 
sedang diterpa isu kedekatannya dengan lawan mainnya di film, 
Jennifer Lawrence. Hmm, benar tidak ya isu tersebut?

Perempuan kelahiran Jakarta, 8 Januari, 
mulai dikenal publik berkat aktingnya 
yang menawan dalam film debutnya, 

Ekspedisi Madewa. kemudian 
ia kembali hadir di layar lebar 
Coklat stroberi pada tahun 

2007. Marsha sendiri juga 
dikenal sebagi bintang 
iklan dan pemain 

sinetron. Gadis yang akrab 
dipanggil Caca kini tengah 
bahagia bersama 
keluarga kecilnya 
bersama Vino 
G. sebastian.

siapa yang tidak mengenal pria 
kelahiran Lane Baildon, Bradford, 
inggris. Pada awalnya, pria kelahiran 
12 Januari ini mengikuti The X 
Factor dan dari program inilah 
zayn bergabung dengan boyband 
irlandia, one Direction. awalnya ia 
merupakan sosok pemalu yang selalu 
bersembunyi di belakang panggung 
saat audisi The X Factor. Namun saat 
simon Cowell membujuknya tampil 

maksimal, ribuan mata terpukau 
dengan kemampuannya 

sehingga zayn Malik 
menjadi perbincangan 
di sebuah situs micro-
blogging.

Liam Hemsworth

Marsha TimothyZayn Malik

Kim Jae Joong
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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.

Halo Oghie Febrian,
Sebelumnya Selamat Tahun Baru 2015, semoga 
selalu sukses di tahun yang baru ini. Kami mohon 
maaf atas ketidaknyamanannya saat pencarian 
area parkir pada malam pergantian tahun. Memang 
saat perayaan tahun baru traffic di SMS melonjak 
drastis. Sehingga kami juga menambah lahan 
parkir baru di area SMS, hal ini kami lakukan 
guna kenyamanan para pengunjung yang ingin 
merayakan malam Tahun Baru di SMS.  Terima kasih 
banyak untuk masukannya yang sangat berarti bagi 
kemajuan SMS. Kami akan selalu menyajikan event 
yang up-to-date yang memanjakan pengunjung. 
Have a great day! :)

Salam hangat,
Redaksi

yess!!! ada voucher belanja 
summarecon Mal serpong (sMs) 
sebesar rp 250.000,- untuk 3 
(tiga) orang yang beruntung! 
Caranya? Jawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar. Mudah 
kan? 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

@andreasyossie
Mantabbb banget gan makan dsini . Ahaha @SMS_
Serpong #mujigaeResto

@itsmeochaaa
thanks @sammy0809SmrgkR akhirnya bisa nyaksiin 
lgsg, awesome lah ya pokok nya @SMS_Serpong 
#JoyfulChristmas

@denny
#nobar #MUFC @SMS_Serpong 

@FransiscaU
Ke @SMS_Serpong enak nih

@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)

Handiika Rully
Kawasan rapi dan teratur

Pabrik Susu
Lokasi dinner menyenangkan - tersedia 
dari yang ramah di kantong sampai yang 
berat di dompet :-)

Bams Madridista
Mall yang modern di Kota Tangerang

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

CaRaNya:
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 
 9 Februari 2015

peRtaNyaaN: 
1. sebutkan 3 arena seru yang disediakan oleh scientia square 

Park baik untuk anak-anak atau dewasa!
2. Berapa kisaran harga dari acer aspire switch 12!
3. siapakah pemeran utama pria di film Taken 3!
4. sebutkan 3 musisi indonesia yang sukses mengguncang 

sMs di malam pergantian tahun 2015 kemarin!

SubJek: SMS blaSt XXiv - ChiNeSe New yeaR 2015

1. ema Nuris - @emaNuris
2. yuddy Nuria - @yuddynur
3. parlind - @parlind80
4. Febri imam Munandar - @febriimammunand
5. aprilia Dwi Djayanti - @aprilliaDJ
6. vebrianty N - @vebrinatalia
7. andri ankata - @andritarigan

Tujuh orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi XXIII, Desember 2014:

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

Mau berbagi cerita nih. Pas hari perayaan tahun baru, 
saya ke sMs bareng teman-teman. Tapi kok susah 
banget nyari parkirnya. Entah berapa lama saya harus 
keliling-keliling area sMs hanya untuk mencari parkir. 
Jasa valley juga full. Jadi ya mau enggak mau harus 
keliling nyari parkir sendiri. Mungkin sedikit saran 
dari saya, agar menambah lahan parkir di area sMs. 
Mengingat acara-acara yang sMs selenggarakan selalu 
heboh dan meriah. Jujur aja, saya kagum banget dengan 
lighting saat acara DJ di lobby utama. Sumpah itu kaya 
lagi konser DJ profesional. salut sama sMs! semoga 
masukan dari saya tadi bisa menjadi pertimbangan ya. 
Terima kasih.

oghie Febrian - Cilandak
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promo

SPECIAL OFFErS
PROMO TENANT downtown walk 1

PROMO TENANT downtown walk 2

the CoFFee beaN & tea leaF 
•	 Mega Card Disc 30% - 50% 

Sagoo kitCheN
•	 Member ssC Disc 10% Food & Beverage

koi teppaNyaki
•	 Modanyaki Disc 20%

SeCRet ReCipe
•	 Bri Card 30% Food & Cake 
•	 Mandiri 25% (weekday)

SolaRia
•	 Bri Debit / Credit Minimal rp. 110.000,- 

Disc 15% Free ice tea

DyNaMiC
•	 Disc 40% mulai dari jam 18.00 untuk kue 

basah

pizza hut
•	 Promo Big Box For Take away

the baRRelS
•	 Bali Hai Hafeweizen buy 2 get 3

yakuN kaya toaSt
•	 Belanja diatas rp 150.000 free toast rubes 

atau toast stick 

StaRbuCkS
•	 starbucks card buy 1 get 1 

taMaNi
•	 Buy 1 get 1 Coffee (weekday)
•	 Free Nasi goreng transaksi min. 100.000

ChiCkeN village
•	 Dim sum 30%

DaiRy QueeN
•	 Loyalty card disc 10% s/d 20% free 

sundae
•	 rekening ponsel niaga cash back 30% 

gayo CoFFee
•	 Disc pastry 30% at 21.00 WiB

olive houSe
•	 all pasta 20 %
•	 Grill Tenderloin 15%
•	 BBq short rib 20%
•	 oxtail soup 20%
•	 Wagyu Beef 15%
•	 rib eye steak 40%

1

eXCelSo
•	 Mandiri 25%
•	 standart Charter 35%
•	 Bri 30%

eaSteRN kopi tM
•	 Mandiri 20%

 ootoya
•	 special price untuk kartu kerdit BCa atau 

satu set menu khusus 
•	 rp 59.000 ++ tanpa reward
•	 rp 50.000 Pakai reward BCa

FiSh & Co
•	 Permata 15%

JCo
•	 Paket ½ lusin + J Pop 24 rp. 85.000

RoppaN
•	 setiap pembelian toast isi 8 hemat 

sampai rp 13.000
•	 Promo BNi Credit 
•	 Weekday min rp 100.000
•	 Weekend min rp 150.000
•	 Free Fujiana ice dessert
•	

bakeRziN
•	 sparkling Birthday 25%

haageN DazS
•	 Promo BCa Card buy 1 get 1 all item 

setiap hari senin tanpa minimal, Maksimal 
rp. 1.000.000 setelah disc

•	 Promo BCa Disc 20% min. rp 100.000 
(weekday)

•	 aNz disc 15% min rp 150.000 (weekday)
•	 Member Garuda  Disc 15%
•	 Member Haagen Dazs Disc25% (every 

day)

hoNg taNg
•	 rekening ponsel promo (weekday)
•	 Min belanja rp. 100.000 dapet free 

topping (red Bean, Peanut)

kaMpoeNg NelayaN
•	 Promo Bir buy 2 get 1 (jumat & sabtu) 

diatas pukul 22.00 WiB

bobabitS
•	 Promo product waffle rp. 25.000
•	 Buy 1 get 1 protein averrice rice bowl

pokaRibS
•	 Mandiri 20% min. rp. 150.000
•	 Beer buy 3 get 1 dan buy 6 get 3

paNCiouS paNCake
•	 Citi Bank Free toiletries bag min. rp 

350.000

QQ
•	 Permata setiap transaksi rp. 100.000 

mendapatkan voucher 20.000setiap 
transaksi 150.000 free tea tarik berlaku 
kelipatan

olD towN
•	 Danamon 15% belanja min 150.000

keNNy RogeRS
•	 Permata Disc 20% min. 250.000 sebelum 

tax dan service

beNgawaN Solo
•	 Danamon disc 20% min 75.000
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directory

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
Kelapas (BA-09A) NOW OPEN
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) NOW OPEN
Peggy Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Change (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) NOW OPEN

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

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bakerzin (DGF-226) – 29310576
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 Vellage (DGF-20) – 54214271
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) NOW OPEN
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017) NOW OPEN
Old Town White Coffee (DGF-229)
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
Roppan & Jco (GF-242) – 29310670 / 29310671
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941

Basement

first floor

Ground floor
ReTAIl & OTHeR SeRvICeS

ReTAIl & OTHeR SeRvICeS

FASHIOn FOOD & BeveRAGeS

FASHIOn

FOOD & BeveRAGeS

Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Tamani Express (DGF-21A) 5420 3260 / 5420 3336
Teh 63 (GF-241) – 29310663
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) – 29310399
Yakun Kaya Toast (DGF-02) – 5461280

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BLING (1F-233) – 29310415 / 29310416
Cache Cache (1F-241 & 242) – 29310478 / 29310479
Centro Departement Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Crocs (1F-231) – 29310417 / 29310418
Et Cetara (1F-23) – 97349117
G2000 (1F-240)
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Accessories (1F-209) – 29310579

Anton & Co (1F - 201) NOW OPEN
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Cathy Doll (1F-1C 03) NOW OPEN
Copia (1F-1C 05) - 29310535 NOW OPEN
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
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 – 29310678
Jockey (1F-227) - 5466234
Johnny Andrean Salon (1F-32) – 5462039
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 29310548 / 29310682
M + Y Steel (1F-1C 09)
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) – 5470333
Nautica (1F-1C 08) – 29310684
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Teddy Beary (1F-243) – 29310405
Tony Moly (1F-202) – 29310693 
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) NOW OPEN
Shirley Beauty (1F-17e) – 29310719 / 29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Sport Station (1F-35) – 5464254
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
We And You (1F-31) COMING SOON

Advance (GF-237A) – 29310698 / 29310578
Android Land by Global Teleshop (GF-229) –29310719
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 (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 Pong (GF-UnitB) – 29310606
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Flora Home (GF-208) – 29310392
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Gold Gym (DGF-18A & DGF-17B) – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603 / 29310604
Hankook (GF-238) – 29310530

IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433 / 5473808
Kiehl's (GF-248) NOW OPEN
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
Nanny's Pavillon (GF - IC 01) NOW OPEN
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
Solutions Fitness (GF-237A & 237B) – 29310597
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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Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) NOW OPEN
Eggo (1F-IC 15) NOW OPEN
Mamapao (1F-IC 11) NOW OPEN
Ootoya (D1F-227) – 293104222 Pindah dari Food lantai GF
Poke Sushi (1F-216 & 217) – 29310655 / 29310658
The Duck King (1F-218) – 29310687

Arena (2F-17C) – 54204797
Chibiland (2F-230 & 231A) – 29310725
Cindy (2F-20A) – 54203024
DRTV Innovation Store (2F-12B) – 54716666
Duta Suara (2F-30) – 54210077
Giovanni (2F-IC 05)

FOOD & BeveRAGeS

second floor
ReTAIl & OTHeR SeRvICeS

Global Teleshop (2F-228) – 29310516 / 29310519
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027 NOW OPEN
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-15C) – 5464347
HIPPO (2F-IC 09A) NOW OPEN
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kinder Haus (2F-231) – 29310538
Loly Poly (2F-18) – 5465692
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
Papyrus (2F-1C 09) – 29310630
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438
Picbit (2F-IC 15) NOW OPEN
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
Toko PDA.com (2F-10A) 29543862
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024

FASHIOn

FOOD & BeveRAGeSFASHIOn

FOOD & BeveRAGeS

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)
Bebek Gemes (2F-217) – 29310683
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
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)
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kedai Ice Cream Gentong (2F-16C) – 5476390
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kwetiau Seroja (FC-07) 
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
Orchard Signature (2F-1C 10)
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719

Avenue (2F-206A) – 29310527
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Departement Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701 RELOKASI
Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680
Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) NOW OPEN
Export (2F-19A) NOW OPEN
Hardware (2F-207) – 29310640
ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Just For Kids (2F-02) – 5467095 / 97609486
Lasona (2F-02) – 29310385
Les Femmes (2F-27B) – 5476610
Mineola (2F-208) – 29310428

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 RELOKASI
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) NOW OPEN
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) NOW OPEN
Sate Pasar Lama (FC-08)
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 NOW OPEN
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001 NOW OPEN
Serba Penyet Kurnia (FC-09A) NOW OPEN
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shilin (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
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Tawan (2F-22B & 23) – 29543829
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

One Fine Day (2F-08) – 5476610
TYPO ERROR (2F-02) – 5467095 / 97609486
Yongki Komaladi (2F-205) – 29310677

directory

third floor
enTeRTAInMenT & OTHeR SeRvICe

Cinema XXI – 54212621/54203053
IMAX – 54212621/54203053
The Premier NOW OPEN

Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A) – 29310562 / 29310563 
NAIL (1F-2B) – 5461278
La Christie (1F-33) – 5465576
Levis (1F-238) – 29310560
Minimal (1F-15) – 5472108
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) NOW OPEN
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 Need (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) NOW OPEN

enTeRTAInMenT & OTHeR SeRvICeS
Timezone (unit F) 29310528
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