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NOTES FRoM EDIToR

smsBlast special edition hadir dengan menyuguhkan beragam 
informasi menarik dari special event yang diselenggarakan oleh 
summarecon mal serpong di bulan agustus ini. Festival Kuliner 
serpong ialah event kuliner yang sudah ditunggu oleh para 

pengunjung setia sms setiap tahunnya. dengan mengusung tema Jawa 
Barat, apa saja yang akan menjadi kejutan pada event FKs 2017? Baca 
ulasan lengkapnya di rubrik hot on sms. Bagi anda yang sudah tidak 
sabar untuk mencicipi kuliner yang ada di FKs 2017 ini, yuk intip rubrik 
recomended dan jangan ketinggalan juga untuk cek rubrik on stage untuk 
tahu siapa saja pengisi acara di Festival Kuliner serpong.

tidak hanya mengenai kuliner, summarecon mal serpong juga akan 
mengadakan kompetisi lari yang berbeda dari yang lainnya. serpong 
green warior Challange akan diadakan lagi di tahun 2017 ini untuk kedua 
kalinya. Berbagai jenis obstacle yang sudah disiapkan sebagai rintangan 
bagi para peserta sgwr 2017, semuanya dibahas lengkap di rubrik 
intermezzo. saat ini kompetisi lari sudah banyak diadakan sampai dengan 
tingkat dunia, simak infonya di rubrik splash Blash. Bagi anda yang masih 
bingung untuk bergabung dengan komunitas lari, rubrik community kali ini 
juga menyajikan profil lengkap dari komunitas run for indonesia.

masih banyak lagi informasi yang disajikan khusus untuk smslovers 
seperti beragam wisata di Jawa Barat serta tren sepatu lari terbaru 
yang cocok bagi anda yang pecinta olahraga lari. semuanya bisa anda 
dapatkan di smsBlast special edition 2017. selamat membaca !
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HOT ON SMS

Siapa yang suka batagor atau kangen dengan nasi jamblang? Nah, bagi 
yang belum kenal atau mencicipi gimana sih rasanya makanan khas 
Jawa Barat, boleh banget datang ke acara tahunan Summarecon Mal 

Serpong, Festival Kuliner Serpong.

KulinerAn KHAS 
Manjakan Lidah dengan 

Jawa Barat
dengan mengangkat 

kekayaan budaya 
nusantara, 
summarecon mal 

serpong atau sering disapa 
sms, mempersembahkan 
kembali suguhan ragam 
kuliner dengan tema yang 
berbeda setiap tahunnya. 
setelah sukses memanjakan 
para pecinta kuliner khas 
Jawa timur tahun 2016 
lalu, tahun ini, FKs lagi-lagi 

akan memuaskan kerinduan 
anda dengan kuliner khas 
tanah air yang kali ini akan 
mengangkat nikmatnya sajian 
dari Jawa Barat. 

dibalut dengan dekorasi 
dan arsitektur khas tanah 
pasundan serta penampilan 
musisi dan keseruan asli 
Jawa Barat akan menambah 
kemeriahan event FKs ini. 
acara yang akan berlangsung 

pada 10 agustus - 
10 september 2017 yang 
berlokasi di area parkir 
selatan sms ini pastinya akan 
membuat anda merasakan 
pengalaman layaknya berada 

Kesenian & hiburan khas 
yang kental dengan daerah 
Jawa Barat akan ditampilkan, 
seperti indahnya perpaduan 
simponi angklung yang 
merupakan alat musik 

tradisional Jawa Barat dan telah 
terdaftar sebagai Karya agung 
warisan Budaya lisan dan 
nonbendawi manusia oleh unesCo. 
nada-nada dari bambu yang 
disusun dan kemudian digoyangkan 
untuk menghasilkan harmoni ini 
akan hadir dalam penampilan 
khusus oleh saung angklung udjo 
(sau). sau adalah suatu tempat 
pertunjukan, pusat kerajinan 
tangan dari bambu, dan workshop 
instrumen musik dari bambu yang 
menjadi salah satu destinasi wisata 
di kota Bandung. tidak perlu jauh 
ke Bandung, di FKs tahun ini anda 
bisa menyaksikan mereka langsung 
dan tanpa dipungut biaya.
artis senior, dewi Yull yang juga 
memiliki bakat di dunia musik akan 
menemani waktu bersantai anda 
sambil bersantap kuliner lezat 
di  Festival Kuliner serpong 2017. 
dewi Yull merupakan penyanyi 
dan artis terkenal yang berasal 
dari pesisir pantai Cirebon, Jawa 
Barat, dipersiapkan khusus untuk 
turut menyempurnakan kesan Jawa 
Barat di FKs kali ini. selain seni 
musik, seni tari khas Jawa Barat 
seperti sisingaan dan tari jaipong 
juga dipersiapkan untuk mengajak 
pengunjung mengenal lebih dekat 
kesenian khas pasundan untuk 
pengunjung yang hadir.

selain itu, ada yang baru juga dari 
Festival Kuliner serpong tahun ini! 
Buat anda yang gemar posting 
di sosial media, pas banget nih! 
anda bisa share hasil foto anda 
mengenai Festival Kuliner serpong 
melalui akun instagram. Bukan 

hanya sekedar posting, tapi 
bagi anda yang memiliki foto 
terbaik berkesempatan untuk 
mendapatkan hadiah loh! ada 
juga kuis di akun twitter sms yang 
akan diadakan setiap minggunya. 
Cukup menjawab pertanyaan yang 
ada di twitter @sms_serpong 
dan bagi yang beruntung akan 
mendapatkan kartu makan FKs. 
tidak hanya dua kompetisi di atas, 
tahun ini, tidak hanya activity 
kuis social media diatas,tahun 
ini FKs juga menyediakan wadah 
bagi para vlogger dan jurnalis 
untuk turut berpartisipasi aktif 
dalam perhelatan ini. vlogger 
Competition adalah kompetisi 
dalam bentuk video yang sifatnya 
bercerita mengenai Festival 
Kuliner serpong 2017. anda 
dapat berkreasi sekreatif mungkin 
dengan durasi video maksimal 
60 menit. dua orang pemenang 
akan diumumkan pasca event ini 
selesai untuk mendapatkan hadiah 
menarik. 

Bagi para wartawan dan jurnalis, 
jangan sampai ketinggalan untuk 
mengikuti Journalist Competiton. 

Kompetisi ini dikhususkan bagi 
para wartawan media baik lokal 
maupun nasional. materi yang 
dikompetisikan adalah hasil 
tulisan/ liputan tentang FKs 
2017 yang telah di publikasikan 
di media massa masing-masing. 
penjurian akan dilakukan oleh 
juri yang memiliki kompetensi 
dibidang jurnalis. 

sambil berburu makanan andalan 
khas Jawa Barat, pengunjung 
juga diajak untuk turut tetap 
peduli lingkungan dengan 
mengumpulkan sampah botol 
plastik yang nantinya akan didaur 
ulang didepo pengolahan sampah 
plastik summarecon serpong yang 
bekerjasama dengan Yayasan 
Buddha tzu Chi.

Wah, banyak banget hal yang 
bisa dilakukan di Festival Kuliner 
serpong tahun ini ya! selain bisa 
berwisata kuliner, anda bisa turut 
mengikuti kompetisi berhadiah, 
sekaligus berpartisipasi untuk 
berbuat baik bagi lingkungan. Yuk, 
ramai-ramai datang ke Festival 
Kuliner serpong 2017!

saung angklung udjo (sau)
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HOT ON SMS

Anda suka menantang diri 
dengan sesuatu yang baru? 
Atau suka dengan olahraga 
lari? Ada nih event lari 
yang sangat sayang untuk 

dilewatkan! Serpong 
Green Warrior Run is 

Back! 

event lari hasil kerjasama 
summarecon mal serpong 
(sms) dan summarecon 

serpong kembali diadakan di 
bulan september mendatang. 
serpong green warrior run (sgwr) 
merupakan bagian dari acara 
tahunan Festival Kuliner serpong 

atau FKs. diadakan pertama kali 
pada tahun 2016, antusiasme 

masyarakat yang besar membuat 
sgwr digelar lagi di tahun ini. dari 
namanya mungkin terkesan seperti 
kompetisi lari pada umumnya, 
tetapi sgwr tentu memiliki 
keunink berbeda dengan event 
lari yang biasanya. pada sgwr 
adalah sepanjang track lari, anda 
akan menemukan obstacles yang 
membuat anda semakin tertantang 
untuk mencapai garis finish. 

serpong green warrior run, hasil 
adaptasi dari Jakarta wine & 
Cheese run yang sukses digelar 

oleh summarecon Kelapa gading 
dan summarecon mal Kelapa 
gading. tentunya, antusiasme tidak 
hanya dari pelari lokal, tetapi jg 
pelari internasional. Karena event 
ini menjadi salah satu event lari 
terbesar yang ada di tangerang. 
sgwr menyediakan 3 kategori yang 
dapat anda ikuti, yaitu 5K, 10K, 
dan 1K Family Warrior Challenge 
yang memfasilitasi anak-anak yang 
penasaran untuk ikut merasakan 
keseruan olahraga lari dengan 
obstacle. namun, untuk kategori 
Family Warrior Challenge, anak-
anak yang ikut wajib didampingin 
orang dewasa.

sgwr tahuh ini akan diadakan 
pada tanggal 3 september 2017, 
menyuguhkan 2 jenis obstacles 
untuk kategori jarak 5K, 3 jenis 
obstacles untuk kategori jarak 10K 
dan 8 obstacles untuk jarak 1K 
kategori Family Warrior Challenge. 

Yang pasti, tingkat kesulitas 
obstacles beragam, sehingga 
anda harus menyiapkan fisik 
dan stamina maksimal agar 
dapat melewati setiap obstacles 
dengan cekatan, lincah, dan 
cepat agar tiba di garis finish tepat 
waktu. Obstacles pada kategori 
5K dan 10K antara lain Warrior on 
Tyers, Warrior Jump, Warrior Squat, 
Warrior Balance Beam, dan Warrior 
on Challenge. 

untuk mengikuti sgwr, anda juga 
dituntut untuk berani kotor, karena 
beberapa rintangan dalam sgwr 
melibatkan alam hijau di kawasan 
summarecon serpong seperti 
kolam lumpur dan tanah. dengan 
mendaftarkan diri ke sgwr 2017, 
anda berhak mendapatkan running 
tee by Under Armour, seragam 
khusus dan Headband dari sgwr 
untuk kategori Family Warrior 
Challenge plus ecobag. hadiah yang 

ditawarakan 
pun tidak tanggung-tanggung 
yaitu total hadiah hingga 288 juta 
termasuk menginap 4 hari 3 malam 
di hotel bintang lima, movenpick 
hotel yang berlokasi di Jimbaran, 
samasta Bali. untuk kategori Family 
Warrior Challenge berkesempatan 
mendapatkan hadiah lewat 
pengundian Lucky Draw diakhir 
acara.

gimana, kebayang kan serunya 
berpartisipasi dalam serpong green 
warrior run 2017? siapa tahu anda 
pemenangnya! ayo daftarakan diri 
kalian melalui www.sgwrun.com 
dan berlarilah bersama Warrior 
Runners lainnya! 
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LAST EvENT

Di bulan Juni lalu 
Summarecon Mal Serpong 
(SMS) telah menghadirkan 
“Delight of Ramadhan” 
dalam rangka menyambut 
bulan suci Ramadhan. 
Berbagai rangkaian acara 
telah sukses menghibur 
para pengunjung setia 
SMS yang datang sambil 
menunggu waktu berbuka 
puasa, lantunan musik 
religi bertemakan Islami 
hingga penawaran menarik 
program belanja untuk 
kebutuhan hari raya pun 
di siapkan khusus bagi 
pengunjung setia SMS.

para musisi kebanggaan 
tanah air juga turut 
meramaikan suasana 
bulan ramadhan di sms, 

seperti hal nya penampilan dari 
melly goeslaw, d’masiv, Fadly, 
hedi Yunus, dan opick. salah satu 
penyanyi legendaris yang memiliki 
karya terbaik melly goeslaw 
terbukti telah berhasil membius 
para pengunjung dengan suara 
dan karisma-nya. disusul dengan 
penampilan dari d’masiv yang 
menjadi idola para anak muda. 
selain itu ada juga penampilan 
dari hedi Yunus, Fadly, dan opick 
yang juga ikut membawakan 
lagu religi bertemakan islami. 
melengkapi kemeriahan bulan 
ramadhan yang lalu tidak 
ketinggalan pula penampilan dari 
marawis, nasyid, dan tarian khas 
aceh, tari saman.

program belanja yang telah 
diadakan pada bulan ramadhan 
tahun ini pun sangat sukses 
menarik perhatian para shopaholic 
dan smslovers. Berbeda dengan 
tahun sebelumnya, tahun ini 
potongan harga hingga 70% yang 

di mulai dari pukul 10:00 wiB. 
selain itu sms Friendship Card juga 
mengadakan program pembelian 
product samsung s8+ hanya 
dengan membayar rp 8.888.000,-. 

lain halnya dengan sms, di bulan 
Juni dan Juli lalu scientia square 
park (ssQpark) kembali sukses 
menghadirkan keseruan dan 
kemeriahan suasana pasar malam 
di area parkir selatan. Berbagai 
permainan ala pasar malam yang 
seru dan meriah mampu mengobati 
rasa nostalgia para pengunjung 
ssQpark. Banyak permainan yang 
jarang anda temui seperti         
tong setan, ombak banyu, kicir-
kicir, dan masih banyak lagi. selain 
berbagai keseruan dari permainan 
ala pasar malam, hadir juga         
26 tenant makanan yang berhasil 
memanjakan lidah para pengunjung 
yang hadir ke scientia night market 
(snm).

Keseruan dari snm juga tidak hanya 
berhenti sampai disitu, acara yang 
dimulai dari tanggal 16 Juni hingga 
2 Juli lalu itu juga menghadirkan 
penyanyi asal Brunei, JaZ. 

dan Keseruan di Pasar MalaM
indAHnyA SuASAnA rAmAdHAn 

JaZ sengaja dihadirkan saat 
sore hari sambil menghibur para 
pengunjung yang ngabuburit 
di taman ssQpark dan scientia 
night market. antusias penonton 
sangat terlihat karena setelah 
penampilan selesai, para 
penonton berbondong-bondong 
menyerbu JaZ untuk mengajak 
berfoto dan seru-seruan bareng. 
JaZ pun tidak segan-segan untuk 
mengajak para penggemarnya 
untuk menikmati keseruan dari 
snm.

dan yang tidak kalah menarik, 
hadirnya penampilan dari 
pesulap dan badut yang menjadi 
daya tarik bagi anak-anak saat 

bermain di area 
scientia 

night market. penampilan 
sulap kali ini sedikit berbeda 
dengan penampilan sulap pada 
umumnya, para pegunjung 
diajak berinteraksi langsung dan 
merasakan keseruan aksi sulap 
dalam street magic show. selain 
sulap penampilan dan atraksi 
dari para badut yang terkenal 
lucu dan ramah juga berhasil 
menghibur para pengunjung 
scientia night market. Berbagai 
aksi seru dari penampilan 
para badut sukses membuat 
pengunjung terkesima dengan 
aksi yang mereka suguhkan, 
seperti aksi mengendarai sepeda 
roda 1, badut dengan kaki 
panjang, pantonim, dan masih 
banyak aksi lainnya. Banyak 
para pengunjung khususnya 

anak-anak malah berebut untuk 
berfoto dengan para badut yang 
lucu tersebut.

selain berbagai acara dan 
pertunjukan dari scientia night 
market kemarin, ssQpark juga 
menghadirkan paket khusus 
Full day pass selama periode 
snm. Banyak dari pengunjung 
yang tertarik dengan paket ini 
karena cukup dengan membayar          
rp 88.000,-  untuk weekend dan 
rp 68.000,- untuk weekdays 
mereka sudah bisa menikmati     
1 wahana permainan di scientia 
night market, 1 soft drink, dan 
keseruan bermain di ssQpark 
seperti feeding koi, feeding 
rabbit, wall climbing dan fasilitas 
lainnya.
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Keep StyliSh
With       neW 
collection 

from           niKe
Saat ini, lari bukan hanya 

menjadi sekedar olahraga, 
tren lari yang semakin 

banyak di gandrungi oleh 
semua kalangan ini sudah 
beralih menjadi gaya hidup 

yang rutin dilakukan banyak 
orang. Bukan hanya itu, tren 

lari juga sudah membawa 
pengaruh untuk jenis 

running shoes dengan 
berbagai model yang ada.

IN STylE

There is no finish line jadi kalimat 
yang mampu merepresentasikan 
inovasi nike atas produk-
produknya. Bagi anda yang ingin 
melengkapi koleksi running shoes 
terbaru, kunjungi segera nike 
store yang berada di lantai 1 - 
summarecon mal serpong. selain 
untuk running shoes, nike juga 

menyediakan koleksi 
perlengkapan 
olahraga lainnya 

seperti 
training dan 
sportswear. 

Running shoes menjadi 
semakin beragam 
bentuk dan modelnya, 

tidak hanya dilihat secara 
fungsi nya sebagai sepatu 
olahraga, namun kini 
running shoes sudah 
menjadi bagian dari fashion 
bagi para pecinta olahraga. 
salah satu brand sport 
yang sudah banyak dikenal 
yaitu nike telah menambah 
beberapa koleksi terbaru 
nya. Yuk intip beberapa 
running shoes keluaran 
terbaru dari nike :

ThE NiKE LuNAR AppARENT MEN’S 
RuNNiNG ShOES S908987-010
the nike lunar men’s running shoes 
yang di design dengan incredibly soft 
and smooth ride agar dapat dipakai 
dengan nyaman. dengan bantalan 
lunarlon mewah yang fokus pada 
kenyamanan saat berlari mil demi 
mil. lunarlon adalah kombinasi dari 
perpaduan busa lembut dan kencang 
yang dapat membantu menyerap 
dampak dan menciptakan transisi 
tumit-ke-kaki dengan baik serta 
membuat kaki anda dapat bernafas 
dengan baik

NiKE AiR ZOOM pEGASuS 
34 MEN’S RuNNiNG ShOES 
880555-404
terdapat 14 warna bagi anda 
yang ingin tampil dengan style 
yang oke ketika berlari. dibuat 
dengan bahan khusus yang 
membuat nike air Zoom pegasus 
ini ringan dan elegant, serta dibuat 
dengan breathable comfort yang 
membantu mengurangi pemanasan 
berlebihan demi kenyamanan yang 
sejuk.

NiKE METCON REppER DSX MEN’S 
TRAiNiNG ShOES 898048-600
sepatu nike keluaran terbaru 
ini memiliki sifat yang fleksibel 
sehingga dapat membuat anda 
bergerak dengan kecepatan penuh 
tanpa khawatir kaki anda menjadi 
sakit dan terjadinya cedera. 
Kabel Flywire ultra yang kuat dan 
ultralight terintegrasi dengan 
tali yang dikencangkan sehingga 
sepatu mampu bergerak alami 
sesuai bentuk kaki anda untuk 
memberi dukungan tepat saat anda 
membutuhkannya.

NiKE 
DuALTONE 
RACER MEN’S ShOES 918227-001
nike dualtone racer men’s shoes 
sangat cocok dengan tampilan 
anda. desain yang terlihat 
menunjukan kaki ramping anda 
saat berlari dan terasa nyaman 
dengan kepadatan ganda yang 
memberi nuansa lembut di bawah 
kaki

WOMEN’S NiKE FREE RN 2017 
RuNNiNG ShOES 880840-102
tidak hanya itu, nike kini hadir 
lebih colorful dengan lebih dari 
pilihan 10 warna yang ditawarkan. 
dengan teknologi Fit dinamis 
yang membuat kaki anda terjaga 
sehingga dapat menjadi teman 
berlari yang begitu nyaman.

NiKE MEN’S LuNAR AppARENT 
908987-002
dengan teknologi Dynamic Flywire 
membuat kaki anda merasa sangat 
lembut ketika memakai sepatu 
tersebut. Mesh yang berfungsi agar 
kaki anda tetap bisa bernafas dan 
terasa begitu ringan. 

NiKE AiR ZOOM pEGASuS 
34 MEN’S RuNNiNG ShOES 
880555-001
sepatu lari nike air Zoom pegasus 
34 menawarkan bantalan ringan 
dan fokus pada kenyamanan jangka 
panjang dengan busa Cushion 
full-length serta teknologi nike 
Zoom. selain itu untuk penguncian 
maksimum pada kaki sudah 
di siapkan pula teknologi 
Dynamic Flywire yang dapat 
memaksimalkan pada saat 
anda berlari.

NiKE FREE RN DiSTANCE 2 MEN’S 
RuNNiNG ShOE 863775-403
tuned Flexibility, natural support! 
nike Free rn distance 2 men’s 
running shoes memungkinkan 
kaki anda bergerak secara alami 
dengan outsole ultra fleksibel 
yang memberikan dukungan dan 
bantalan cukup untuk membantu 

anda tanpa kenal jarak. 
dengan bantuan 
pola tri-bintang 

pada outsole 
mengembang 
dan 
berkontraksi 
agar kaki 
anda 
bergerak 
alami dari 
tumit 
sampai 
ujung 
kaki.

NiKE MEN’S FLEX CONTACT 
RuNNiNG ShOES 908983-400
anda sedang berlatih keras dan 
membutuhkan sepatu yang akan 
mengikuti bentuk kaki anda.? 
sepatu keluaran terbaru dari 
nike ini memiliki outsoles untuk 
fleksibilitas dan karet di zona tinggi 
untuk daya tarik yang dapat anda 
andalkan. Busa lembut midsoles 
dibagian bantal kaki yang mampu 
membuat kaki anda terasa nyaman 
saat berlari
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MEi  4
Batik & pants 
by star department store

ELMASDA4
Batik & pants 
by star department store

loKasi: Farmers CourtYard, sCientia sQuare parK loKasi: Farmers CourtYard, sCientia sQuare parK

“IN ORdER
TO BE uNIvERSAL,
yOu HAvE 
TO BE ROOTEd 
IN yOuR OWN
 CuLTuRE.”

“A NATION’S 
CuLTuRE RESIdES IN 
THE HEARTS 
ANd IN THE SOuL 
OF ITS PEOPLE.”

- ABBAS KIAROSTAMI - 
FILM dIRECTOR

- MAHATMA GANdHI -
 INdIAN CIvIL RIGHTS LEAdER
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photographer : elY riCardo
models : elmasda & mei
stYlist : raY haFidZ
maKe up artist : nadYa nauFel

4ELMASDA
wardobe by 
star department store

5MEi
top & skirt by 
star department store

loKasi: Farmers CourtYard, sCientia sQuare parK

“Tradition is a very 

powerful force.“

- JOHN P. KOTTER - PROFESSOR
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loKasi : the Farms - sCientia sQuare parK

loKasi : the Farms - sCientia sQuare parK

MEi5
Bag by special design of sgwr 2017
t-shirt by under armour
skirt by star department store
pants and shoes by model’s own

ELMASDA 5
t-shirt by under armour
Jacket and pants by star department store
shoes by model’s own

“Be Bold,Be Brave
enough to Be Your
true selF.“

“we run 
to win, 
not Just 
to Be 
in the raCe.”- Queen latiFah -

aCtress - vinCe lomBardi - 
athlete
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“Accept the 

challenges so that 

you can feel the 

exhilaration of 

victory.”

- George S. Patton - 

Olimpiade Athlete

loKasi: Farmers CourtYard, sCientia sQuare parK

MEi5
headbands by special design 
of Family warrior Challenge  - sgwr 2017
t-shirt and pants 
by star department store

ELMASDA 5
headbands by special design 
of Family warrior Challenge - sgwr 2017
t-shirt , Jacket and pants 
by star department store
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TASTE ThE FooD

terinspirasi dari keunikan 
makanan nusantara 
indonesia yang kaya 
dengan rasa dan budaya, 

summarecon mal serpong (sms) 
ingin membawa pengunjung 
setianya merasakan pengalaman 
bersantap dengan suasana pasar 
malam lewat kehadiran souQ. 
didasari oleh keinginan untuk 
turut melestarikan makanan 
nusantara, souQ pasar malam 
kini resmi dibuka di summarecon 
mal serpong, tepatnya di lantai 2. 
sensasi suasana pasar malam yang 
berbeda disuguhkan di sini, souQ 
siap melayani dengan hadirnya 
61 tenant dengan menjajakan 
berbagai aneka masakan terbaik 
khas daerah-daerah di indonesia 
yang pastinya menggugah selera.

Bukan hanya konsep area dan 
interiornya yang unik, souQ juga 
hadir dengan lantunan alunan 
musik yang berpadu suara sodet 
dan desis dari panci panas yang 
terkena air, sampai suara sambutan 
hangat dari para pedagang yang 
akrab menjajakan dagangannya. 
di souQ pasar malam juga turut 
dilengkapi dengan berbagai 
permainan khas tradisional anak 
indonesia seperti congklak, 
engklek, atau ular tangga yang 
bertebaran di setiap area. 

SOuQ hADiR 
Di SuMMARECON 
MAL SERpONG
Indonesia adalah sebuah negeri yang luas serta kaya akan 
ragam seni dan budaya, apalagi ragam warisan kuliner 
nusantaranya. Ada lebih dari seribu suguhan jenis kuliner 
asli dari setiap daerah di Indonesia yang sudah banyak di 
kenal bahkan masih banyak pula jenis kuliner yang belum 
familiar untuk masyarakat pada umumnya.

Mengusung Konsep 
pasar MalaM Tradisional

agar 
buah 
hati anda 
nyaman 
pada saat 
bermain, disediakan 
pula informasi dan instruksi 
cara bermain serta sejarah awal 
mula adanya permainan ini di 
indonesia. di setiap akhir pekan, 
pengunjung juga akan dihibur 
dengan penampilan kesenian khas 
asli indonesia. 

segala jenis makanan dan jajanan 
nusantara dapat anda temukan di 
sini. sebut saja cilok, sate, 
coto makasar marannu, nasi uduk, 
bakso, dan bakmi semuanya 
lengkap bisa di nikmati di souQ 
pasar malam. tak hanya berbagai 
suguhan jenis makanan, ada pula 
berbagai jenis minuman yang 
pastinya menyegarkan di souQ 

pasar 
malam, seperti 

nuansa putih, 
kuning, merah 

dan hijau yang segar 
melekat pada tampilan 

es oyen, serta warna hijau dari 
daging alpukat yang melengkung, 
bersanding dengan putihnya 
serutan kelapa muda, dan kuning 
cerah dari potongan nangka. 
melalui souQ pasar malam, sms 
ingin membudidayakan para 
pahlawan kuliner indonesia. 
selain itu, satu hal yang harus 
tercapai, yakni membuat para 
pengunjung tak hanya puas 
dengan berbagai sajian kuliner, 
tapi juga dapat berpengetahuan 
luas mengenai apa itu masakan 
indonesia dan asal muasalnya. di 
setiap gang, tembok, tiang, dan 
interior lainnya tersaji beragam 
informasi tentang aneka cerita 

dan sejarah mengenai makanan 
tulen nusantara. tidak ketinggalan 
profil para pedagang di souQ yang 
sangat menginspirasi, ditambah 
sejarah tentang kekayaan dan 
keunikan masakan khas indonesia. 
Yuk bedah kuliner nusantara dan 
ramaikan souQ pasar malam, 
hanya di summarecon mal serpong. 
Buka setiap hari mulai pukul 10:00 
hingga 22:00 wiB. 

SPECIAL EdITION SPECIAL EdITION 30 31
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di Festival Kuliner 
serpong 2017
Summarecon Mal Serpong kini kembali menghadirkan Festival Kuliner Serpong 2017 
yang diadakan mulai dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September 2017. 
Pada kesempatan kali ini, Festival Kuliner Serpong mengangkat tema dan konsep 
dari daerah Jawa Barat yang terkenal dengan berbagai jenis kuliner yang pastinya 
menggugah selera Anda. Ada banyak pilihan destinasi kuliner yang wajib Anda coba 
di FKS 2017 ini, yuk cek beberapa list kulier yang harus di coba

RECOMMENdEd

BATAGOR RiRi
Batagor riri ini sudah berdiri sejak 
1985 lokasinya berada di jalan 
Burangrang no 41, lengkong       
kota Bandung. menu yang disajikan 
Batagor riri sangat beragam, seperti 
Batagor, siomay, Batagor Kuah,    
Baso Campur, Baso sapi Kuah, dan 
Baso urat Kuah. Batagor riri juga 
memiliki beberapa cabang 
di kota Bandung seperti 
di Jl. pasir Kaliki, Jl. Kebon Kawung, 
Jl. dr. setiabudhi, dan Jl. dago. 
Batagor riri memang sudah tidak 
asing bagi warga Bandung, dan 
tentu saja telah menjadi favorit 
kuliner dengan sensasi cita rasa 
yang telah banyak menarik minat 
dari berbagai kalangan untuk datang 
ke tempat makan batagor yang 
terkenal enak di kota bandung ini. 
Batagor riri juga memiliki menu 
andalan, yaitu Batagor (Baso tahu 
goreng) dan siomay goreng dengan 
menggunakan bumbu kacang spesial. 

SEBLAK JELETET MuRNi
Bagi para pecinta makanan pedas, 
anda wajib mencoba seblak 
Jeletet murni. usaha ini dididirikan 
oleh ibu murni pertama kali di 
Jl. pademangan iv no.5, Jakarta 
Barat. ide beliau membuat menu 
ini karena biasanya seblak hanya 
sedikit basah, maka dari itu seblak 
jeletet yang satu ini dikreasikan 
dengan diberikan kuah agar 
lebih segar. seruputan kuah yang 
memberikan rasa gurih, manis, dan 
pedas sangat pas bagi lidah para 
penikmatnya. uniknya lagi seblak 
kuah pedas ini memiliki tingkat 
kepedasan yang bisa dipilih dengan 
level 0-5 dan menjadi menu 
andalan dari seblak Jeletet murni. 
Kalau penasaran dengan seblak 
populer ini, anda dapat temukan di 
FKs 2017.

Berbagai Kuliner 

Khas Jawa Barat Hadir

SPECIAL EdITION SPECIAL EdITION 32 33
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NASi JAMBLANG MANG DuL
nasi Jamblang “mang dul” yang 
terletak di Jalan dr Cipto no.4, 
Cirebon, sudah ada sejak tahun 
1970-an. nasi Jamblang mang 
dul memang sudah dikenal oleh 
banyak orang atau bisa dibilang 
bahwa kuliner yang satu ini sudah 
begitu melegenda.  Kuliner yang 
memanfaatkan daun jati sebagai 
alas nasi nya ini, benar-benar 
menggoda selera makan para 
pecinta kuliner. tersedia banyak 
pilihan menu yang ditawarkan nasi 
Jamblang mang dul, namun untuk 
menu andalannya yaitu nasi yang 
dibungkus dengan daun jati.

KupAT TAhu GEMpOL
usaha Kupat tahu gempol karena 
berada di Jl. gempol Kulon no.53, 
Citarum, Bandung wetan, Kota 
Bandung. Berjualan hanya di pagi 
hari mulai dari pukul  06.00 - 12.00 
siang saja. makanan ini terdiri dari 
ketupat, tahu kuning, toge dan 
kerupuk merah (kerupuk terasi) 
dengan bumbu kacang yang kental. 
Kupat tahu ini pertama kali dijual 
oleh adik Bpk. ahdan atau yang 
akrab disapa Yayah pada 1965. 
Kemudian, pada tahun 1975 Yayah 
meneruskan usaha kupat tahu ini 
hingga sekarang. setiap harinya, 
Yayah dibantu anaknya, nuraini 
atau lebih dikenal dengan ibu 
nung. menu andalan yang disajikan 
oleh Kupat tahu gempol adalah 
Kupat tahu dengan cita rasa manis 
serta gurih yang berasal dari 
bumbu kacang khasnya.

CiRRENG CipAGANTi
Cirreng Cipaganti didirikan oleh Bpk. dadang 
rochata atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
abah yang berada di Jl. Cipaganti, Bandung. 
Keunikan dari Cirreng Cipaganti ini yaitu cireng 
nya ada isian berupa kacang yang agak sedikit 
pedas. Cirreng Cipaganti bukan hanya menjual 
yang sudah digoreng saja, tetapi juga menjual 
dalam bentuk package bagi pengunjung yang 
mau dibawa keluar kota / keluar negeri, sehingga 
cirreng ini memang cocok untuk dijadikan oleh-
oleh atau buah tangan bagi orang terdekat anda. 

LiWETAN puRWAKARTA
usaha ini didirikan mengikuti tren yang ada saat ini, yaitu makan 
bersama dengan menyajikan nasi dan lauk pauk secara langsung 
untuk dimakan bersama. liwetan sering digunakan untuk acara 
keluarga maupun kantoran dengan konsep lesehan menggunakan 
alas daun pisang tidak menggunakan piring / sendok lagi untuk 
menyantapnya. menu andalan di liwetan purwakarta ini adalah 
nasi liwet alas daun. menyantap liwetan khas sunda tentunya 
lebih enak menggunakan tangan langsung dengan semua menunya 
ditaruh berjajar di atas daun dan disantap beramai-ramai. nasi yang 
dimasak dengan kaldu ikan ini menghasilkan aroma yang gurih lhoo. 
Yuk, mampir!

BAKSO pLEKENuT DEWARuCi
Bakso plekenut atau yang lebih 
dikenal dengan bakso beranak 
ini mempunyai ciri khas bakso 
yang besar dan jika dibelah maka 
didalamnya akan terdapat beberapa 
bakso dengan ukuran lebih kecil, 
hal ini yang dianggap unik dan 
menarik perhatian sejumlah 
pengunjung. Bentuk bakso yang 
berukuran jumbo ini hadir dengan 
ukuran yang bervariasi. Bakso 
plekenut dewaruci ini juga memiliki 
menu andalan yaitu Bakso beranak 
dengan jumlah ‘anak’ bakso yang 
disajikan dimulai dari 8 anak hingga 
15 anak dengan campuran bakso 
telur. 

pastikan anda mencoba semua 
kuliner khas Jawa Barat yang hadir 
di FKs 2017, karena selain bentuk 
yang unik, rasa yang disajikan pun 
dapat memanjakan lidah  para 
pecinta kuliner. 

RECOMMENdEd

SPECIAL EdITION34
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Menghabiskan 
waktu bersantai 
bersama keluarga 
dan sahabat 
memang dapat diisi 
dengan berbagai 
aktivitas. Namun, 
jika bosan dengan 
rutinitas jalan-jalan, 
mencicipi kuliner 
Nusantara bisa jadi 
refrensi Anda dan 
keluarga. 

FAMILy INFo

ternyata, ada beberapa tips 
tersendiri loh untuk mencicipi 
berbagai panganan di festival 
kuliner. apa aja tips nya? Yuk 

intip tips berikut ini:

JANGAN TAKuT MENCOBA RASA 
BARu
lidah kita tidak pernah tahu 
rasanya jika tidak pernah mencoba 
terlebih dahulu jenis kuliner yang 
belum pernah di coba, maka di 
sarankan anda harus berani untuk 
mencoba jenis kuliner dengan 
racikan resep yang pastinya terasa 
baru di lidah anda. Bisa jadi jenis 
makanan yang belum pernah di 
coba sebelumnya dapat membuat 
anda ketagihan akan rasanya. 

JANGAN LApAR MATA
dari sekian banyak sajian makanan 
yang ada di festival kuliner, anda 
perlu menyeleksi setiap jajaran 
makanan yang pastinya ingin 
anda coba semua. Caranya anda 
harus memprioritaskan makanan 
yang menjadi sasaran utama yang 
harus di coba terlebih dahulu, 
agar kondisi perut anda tidak 
kekenyangan sebelum mencicipi 
kuliner favorit anda.

CARi MAKANAN YANG pALiNG 
KhAS
setiap pagelaran festival kuliner 
pasti memiliki tema dari daerah di 
nusantara yang memiliki beragam 
kuliner khas yang disajikan,     

tentu saja sebagai pengunjung kita ingin 
menyicipi panganan khas dari daerah 
tersebut. hal pertama yang harus di 
utamakan adalah mencari terlebih 
dahulu posisi makanan khas dari tempat 
tersebut, barulah mencari makanan yang 
lain untuk di nikmati. 

TANYAKAN hARGA
Biasanya, pengunjung atau wisatawan 
adalah sasaran empuk bagi para 
pedagang, tidak terkecuali para 
pedagang kuliner. ada beberapa 
pedagang nakal yang sering kali 
memberikan harga tinggi pada 
wisatawan. maka, untuk menghindari 
hal tersebut, anda sebagai pembeli juga 
perlu cermat dalam menanyakan harga 
kuliner yang dijual oleh para pedagang. 

MiNuM AiR puTih
saat anda mendatangi acara festival 
kuliner, pastilah anda ingin mencicipi 
beragam makanan yang ada. sebaiknya, 
minumlah air putih yang bertujuan 
agar perut tidak terlalu kenyang dan 
hindari minum jus, milkshake, kopi, serta 
minuman berat lainnya agar perut dapat 
menampung banyak ragam makanan 
yang tersedia.

Nah, sudah tahu kan apa saja tips yang 
harus diperhatikan ketika anda datang 
ke acara festival kuliner? semoga tips 
ini dapat menjadi referensi anda untuk 
bersiap datang ke acara Festival Kuliner 
serpong (FKs) 2017! Yuk, datang dan 
ramaikan FKs 2017.. ajak keluarga dan 
sahabat anda ya! See you there!

CARA JiTu
MENiKMATi
ACARA 
FESTivAL KuLiNER
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Saat ini, olahraga lari bukan hanya sekedar 
cabang olahraga, melainkan sudah menajdi hobi 
dan gaya hidup para masyarakat urban. Apa 
saja rules lari yang tepat hingga mendapatkan 
hasil sesuai yang kita inginkan? Supaya tidak 
salah langkah, SMBlast kali ini akan memberikan 
beberapa tips lari yang tepat dan sehat.

LET'S WoRKouT 

start and From
RuNNiNG
get result

LATihAN RuTiN 
30 menit hingga 2 jam latihan 
sangat dianjurkan bagi anda para 
pecinta olahraga lari. anda akan 
mendapatkan banyak manfaat dari 
latihan rutin tersebut, dan akan 
membuat anda mampu berlari 
lebih cepat dan terhindar dari 
cedera. selain banyak manfaat, hal 
ini akan membuat pelari memiliki 
komitmen dan tantangan tersendiri

JANGAN JALAN CEpAT
Ketika anda mulai memutuskan 
untuk lari, anda dilarang untuk 
menggabungkan antara lari dengan 
jalan kaki, karena hal tersebut 
akan melemahkan kekuatan otot 
kaki anda. padahal, jika anda lari 
secara konsisten, maka kekuatan 
otot kaki anda akan meningkat dan 
kecepatan lari yang anda lakukan 
juga akan bertambah. Ketika terus 
berlari, beban terhadap berat 
badan yang ditanggung pun tidak 
seberat jika anda berlari sambil 
jalan cepat.

KECEpATAN KONSiSTEN
Kecepatan lari yang stabil dan 
konsisten dapat mempengaruhi 
keberhasilan dalam mencapai 
tujuan, karena ketika dipertengahan 
berhenti dan malas, maka 
persentase untuk memulai kembali 
akan mengulang dari awal lagi, 
dan hal tersebut akan lebih sulit 
dibandingkan anda terus berlari 
dengan konsisten.
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NAFAS TERATuR
dalam berlari, pola pernafasan 
adalah hal yang paling terpenting 
dan yang harus di perhatikan. 
umumnya, pola dalam menarik 
nafas saat berlari adalah 
3 - 3 (hirup 3 langkah 
kaki, buang 3 langkah 
kaki). namun, ritme 
dalam pengaturan nafas 
juga tergantung dari 
kemampuan masing-
masing para pelari, 
dan pola nafas juga 
mempengaruhi 
volume udara yang 
masuk ke paru-paru.

Buat anda yang 
termasuk para pecinta 
olahraga lari, jangan 
ketinggalan untuk mengikuti event  
serpong green warior run, catat 
tanggalnya 3 september 2017 
di summarecon mal serpong. 
Kompetisi lari yang memiliki 
konsep obstacle, dan memiliki 
3 kategori yaitu, 5k, 10k, dan  
Family Warrior Challange. 
Obstacle yang dirancang dengan 
berbagai tingkat kesulitan dan 
jenis rintangan ini di jamin mampu 
menguji stamina ketahanan 
anda. raih juga kesempatan 
untuk memenangkan total hadiah 
lebih dari 288 juta termasuk 
menginap 4 hari 3 malam di              
movenpick resort & spa Jimbaran 
- Bali! untuk pendaftaran via 
online pada web www.sgwrun.
com atau dapat langsung datang 
ke booth pendaftaran sgwr di 
lantai 2 (dekat Food tempation) 
summarecon mal serpong.



SPECIAL EDITION SPECIAL EDITION 40 41

ON STAGE

Festival 
Kuliner 
serpong 

2017

ragam Kesenian 
Khas Jawa Barat di

Pagelaran Festival Kuliner Serpong atau yang 
akrab disapa FKS tiap tahun menjadi event 

paling ditunggu oleh masyarakat Tangerang 
bahkan Jakarta khususnya pengunjung setia 

Summarecon Mal Serpong (SMS). 

tahun ini, tidak hanya akan 
menyajikan warisan kuliner 
nusantara khususnya khas 

daerah Jawa Barat, tetapi juga 
akan diramaikan dengan berbagai 
kesenian khas Jawa Barat mulai 
dari seni tari, seni musik hingga 
penampilan musisi yang berasal 
dari tanah pasundan ini. 

siapa yang tidak terpesona 
dengan kawasan satu ini. Jawa 
Barat bukan hanya terkenal 
karena adanya ratusan kuliner 
yang sudah terkenal dengan 
rasanya yang khas, tetapi juga 
dari alat musik tradisionalnya 
yaitu angklung, yang sudah diakui 
oleh unesCo sebagai kesenian 
budaya asli indonesia. saung mang 
udjo sebagai salah satu yang 
melestarikan alat musik angklung 
ini didirikan pada tahun 1966 

oleh seniman asli Jawa 
Barat udjo ngalagena 

dan istrinya yang 
awalnya mereka 
mempunyai misi 
agar kebudayaan 
tradisional khas 
sunda tidak 
lekang oleh 
waktu. saung 
angklung udjo 
(sau) adalah 

suatu 
tempat 

pertunjukan, pusat kerajinan 
tangan dan workshop instrumen 
musik dari bambu yang memiliki 
jadwal pertunjukan rutin setiap 
sore. di samping itu, sau juga 
sering mengadakan pertunjukan 
khusus, bahkan sering diundang 
ke berbagai tempat, baik dalam 
negeri maupun hingga ke 
mancanegara loh! naah, jika 
biasanya untuk dapat menyaksikan 
pertunjukan mereka harus datang 
langsung ke Bandung, maka 
pada kesempatan kali ini anda 
dan keluarga dapat menyaksikan 
permainan apik harmonisasi 
angklung dari arumba mang udjo 
bisa datang ke acara Festival 
Kuliner serpong 2017.

selain itu akan ada penampilan 
dari artis senior dewi Yull yang 
ternyata juga memiliki bakat 
di dunia tarik suara, dewi Yull 
merupakan penyanyi dan artis 
terkenal yang berasal dari pesisir 
pantai Cirebon, Jawa Barat. 
wanita yang berumur 56 tahun 
ini memulai karirnya di tahun 
1977. lama tidak muncul di layar 
kaca, ternyata kecintaanya pada 
kota Cirebon membuat dirinya 
tengah menggeluti bisnis batik 
tulis Cirebon. untuk anda yang 
hanya mengenal dewi Yull karena 
bakat aktingnya, wajib datang ke 
FKs tahun ini untuk mendengar 
suara emasnya bersenandung di 
panggung FKs, sambil menemani 
anda bersantap berbagai sajian 
kuliner khas Jawa Barat dan 
nusantara. 

penggemar Kahitna pasti tidak 
asing dengan nama hedi Yunus. 
selain berkecimpung di dunia 
tarik suara dengan Kahitna yang 
sudah mengeluarkan 6 album, 
hedi Yunus juga berkarir solo. 
tidak hanya bernyanyi, musisi ini 
juga banyak menjajal kemampuan 
lainnya seperti menjadi presenter, 
penulis, bahkan menjadi produser. 
meskipun kesibukannya yang 
cukup padat, mudik ke Bandung 
menjadi hal yang selalu ditunggu. 
momen berkumpul bersama 
keluarga benar-benar 
dimanfaatkan. tidak lupa 
hedi selalu menyempatkan 
menyantap menu spesial yang 
tersaji kota Kembang ini. untuk 

anda penggemar setia Kahitna 
atau bahkan barudak Bandung 
satu ini, wajib datang ke FKs 
karena hedi Yunus dijadwalkan 
akan menemani anda berwisata 
kuline, loh.

masih banyak lagi seniman-
seniman pilihan yang dipersiapkan 
khusus oleh sms untuk 
memeriahkan FKs tahun ini. tidak 
hanya seni musik, seni tari khas 
Jawa Barat seperti sisingaan dan 
tari jaipong juga turut dipersiapkan 
untuk memperkenalkan kesenian 
khas tanah pasundan ini. 
hal ini juga sejalan dengan 
visi summarecon yang ingin 
senantiasa menghadirkan suguhan 
entertainment dalam wujud event 
yang membantu pelestarian 
kebudayaan tanah air. 

Nah, seru banget kan 
berbagai penampilan 
yang akan hadir 
di Festival Kuliner 
serpong tahun ini. 
makanya, jangan 
sampai ketinggalan 
untuk datang ke    
FKs 2017 ya untuk 
mencicipi dan menikmati 
suasana khas layaknya 
di Jawa Barat. 
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MELANiE puTRiA
pada dUnia Lari
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JatUh Cintanya 

Tetapi, sekarang Melanie mengakui kecintaannya 
terhadap dunia lari begitu mendalam. Kepuasan 
mencapai garis finish menjadi awal kecanduannya 

pada setiap maraton yang di ikutinya. 

Menurut wanita kelahiran 17 April 1982 ini, 
marathon itu bukan hanya sekedar olahraga lari yang 
menyehatkan, marathon juga dapat merubah gaya 
hidup. Melanie tidak semata-mata langsung mencintai 
dunia lari, dimulai ketika Melanie usai melahirkan anak 
pertamanya, dimana ia merasakan titik ketidakpercayaan 
dirinya terhadap bentuk tubuhnya dan saat itu ia berusaha 

menurunkan berat badannya agar kembali terlihat ideal.

Puteri Indonesia 2002 ini pernah mencoba berbagai 
macam workout seperti gym, Fitness, namun 
bukannya membuahkan hasil, Melanie malah merasa 
terintimidasi karena melihat bentuk badan orang 
disekitarnya langsing dan bagus. Melanie sendiri 
pernah merasa drop hingga menuju depresi karena 
tidak menyukai bentuk tubuhnya hingga akhirnya 
Melanie mencoba olahraga lari dan ia langusng 
merasa jatuh cinta pada olahraga tersebut. 

Dengan mengikuti berbagai ajang kompetisi lari 
selama ini membawanya ke sebuah komunitas 
para pelari. Melanie mengaku mendapatkan 
banyak teman baru dari komunitas lari tersebut. 
Bahkan pertemanan itu tak hanya saat berlari, 
namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Melanie 
terus tertantang untuk mengikuti kompetisi lari 
tidak hanya di dalam negeri namun juga hingga 
kejuaraan tingkat dunia pun akan dia ikuti.

Melanie Putria Dewita Sari atau yang akrab disapa Melanie 
ini adalah sosok wanita yang sedang aktif dalam menekuni 

cabang olahraga lari. Perlu diketahui bahwa sebenarnya, 
Melanie pada awalnya bukan orang yang suka dengan 

olahraga, termasuk cabang lari. 

Pelari asal Jamaika yang merupakan pemegang 
rekor dunia dalam cabang olahraga lari 

100m dan 200m putra. Belum lama ini, 
Bolt berhasil mengalahkan pelari dunia 

lainnya dengan kembali memperoleh 
3 medali emas dalam olimpiade 
Rio 2016 serta beberapa gelaran 
Olimpiade lainnya, sehingga jumlah 
medali yang Bolt peroleh saat ini 
sekitar 9 medali, Wow prestasi yang 
sangat membanggakan. 

ThE
RuNNiNG

Pelari tercepat ini juga memiliki jenjang 
karir yang sangat baik dalam bidang 
olahraga lari, tak hanya Olimpiade, 
ia pun memiliki karier yang gemilang 

di Kejuaraan Dunia Atletik. Dalam empat 
gelaran Kejuaraan Dunia terakhir, yaitu 
tahun 2009, 2011, 2013, dan 2015, Bolt 
juga memperoleh 11 medali emas dari              
12 kategori.

Semua orang pernah gagal, tidak terkecuali 
Bolt. Satu-satunya kegagalan yang ia 
alami adalah saat Kejuaraan Dunia Daegu, 
Usain Bolt melakukan false start sehingga 

membuat ia harus di-diskulifikasi. Namun 
melalui kejadian itu bukan berarti Bolt 

menjadi putus asa, setelah apa yang dia lewati, 
ia menjadi lebih fokus pada tujuan dan memiliki 

komitmen sendiri dalam mencapai tujuannya.

Sebagai pelari tercepat, ternyata Bolt juga menyukai hewan 
tercepat di dunia loh.  Bolt mengadopsi anak cheetah yang 
diberi nama Lightning Bolt. Bolt mengadopsi Lightning 
dengan biaya adopsi dan perawatan yang tidak murah. Bolt 
juga berencana akan menyalurkan dana bantuan ke Kenya 
Wildlife Service dan sebagian lagi untuk melindungi hewan di 
Kenya yang hampir punah.

FASTEST
AThLETE : 

uSAiN BOLT
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TRAvELERS

JAWA 
BARAT!

WEEKEND GOES TO 

Kalau Anda berencana berakhir pekan bersama 
keluarga, pasangan atau teman, tak ada salahnya 
Anda mengunjungi beberapa tempat wisata yang 

menyuguhkan pemandangan alam dan pengalaman 
yang berbeda. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, 

provinsi terdekat yaitu Jawa Barat seringkali menjadi 
alternatif tempat wisata bagi masyarakat. 

ThE LODGE MARiBAYA
siapa sih yang tidak tahu tempat 
hits yang satu ini? Ya, the lodge 
maribaya Bandung, anda bisa 
menemukan berbagai wahana 
unik dan seru seperti sky tree, 
mountain swing dan zip bike. 
wahana sky tree memiliki bentuk 
seperti rumah pohon. anda akan 
dipakaikan alat pengaman untuk 
menaiki anak tangga menuju rumah 
pohon yang menjadi tempat paling 
fotogenik untuk berfoto. anda juga 
bisa bermain ayunan di wahana 
mountain swing dan rasakan 
sensas seru berayun di ketinggian. 
sedangkan di wahana zip bike, 
anda akan menaiki sepeda yang 
dipasang dengan kabel di atas 
ketinggian untuk melewati lembah 
dengan pemandangan yang sangat 
indah. Cukup menantang ya?

Berbagai wisata alam, wisata 
kuliner dan wisata lain tersebar 
di berbagai kota di Jawa Barat. 

tentunya, beberapa destinasinya 
sangat instagram-able, sehingga 
bagus sekali untuk menambah feeds 
media sosialmu. nah, di mana saja 
sih tempat-tempat yang hits di 
daerah dengan ibukota Bandung ini? 
Yuk, simak ulasannya di bawah ini!

upSiDE DOWN WORLD 
BANDuNG
tempat ini mengusung konsep 
rumah dalam keadaan terbalik. di 
dalamnya terdapat ruang tamu, 
ruang keluarga, ruang makan, 
ruang tidur sampai kamar mandi. 
perabotan yang ada di dalamnya 
menampilkan sentuhan khas 
kearifan lokal Bandung seperti 
musik dan mural. dengan keadaan 
yang serba terbalik ini justru 
menjadi keunikan tersendiri bagi 
para pengunjung yang ingin 
mengabadikan momen uniknya 
di social media. Bagi pengunjung 
yang ingin menikmati sensasi 
rumah terbalik ini cukup membayar 
tiket masuk sebesar rp 100 ribu 
per orang.

ThE hiGhLAND pARK RESORT, BOGOR
Bisa dikatakan the highland park resort 
merupakan satu-satunya resort mongolian 
di asia tenggara. suasana eksotis khas 
negeri mongolia langsung terasa ketika 
kita masuk kawasan ini. di dalamnya 
terdapat tirai-tirai yang ditata sedemikian 
rupa hingga menyerupai tenda khas raja 
mongol. Begitu juga dengan hiasan langit-
langitnya yang dihiasi dengan lampu 
lampion yang indah dan cantik. tak hanya 
sekedar tempat menginap, 
the highland park resort juga 
menyediakan sejumlah wahana wisata asyik 
dan seru seperti kolam renang, flying fox, 
futsal, dan berkuda. Berlokasi di Jl. Curug 
nangka, Kp.sinarwangi, taman sari Bogor, 
tempat wisata ini sangat strategis, yakni 
terletak di antara gunung salak, Curug 
nangka dan kuil Budha. 

TEBiNG KERATON
mau lihat sun rise dengan pemandangan cantik kota 
Bandung? anda bisa datang ke kawasan tebing Keraton. 
tempat ini terkenal karena banyak postingan media sosial 
yang menunjukkan keindahan alam yang fenomenal. Jika 
datang sebelum jam 6 pagi, anda akan disuguhkan dengan 
pemandangan kota Bandung yang masih berselimut 
kabut tebal. anda juga bisa melihat proses matahari 
terbit dari bukit sebelah timur, eeits! jangan lupa untuk 
mengabadikan fotonya ya. anda cukup menyediakan uang 
sebesar rp 11 ribu untuk menikmati pemandangan yang 
indah dan sejuk dari atas tebing. masyarakat sekitar sering 
menyebut tebing ini dengan sebutan tebing Jontor, karena 
kontur cadas atau batu berupa tebing yang menjorok 
ke depan, mirip dengan keadaan bibir apabila terkena 
pukulan. Hahaha unik sekali filosofinya!
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TRAvELERS

ATMOSphERE RESORT CAFE
sesuai dengan namanya, setiap pengunjung yang datang ke restoran 
ini merasakan atmosfer pulau dewata Bali yang begitu nyata. restoran 
yang berlokasi di Jl. lengkong Besar no. 97 Bandung ini terinspirasi 
dari arsitektur dan nuansa alam Bali, seperti gazebo, kolam ikan, 
serta area makan indoor yang didominasi dengan furniture kayu dan 
beratap daun kelapa. menu yang ditawarkan pun beragam dari jenis 
hidangan nusantara, asia, hingga eropa dengan kisaran harga mulai 
dari rp 40 ribu hingga rp 100 ribu. untuk melengkapi pengalamanmu, 
anda juga bisa memesan kuliner khas Bali seperti nasi Campur 
dengan Bebek Betutu, sate lilit dan sambal matah. Yummy!
 

LAWANGWANGi CREATivE SpACE
mau lihat keindahan kota Bandung dari sisi lain? Ya, di sini anda bisa melihat keindahan kota Bandung dari 
sebuah dek yang terdapat di satu sudut cafe yang berlokasi di Jl. dago giri no.99a mekarwangi – Bandung, cafe 
ini awalnya adalah merupakan suatu galeri seni. maka, jangan heran kalau di cafe ini terdapat ruang pameran, 
galeri dan toko kerajinan, selain itu anda juga bisa mengecek jadwal berbagai pameran seni di sini. Bahkan, 
makanan yang disajikan pun memiliki cita rasa seni yang tinggi. harganya terjangkau kok, berkisar mulai dari 
rp 30 ribu hingga rp 75 ribu. Coba saja nasi goreng risotto yang disajikan dengan tortilla dan lelehan keju 
mozarella. Looks tantalizing!

FLOATiNG MARKET LEMBANG
sudah pernah merasakan makan di tepi danau? anda bisa 
memiliki pengalaman yang tak terlupakan saat makan di  
Floating market lembang. anda akan ditemani panorama danau 
dan pegunungan yang menyejukkan mata. makanan di Floating 
market ini terdiri mulai dari makanan ringan hingga makanan 
berat tradisional yang bisa anda nikmati dari sampan yang 
berjejer di danau. makanan yang menjadi favorit para pengunjung 
adalah sate Buntel sapi dari Kedai Boentel, bahkan anda bisa 
menikmati sate dengan daging empuk dan bumbu khas ini 
sambil mengapung di atas perahu lho. selain area di sekitar 
danau, di sini juga ada kebun binatang mini yang cocok sekali 
bagi anak-anak yang mau memberikan makan kelinci, bebek, 
angsa, dan ikan secara langsung. seru!

FLY iNDONESiA 
pARAGLiDiNG, puNCAK
Kalau suka olahraga ekstrim, 
anda wajib mencoba wahana 
ini saat datang ke Bogor! spot 
paragliding yang bernama 
Fly indonesia paragliding ini 
berlokasi di Jl. raya puncak Km 
87, Bukit paralayang – puncak. 
anda akan dibawa terbang 
selama 10-15 menit di atas 
puncak Bogor untuk berfoto 
dan melihat pemandangan 
kota dari atas ketinggian. 
untuk mencobanya, anda bisa 
membeli tiket seharga 
rp 350 ribu per penerbangan 
tandem. harga ini sudah 
termasuk instruktur, 
perlengkapan paralayang, 
asuransi, dan sertifikat. Jangan 
lupa pakai baju lengan panjang, 
sepatu dan sunblock supaya 
kulitmu tidak terbakar matahari! 
selamat mencoba ya.

FARM hOuSE LEMBANG
Kini anda tidak perlu pergi jauh lagi untuk menikmati nuansa Farm house 
ala eropa, karena Bandung punya miniatur farm house yang membuatmu 
serasa berada di eropa. tempat wisata yang berlokasi di Jl. raya lembang 
no.108 Cihideung ini ramai diminati pengunjung mulai jam 9 pagi sampai 
dengan jam 9 malam. Cukup dengan membayar tiket masuk seharga     
rp 20 ribu per orang, anda bisa merasakan atmosfer eropa di kota 
Bandung dan menukarkan tiket masuk dengan segelas susu atau sosis 
bakar. anda juga bisa berfoto dengan kostum tradisional eropa lho! Cukup 
dengan membayar harga sewa  rp 50 ribu per 2 (dua) jam. di tempat ini, 
anda juga bisa menjumpai desa kurcaci  seperti di film the hobbit, juga 
peternakan dan perkebunan dengan konsep layaknya negara-negara di 
eropa. Bagus kan untuk spot foto terbaikmu?!
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COMMuNITy

run For indonesia (rFi) adalah 
salah satu komunitas lari 
yang akan berumur 3 tahun 

pada desember nanti. meskipun 
terhitung baru, rFi memiliki jumlah 
anggota lebih dari 2000 orang 
yang bergabung baik dari dalam 
atau luar Jakarta.

awal mula berdirinya rFi bukan 
dengan sengaja, melainkan 
dimulai dengan 150 pelari 
asal indonesia yang mengkuti 
kompetisi di singapore dengan 
menggunakan jersey run For 
indonesia agar mudah dikenal. 
namun, ketidaksengajaan itu 
justru membuat mereka ingin 
membangun sebuah keluarga besar 
bagi sesama para pecinta lari, 
sehingga hadir dan terbentuk lah 
rFi saat ini.

program yang dimiliki rFi selain 
latihan rutin yang didampingi 
oleh coach yang berpengalaman 
dalam dunia lari, rFi juga turut 
mengadakan charity untuk 
membangun sebuah sanggar 
belajar didaerah Bogor. So, 
berawal dari hobi yang akhirnya 
bisa berbagi dengan sesama 
yang membutuhkan juga ya. Jika 
anda ingin join, anda tidak perlu 
khawatir akan canggung nantinya 
karena rFi memiliki semboyan 
#kawanlari. tapi perlu diketahui 
bahwa rFi bukan hanya sekedar 
#kawanlari karena rFi adalah 
komunitas lari yang mengutamakan 
sifat dasar kekeluargaan. 

Run FoR IndonesIa 
CommunIty
Bergabung dengan komunitas lari yang ada, selain 
dapat menjadikan sarana utuk menambah motivasi, 
Anda juga dapat saling sharing pengalaman yang 
dimiliki.
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serpong green warrior 
run (sgwr) merupakan 
ajang lari hasil kerjasama 
summarecon serpong, 

pengembang properti yang 
berhasil mengembangkan 
kawasan hijau di gading serpong, 

tangerang dan summarecon mal 
serpong atau akrab disapa sms. 
ajang ini terbagi atas 3 kategori 
jarak lari berbeda yaitu 5K, 10K, 
dan 1K dalam format Family 
warrior Challenge. mungkin 
terdengar seperti kompetisi lari 

pada umumnya, tetapi sgwr 
menyuguhkan sesuatu yang 
berbeda dan menantang, yaitu 
adanya obstacles di beberapa titik 
track lari yang dilewati, sehingga 
sgwr menjadi event yang patut 
ditunggu.

INTERMEZZO
Kali ini smsBlast akan mengulas 
obstacles yang ada disiapkan di 
sgwr tahun ini, yaitu kategori lari 
5K dan 10K.

WARRiOR ON TYERS (5K)
sesuai namanya, pada rintangan 
ini telah disiapkan ratusan ban 
bekas yang siap menghadang 
dengan berbagai tingkat kesulitan. 
tentunya, untuk menyelesaikan 
rintangan ini, anda harus 
menggunakan konsentrasi tinggi 
untuk dapat melewatinya, dengan 
cara melompat di antara satu ban 
dengan ban lainnya. selain itu, 
kecekatan dan kelincahan kaki 
juga menjadi faktor penting untuk 
menaklukkan rintangan ini.

WARRiOR JuMp (5K & 10K)
di sgwr, anda juga harus berani 
kotor. Karena salah satu rintangan 
yang ada yaitu arena lumpur yang 
harus dilewati. di area ini, anda 
harus melompati penghadang 
yang ada, berupa balok yang 
dipasang setinggi pinggang orang 

dewasa, sehingga dibutuhkan 
kelincahan dan kecepatan untuk 

menyelesaikannya. 
Wah, yang pasti di 
rintangan ini, seluruh 
badan dipastikan akan 

berlumuran lumpur. seru!

WARRiOR SQuAT (10K)
meskipun sekilas terlihat mudah, 
rintangan yang satu ini akan 
menguji kekuatan otot kaki, paha, 
dan pinggang anda. pada warrior 
squat, peserta akan dihadapkan 
dengan rintangan berupa jaring 
paranet yang tingginya hanya 
sebatas pinggang orang dewasa. 

Nah, untuk melewati rintangan 
ini, anda perlu melakukan 
gaya squat (jongkok) agar 
dapat menyelesaikan 
rintangan ini menuju obstacle 
selanjutnya.

WARRiOR BALANCE BEAM (10K)
untuk rintangan ini, dibutuhkan koordinasi 
keseluruhan tubuh. Kenapa? Karena di sini anda 
perlu menjaga keseimbangan ketika berjalan 
di balok titian yang tipis. uniknya, untuk dapat 
menyelesaikan tantangan ini, tidak hanya 

anda harus tenang dalam menjaga 
keseimbangan, tetapi harus mampu 

gesit supaya dapat menyelesaikan 
tantangan dengan waktu sesingkat 

mungkin.

Wah, seru bukan? Jadi, siapa yang berani untuk menantang diri di serpong 
green warrior run tahun ini? Yuk, segera daftarkan diri anda di 
www.sgwrun.com dan jangan lupa ajak teman-teman!

WARRiOR ON ChALLENGE (10K)
dan inilah rintangan yang akan menguras banyak tenaga anda. 

Kombinasi dari beberap obstacle sebelumnya di satu area dan menjadi 
tantangan pamungkas. diperlukan kondisi yang prima untuk melalui 
rintangan ini. Kali ini, anda akan menghadapi tiga tantangan sekaligus 

secara berurutan yaitu melompati ratusan ban, melewati penghadang di 
kolam lumpur dan berjalan dengan gaya squat untuk melalui lintasan dari 
jaring paranet. 

SGWR
 2017

menguji adrenalin 
berbagai obstacles

Serpong Green Warrior Run is back! Bagi Anda pecinta olahraga lari, tidak boleh 
ketinggalan untuk mengikuti event kompetisi lari yang satu ini. Nah, mungkin 
beberapa dari Anda masih belum mengetahui apa itu Serpong Green Warrior Run 
atau disingkat SGWR. 
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you’ve got message

Halo Adissa,
Terima kasih ya sudah menjadi pengunjung setia dari 
Summarecon Mal Serpong. Pengisi acara atau yang 
menjadi regular band pada live music di Downtown Walk 
SMS memang melalui tahap audisi terlebih dahulu. Audisi 
dilakukan per-6 bulan, bagi Anda yang ingin bergabung 
menjadi regular band tersebut bisa menyerahkan demo CD 
band Anda ke Center Management Office Lantai 3 ya untuk 
kemudian pihak management SMS akan menghubungi untuk 
jadwal audisinya. Semoga informasi ini dapat membantu ya.

Salam hangat,
Redaksi 

SMS_Serpong

Halo redaksi SMSBlast,
Saya Adissa dari Pamulang. Saya selalu senang 
berkunjung ke Summarecon Mal Serpong, apalagi 
ada live music yang secara rutin diadakan setiap 
malamnya. SMS memang cocok untuk menjadi 
tempat favorite berkumpul bersama teman dan 
juga keluarga. Saya ingin bertanya tentang cara 
agar bisa menjadi regular band yang tampil di 
stage yang ada di SMS. Apakah ada proses audisi 
yang dilakukan untuk band tersebut? Mohon 
infonya ya, Terima Kasih

Adissa, pamulang

* syarat dan Ketentuan berlaku. ** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan summarecon group dan anak usahanya.

untuK edisi Khusus ini, aKan diCari seBanYaK 10 (sepuluh) orang Yang Beruntung untuK 
memenangKan vouCher BelanJa sms masing - masing seBesar rp 150.000,-! 

GET oNlINEquIZ

DAN MENANGKAN 

KuiSnyA 
VOUCHER
BELANJA!

iKuti 

Temukan 8 perbedaan
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FlashBaCK FKs & sgwr 2016

KETENTuAN:
•	 temukan 8 perbedaan pada gambar diatas.
•	 Foto,  scan  atau   screenshoot   jawaban anda dan  kirim  
        melalui email ke pr_malserpong@summarecon.com    
        dengan subject email: SMSBlast Special Edition
•	 sertakan data anda berupa: nama lengkap sesuai kartu 

identitas, alamat dan nomor telepon.

•	 Jawaban ditunggu  sebelum  tanggal 10 september 2017. 
•	 10 (sepuluh) orang beruntung dengan jawaban yang 

benar dan sesuai persyaratan akan menjadi pemenang
•	 pastikan alamat email atau nomor telepon yang anda 

cantumkan dapat dihubungi oleh pihak manajemen sms 
untuk konfirmasi pemenang kuis.
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SPLASH BlAST

Kompetisi Lari
AjAng InternAsIonAl
lomba lari sudah menjadi 

event favorit bagi setiap 
kalangan baik wanita 
ataupun pria. saat ini 

banyak menjamur berbagai jenis 
perlombaan lari seperti color run, 
marathon,10k, 5k, dan
Obstacles Run. Buat anda para 
pecinta olahraga lari, yuk cek 
kompetisi lari tingkat internasional 
yang di gelar oleh beberapa 
negara.

pOKEMON RuN
Jenis lomba lari yang bertemakan 
karakter kartun pokemon ini 
termasuk jenis fun run, dalam 
pokemon run ini pemenang 
tidak di nilai dari durasi tercepat, 
karena pada saat berlari peserta 
diharuskan untuk mencari pokemon 
yang tersebar di berbagai tempat 
rute lari. pokemon run ini diadakan 
di F1 pit stop Building, singapura.

TOKYO MARAThON
Kalau lari di cuaca tropis sih 
sudah biasa, tapi apa ya rasanya 
jika ikut turnamen di cuaca yang 
dingin? Jika anda penasaran 
yuk ikuti tokyo marathon yang 
menjadi agenda rutin kompetisi 
lari di negeri matahari terbit 
ini. Jika anda berniat untuk 
ikut, disarankan untuk datang 
lebih awal agar bisa latihan dan 
menyesuaikan dengan cuaca di 
Jepang.

LONDON MARAThON
Kompetisi yang sejenis dengan 
world marathon majors, berbeda 
dengan kompetisi lari biasanya, 
london marathon ini memiliki 
tantangan dan kategori khusus 
seperti kategori kursi roda bagi 
para penyandang cacat yang 
memiliki hobi lari. Kompetisi 
ini sudah diadakan sejak 1981 
bertempatkan di london, inggris. 
Kompetisi ini juga tercatat dalam 
guinness Books of records, 
karena tidak hanya menggelar 
kompetisi lari, tapi ada juga misi 
sosial seperti acara penggalangan 
dana untuk amal bagi warga yang 
membutuhkan. 
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DYNAMiC NATuRAL
•	 discount 40% Kue Basah pkl 18.00
•	 discount 30% roti satuan pkl 

20.00
•	 Berlaku s/d 31 desember 2017

SOLARiA 
•	 disc 15% Credit Card permata 

minimal transaksi rp. 150.000 s/d 
28 Februari 2018

•	 Kredit & debit mandiri, Fiesta point 
hemat hingga 20% berlaku s/d 
desember 2017

SATE KhAS SENAYAN  
•	 setiap pembelian ketupat campur 

dengan menggunakan BCa card free 
es blewah

•	 lapar malam setiap hari mulai pkl 
21.00

•	 Beli 2 porsi sate free ½ porsi sate 
ayam daging dengan menggunakan 
kartu kredit BCa

•	 s/d Juni 2017
SAGOO KiTChEN 

•	 disc 10% member ssC 
(summarecon serpong Club)

•	 s/d 31 desember 2017

piZZA huT 
•	 duet hemat reguler rp. 165.000 / 

large rp. 220.000

TORi iChi
•	 BCa card disc 15% untuk 

semua jenis set menu minimal 
rp.100.000 (before tax & service)

pANCiOuS pANCAKE
•	 Beer disc 30%  senin – Jumat pukul 

17.00 wiB s/d last order berlaku 
s/d 13 agustus 2017

hONG TANG 
•	 ouB card 25% minimal transaksi 

100.000 s/d 31 desember 2017

hAAGENDAZS  
•	 hari senin buy 1 get 1 dengan BCa 

card. Berlaku s/d april 2018
•	 Join member haagen dazs / top 

up dengan kartu kredit BCa dapat 
reward 50% dari nilai top up. 
Berlaku s/d april 2018

•	 telkomsel point 200 point @25.000. 
Berlaku s/d 31 desember 2017

EXCELSO 
•	 standart Card disc 30%. valid until  

15 sept 17
•	 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

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

pOKA RiBS
•	 phappy hour disc 20% senin – 

jumat pukul 10.00 wib s/d 15.00 
wib

•	 Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3

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

SuNNY SiDE up
•	 setiap pembelian omurice free 

ocha

FiSh & CO
•	 anZ min. 500.000 mendapatkan 

potongan 100.000 s/d 30 
november 2017

PROMO  TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE AGUSTUS 2017

PROMO TENANT 1 & 2 PERIODE AGUSTUS 2017

LANTAI GF     
C&F pERFuME

•	 disc. up to 70% 

MOThER CARE
•	 special offer buy 2 get 1 free 

(selected nursery items)

viONi LiviNG & vL BRiO
•	 sale 30% selected item.

SAiNT JAMES
•	 enjoy 20% oFF st James white 

platinum collection with min. 
purchase of idr 1.000.000.

vivERE
•	 disc 25% + 10% + additional up to 

idr 1 mio with BCa Card

ShAGA
•	 disc. up to 70%

LANTAI 1   
CLARKS

•	 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)

KEEvE
•	 disC up to 40% 

FuLLTiME
•	 discount 50% !! selected item.          

(di setiap Jumat-minggu)

LA ChRiSTiE
•	 sale up to 70% 

MiNiMAL
•	 sale !! (selected items)
•	 s/d stock habis

vNC
•	 slippers & sandals 2 for rp 299.000

BEAuTY BOX
•	 disc. up to 50% (item tertentu)

ChARLES AND KEiTh
•	 disc. up to 50% 

GAuDi
•	 get Cashback idr 250.000 wtih min 

purchase idr 800.000 

hAMMER
•	 disc 20% untuk setiap pembelian      

1 produk (shoes/bag/apparel)
•	 disc 30% untuk setiap pembelian      

2 produk (shoes/bag/apparel)
•	 disc 40% untuk setiap pembelian 

3 atau lebih produk (shoes/bag/
apparel)

piNK SuGAR
•	 disc. up to 60%

NiKE
•	 disc. up to 40%  (selected item)

SKELLY
•	 disc. up to 50% 

LANTAI 2   
MOM & BAB 

•	 sale up to 40%
•	 *selected item sampai penghabisan 

stocK

SAMWON EXpRESS 
•	 BuY 2 get 3 For all Food

RAA ChA
paket mantap

•	 mantap 1 (paket raa Cha 2 + Beef 
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)

iChiBAN SuShi
•	 Buy 1 ramen (spicy ramen -           

rp 39.000,-) get 1 katsu roll

BuCChERi
•	 Buy 2 get 1 Free *

GiOvANNY
•	 Buy 1 get 1 Free

uRBAN CLuB
•	 disc. 50% selected items

promo
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Classic Topokki

32000
Classic Topokki

32000

Visit Us: Summarecon Mal Serpong 2, Ground Floor T: (021) 2931 0434
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dIRECTORy dIRECTORy

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)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
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) 
Kettler (GF-06) - 54200678
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Miss Mondial (GF-223B) - 29310419
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688

Planet Sports (GF-07) – 5464551
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222) - 
29310464/29310474  
Star Studio (GF-238) - 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) - 29310530
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) - 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) - 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) - 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

ReTAil & OTheR SeRviCeS

FAShiOn

FOOD & BeveRAGeS

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)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) - 29310612

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

PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 ) 
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Share Tea  (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)

Bridges Eyewear (GF-26) - 54210896
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Miss Mondial (GF- 223B) - 29310419 / 
29310420
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657

Optik Tunggal (GF-209) - 5420 3009
Royale Jewellery (GF - 33 ) - 5421 1600
Rose Jewellery (GF-246) -
29310700 / 29310701 
Swan Jewellery (GF-239) - 2917 1020 / 
2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571 / 29310572
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 & Olivia Burton (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) - 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Parama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gaudi (1F-16) – 29543828
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
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) - 29310447
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
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Someday ( 1F-31) - 5461915
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 Goods Supply (1F-239&24) - 29310496 /
29310683
Tira Jeans (1F-237 SMS ii) – 29310686
Tutu Nail (1F-iC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
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
Biang Kerok (DGF-17C) - 5461986
Bread Life (GF-247) - 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A) - 
29310647/29310659

Carl's Jr (DGF-21A) - 29310411
Chir-Chir Fusion (DGF-210) - 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
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
Gyoza Bar (DGF-205)
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) - 29310431

Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) - 29310466
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

Johnny Andrean (1F-32) - 54620339
Keeve (1F-iC05A)
My Feet (1F-iC09)
Nailtrix (1F-18) - 29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) - 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
OWL (1F-202) - 29310616

Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Shirley Beauty (1F-17e) – 29310719 
/29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C) - 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Vafito (1F-19) - 5471416
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

ReTAil & OTheR SeRviCeS

Basement

Ground floor

FIRST floor

Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-17) - 5461417
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
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112 
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) - 29310393
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 Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
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

Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 
29543832

First Love Pattisserie (1F-07A) - 29171027
Lemonyade (1F-1C11)  
Mamapao (1F-iC 11)  

Njonja Besar (1F-iC 12)
Sushi Tei (1F-215 - 217) - 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687

FAShiOn
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Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) - 29171036
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A) - 54213507
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
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) - 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913

Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) - 29310682
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) - 5460866 / 5463198

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

Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) - 5466338
Hardware (2F - 209)  - 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Kids Icon ( 2F237) - 9310476
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) - 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) - 54204259
Chicken Rice (FC-09)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)

Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
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 ) 
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)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
Laksa Sari (FTA-07)
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
Okirobox (2F-01A)
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) 

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

Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) 
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)

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) 

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Duck House (Unit 20
Kedai Joglo (Unit 11)

Kuliner Rusmini (Unit 03)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)
Seafood 99 (Unit 01 - 02) 
Soto Pak Hapid (Unit 12) 

Tasty Ala Untar (Unit 16) 
WAKACAO (Unit 05)
Waroeng Betawi Ibu Rudy (Unit 10)

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
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Jl. Wanagiri, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali 80364

@samastabali@samastabali www.samastabali.com   T +62 361 446 8600

Above Eleven
Bali's first Peruvian Japanese Rooftop Bar & Restaurant
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