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Be Our Friends On
  Summarecon Mall Serpong (SMS)

  @SMS_Serpong

  sms_serpong

  www.malserpong.com

Pertengahan tahun biasanya dimanfaatkan sebagai momen liburan. Mengingat 
si kecil sedang liburan sekolah. Jika mencari kota wisata yang bisa menambah 
pengetahuan buah hati, wajib membaca artikel Travelers edisi ini. Tidak salah 
kan, rekreasi sekaligus menambah wawasan. Baca kota mana yang wajib 

Anda kunjungi dalam artikel Travelers edisi ini.

Setelah lama menikmati liburan, biasanya si kecil cenderung malas untuk kembali ke 
rutinitas sekolah. Coba baca trik untuk kembali membangkitkan semangat buah hati 
kembali belajar di sekolah dalam rubrik Family Info ya.

Tren Dad Sneakers, hadirnya Daiso dari Jepang dan resto Foek Lam di SMS, 
nikmatnya The Best Lamian in Town ala Golden Lamian, belajar dari wanita inspiratif  
Indonesia, Najwa Shibab, dan masih banyak informasi lain dapat Anda baca review-
nya dalam SMSBlast edisi Juni 2019 ini. 

Jangan lupa, menangkan kuis berhadiah voucher belanja Summarecon Mall Serpong 
untuk lima orang yang beruntung di edisi ini. Jadi, baca sampai habis ya.

Have a good day, all!
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Pesta 
musim Panas 
ala scientia 
square Park

Scientia Square Park (SQP) kembali 
mempersembahkan Scientia Summer 
Party, sebuah program rutin yang 
disiapkan untuk menemani liburan 
tengah tahun anak sekolah. Dimulai 
dari tanggal 5 Juni hingga 28 Juli 2019, 
SQP akan memberikan beragam 
keseruan dalam bentuk pesta musim 
panas yang menyenangkan.
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Hot on sms

Anak-anak dapat mencoba 
keseruan bermain Bubble Foam 
Party dan Watergun Party, yang 

akan hadir setiap akhir pekan dan libur 
nasional. Selain itu, kegiatan lain yang 
dapat dinikmati di Scientia Summer Party 
adalah Treasure Hunt pada tanggal 15 Juni 
dan 16 Juli 2019. 

Dalam rangkaian acara Scientia Summer 
Party, SQP juga akan kembali menghadir-
kan Pets Day Out, yang digelar bagi pets 
lover agar dapat menghabiskan waktu 
berkualitas dengan hewan peliharaannya. 
Pengunjung diizinkan membawa binatang 

peliharaannya untuk turut berpartisipasi, 
dan jenis hewan peliharaan yang dibawa 
pun bisa bermacam-macam, mulai dari 
anjing, kucing, burung, hingga hewan 
jenis reptil. 

Tak hanya itu, Scientia Summer Party 
juga akan dimeriahkan oleh Bubbleman 
Show dan penampilan spesial dari Zara 
Leola, pada tanggal 6 Juli 2019.

Seluruh rangkaian acara dalam event 
ini dipastikan dapat menjadi alternatif  
liburan dan momen yang tepat untuk 
menghabiskan waktu berkualitas bersa-
ma keluarga. Yuk, berkunjung ke Scientia 
Square Park dan nikmati hangatnya libur 
musim panas ala Scientia Summer Party. 
Happy holiday!
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Turut menyambut bulan suci Ramadhan, Summarecon 
Mall Serpong kembali sukses menggelar rangakaian event 
bertajuk Ramadhan Shopping Festival yang berlangsung 
pada tanggal 6 Mei hingga 16 Juni 2019. 

menilik kembali 
rangkaian acara 
ramadhan 
shopping Festival 
summarecon mall 
serpong

Event ini dibuka dengan penampilan 
dari Rampak Bedug dan Tari Sufi 
di panggung SOUQ Pasar Malam. 
Selain itu, masih di panggung 

yang sama, penampilan Tari Saman 
hadir untuk menemani santai sore para 
pengunjung. Tidak hanya di panggung 
SOUQ Pasar Malam, rangkaian acara 
Ramadhan SMS juga turut memeriahkan 
panggung Broadway di Downtown 
Walk dengan penampilan Marawis, 
Nasyid & Akustik Religi. Suasana hangat 
yang dipadu dengan alunan lagu religi 
membuat pengunjung semakin betah 
mengabiskan waktu ngabuburit di 
Summarecon Mall Serpong.

Menunjukkan waktu berbuka puasa, area 
SOUQ Pasar Malam terlihat dipadati 
pengunjung yang mencari hidangan 
berbuka melalui program menarik 
Skakmat (SOUQ Makan Enak dan 

Hemat) dengan potongan harga 30% 
untuk beberapa menu pilihan. Beberapa 
pengunjung juga terlihat di Salsa Food 
City untuk mencari suasana berbuka 
yang berbeda, dengan menikmati promo 
Segar Ramadhan yang memberikan 
keistimewaan bagi pengunjung 
mendapatkan dua botol minuman secara 
gratis untuk berbuka.

Tentunya, Summarecon Mall Serpong 
semakin melengkapi kemeriahan 
Ramadhan kali ini dengan event One Day 
Sale pada tanggal 18 dan 25 Mei 2019 
dengan potongan harga hingga 80%. Hal 
ini disambut antusias oleh pengunjung 
karena tidak hanya harga spesial yang 
ditawarkan, namun pengunjung yang 
berbelanja minimal Rp 500.000 juga 
akan mendapatkan satu kupon yang 
akan diundi untuk memenangkan 
kesempatan wisata ke Dubai. Seru sekali 
ya, SMSLovers! Kira-kira akan ada apalagi 
ya tahun depan?

SMSBLAST MAgAzine - Juni 2019 Juni 2019 - SMSBLAST MAgAzine12 13

last event sms



Bagi anda yang sedang mencari perlengkapan rumah 
tangga, dapur hingga perlengkapan alat tulis, atau 
sekedar mencari barang yang lucu dan unik, tentunya 
tidak boleh melewatkan daiso. daiso merupakan 
toko asli Jepang yang menyediakan hampir 100.000 
produk yang 40% barangnya merupakan barang 
import. 

Find Your 
StuFF at 
daiSo

Berawal dari toko kecil berupa 
vending machine yang berisikan 
barang seharga 100 Yen pada 

tahun 1972 oleh Hirotak Yano, Daiso 
kemudian berdiri pada tahun 1977. 
Uniknya, di Daiso, Anda tidak perlu 
khawatir soal harga yang dibanderol. 
Pasalnya, semua harga barang yang 
ada di Daiso dihargai sama rata yaitu              
Rp 28 ribu. Meskipun dengan harga yang 
terjangkau, semua produk yang ada di 
Daiso tentu memiliki kualitas yang tinggi 
dan didatangkan langsung dari Jepang. 

Hingga kini, Daiso memiliki kurang lebih 
2.800 gerai di seluruh dunia. Desain 
toko Daiso yang simple namun rapi,  
membuat pengunjung lebih mudah 
menemukan produk yang dibutuhkan.

Di Indonesia sendiri, Daiso sudah 
memiliki gerai di beberapa Mal, salah 
satunya kini di Summarecon Mall 
Serpong. Jadi bagi Anda yang berdomisili 
di Tangerang dan sekitarnya, yuk lengkapi 
kebutuhan Anda di Daiso, lantai 2, 
summarecon Mall serpong.
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YANG DIGANDRUNGI 
PARA MILLENNIAL 
DAN FASHIONISTA

in style

apakah anda salah satu pecinta sneakers? 
Jika ya, pasti anda mengetahui tren yang saat 
ini sedang populer, yaitu dad sneakers. istilah 

dad sneakers muncul karena sepatu sport 
yang pertama kali muncul di era ‘90-an ini lebih 

populer di kalangan pria kala itu. 

Memiliki desain sol yang tebal 
dan bulky, Dad Sneakers sempat 
dianggap sebagai ‘fashion 
crime’ dan jauh dari kata stylish. 

Bahkan, sneakers model ini pernah dijuluki 
ugly sneakers karena bentuknya yang 
terlihat kuno dan cenderung membuat kaki 
terlihat lebih pendek saat dipakai.

Siapa sangka, sneakers yang sempat dijuluki 
‘jelek’, kini berubah menjadi tren sneakers 
baru dikalangan fashionista, khususnya para 
millennial. Sejak akhir 2017 hingga saat ini, 
tren Dad Sneakers telah bermunculan di 
mana-mana dan menjadi sangat populer. 
Mulai dari fashion influencer, model, dan 
selebriti pernah terlihat memakai Dad 
Sneakers.

Balenciaga Triple S merupakan sepatu 
keluaran Balenciaga yang menjadi salah 
satu Dad Sneakers paling populer. Sepatu 
ini pertama kali diperlihatkan di runway 
Fall/Winter 2017 menswear. Triple S sendiri 
merupakan singkatan dari Triple Sole, 
karena sepatu ini memiliki tiga lapis sol 
yang saling bertumpuk. Hal ini berbeda 
dengan rancangan Balenciaga sebelumnya 
yang identik dengan gaya sleek dan 
minimalis. Keberanian Balenciaga keluar 
dari ciri khas rancangannya tersebut, 
disambut manis oleh para pencinta fashion 
karena banyak fashion influencer maupun 
selebriti yang memburu sneakers Triple S 
hingga sold out. Sejak saat itu, Balenciaga 
dikenal sebagai pionir tren Dad Sneakers 
untuk brand fashion high-end.

Brand sportswear lainnya seperti 
Nike, Reebok, Skechers dan New 
Balance sebenarnya sudah cukup lama 
meluncurkan sneakers sejenis ini. Pada 
2013, Raf  Simons berkolaborasi dengan 
Adidas menciptakan Dad Sneakers yang 
diberi nama Ozweego. Sneakers bulky dan 
besar itu juga memiliki tiga sol terpisah 
dan bertumpuk, namun warnanya lebih 
monokrom dan halus. Memasuki akhir 
2017, Dad Sneakers mulai dilirik oleh 
brand high-fashion untuk jadi salah satu 
highlight koleksinya, seperti: Balenciaga 
dengan Triple S-nya, lalu menyusul Prada, 
Common Projects, Gucci, Lanvin, Dior 
Homme dan Acne Studios.

Tingginya popularitas Dad Sneakers tak 
lepas dari pengaruh para fashion influencer 
dan selebriti terkenal melalui media sosial, 
serta budaya street fashion yang memang 
kini menjadi elemen paling kuat dalam 
mempengaruhi pasar serta tren berbusana.  

Apakah Anda tertarik membeli Dad 
Sneakers?

TREN 
‘DAD SNEAKERS’
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land of Zoomoov, 

Summarecon mall Serpong

Bella
Top & Jumpsuit 

by STAR Department Store

“
TrisTan
Shirt and Pants 
by STAR Department Store
T-shirt by Coconut Island

Education is the key 
to unlocking the 
world, a passport to 
freedom

–   Oprah Winfrey –
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Bella
Dress by STAR Department Store

TrisTan
Long Sleeve T-shirt and Short 

by STAR Department “
“

You have brains 
in your head. You 
have feet in your 
shoes. You can 
steer yourself 
any direction you 
choose

– Dr. Seuss  –

A journey of a 
thousand miles 
begins with a 
single step

–  Confucius–

 
land of Zoomoov

Summarecon mall Serpong

 
land of Zoomoov

Summarecon mall Serpong
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“
TrisTan
Shirt by Coconut Island

TrisTan
Shirt and Pants by STAR 

Department Store

Bella
T-shirt and Pants by STAR 

Department Store

Bella
Shirt and Pants 
by STAR Department Store

Children must 
be taught how 
to think, not 
what to think

–Margaret Mead –

What makes a 
child gifted and 

talented may not 
always be good 

grades in school, 
but a different way 

of looking at the 
world and learning

Chuck Grassley
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Summarecon mall Serpong
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TrisTan
Shirt, Sweater, & Pants 

by STAR Department Store

Seeing is 
believing, but 
sometimes the 
most real things 
in the world are 
the things we 
can’t see

– The Polar Express–

The goal of education 
is not to increase 

the amount of 
knowledge but 
to create the 

possibilities for a child 
to invent and discover

–Jean Piagetn–

Bella
Top, Outer, and Pants 

by STAR  Department Store

 
land of Zoomoov

Summarecon mall Serpong

 
land of Zoomoov

Summarecon mall Serpong
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mie tarik atau yang lebih 
dikenal dengan lamian, 
merupakan salah satu 
jenis mie khas china yang 
populer di seluruh dunia. 
yang membuat lamian 
spesial adalah mie ini dibuat 
langsung dengan tangan, 
bukan dengan mesin. 

taste tHe food

Golden Lamian:

Proses pembuatan lamian sendiri 
kerap menjadi tontonan menarik bagi 
konsumen, karena caranya yang terkesan 
akrobatik. Di daerah Tangerang dan 
sekitarnya, Anda nggak akan sulit untuk 
menemukan lamian. Namun, hanya 
beberapa gerai saja yang bisa disebut 
lezat. Salah satu restoran yang menjadi 
tempat favorit pecinta lamian adalah 
Golden lamian. 

Golden Lamian merupakan tempat 
terbaik untuk mencicipi aneka olahan 
lamian autentik dengan harga terjangkau. 
Kelezatan Menu lamian di Golden 
Lamian mampu membuat perut kenyang 
dan hati bahagia. Beberapa menu favorit 
yang wajib Anda coba adalah Lamian 
Sapi, Lamian Rica-Rica, dan Nasi Hainan 
Combo.

Buat SMSLovers yang belum pernah 
mencoba, pastikan Anda segera ke 
Golden lamian - summarecon 
Mall serpong, lantai 2 ya. Siap-siap 
terlena dengan tekstur mie lamian yang 
khas dan kuahnya yang super gurih!

in Town!

The Best 
Lamian
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taste tHe food

Pada awal bulan Juni 2019 ini, Foek Lam 
baru saja membuka flagship store-nya di 
area Flavor & Field, Summarecon 

Mall Serpong, lantai dasar. Konsepnya 
yang menarik dan megah menjadikan Foek 
Lam sebagai tempat makan yang cocok 
untuk mencicipi kelezatan hidangan chinese 
food bersama keluarga dan kerabat. Selain 
itu, variasi makanannya juga beragam, serta 
memiliki rasa yang juara dan bikin jatuh cinta.

Mulailah dengan appetizer andalan dari Foek 
Lam seperti dimsum, steamed mantau, fried 
pumpkin stick with salted egg, dan fried prawn 
roll. Kemudian manjakan lidah Anda dengan 
berbagai macam variasi hidangan chinese 
food dan seafood yang segar. Oh-so-delicious!

Biar makin seru, ajak juga keluarga serta 
kerabat Anda untuk makan di Foek Lam ya, 
SMSLovers!

sedang mencari restoran 
terbaik untuk menikmati 
hidangan chinese food? 
ingin mencoba masakan 
ala sichuan yang pedas 
namun terasa mantap? 
atau ingin makan bareng 
keluarga namun nggak berat 
di ongkos? Jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan di 
atas adalah foek lam!

Dimsum 
dan Chinese 
Food Lezat 
ala Foek Lam
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Waktu liburan yang cukup lama tentu akan membuat si 
kecil harus kembali membiasakan diri dengan rutinitas 
selama musim sekolah, seperti bangun pagi, tidur tepat 

waktu, membereskan buku hingga kembali belajar. 

Usai Liburan, Begini Cara 
Agar Si Kecil Kembali 
Semangat Bersekolah

Kegiatan selama liburan memang 
sering membuat si kecil lupa 
terhadap kegiatan di sekolah, 

sehingga membuat mereka seringkali 
malas untuk kembali sekolah seusai 
liburan. Untuk membuat si kecil 
kembali semangat setelah liburan, 
berikut beberapa cara yang dapat 
Anda lakukan.

Menerapkan Waktu tidur 
yang Cukup
Kurangnya waktu tidur dianggap 
menjadi pemicu anak tidak 
bersemangat sekolah, karena itu 
selama liburan baiknya orang tua 
menghindari tidur yang larut di 
malam hari sehingga si kecil bisa 
mendapatkan waktu tidur yang 
cukup, yaitu selama 8 jam tiap 
malamnya. Rutinitas ini dilakukan 
konsisten hingga nanti waktunya 
mulai masuk sekolah.

Biasakan MeMBaCa
Walaupun sedang liBuran
Membaca buku selama liburan 
menjadi salah satu upaya untuk 
membuat si kecil tetap berpikir dan 
mengasah otaknya walau sedang 
liburan. Dengan rajin membaca 
buku akan membuat si kecil terbiasa 
dengan pola kegiatan belajar selama 
sekolah.

Menyiapkan peralatan sekolah 
BersaMa
Dengan menyiapkan peralatan 
sekolah bersama akan membuat 
si kecil mengingat bahwa ia akan 
mulai pergi ke sekolah. Hal ini juga 
akan membuat si kecil bersemangat 
untuk sekolah. Tidak ada salahnya 
membelikan peralatan belajar 
baru untuk semakin meningkatkan 
semangatnya untuk kembali ke 
bangku kelas.

Mengingatkan keMBali 
kegiatan di sekolah
Dengan mengajak si kecil mengulang 
pelajaran di sekolah akan membuat 
mereka bersemangat, terlebih 
lagi jika diingatkan pada keseruan 
bermain bersama teman-teman, 
bertemu dengan guru dan kegiatan 
menyenangkan lainnya yang ada di 
sekolah.

Mengantarkan anak di hari 
pertaMa Bersekolah
Dan yang terakhir, mudah namun 
memiliki pengaruh ialah dengan 
mengantarkan anak ke sekolah. 
Selama perjalanan menuju sekolah, 
orang tua dapat membagikan cerita 
yang dapat membuat si kecil lebih 
semangat untuk bersekolah.

Itulah lima cara untuk membuat si 
kecil kembali semangat bersekolah 
seusai liburan, selamat mencoba!
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meskipun sedang berpuasa, 
tubuh kita harus tetap berada 
dalam kondisi yang sehat dan 
bugar agar dapat menjalani 
beragam aktifitas sehari-hari. 
salah satu bentuk untuk 
menjaga kebuagaran tubuh 
adalah dengan berolahraga. 

let’s Workout

4 JENIS 
OLAHRAGA 
YANG BAIK 

UNTUK 
TUMBUH 

KEMBANG 
ANAK

Perkembangan gadget dan teknologi 
digital yang ‘menjajah’ anak-anak saat 
ini harus bisa difilter dengan kegiataan 

olahraga. Untuk  membuat si kecil menjadi 
lebih banyak bergerak dan lebih sehat, 
sebaiknya Anda membantunya menyelipkan 
jadwal olahraga di dalam aktifitasnya. 

Olahraga memang menjadi salah satu 
hal penting yang wajib untuk dilakukan 
anak-anak. Apalagi saat usia sekolah dasar, 
yaitu 6—12 tahun, anak-anak mengalami 
perkembangan motorik kompleks dan 
koordinasi otot yang pesat. Mereka juga 
mengalami perkembangan koginitif  yang baik 
untuk berpikir lebih logis. 

Oleh karenanya, olahraga dapat 
membantu memaksimalkan potensi 
tumbuh kembang mereka. Beberapa 
jenis olahraga yang diyakini bisa membuat 
tumbuh kembang anak jadi lebih baik, 
selain itu juga bisa membuat anak menjadi 
lebih sehat secara jasmani dan rohani. 

Berikut 4 jenis olahraga yang baik untuk 
tumbuh kembang anak:

Berenang
Olahraga renang sangat baik jika diajarkan 
sejak usia muda, sebab ini akan menambah 
keahlian  anak tentang keamanan di 
dalam air (water safety). Berenang dapat 
memperkuat otot, fleksibilitas, serta 
membentuk postur tubuh yang baik bagi 
anak. Selain itu, Renang juga digunakan 
sebagai terapi untuk mengurangi efek 
cidera dari olahraga lain, lho. 

lari
Lari adalah dasar dari hampir semua 
olahraga. Semua orang dapat 
melakukannya, termasuk si kecil. Olahraga 
lari juga mudah dilakukan di beberapa area 
seperti area perumahan, lapangan, dan 
di jalan raya saat berlangsungnya car free 
day. Lari akan memperkuat otot kaki anak, 
serta melatih keseimbangan dan menjaga 
berat badan anak agar tetap ideal.

sepak Bola dan Basket 
Permainan sepak bola dan basket 
sepertinya paling banyak digemari oleh 
anak-anak, sehingga Anda tidak perlu susah 
payah untuk mengajak si kecil berolahraga. 
Sepak Bola dan Basket akan meningkatkan 
daya tahan kardiovaskular, memperkuat 
otot tangan dan kaki, menambah 
fleksibilitas, serta meningkatkan koordinasi 
mata, tangan, serta keseimbangan. 
Anak juga dapat belajar bekerja sama, 
kedisiplinan, dan keadilan (fairplay)

in line skate
Olahraga in line skate atau yang lebih 
dikenal dengan sepatu roda dapat 
dilakukan oleh anak laki-laki maupun 
perempuan. Jika anak Anda merupakan 
pribadi yang lincah, sepertinya olahraga 
ini patut untuk dicoba. Dengan in line 
skate, anak akan belajar untuk melatih 
keseimbangan, core strength, serta dapat 
menjaga postur tubuh yang baik. 

Selain itu manfaat untuk pertumbuhan fisik, 
olahraga juga mengajarkan si kecil untuk 
berkomunikasi, mengambil keputusan, 
komitmen, memperbaiki suasana hati 
(mood), dan meningkatkan rasa percaya 
diri mereka. Olahraga juga dapat membuat 
anak Anda terhindar dari risiko obesitas, 
depresi, penyakit jantung, dan diabetes.  
Yuk mulai arahkan si kecil untuk hidup 
sehat dengan rajin berolahraga!
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NAJwA SHIHAB 

close uP

siapa yang tak mengenal sosok jurnalis yang terkenal pintar dan kritis, najwa shihab? 
Wanita kelahiran makassar, 16 september 1977 ini memiliki karir yang gemilang di ranah 
jurnalistik indonesia. sebagai bukti, sudah tak terhitung berapa banyaknya bintang tamu 

ternama yang pernah ia wawancarai.

sumber: idntimes.com

Belajar dari KesuKsesan 
Wanita inspiratif indonesia

Najwa Shihab memang tidak bisa 
dilepaskan dari dunia jurnalistik 
yang sudah membesarkan 

namanya. Lulus sebagai sarjana hukum, 
perempuan yang akrab dipanggil Nana 
ini pertama kali menjejakkan karier 
sebagai reporter di salah satu stasiun 
TV berita. Di sini, Ia lantas mengasah 
kepiawaiannya menjadi reporter, anchor, 
hingga host program. Dengan gayanya 
yang khas dan kritis, tentu saja Najwa 
Shihab sukses menghadirkan pesona 
tersendiri di hati masyarakat tanah air.

Kali ini, dari kehidupan seorang Najwa 
Shihab, ada banyak pelajaran yang dapat 
kita teladani, diantaranya:

TeMukan Passion Dan 
HiDuP Di DalaMnya
Jurusan kuliah tidak selalu sejalan 
dengan pekerjaan yang digeluti. Hal 
itu juga terjadi pada Najwa Shihab. 
Ia memilih berkarier sebagai seorang 
jurnalis dibanding terjun ke dunia 
hukum. Padahal, Najwa merupakan 
lulusan Sarjana Hukum dari Universitas 
Indonesia (UI). Hal ini dilakukan Nana 
karena menjadi seorang jurnalis dianggap 
lebih sesuai dengan passion-nya.

selalu Tekun
Memulai karirnya pada tahun 2001, 
Najwa tetap tekun menjalankan 
passionnya sebagai seorang jurnalis 
hingga saat ini. Hal itulah yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam 
sekolah, kuliah maupun pekerjaan, 
lakukan semuanya dengan tekun dan 
sepenuh hati. Tidak ada hasil yang 
mengkhianati usaha.

ikuTi keGiaTan yanG 
MeninGkaTkan kualiTas 
Diri Dan MeMPerluas 
relasi
Sejak sekolah, Najwa sangat aktif  ikut 
organisasi. Terlihat sekali bahwa dia 
selalu suka mengembangkan diri dan 
memperluas relasi dari kegiatannya ini. 
Sebagai anak muda, kita juga seharusnya 
meningkatkan kualitas diri dengan 
ikut berbagai organisasi atau bahkan 
komunitas yang bermanfaat, untuk 
mengembangkan diri menjadi jauh lebih 
baik.

Berani keluar Dari Zona 
nyaMan
Najwa menempuh pendidikan S2-nya di 
Australia. Tinggal jauh dengan keluarga, 

perbedaan musim, menjadi orang asing 
di tempat baru tentu tidaklah mudah. 
Dia mengajarkan kita sebagai anak muda 
untuk berani keluar dari zona nyaman. 
Dengan keluar dari zona nyaman kita 
bisa menjadi orang yang lebih tegas dan 
berani menentukan apapun yang terjadi 
dalam hidup kita sendiri. 

MeMPunyai DeDikasi Dan 
loyaliTas
18 tahun berkarya di ranah jurnalistik, 
Najwa mengajarkan kita untuk 
memiliki dedikasi dan loyalitas yang 
tinggi tentang apa saja yang kita 
lakukan. Bagaimanapun pekerjaan 
yang dipercayakan kepada kita, sebisa 
mungkin kita harus melakukan yang 
terbaik. Bukan untuk atasan atau orang 
lain, tapi untuk diri kita sendiri.

Menjadikan orang lain sebagai sumber 
inspirasi tentu bisa meningkatkan 
kualitas diri sendiri. Siapa tahu, dengan 
sosok Najwa Shihab yang inspiratif  
ini dapat membuat kita semakin 
termotivasi untuk mencapai kesuksesan 
meskipun dengan cara yang berbeda. 
Jangan menyerah ya SMSLovers!
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PRODucTiOn
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DiRecTOR
simon kinBerg
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soPHie turner
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James mcavoy
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tom Holland
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samuel l Jackson

Sekuel film Men In Black akhirnya 
akan tayang pada pertengahan 
Juni mendatang.  Men in Black: 
international. 

 Agen M (Tessa Thompson) yang terkesan 
dengan cara kerja agen rahasia Men in 
Black International menemukan markas 
organisasi tersebut. Dia kemudian direkrut 
menjadi agen baru setelah memohon 
kepada anggota MIB.

Di misi pertamanya, Agen M mendapat 
perintah untuk menemani Agen H 
(Chris Hemsworth) ke London, 
Inggris. Agen H digambarkan sebagai 
agen terbaik di organisasi penumpas 
alien jahat tersebut. Keduanya pun 
dibantu oleh Liam Neeson yang 
memerankan kepala cabang Men in 
Black International di Inggris.

Dalam petualangan baru ini, Agen M dan 
H harus mengatasi ancaman terbesar 
mereka hingga saat ini, yaitu mata – 
mata yang ada dalam organisasi MIB.

Penasaran dengan aksi perdana Chris 
Hemsworth dan Tessa Thompson di 
film MIB ini SMSLovers? Anda sudah 
dapat menyaksikannya di bioskop 
Cinema XXi, summarecon Mall 
serpong ya!

X-Men Dark Phoenix adalah film X-Men yang paling 
intens dan emosional yang pernah dibuat, karena film ini 
adalah puncak 20 tahun film X-Men dimana keluarga mutan 
harus menghadapi musuh yang paling dahsyat. Musuh 
tersebut adalah salah satu keluarga X-Men sendiri. Dalam 
film ini, Jean Gray (Sophie Turner) berevolusi menjadi 
Dark Phoenix yang ikonik. Pada saat misi penyelamatan 
yang mengancam jiwa di luar angkasa, Jean ditabrak oleh 
kekuatan kosmik yang mengubahnya menjadi salah satu 
mutan yang paling kuat. Bergulat dengan kekuatan yang 
semakin tidak stabil serta iblis pribadinya sendiri, Jean 
kehilangan kendali, menghancurkan keluarga X-Men dan 
mengancam akan menghancurkan tatanan planet. Akankah 
Prof  Charles Xavier ( James McAvoy) berhasil menaklukan 
“musuh” yang paling kuat tersebut?

Koboi favorit semua orang, Sherfif  Woody (Tom Hanks) 
bersama dengan seluruh  teman-teman baiknya seperti 
Buzz Lightyear (Tim Allen) dan Jessie ( Joan Cusack), 
senang dengan pemilik manusianya yang baru, Bonnie, 
sampai sebuah mainan baru yang bernama “Forky” tiba 
di kamarnya. Forky menganggap dirinya adalah bukan 
mainan sama sekali. Hal tersebut sangat berbeda dengan 
Woody yang selalu percaya tentang dirinya di dunia 
mainan tersebut dan yang menjadi prioritas bagi Woody 
adalah menjaga anak manusianya, yaitu Andy dan Bonnie. 
Tapi, ketika Bonnie menambahkan sebuah mainan 
baru bernama Forky di kamarnya, sebuah petualangan 
bersama teman lama dan baru akan menunjukan kepada 
Woody seberapa besarnya dunia ini bagi sebuah mainan.

Film spider-Man: Far From Home ini menceritakan tentang 
kehidupan Peter Parker (Tom Holland) setelah para Avengers 
melawan Thanos di Avengers: End Game. Film ini bermula pada 
saat Peter Parker sedang melakukan perjalanan musim panas ke 
Eropa bersama teman – temannya dan wanita yang dicintainya, MJ. 
Namun dalam perjalanan tersebut, Peter Parker justru bertemu 
dengan hal – hal yang aneh dan pada akhirnya Ia harus bekerjasama 
dengan Mysterio. Mysterio ( Jake Gyllenhaal) adalah seorang 
ilusionis yang mengenakan mangkok akuarium raksasa di kepalanya. 
Jika mengikuti alur cerita di komik, sosok Mysterio seharusnya 
menjadi musuh Spider-Man, namun di film ini kabarnya Mysterio 
akan bahu membahu dengan dengan Spider-Man dan Nick Fury 
(Samuel L Jackson) untuk memecahkan misteri dan kekacauan 
yang terjadi akibat ulah Thanos. Di satu sisi, Ia tengah melakukan 
perjalanan musim Panas ke Eropa bersama dengan MJ, di sisi lain 
Spider-Man harus menghadapi musuh – musuh misterius dari alam 
multiverse lain bersama Mysterio. Akankah Peter Parker dapat 
menyelesaikan dua masalah pelik tersebut?
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Dear ToMorrow: 
noTes To My FuTure selF 
Penulis :  Bentang Belia

Cara BerBaHaGia 
TanPa kePala
Penulis :  Henny Triskaidekaman

Pamungkas

I Don’t Care 
Kolaborasi Ed Sheeran dan Justin Bieber

“Uang takkan pernah cukup . Waktu selalu saja 
lebih sempit daripada celana. Tubuh kita fana. 
Bagaimana solusinya? Tebang masalahmu, Bebaskan 
kepalamu.”

Kalimat di atas tersemat di salah satu halaman 
novel terbaru Triskaidekaman, yang berjudul Cara 
Berbahagia Tanpa kepala. Absurd adalah 
kata yang mungkin bisa mewakili novel ini, karena 
Triskaidekaman mengajak pembaca memasuki 
dunia di mana sosok Sempati, si tokoh utama, 
terlalu lelah menghadapi hidup. Menghadapi hal 
yang menurutnya tak lagi punya jalan keluar, selain 
menceraikan si kepala dari tubuh. Karena Sempati 
selalu berpikir kepalanya adalah sumber dari segala 
hal yang menyebalkan. Berbagai hal yang berujung 
pada luka yang membuatnya ingin mengenyahkan 
kepalanya.

Nah, Apakah SMSLovers pernah terbayang hidup 
tanpa kepala? Bagaimana kalau kita berandai – andai 
hidup tanpa kepala, seperti yang tertulis di  novel 
terbaru Triskaidekaman ini?

Maudy Ayunda adalah seorang aktris dan penyanyi asal 
Indonesia yang menyelesaikan studinya di Universitas 
Oxford di Inggris. Keberhasilannya menyeimbangkan 
karier di dunia entertainment dan juga pendidikan 
membuat banyak orang kagum dengan sosok aktris dan 
penyanyi muda ini. Lewat buku yang berjudul Dear 
Tomorrow: notes to My Future self, ia kembali 
menginspirasi banyak orang lewat pemikirannya. Buku 
ini full menggunakan bahasa inggris dan merupakan 
kompilasi tentang pengalaman dan pemikiran Maudy 
tentang cinta, impian, dan juga kehidupan. Semua yang 
tertulis di dalamnya bertujuan untuk menjadi pengingat 
bagi dirinya di masa depan. Buku ini terbagi atas empat 
bagian: Notes on Being Yourself, Notes on Dreams, 
Notes on Love, dan Notes on Mindsets. Melalui buku 
ini, SMSLovers akan mengenal sosok Maudy yang 
sesungguhnya, bukan apa yang selama ini diperkirakan 
oleh orang lain melalui apa yang terlihat di luar. Maudy 
membagikan beberapa kesalahpahaman tentang dirinya, 
apa yang ia sukai, apa yang tidak ia sukai, dan hal-hal 
yang membuatnya terus bersemangat. Selain paragraf-
paragraf  yang ditulis sendiri, Maudy juga menyelipkan 
beberapa kutipan yang sesuai dengan topik yang sedang 
dibahas. Dalam beberapa bagian, Maudy Ayunda 
juga membagikan playlist yang berisi daftar lagu untuk 
didengarkan dalam situasi-situasi tertentu yang bisa juga 
didengarkan sambil membaca buku ini. 

Ed Sheeran dan Justin Bieber membuat gebrakan baru tahun ini. 
Keduanya memutuskan untuk berkolaborasi menghasilkan lagu 
bersama. Pada bulan Mei lalu, lagu berjudu I Don’t Care yang 
dinyanyikan Ed Sheeran dan Justin Bieber resmi dirilis ke publik 
dalam versi audio. Lagu tersebut menceritakan tentang kehidupan 
sosial, di mana kita harus berada di tempat yang tak kita suka. 
Namun selama bersama pasangan, hal-hal tak mengenakkan itu 
takkan jadi persoalan. Ed Sheeran mengemas lagu ini dengan 
nuansa musik elektronik yang dikombinasi dengan harmoni vokal. 
Sementara Justin Bieber mampu mengimbangi partner duetnya 
dengan tak kalah cemerlang Lagu tersebut jadi kolaborasi yang 
sama-sama menonjolkan potensi dari kedua penyanyi tersebut.

Lagu I Don’t Care bukan kali pertama bagi Ed Sheeran dan Justin 
Bieber berkolaborasi dalam karya. Sebelumnya megahits Love 
Yourself yang dinyanyikan Justin Bieber merupakan lagu yang 
ditulis oleh Ed Sheeran beberapa tahun lalu. Namun kini bedanya 
Ed Sheeran tak hanya berada di balik layar. Ia dan Justin Bieber 
membagi porsi lagunya dengan proporsional dan saling bersinergi 
dengan sangat baik.

Nah, SMSLovers apakah sudah memasukkan lagu I Don’t Care ini ke 
playlist kalian?

Solois Rizky Pamungkas, atau yang akrab disapa Pamungkas, akan merilis album kedua 
bertajuk Flying Solo pada 14 Juni mendatang. Album itu bertemakan self  love, yang 
berisikan lagu-lagu tentang kesendirian. Pam, sapaan karib Pamungkas, benar-benar 
mengasingkan diri untuk menulis lagu di album barunya tersebut. Pam memilih pergi 
ke Bali pada Januari lalu demi totalitas album. Di sana Ia menulis cukup banyak lagu 
untuk Flying Solo. Jumlah lagu pada album Flying Solo ada total 11 lagu, yaitu  Intro 
III, Modern Love, Flying Solo, The Retirement Of  U, Break It, Intro IV, To The Bone, Nice 
Day, Lover Stay, Untitled dan Outro I.

Setelah merilis Flying Solo, rencananya Pam akan langsung menggelar tur di Pulau 
Jawa bertajuk Flying solo Tour untuk promo album keduanya. Tur akan dimulai 
dari Malang pada 21 Juni, kemudian berlanjut ke Surabaya (23/6), Yogyakarta (25/6), 
Semarang (27/6) dan terakhir Bandung (30/6). Bagi SMSLovers penggemar music 
IndiePop dan penggemar Pamungkas, jangan sampai ketinggalan untuk ikut tur-nya ya. 
Sebelumnya mungkin Anda bisa pemanasan dengan mendengarkan lagu-lagu karya 
Pamungkas di beberapa platform musik seperti iTunes dan Spotify.

Siap Gelar Showcase 
Flying Solo Tour 
Juni Mendatang
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LA siapa yang tidak mengenal enda ‘ungu’? gitaris sekaligus pencipta lagu ini 
sudah cukup terkenal di dunia hiburan. seperti pepatah buah jatuh tidak jauh 

dari pohonnya, anak pertama enda ‘ungu’. Zara leola ternyata mengikuti jejak 
ayahnya untuk masuk ke dunia hiburan. 

terinspirasi dari sang ayah, 
terjun Ke dunia MusiK

Bernama lengkap Azahra Leola 
Wicuda, penyanyi cilik yang kini 
turut mewarnai industri musik 
Tanah Air ini ternyata sudah 

mengenal bakatnya sejak usia tiga tahun. 
Selain menyanyi, Zara juga dapat menari 
hingga berakting, lho. 

Kecintaannya pada musik berawal 
saat dirinya melihat sang ayah sedang 
bermain gitar untuk grup band Ungu. 
Kerap kali datang ke studio latihan hingga 
melihat konser Ungu membuat Zara 
mulai menyukai musik. Bahkan, Zara 
menyebutkan jika Enda merupakan salah 
satu tokoh yang menginspirasinya dalam 
bermusik.

Hingga kini, Zara sudah mengeluarkan 
beberapa single yang memiliki pesan 
positif  di dalamnya, yaitu Move It, 
Liburan, Wake Up, hingga yang terbaru 
berjudul Thank You. Tak hanya menyanyi 
dan menari, ternyata Zara juga baru 
saja meluncurkan buku perdananya yang 
bertajuk The Dance Diary, Zara menulis 
tentang bagaimana ia memulai karirnya 
sejak pertama kali hingga mencapai 
kesuksesannya sekarang.

Penasaran kan dengan penampilan Zara 
Leola? Jangan lupa datang ke Scientia 
Summer Party 2019, karena ada 
penampilan special dari Zara Leola pada 
tanggal 6 Juli 2019. Catat tanggalnya dan 
jangan sampai terlewat ya!
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libur telah tiba. Para pelajar baik di sekolah maupun 
universitas sedang memasuki masa liburan. Banyak 
diantara mereka memilih menghabiskan waktu 
liburannya dengan berwisata. tak heran jika tempat-
tempat wisata terus dipadati pengunjung meski libur 
lebaran telah berakhir.

Liburan sambiL 
beLajar, Yuk?!

Kini, banyak tempat wisata yang tidak hanya menyuguhkan 
keindahan alam, kuliner dan pusat perbelanjaan lho. Ada juga 
tempat wisata yang menyuguhkan edukasi agar para pengunjung 

menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, kira-kira kota mana aja 
sih yang memiliki wisata edukasi? Simak ulasannya berikut ini.

BanDunG
Bandung selalu menghadirkan pilihan tempat wisata menarik bagi 
keluarga. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan para wisatawan, 
diantaranya mengunjungi museum berteknologi tinggi dan kaya 
informasi seputar Jawa Barat di Museum Gedung Sate, belajar 
memainkan alat musik tradisional di Saung Angklung Udjo, mengenal 
koleksi fosil di Museum Geologi, dan berinteraksi langsung dengan 
rusa di Ranca Upas. Bandung juga memiliki Floating Market dengan 
konsep perkotaan bergaya Eropa di Lembang. Para wisatawan 
khususnya anak-anak dapat bermain peran dengan berbagai profesi, 
seperti pemadam kebakaran, koki, suster, dan lainnya.

Bali
Tak kalah favorit, Bali juga menjadi 
tempat wisata edukasi pilihan pelajar 
karena memiliki berbagai objek wisata, 
seperti bangunan bersejarah, monumen, 
taman budaya, hingga pantai yang 
menakjubkan. Para wisatawan dapat 
mengunjungi Bali Night Safari untuk 
mengenal berbagai jenis binatang eksotis 
khas Indonesia di alam bebas dengan 
konsep layaknya safari di Afrika. Untuk 
mengenal beragam jenis tanaman, pohon 
dan burung, para wisatawan juga dapat 
berkunjung ke kebun botani terbesar 
dan pertama di Bali, yaitu Kebun Raya 
Bali. Di kawasan ini terdapat beberapa 
spot wisata yang menarik seperti Candi 
Bentar, Danau Beratan, Ramayana 
Boulevard, Rumah Tradisional Bali, 
dan Kafe Usada. Jangan lupa untuk 
berkunjung ke Samasta yang berada di 
area Jimbaran, selain menikmati lifestyle 
center, di sini Anda juga bisa menyaksikan 
penampilan tradisional Tari Bali setiap 
hari Jumat hingga Minggu setiap pukul 
19.30 WIB. 
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yoGyakarTa
Memiliki sebutan sebagai kota pelajar, membuat kota 
Yogyakarta ramai dikunjungi pelajar dari berbagai 
daerah. Jogja terus berinovasi dalam mengembangkan 
pariwisatanya. Terdapat berbagai benda dan bangunan 
peninggalan sejarah, seperti Candi Prambanan, Candi 
Borobudur, Candi Ratu Boko, Keraton Yogyakarta, 
Museum Dirgantara, dan lainnya. Para wisatawan juga 
dapat mengajak anak-anak mengunjungi Edupark Jogja dan 
The Lost World Castle yang memberikan edukasi tentang 
erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan beberapa desa di 
lereng Gunung Merapi luluh lantah beberapa tahun silam.

Itulah kota-kota yang memiliki wisata edukasi. Mana yang 
menjadi tujuan Anda? 

JakarTa
Sebagai ibu kota negara Republik 
Indonesia, bisa dibilang Jakarta memiliki 
paket wisata yang lengkap. Terdapat 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang 
memiliki beberapa museum, miniatur 
rumah adat, taman bunga, teater 
pertunjukan, dan lainnya. Selain itu, para 
wisatawan juga dapat mengenal berbagai 
benda langit dan peristiwa luar angkasa 
di Planetarium Jakarta, melihat bangunan 
bersejarah peninggalan Belanda di 
kawasan Kota Tua dan mengenang 
perjuangan rakyat Indonesia dalam 
merebut kemerdekaan di Monumen 
Nasional (Monas), di sini juga terdapat 
museum, air mancur menari dan aneka 
spot foto menarik.

MalanG
Selain terkenal sebagai kota penghasil 
buah apel, Malang memiliki beberapa 
wisata edukasi menarik. Kegiatan yang 
dapat dilakukan para wisatawan, mulai 
dari mengetahui proses pembuatan susu 
sapi beserta produk olahannya di Milkindo 
Green Farm Tegalsari, mempelajari fosil 
hewan yang sudah punah, hewan yang masih 
ada dan hewan langka di Jatim Park II hingga 
mengenal bagian tubuh manusia di The 
Bagong Adventure Human Body Museum. 
Malang juga memiliki Eco Green Park 
untuk para wisatawan yang ingin mengenal 
berbagai jenis burung, cara mengolah 
sampah, berjalan di atas langit-langit rumah, 
melihat sirkus burung kakak tua, dan 
bermain air sambil outbond.
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Kedua smartphone ini sama-sama 
dibekali dengan performa yang 
tangguh serta dibekali berbagai 

fitur menarik. Namun, manakah 
yang lebih unggul? Samsung Galaxy 
A50 atau Realme 3 Pro? Yuk simak 
pembahasannya berikut ini.

Desain Dan warna
Galaxy A50 dan Realme 3 Pro 

sama-sama hadir dengan desain 
terkini yang terbuat dari bahan plastik 
polycarbonate. Dari segi warna, 
Realme 3 Pro memilliki desain dengan 
gradasi warna yang menarik, yaitu 
lighting purple dan nitro blue. Lain 
halnya dengan Galaxy A50 yang 
cenderung menggunakan warna yang 
lebih polos seperti putih, hitam, dan 
biru. Namun, dari segi desain Galaxy 

A50 mempunyai desain yang sedikit 
lebih elegan dibandingkan Realme 3 
Pro.

layar
Kedua smartphone ini sama-sama 
mempunyai layar yang luas dengan 
notch kecil berbentuk Dewdrop. 
Galaxy A50 memiliki ukuran layar yang 
lebih besar, yakni 6.4 inci. Sementara, 

saat ini pertarungan smartphone kelas menengah sedang diramaikan oleh dua brand 
terkenal, yakni realme 3 Pro dan samsung galaxy a50.

INTIP PERBEDAAN REALME 3 PRO 
DAN SAMSUNG GALAXY A50

Realme 3 Pro hanya memiliki layar 
berukuran 6.3 inci, keduanya juga sama-
sama mempunyai resolusi layar FullHD+ 
(2340 x 1080 pixel). Namun untuk 
Realme 3 Pro masih menggunakan panel 
IPS LCD dengan pelindung Corning 
Gorilla Glass 3, sedangkan Galaxy 
A50 sudah menggunakan teknologi 
Super AMOLED dan Corning Gorilla 
Glass 5 sehingga tingkat kecerahan dan 
perlindungannya jauh lebih baik

kaMera
Galaxy A50 dibekali tiga kamera 
belakang sekaligus, yang terdiri dari 
lensa utama 25 MP, lensa sekunder 5 
MP, dan lensa ultrawide 8 MP. Galaxy 
A50 juga dilengkapi dengan kamera 
depan yang beresolusi 25 MP. 
Sementara itu, Realme 3 Pro  dibekali 
dengan dua kamera belakang yang 
mempunyai kombinasi lensa utama 
16 MP dengan sensor IMX519  dan 
lensa sekunder 5 MP. Smartphone 
ini juga sudah membawa kamera 
depan yang beresolusi 25 MP. Dengan 
menyematkan fitur Chroma Boost, 
kamera Realme 3 Pro dinilai lebih 
unggul karena memiliki kontras warna 
yang lebih optimal. Tak hanya itu, 
Realme 3 Pro juga sudah dilengkapi 
dengan mode super nightscape yang 
memungkinkan kita untuk mengambil 
gambar berkualitas pada malam hari.

PerForMa
Dari segi performa, Realme 3 Pro 
menggunakan chipset Snapdragon 
710 octa core 2.2 GHz. Sementara, 
Samsung Galaxy A50 sudah 
dipersenjatai dengan chipset 
andalannya, yakni Exynos 9610 octa 
core 2.3 GHz. Kedua chipset ini 
sama-sama mempunyai performa yang 
bertenaga dan cukup hemat baterai 
berkat fabrikasi 10 nm. Untuk RAM, 
keduanya sama-sama mempunyai 2 
kapasitas, yakni RAM 4 GB dengan 
penyimpanan internal 64 Gb dan RAM 
6 GB dengan penyimpanan internal 128 
GB. Berdasarkan Antutu Benchmark, 
Realme 3 Pro 6GB mempunyai 
performa yang lebih bertenaga dengan 
nilai 157.614 dibandingkan dengan 
Samsung Galaxy A50 yang hanya 
mendapatkan nilai 143.480. 

BaTerai
Untuk baterai, Realme 3 Pro membawa 
kapasitas daya yang lebih besar, yakni 
4.045 mAh yang sudah di dukung oleh 
fitur Screen Battery Optimization serta 

teknologi pengisian daya VOOC 3.0 
dengan kecepatan pengisian daya 20 
watt. Sedangkan, Galaxy A50 telah 
dibekali kapasitas daya sebesar 4.000 
mAh dan fitur fast charging 15 watt. 
Keduanya mampu mengisi daya hingga 
penuh dalam kurun waktu kurang dari 
dua jam saja.

HarGa
Realme 3 Pro dijual dengan harga    
Rp 2,9 jutaan untuk varian RAM 4 
GB, dan harga Rp 3,6 jutaan untuk 
varian RAM 6 GB. Sementara Galaxy 
A50 dijual dengan harga Rp 4,1 jutaan 
untuk varian RAM 4 GB, lalu untuk 

varian RAM 6GB dijual dengan harga 
Rp 4,9 jutaan.
Setelah dibandingkan, kedua 
smartphone ini memiliki berbagai 
kelebihannya masing-masing. Jika 
mempunyai uang lebih, Anda 
dapat membeli Samsung Galaxy 
A50. Namun, apabila budget Anda 
terbatas tetapi tetap ingin mempunyai 
smartphone berspesifikasi mewah, 
maka Realme 3 Pro menjadi 
pilihan yang tepat.  Kedua varian 
smartphone ini sudah bisa kamu 
dapatkan di erafone, lantai dasar 
summarecon Mall serpong ya.
Sudah memutuskan pilihan Anda, 
SMSLovers?
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sejak pertama kali dirilis pada 
awal Juli 2016, game Pokemon 
go rupanya sudah diunduh 
sebanyak 750 juta kali di 
seluruh dunia. dari awal peluncuran 
Pokemon go tiga tahun yang lalu, game 
ini mampu menarik hati para penggemar 
Pokemon mulai dari anak kecil, remaja, 
sampai orang dewasa, hingga menjadikan 
game ini terkenal di semua negara. demam 
Pokemon go pun langsung melanda 
indonesia pada awal kemunculannya.

membeli alat tulis atau yang kerap disebut stationery, sekarang ini bukan hanya menjadi 
sebuah kebutuhan bagi anak anak sekolah saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan semua 

orang. ada yang menggunakannya untuk keperluan sekolah, kuliah, bahkan pekerjaan.

community

Hunting Pokemon Bersama 
Pokemon Go Tangerang

Daiso
Selain menjual berbagai kebutuhan 
rumah tangga, Daiso juga menjual 
sejumlah stanionery di gerainya. 
Stationery yang dijual juga tidak kalah 
lengkap lho dengan toko lainnya. 
Mulai dari pensil, pulpen, notes, pencil 
case, dan lainnya. Bagi kalian yang 
penasaran, kalian dapat mengunjungi 
gerai Daiso di lantai 2, Summarecon 
Mall Serpong ya.

Membeli Stationery 
di Summarecon 

Mall Serpong

Mencari tempat yang menjual 
stationery-pun tidak sulit, karena 
sudah banyak toko-toko yang 

tersebar untuk memudahkan Anda 
dalam pencarian. Nah, buat SMSLovers 
yang ingin membeli stationery, yuk simak 
beberapa toko yang menjualnya di 
Summarecon Mall Serpong!

GraMeDia
Gramedia merupakan salah 
satu toko buku paling laris di 
Indonesia, bukan hanya menjual 
buku, Gramedia juga menjual 
peralatan tulis hingga kebutuhan 
kantor. Jika Anda mencari 
stationery yang bervariasi serta 
memiliki kualitas terbaik, segera 
kunjungi Gramedia di lantai 1, 
Summarecon Mall Serpong ya.

PaPer CliP
Toko Stationery yang logonya berwarna 
oranye ini pasti sudah tidak asing lagi 
kan bagi kalian? peralatan menulis hingga 
peralatan melukis bisa kalian dapatkan 
di Paper Clip. Salah satu gerai Paper 
Clip dapat kalian kunjungi di lantai dasar, 
Summarecon Mall Serpong.

Miniso
Toko asal Jepang ini ternyata menjual stationery, lho! Miniso dapat dijadikan pilihan 
untuk membeli notes atau agenda harian kalian. Terdapat berbagai jenis dan ukuran 
untuk notes atau agenda harian di Miniso. Kalian dapat mengunjungi Miniso di lantai 2, 
Summarecon Mall Serpong.

sCooP
Bagi kalian yang menyukai nuansa 
vintage, Scoop dapat dijadikan pilihan! 
Scoop dapat menjual stationery seperti 
pensil case dan aksesoris lainnya yang 
tentu bernuansa vintage. Yuk, kunjungi 
Scoop di Summarecon Mall Serpong, 
lantai 2!

Tiga tahun berlalu, bagaimana respon 
para pemain Pokemon Go? Tentu 
saja kejenuhan sempat dirasakan para 

pemain Pokemon Go. Pada Agustus 2017, 
pihak Niantic selaku pengembang game ini 
mengatakan masih ada 65 juta pengguna aktif  
di seluruh dunia. Jumlah itu jauh berkurang 
dibanding pada awal kemunculannya.

Meskipun sempat mengalami penurunan, 
banyaknya basis komunitas yang ada di 
berbagai kota di Indonesia dan negara 
lainnya menjadikan Pokemon Go tetap eksis 
hingga saat ini dengan berbagai kegiatan yang 
diadakan.

Pada tanggal 22 Juni 2019, Summarecon Mall 
Serpong menjadi tempat diselenggarakannya 
event National PVP Championship 2019. 
Turnamen ini diikuti oleh berbagai komunitas 
Pokemon Go seluruh Indonesia, termasuk 
Komunitas Pokemon Go Tangerang.

Komunitas Pokemon Go Tangerang sendiri 
rutin mengadakan gathering dan hunting 
Pokemon bersama-sama di Downtown 
Walk Summarecon Mall Serpong. Jadi, buat 
SMSLovers yang suka bermain Pokemon Go 
dan ingin bergabung dengan trainer Pokemon 
Go lainnya, kamu bisa ikut bergabung dengan 
Komunitas Pokemon Go Tangerang! Untuk 
informasi mengenai gathering Pokemon Go 
Tangerang, yuk langsung aja pantau Instagram 
mereka di @pogo.tsr, SMSLovers.
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* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Hai SMSLovers, kembali hadir di edisi keenam SMSBlast tahun ini. Semakin 
beragamnya tenant-tenant di mal kesayangan Anda, tentunya kesempatan yang 
menarik untuk memenangkan kuis berhadiah voucher belanja Summarecon Mall 
Serpong (SMS) masing - masing sebesar Rp 150.000,- untuk 5 (lima) orang yang 
beruntung. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan 
benar dan tepat. 

suBJek: sMsBlasT 75 – sHoPPinG Carnival

keTenTuan:
1. Kirim jawaban melalui email ke pr_malserpong@summarecon.com dengan format: 

Isi kolom Subjek dengan judul : sMsBlast 75 – shopping Carnival
2. Sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai KTP, alamat, dan nomor telepon.
3. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi 

oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang.
4. Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Juli 2019. Pemenang yang beruntung akan 

diumumkan pada SMSBlast edisi September 2019. 

BerikuT PerTanyaan unTuk eDisi ini: 
1. Sebutkan masing-masing topik yang dibahas 

dalam rubrik Travelers, Close Up, Intermezzo 
dan Community di edisi ini!

2. Sebutkan kapan Zara Leona akan tampil di 
Scientia Square Park!

Halo Summarecon Mall.  
Hanya mau bilang, inovasinya di area 
ujung SMS 2 keren deh, suka banget 
dengan interior dan ambience-nya. 
Apalagi buat aku dan teman-teman 
yang memang suka foto-foto dengan 
background lucu kayak di spot itu. 
Tolong diperbanyak ya spot seperti 
itu. Pasti SMS makin ramai. Anyway, 
masukan dong. Toko yang baju-baju 
lucu dan harga terjangkau boleh 
diperbanyak ya. Karena ke SMS kan 
tidak hanya untuk makan, aku juga 
pengen bisa belanja baju di sini, hehehe. 
Semoga masukannya didengar yaa. 
Sukses terus.

Terima kasih
Tiara, karawaci

Halo Tiara,
Terima kasih banyak atas apresiasinya 
untuk kami. Untuk spot yang Anda maksud 
bernama area Flavor and Field. Ini memang 
area food terbaru kami. Fasilitas ini sama-
sama kita jaga ya. Selain berfoto, jangan 
lupa nikmati ragam restoran yang ada disini, 
kami pilih khusus untuk para pengunjung 
setia Summarecon Mall Serpong. Untuk 
masukannya terkait tenant kategori fashion, 
akan kami sampaikan ke tim terkait dan 
tentunya kami selalu berusaha memberikan 
pelayanan terbaik termasuk pemilihan 
tenant-tenant yang hadir di mal ini. Tetap 
kunjungi SMS dan jangan lupa ajak keluarga 
dan teman Anda.

Salam Hangat,
Redaksi

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

1. Nico Pratama, 0899 8233 xxxx
2. Wakijan Bowo, 0811 7272 xxxx
3. Monica Sabela, 0838 1332 xxxx
4. M. Andhika, 0857 1174 xxxx
5. Surya W., 0878 5377 xxxx

QuiZ

Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis sMs Blast edisi 74 - Mei 2019



Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa yang kerap kita 
dengar ini memiliki arti bahwa seorang anak, biasanya akan 
melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang 
tuanya. anak pengusaha biasanya akan menjadi pengusaha, 
begitu pula dengan profesi lain, seperti dokter, aktor, dan 
tentunya, pesepak bola.

format siaran terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan 
kompleksitas kebutuhan manusia. seiring perkembangan teknologi, muncul siaran audio 
melalui internet yang biasa disebut Podcast

sPlasH Blast

PeSePakBola
yanG SukSeS 
IkuTI JeJak 
SanG ayaH4

Sebagai olaharaga yang 
paling populer di dunia, tak 
mengherankan jika sepak bola 
selalu digemari dari tiap generasi 

ke generasi. Bahkan, tak jarang pula 
seseorang berkarier sebagai pesepak 
bola profesional lantaran mengikuti 
jejak pendahulunya. Berikut ini adalah 
deretan anak pesepak bola yang sukses 
mengikuti jejak ayah mereka sebagai 
pesepak bola profesional papan atas:

kasPer sCHMeiCHel 
Sosok Peter Schmeichel kala masih 
berseragam Manchester United memang 
sangat menganggumkan. Berbagai gelar 
bergengsi, seperti trofi Liga Champions 
dan Liga Inggris, 
mampu ia raih dalam 
kurun waktu delapan 
tahun. Beberapa tahun 
berselang, nama Schmeichel 
kembali bergema melalui kesuksesan yang 
diraih  Kasper Schmeichel kala membawa 
Leicester City meraih trofi Liga Inggris untuk 
pertama kalinya. Keduanya juga merupakan 
kiper tangguh yang tak tergantikan di timnas 
Denmark.

JusTin kluiverT 
Ajax Amsterdam merupakan gudangnya 
pemain muda berbakat. Tahun lalu, Ajax 
kembali menelurkan bakat hebat dalam 
diri Justin Kluivert, yang merupakan anak 
dari legenda Belanda, Patrick Kluivert. 
Sama-sama berposisi di lini serang, 

Patrick dan Justin Kluivert nyatanya 
berhasil memukau mata dunia 
berkat kemampuannya masing-
masing saat bermain. Dengan 

usia yang baru menginjak 
19 tahun, kini Justin telah 

bermain di AS Roma, 
dan diyakini dapat 
mengikuti kesuksesan 
sang ayah sebagai 

pesepak bola 
ternama 

dunia.

FeDeriCo CHiesa 
Nama berikutnya adalah Federico 
Chiesa. Familiar dengan nama Chiesa? 
Ya, Federico adalah anak dari mantan 
penyerang timnas Italia, Enrico 
Chiesa. Seperti ayahnya, Federico 

memilih mengikuti jejak 
ayahnya bermain sebagai 
penyerang. Di usianya yang 

baru 20 tahun, 
Federico 
kini menjadi 
pemain inti di 
Fiorentina.

Giovanni siMeone 
Tak hanya anak dari Enrico Chiesa, Fiorentina 
juga memiliki bakat muda lain yang juga 
merupakan anak dari legenda sepak bola, 
yakni Giovanni Simeone. Giovanni adalah anak 
dari mantan gelandang bertenaga yang kini 
menjabat sebagai manajer Atletico Madrid, 
Diego Simeone. Berbeda dengan ayahnya, 
Giovanni memilih menjadi seorang striker. 
Kini, Giovanni membentuk kombinasi yang 
menjanjikan bersama Federico Chiesa di 
Fiorentina.

Media Podcast mulai tenar sekitar 
awal tahun 2000 dan pada 
akhirnya pada awal tahun 2019 

ini, Podcast telah bekembang pesat di 
Indonesia, terlebih lagi saat youtuber 
terkenal Indonesia, yaitu Raditya Dika 
turut hadir meramaikan dunia Podcast 
Indonesia.

Nama Podcast sendiri diambil dari 
gabungan kata “iPod” dan “broadcast. 
Sepintas Podcast akan terdengar seperti 
radio, dimana pendengar akan disuguhi 
serial audio berisi obrolan penyiar akan 
suatu topik dan diselingi musik-musik 
pilihan. Namun, sebenarnya keduanya 
lumayan berbeda. Tak seperti radio 
yang memiliki jadwal untuk program-
programnya, Podcast dapat didengarkan 

kapanpun secara bebas, Anda juga 
bebas memilih topik apa yang ingin 
didengarkan. Sederhananya, Podcast 
seperti vlog di saluran Youtube, namun 
tanpa visual. Selain itu keunggulan 
Podcast adalah jika pendengar enggan 
streaming, pendengar bisa mengunduh 
audio Podcast terlebih dahulu, 
menyimpannya, dan memutarnya jika 
diinginkan layaknya saat mengunduh 
lagu. Awalnya Podcast hanya dapat 
diakses melalui aplikasi Podcast yang ada 
di iOs, namun saat ini, sebagian besar 
Podcast dapat diunduh secara gratis 
lewat berbagai aplikasi yang tersedia di 
Android, seperti Spotify Podcast, Google 
Podcast, Castbox, dan lain sebagainya. 

Potensi Podcast ke depan dapat 
dikatakan besar dan menjanjikan. 
Mengapa? Dengan banyaknya layanan 
streaming saat ini, radio sudah bukan 
atau satu – satunya pintu untuk 
mendapatkan informasi up to date. 
Dengan Podcast, pendengar dapat bebas 
memilih topik yang diinginkan, mulai dari 
bisnis, percintaan, politik, ekonomi dan 
lainnya kapan saja tanpa dibatasi jadwal 
siaran seperti yang ada di radio. Nah, 
apabila SMSLovers menghabiskan banyak 
waktu di jalan, baik di mobil ataupun 
transportasi publik, silahkan coba unduh 
Podcast agar Anda tetap mendapat 
wawasan baru ya!
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get online



  BaseMenT                           

your Bag spa                     
● Ramadhan Promo SPA 2 

Bags free Spa 1 Bags or Spa 1 
Shoes 

  lanTai GF                           

JCo                     
● End Of Season Sale

Barbq Plaza                    
● Ramadhan Special Family 

Combo Special Price 385k++

 lanTai 1                            

Fisik sport                                               
● Potongan langsung 

300.000dengan pembelian 
item normal dan minimum 
700.000 

antton&Co                                   
● Labor’s Day 30% Off + 20% 

Off on Selected Items   
watch studio                                   

● May Day 50% All Items
Minimal                                                

● Summer Sale Starts From Rp 
150.000 

Dwidaya Tour                                  
● Discount 50% Tour & Visa  

Bridges eyewear                                               
● Buy 1 Get 1 Free

sTar                                              
● Ramadan Offer (Sajadah 

Etnik Turki 139.000), (Sarung 
Premium 99.000)

Charles& keith                                              
● Get Your Summer Vacation 

and complementary make up 
pouch gift from now

 lanTai 2                                                

kiddy Cuts                                                            
● 18th Anniversary (18% all 

services)
lasona                                                            

● 30% All Fitness and Bike 
Clothes

  
PERIODE Juni 2019

sms info

summarecon mall serpong - sms scientia square park

@sms_serpong

@sms_serpong

@scientiasquare.park

summarecon mal serpong

sunny side up                                                            
● Pekt Kenyang Omurice Only 60k

Juni 2019 - SMSBLAST MAgAzine 59SMSBLAST MAgAzine - Juni 201958

starts from

150IDR .000

VISIT OUR STORE: 1ST FLOOR



Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Asthetic Rosereve Japan (IF-17C) - 54203526
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466

Dip Inc 1F-IC 19
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
H.I.S Travel (IF-17E - 54204271/54204285)
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 54210444
Lastique  (1F – 18 C) – 5469005
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)

Rieshe (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Pink Sugar (IF-16) - 5460025
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Tiktok Watch Regus (1F-22) – 5569089
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B)  – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Innisfree (GF-208) – 29171029/1030
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
land of Zoomov adventure Park (GF-37A)
Lollipop’s Playland & Cafe (GF- 09) – 
29543850/29543860
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) – 54204929
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525

Samsung By ERAJAYA (GF-0222)   
– 29310464/29310474  
Samsonite (GF-25) 5420 5992
Star Studio (GF-238) – 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) – 29310530
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

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)
auto Glaze express (D2)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Chapayom (Bi-03)
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)

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)
Sneaklin (BA-20) 
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-03)

Adidas (GF-245) – 29310575
Alexandre Christie (GF-203A) – 2931 0425
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
Puma (GF-203B & 205 ) – 2917 1050
Royale Jewellery (GF-33 ) – 5421 1600
Skechers (GF-07) – 54203431
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
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
Batik First (1F-228) 
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Coldwear (1F-208) – 29310712/29310721
Daniel Wellington & Olivia Burton  
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

Guess Accessories (1F-242) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
 – 29310562 / 29310563 
Summer Chicks (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) – 29310447
Mark & Spencer (1F-239, 240 & 241) 29310681 
– 29310683
May May Salon (1F-203) – 29310522
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pink Parlour (IF-19) - 5471666
Pedro (1F-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566

Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-19) – 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
Uniqlo (1F-UnitD) – 29310618
Urban Icon (1F-211) – 29310408 / 29310485
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
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Aming Coffe (DGF-02) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
Burger King (GF-230) – 29310613/ 29310614
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11)  – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 

Dapur Solo (GF-233) – 29310506
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum  
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
 – 5461279 / 5461270

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
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Pizza Marzano (DGF - 220)

Basement

Retail & OtheR SeRviceSGround floor

Retail & OtheR SeRviceSFIRST floor

Poka Ribs (DGF-217) – 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
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Starbucks Coffee SMS 2 (DGF-220A) – 

29310592/0593
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
SushiGo (GF-229) 29310679
Sunny Side Up (DGF-205) – 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
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

First Love Pattisserie (1F-1C16) – 29171027
Kibo (1F-1C07A)  

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

faShiON
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Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)  
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
revel Cafe (2F) - 2328233 / 23310576
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 

Shu Shu(2F-10A) – 29543844
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) 
SOUQ Pasar Malam
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sukiya (2F-246)
sushi Hashi (FTI-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401
Warung Bakudapa (2F-58) 

fOOd & BeveRageS

Chatime (2F-16) – 54205422
Cellebritz (2F-1C09A)
D2 Moon Premium Chase (2F-208) – 
29543847/28953849
DAISO JAPAN (2F-238)- 29310430/29310495
Dwidaya Tour (2F-12D) – 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) – 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) – 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347

Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Meiso Reflexologi (2F-12B) – 54201485
Oppo (2F-09A)
Play Works (2F-201) – 29310537
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) – 29310682

Timezone (Unit # F) – 29310528
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
Miniso ( 2F-205 )
Planet Sport (2F-223,225-227)  
 – 29310671 / 54645514

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

Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Aneka Citra Snack (2F-16A & 16B) - 54211744
Ayam Mercon by Rumah Betawi  
(2F-05) – 70330797
Avocado Lovers  (2F-1C 19)
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)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Bugoja (FTA - 05) 
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Cotota (2F-57)

Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)  
– 29310509
Golden Lamian(2F-25) - 5462042
Jolly Time (FTI-12) – 5464982
HAPPY LEMON (2F-27B) - 5470955
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hokaido ice Cream Pufe (2F -1C18)
Hop Hop Buble (2F-1C07)
Nasi Goreng Petruk (2F-60) 
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
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)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Mie Hopeng 
Mochi-Mochi (FTI-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Origins (2F-147) – 5472630
Original Cake (2F-17) – 5472630
oma ronde (fta-02)
omo Potato (2F-1C09)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719

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

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) 
Lyh Art Flowers Cafe & Resto (SFC-05)
King Seafood (SFC-11)
Mr Sei Kosambi (SFC-22)

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

Kedai Havelaar (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) 
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

Retail & OtheR SeRviceSsecond floor

eNteRtaiNmeNt second floor
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