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Notes from Editor

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

Cut Meutia
Editor in Chief

Bahagia bisa menjadi sederhana, cukup dengan melihat 
anak-anak tersenyum dan tertawa. Bagi orang tua, 
mewujudkan kebahagiaan buah hati adalah prioritas 

utama, seperti merancang liburan dan persiapan kembali 
ke sekolah.  Liburan yang unik dan menyenangkan di 
Summarecon Mal Serpong bisa menjadi pilihan bagi anda 
bersama keluarga, yaitu berkenalan dengan bintang utama 
di era Jurrasic, T-Rex! Seperti apa keseruannya? Simak dalam 
liputan Hot On SMS, di edisi SMSBlast kali ini. Selain itu juga 
akan ada list performance artist yang akan tampil selama 
bulan Juni hingga Juli 2015. Kami juga akan membawa Anda 
kembali ke masa kecil, dengan suguhan kartun-kartun jaman 
dulu hingga saat ini. Bahasan ini ada di rubrik Intermezzo.

Bulan Juni ini kami juga ingin mengajak Anda traveling ke 
negeri dongeng. Wah, dimana itu? Temukan keindahannya 
hanya di Traveler. Tak ketinggalan juga Anda bisa mengintip 
gaya berbusana untuk si kecil dari Suri Cruz hingga Prince 
George. Sangat lucu dan manis. Simak di rubrik In Style. Dan 
masih banyak informasi seru dan terupdate lainnya seputar 
liburan dan anak, hanya di SMSBlast bulan ini. Happy reading!

IKLAN
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hot on sms

SMSBLAST Magazine  MEI 20158

Sudah tidak asing lagi untuk pengunjung 

setia SMS, menyambut bulan suci Ramadhan, 

SMS selalu hadir dengan penuh semangat 

menyambut bulan penuh berkah ini. Mulai dengan 

menyulap SMS dengan dekorasi khas minimalis untuk 

menciptakan nuansa berbeda. Kali ini warna putih 

mendominasi area SMS mulai dari gate di pintu masuk 

dan set up panggung di panggung Broadway dan 

Atrium Forum, memaknai fitrinya bulan Ramadhan kali 

ini.

Blissful Ramadhan, event yang digelar khusus mulai 

tanggal 12 Juni hingga 26 Juli 2015 ini akan menjadi 

pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu 

ngabuburit bersama keluarga dan teman. Berbagai 

acara menarik dan bagi Anda shopaholic tentunya ada 

potongan harga fantastis siap untuk menemani Anda 

ketika berkunjung ke SMS.

T-Rex Show: Fun With T-Rex akan menjadi agenda 

yang wajib untuk disaksikan. Ajak si kecil untuk 

bercengkrama dan berfoto bersama dengan hewan 

purba yang dikenal kejam dan buas ini. Tapi khusus 

ADA YANG BERBEDA DI 
BULAN JUNI TAHUN INI. 
MOMENT RAMADHAN 
KALI INI BERTEPATAN 

DENGAN LIBURAN ADIK-
ADIK SEKOLAH. YAYY... 
HOLIDAY IS COMING!!

SMSBLAST Magazine  JUNI 2015 9
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yang di SMS, T-Rex-nya jinak loh, jadi adik kecil 

tidak perlu ketakutan. Bahkan si kecilpun terlihat 

sangat menikmati foto bersama bintang dari film 

Jurassic Park ini. Ada T-Rex didalam mal.

Untuk yang ingin ‘berburu’ baju baru untuk 

menyambut hari suci Idul Fitri, SMSi menyiapkan 

program yang selalu dinanti-nanti. Pastikan 

Anda tidak ketinggalan berburu 1001 Night Sale 

yang menawarkan diskon hingga 80%. 1001 

Night Sale akan dimulai dari pukul 20.00 WIB 

hingga tengah malam pada tanggal 4 & 11 Juli 

2015, save the date!. Tidak hanya itu, dapatkan 

juga kesempatan untuk mendapatkan SMS 

Shopping Voucher senilai Rp 1.000.000 dengan 

hanya membayar Rp 800.000 di program 

Shopping Spree mulai 22 - 25 Juni 2015. 

 Rangkaian hiburan dari artis Indonesia tidak 

lupa turut memeriahkan Blissful Ramadhan. Jika 

Anda adalah salah satu penggemar setia dari 

Rossa, maka anda sebaiknya hadir pada 11 Juli 

2015 jam 4 sore di atrium forum, SMS. Selain 

Rossa, penampilan dari Lyla (20 Juni), Dygta (27 

Juni), Ellyn& Little Giant (28 Juni), Tiket (4 Juli), 

Putri Bella (9 Juli), B3 (12 Juli), Tanoura Dance, 

Rampak Bedug, dan Fashion show juga akan 

menemani kemeriahan bulan suci Ramadhan 

Anda bersama dengan keluarga. Yuk, maknai 

bulan suci Ramadhan Anda bersama SMS, Your 

Family Mal.

hot on sms

SMSBLAST Magazine  JUNI 2015 11SMSBLAST Magazine  JUNI 201510
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last event

SMSBLAST Magazine  APRIL 2015 13

Mulai dari rangkaian musik, olahraga hingga 

coffee class. Pokoknya seru. Tak lupa juga 

acara seru lainnya ada di Summarecon Digital 

Center, Magnificent May. Menghadirkan Payung Teduh, 

RAN hingga musisi bass international, Jeff Berlin. 

Simak ulasan keseruan event ini, hanya di Last Event..

Kita mulai dari acara Downtown Walk Festival di 

Summarecon Mal Serpong. Setiap tahunnya event 

ini memang selalu dinantikan oleh para pengunjung 

setia SMS. Tahun ini SMS di buat kagum dengan aksi 

yang sangat entertainment dari Project Pop. Yes, aksi 

kocak serta beberapa lagu Project Pop yang hits tak 

lupa di bawakan oleh Udjo dan kawan-kawan di area 

Broadway. Bahkan ada beberapa lelucon yang kerap 

di celotehkan oleh Tika dan membuat 

penonton tertawa. Sehingga satu jam 

Project Pop tampil tak terasa. Project 

Pop juga sekalian promosi album terbaru 

mereka, Move On.

Selain itu ada penampilan lainnya yang 

tak kalah special, seperti dari The Angel 

Percussion, Teza Summendra, Adinda 

Shalahita dan Stroom yang terdiri dari DJ 

Patricia, Tio Nugros & Ello. Lanjutan musik 

yang beragam, memang sengaja disajikan 

tahun ini. Agar para penikmat musik 

Indonesia lebih tahu, jika musisi dan musik 

Indonesia juga tak kalah dengan kualitas 

musik dari luar negeri. Dan betapa kaya 

nya musik Indonesia.DOWNTOWN 
WALK FESTIVAL & 
MAGNIFICENT MAY, 
SERU!
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last event

15

Nah, dari Summarecon Digital Center ada event 

Magnificent May. Dimana selama bulan Mei di setiap 

weekend nya pengunjung akan dihibur oleh musisi 

Indonesia yang keren! Seperti penampilan syahdu dari 

Payung Teduh, benar-benar meneduhkan hati. Semua 

penonton kompak bernyanyi bersama. Lagu andalan 

Payung Teduh diantara: Resah, Berdua Saja, Kucari 

Kamu dan Menuju Senja. 

Seminggu setelah penampilan dari Payung Teduh, 

saatnya RAN yang mengguncang panggung SDC. 

Setelah sebelum RAN asik berfoto di area Scientia 

Square Park, RAN siap bernyari bersama. Hampir 

semua hits RAN dibawakan dengan asik. Area Garden 

Walk juga dipadati oleh RANers yang sudah mulai 

memadati tempat dari sore hari. Rayi, Asta dan Nino 

benar-benar sukses membuat penonton berdendang 

seru. Selanjutnya giliran musisi Bass dari Amerika 

Serikat, Jeff 
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accessories

LOOK 
STUNNING 
WITH JOUEL 
BY BLING

Bulan Ramadhan merupakan 

bulan yang berkah, bulan 

Ramadhan adalah bulan 

yang ditunggu umat muslim di 

dunia. Kita lebih mendekatkan diri 

dengan yang Maha Kuasa dengan 

berpuasa selama satu bulan penuh. 

Namun bulan Ramadhan tidak 

menghilangkan gaya Anda wanita 

urban yang ingin tampil menarik 

dengan aksesoris yang cantik dan 

elegan. 

Selama bulan Ramadhan Jouel by 

Bling memberikan koleksi aksesoris 

yang pas dan modis untuk Anda 

dalam melengkapi busana di 

bulan suci. Aksesoris berupa scarf 

dengan motif yang menarik dan 

simple merupakan aksesoris yang 

dirancang untuk menciptakan 

kehangatan dalam penampilan 

Anda, desain scarf juga berfokus 

pada identitas warna yang kaya 

untuk mendapatkan sentuhan 

feminin secara keseluruhan bagi 

wanita yang ingin tampil modis. 

Jouel by Bling memberikan pilihan 

tampilan berbeda akan kebutuhan 

wanita urban untuk kesempatan 

spesial dan sehari - hari.

Disamping aksesoris scarf, Jouel by 

Bling juga menghadirkan koleksi 

anting, kalung dan gelang dengan 

beragam pilihan yang cantik 

dengan bentuk dan warna menarik. 

Aksesoris tersebut sangat cocok 

dipadu-padankan dengan busana 

koleksi Anda lainnya. Dengan 

aksesoris yang beraneka ragam, 

Anda dapat memberikan tampilan 

yang berbeda dengan mengenakan 

aksesoris dari Jouel by Bling 

untuk keseharian Anda di bulan 

Ramadhan.

Berbagai koleksi aksesoris 

dari Jouel by Bling terinspirasi 

oleh art nouveau yang mewah, 

sophisticated, chic dan unik. 

Koleksi tersebut didominasi oleh 

keragaman bentuk yang alami 

dan terstruktur, tidak hanya 

bentuk bunga, simetris dan 

warna yang menawan, Jouel by 

Bling menghadirkan garis desain 

melengkung dan bentuk desain 

yang khas dengan nuansa romantis 

untuk koleksi Anda di bulan 

Ramadhan. Produk Jouel by Bling 



SMSBLAST Magazine  JUNI 201518 SMSBLAST Magazine  JUNI 2015 19

in style

Selalu tampil cantik, keren dan fashionable 

pasti diinginkan oleh siapapun. Tak terkecuali 

dengan anak kecil. Nah, tidak heran bila anak 

kecil dibawah ini tampil dengan gaya yang selalu 

hits. No wonder sih ya, karena mereka mempunyai 

orangtua yang paham banget dengan fashion. Siapa 

aja mereka? Check this out..

WHEN 

THE KIDS 

IN 

FASHION!

Suri Cruise. Anak dari pasangan Tom Cruise dan 

Katie Holmes memang sudah terlihat cantik sejak 

masih balita. Balutan busana dari Suri-pun berasal dari 

brand terkenal dunia. Suri bisa tampil santai maupun 

formal. Namun tetap disesuaikan dengan usianya yang 

kini menginjak, 6 tahun. Legging, mini dress dan jacket 

adalah beberapa style yang sering Suri kenakan. How 

sweet she is!

Harper Seven Beckham, 

sejak dini sudah mengikuti 

trend dunia. Bahkan 

Victoria dan Beckham-pun 

tidak sungkan mengajak 

anak bungsunya ini untuk 

hadir di acara fashion. 

Tak heran bila Harper 

mempunyai style yang 

berkelas. Sang ibu, Victoria, 

adalah fashionista dan 

designer kelas dunia. 

Harper nampang imut 

dan stylish diberbagai 

kesempatan. Baik itu 

sehari-hari maupun saat 

menghadiri acara formal 

bersama Victoria dan 

Beckham. Lovely!

Prince George Alexander Louis. Calon Raja Inggris 

ini, sudah pasti menjadi sorotan mata dunia. Mulai 

dari lahir, hingga kini yang pada bulan Juli mendatang 

genap berusia 2 tahun. Prince George mempunyai 

style yang berbeda. Ia tampil lebih rapi namun sesuai 

dengan usianya yang masih balita. Potongan rambut 

Prince George-pun nampak rapi dengan gayanya yang 

berbelah pinggir ini. Cute kid!

Dari Indonesia, kita punya putri cantik dari Indah 

Kalalo, Ayanna Rose Werner Putri. No wonder, Ayanna 

sudah tampil cantik dan manis sejak balita. Maklum 

saja, sang bunda merupakan model ternama Indonesia. 

Indah sangat pintar memadu-padankan pakaian sehari-

hari Ayanna atau ketika menghadiri pesta. Ayanna 

sangat cantik dengan balutan dress simple maupun 

yang ‘sedikit’ meriah. Nice!

“Style is a way to say who you are without having to 

speak.” -Rachel Zoe-
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“I THOUGHT THE BARBIE DOLL 

WOULD ALWAYS BE SUCCESSFUL.”

-RUTH HANDLER-

OLIVIA
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN

LOKASI: CHIBILAND, SUMMARECON MAL SERPONG LOKASI: ES GENTONG, SUMMARECON MAL SERPONG

TOBIAS
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN
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“HAPPINESS IS LAUGHING 

WITH YOUR BROTHER ABOUT 

SOMETHING ENTIRELY 

NONSENSICAL.”

PHOTOGRAPHER: ELY RICARDO
MODEL: OLIVIA & TOBIAS

MAKE UP ARTIST: JULITA TAN
STYLIST: SAFINA MAULIDA LOKASI: OJIYA SERENITY, SUMMARECON MAL SERPONG

TOBIAS
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN

OLIVIA
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN
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TOBIAS
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN

 OLIVIA 
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN

LOKASI: CHIBILAND, SUMMARECON MAL SERPONGLOKASI: ES GENTONG, SUMMARECON MAL SERPONG



SMSBLAST Magazine  JUNI 201526 SMSBLAST Magazine  JUNI 2015 27

“I LOVE HOLIDAY, BUT I CAN’T 

WAIT TO BACK TO SCHOOL. 

I MEET MY FRIENDS. HAPPY.” 

-OLIVIA-

OLIVIA
All wardrobe STAR DEPT-STORE

 Shoes MODEL’S OWN

LOKASI: SUNNY SIDE UP, SUMMARECON MAL SERPONG

IKLAN
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taste the food

BEBEK PANGGANG 
CITARASA ISTIMEWA
DARI THE DUCK KING
Dimulai dari tahun 2003, 

The Duck King Group 

mulai meramaikan ragam 

kuliner  di tanah air dengan 

kehadiran outlet pertama di 

area Jakarta Selatan tepatnya 

di daerah Senayan. The Duck 

King Group, restoran dengan 

menyuguhkan hidangan Chinese 

Food khas Cantonese dan dalam 

perkembangannya juga menyajikan 

hidangan Chinese Food dari daerah 

Szechuan, Shanghai dan masih 

banyak lagi lainnya. The Duck King 

sudah tersebar di sejumlah lokasi 

berbagai kota besar.

Hidangan Signature The Duck 

adalah Bebek panggang yang 

memiliki cita rasa yang istimewa, 

dengan kulit luar berwarna coklat 

keemasan yang crispy namun 

dagingnya tetap empuk dan juicy. 

Berbeda dengan bebek panggang 

lainnya, bebek panggang The Duck 

King tidak berbau anyir, sangat 

lezat apalagi bila dipadu dengan 

saus bebek homemade yang manis 

gurih sehingga meninggalkan rasa 

istimewa yang tidak terlupakan 

bagi penikmatnya. 

Selain bebek panggangnya yang 

sudah sangat terkenal, The Duck 

King juga menyediakan bebek 

peking. Hidangan ini disantap 

dengan 2 cara, yaitu kulit bebek 

dibungkus dengan momo (kulit 

lumpia) dioleskan dengan 

homemade saus bebek ditambah 

daun bawang dan timun, sementara 

dagingnya dimasak dengan 

beberapa cara seperti dimasak lada 

hitam, kungpao, dan olahan lainnya. 

Restoran ini juga menyediakan 

aneka dimsum, seafood segar 

dan aneka masakannya lainnya 

yang diolah oleh chef-chef 

berpengalamandan sudah menjelah 

di restaurant maupun Hotel 

Bintang Lima mancanegara seperti 

Hongkong, Malaysia, Singapore dan 

Tiongkok.

Kunjungi salah satu outlet The 

Duck King yang terletak di 

Summarecon Mal Serpong 2 lantai 

1. Outlet dengan besar ruangan 

556.46  m2 mampu menampung 

51 meja dan 172 kursi juga 

memiliki 2 ruang VIP bagi customer 

yang hendak menikmati hidangan 

lebih private. Dengan adanya 

aquarium yang berisi ikan-ikan 

hidup lebih menguatkan kesan 

bahwa seafood yang dimasak disini 

memang menyajikan hidangan 

yang benar-benar segar.

Sebagai penyaji makanan oriental, 

The Duck King terus melakukan 

peningkatan ragam menu yang 

disesuaikan dengan selera 

penggemar Chinese Food. Nyaman 

dan modern akan selalu menjadi 

kesan saat mengunjungi The 

Duck King di manapun. Dekorasi 

ornament dan suasana yang 

dibangun di setiap outlet The 

Duck King menjadi bagian penting 

yang selalu dihadirkan untuk 

memberikan kenyamanan bagi 

tamu-tamunya.
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Citarasa 

Internasional 

Tanamera Coffee

Bagi Anda pecinta kopi, nama cafe ini wajib 

masuk ke daftar tempat yang wajib Anda 

kunjungi. Tanamera Coffee siap menyajikan 

biji kopi panggang yang diolah sempurna oleh John 

Lee, kepala roaster andalan Tanamera Coffee yang 

membawa nama Indonesia harum di ajang Melbourne 

International Coffee Expo awal tahun ini. Tanamera 

Coffee ingin memperkenalkan keistimewaan kopi 

arabica Indonesia ke mata dunia dalam secangkir kopi 

segar yang diracik oleh barista handal yang sudah 

SMSBLAST Magazine  MEI 2015

melalui pelatihan khusus. Diawal bulan Juni, Tanamera 

Coffe Indonesia dengan bangga memperkenalkan 

cafe dan roastery baru mereka di Scientia Square Park 

yang berlokasi di Scientia Boulevard Gading Serpong, 

Tangerang. Untuk terus membawa sebuah sensasi 

kopi kelas dunia, kali ini Tanamera Coffee Indonesia 

mempersembahkan ‘Giesen Coffee Roasters’ dengan 

kapasitas membuat kopi hingga 1 kilogram. Tanamera 

memiliki visi untuk bisa segera melebarkan sayap 

dengan membuka cabang berikutnya dengan didukung 

kemampuan mengolah biji kopi dalam jumlah besar.

Konsep desain branch terbaru dari Tanamera Coffee 

Indonesia ini membawa Anda kepada pengalaman 

yang tidak terlupakan saat menikmati secangkir kopi. 

Tanamera Coffee dikemas apik dengan dekorasi simple 

minimalis yang membuat Anda ingin menghabiskan 

lebih banyak waktu untuk sekedar berbincang, 

hang out atau menghabiskan me-time disini sambil 

menikmati secangkir kopi. Dengan area space yang 

besar, dari lantai dua pengunjung dapat melihat barista 

terbaik mereka saat membuat secangkir kopi serta 

Latte Art dari mesin espresso pilihan ‘Black Eagle by 

Victoria Arduino’ yang berada di lantai dasar. Di lantai 

2 juga terdapat area meeting dengan berbagai fasilitas 

untuk menunjang kegiatan meeting. 

Dapatkan pengalaman unik saat barista menyajikan 

secangkir kopi di Manual Brew Area. Pembuatan 

kopi secara manual telah naik daun beberapa tahun 

terakhir ini, berawal dari para barista yang lebih 

menyukai membuat kopi dengan tangan mereka 

sendiri dibandingkan dengan hanya menekan tombol 

dari mesin pembuat kopi. Membuat kopi secara manual 

memberi kesempatan pengunjung untuk menikmati 

secangkir kopi yang fresh dan berkualitas. 

Saat ini menjadi hari yang tepat untuk bersantai 

sembari menikmati secangkir kopi dengan 

pemandangan yang indah dari Scientia Square Park. 

Sambutan dan senyum hangat dari barista terbaik 

Tanamera akan membuat hari Anda menjadi lebih baik!
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intermezzo

Perkembangan animasi atau film kartun di 

Indonesia ditandai dengan penayangan animasi 

Doraemon yang fenomenal di salah satu TV 

swasta Indonesia pada awal 1990an. Nah, di tahun 

tersebut Indonesia mulai menggemari beragam animasi 

terutama animasi buatan Jepang, seperti Candy-candy, 

Astro Boy, Time Machine, Dragon Ball dan yang paling 

digemari adalah Sailormoon. Dalam perkembangannya 

animasi Jepang mendominasi di berbagai stasiun 

televisi swasta di Indonesia, dengan karakter yang lucu 

dan menggemaskan, seperti Pokemon yang aktraktif, 

Kapten Tsubasa yang sangat digemari sebagai idola 

kaum muda. Patut diakui bahwa animasi buatan 

Jepang memang telah mewarnai tontonan Anda   

pada masanya.

Namun, berbicara tentang film animasi ada tokoh yang 

paling dianggap berjasa besar dalam mengembangkan 

film animasi adalah Walt Disney. Tokoh animasi 

yang mendunia seperti: Mickey Mouse, Donald Duck, 

WE LOVE CARTOONS!WE LOVE CARTOONS!

EVERYBODY LOVE 

CARTOONS! TUA ATAUPUN 

MUDA PASTI PERNAH 

ATAU MALAH MASIH 

MEMPUNYAI TOKOH 

KARTUN IDOLA. NAMUN 

SEBENARNYA, SEPERTI APA 

SIH PERKEMBANGAN FILM 

KARTUN DI INDONESIA? 

SIMAK YUK..

Pinocchio, Snow White dan lainnya adalah karyanya. 

Walt Disney merupakan orang pertama membuat film 

animasi bersuara. Film Mickey Mouse yang diputar 

perdana yang berjudul Steamboat Willie diputar di 

Colony Theatre, New York pada 18 November 1928. 

Walt Disney juga menciptakan animasi berwarna 

pertama yakni, Flower and Trees yang diproduksi Silly 

Symphonies di tahun 1932. Kini Walt Disney Company 

merupakan salah satu studio animasi terbesar di dunia 

yang memberikan kontribusinya untuk kemajuan film 

animasi. Tercatat beberapa film seperti Cinderella, 

101 Dalmatian, The Little Mermaid, Beauty and The 

Beast, Alladin, Pocahontas, Frozen dan Big Hero 6 yang 

sukses pasaran. Perkembangan industri animasi dari 

masa ke masa sudah sangat maju dan pesat. Kita pun 

menikmatinya sebagai hiburan dan bagian dari budaya 

yang terus berkembang dari masa ke masa.
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Liburan sekolah telah tiba! Waktunya bagi anak-

anak untuk bebas bersantai dan beristirahat 

dari segala rutinitas di sekolah yang penat. 

Selain jalan-jalan bersama keluarga tercinta, biasanya 

bermain dengan teman sebaya menjadi hal wajib 

yang dilakukan oleh anak-anak selama liburan. 

Sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban kita 

untuk memastikan tubuh sang buah hati tetap fit dan 

terhindar dari berbagai penyakit agar mereka dapat 

FUN HOLIDAY WITH

THE KIDS!

memanfaatkan waktu liburnya secara optimal. Apa 

yang ada di benak Anda jika tiba-tiba sang buah hati 

jatuh sakit sehingga mereka tidak dapat bermain 

dengan ceria? Nah, agar hal tersebut tidak terjadi pada 

si kecil, mari simak trik menjaga kesehatan sang buah 

hati saat masa liburan berikut ini.

TRIK JITU YANG PERTAMA adalah istirahat yang 

cukup. Jangan jadikan hari libur sebagai alasan bagi 

sang buah hati untuk bermain secara berlebihan 

ataupun tidur hingga larut malam. Aktivitas bermain 

yang berat dan melelahkan tentu saja harus tetap 

diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup. Istirahat 

yang cukup sangat penting untuk menunjang proses 

pertumbuhan pada anak-anak serta bagi sistem 

kekebalan tubuh, karena tubuh yang terlalu lelah akan 

lebih mudah untuk terserang berbagai penyakit.

SELAIN ISTIRAHAT YANG CUKUP, mengkonsumsi 

buah dan sayuran juga dapat menjadi salah satu 

trik untuk menjaga kesehatan anak. Kandungan gizi 

dan vitamin yang terdapat pada buah dan sayuran 

seperti vitamin C pada jeruk dapat membantu sistem 

kekebalan tubuh anak agar terhindar dari penyakit. 

Sebagai orang tua memberikan motivasi dan dukungan 

kepada anak untuk mengkonsumsi buah dan sayuran 

tentu saja dibutuhkan, karena banyak sekali anak-anak 

yang cukup sulit saat harus mengkonsumsi kedua jenis 

makanan tersebut. Waktu makan yang teratur juga 

penting untuk diperhatikan, lalu tidak lupa juga untuk 

selalu minum air putih terutama pada saat bermain 

agar terhindar dari dehidrasi.

CUCI TANGAN DENGAN SABUN sebelum makan 

atau sebelum melakukan kontak dengan wajah atau 

mulut menjadi trik ketiga untuk menjaga anak tetap 

fit saat liburan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) mencuci tangan sebelum makan atau sebelum 

melakukan kontak dengan wajah dan mulut mampu 

mengurangi 80% persebaran kuman dan penyakit 

melalui benda yang disentuh sang anak pada saat Ia 

asik bermain. 

Demikian trik untuk menjaga kesehatan sang buah hati 

pada saat liburan. Meski terlihat simple dan mudah, 

namun hal diatas menjadi sangat penting untuk 

dilakukan sebagai pencegahan berbagai penyakit yang 

mengintai agar sang buah hati tetap dapat bermain 

ceria selama liburan. Selamat berlibur!
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GOOD 
SPORTS FOR 
KIDS
Banyak orang yang 

mempunyai persepsi bahwa 

olahraga hanya untuk anak 

sekolah, remaja, dewasa, dan 

manula. Tetapi kenyataannya ada 

juga olahraga untuk anak usia 1-5 

tahun (prasekolah). Olahraga bisa 

menjadi salah satu cara terbaik 

untuk melatih dan menstimulasi 

kecerdasan anak. 
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Melalui olahraga anak dapat 

mengembangkan kemampuan 

persepsi motoriknya. Dengan 

menguasai kemampuan motorik 

tersebut, diharapkan dalam diri 

seorang anak akan timbul rasa 

senang dan percaya diri.  Bahkan 

dengan berolahraga anak dapat 

mengurangi perilaku negatif pada 

dirinya. Berikut ini, beberapa 

olahraga yang tepat untuk anak, 

seperti:

SEPAK BOLA

Sepakbola sangat popular di 

Dunia. Anak-anak usia 4 tahun 

dapat mulai berlatih sepak bola. 

Kepopuleran  permainan sepak bola 

yang mendunia mampu menarik 

perhatian anak-anak untuk berolah 

raga. Selain itu manfaat yang dapat 

diperoleh dari bermain sepak bola 

adalah ketahanan kardiovaskular, 

kekuatan otot, fleksibilitas, 

koordinasi, keseimbangan , kontrol 

berat badan, disiplin dan teamwork. 

BERSEPEDA

Setiap anak pasti ingat saat 

belajar naik sepeda. Pada awalnya, 

belajar dengan sepeda roda 

empat, kemudian setelah mahir 

mulai menggunakan sepeda roda 

dua. Selain memberi banyak 

kesenangan, bersepeda juga 

merupakan bentuk olahraga. Untuk 

alasan keamanan, disarankan 

agar anak-anak di bawah usia 8 

tahun  tidak naik sepeda di jalan 

sendirian. Beberapa manfaat 

yang akan diperoleh anak Anda 

dari bersepeda: kekuatan kaki, 

koordinasi, keseimbangan, 

kebugaran otot jantung, dan 

kesadaran lingkungan.

BERENANG

Berenang merupakan aktivitas 

fisik yang sangat baik untuk anak. 

Membiasakan anak berenang, akan 

membuat mereka aktif yang dapat 

mengurangi ketegangan pada 

tulang dan sendi, dan yang paling 

utama menjaga berat badan anak 

tetap ideal. Melakukan olahraga 

ini secara teratur juga dapat 

mengembangkan keterampilan dan 

rasa disiplin anak. 

LARI

Usia 5-6 tahun adalah usia 

yang pas bagi anak untuk bisa 

menirukan teknik lari yang benar 

yang dicontohkan oleh orang 

tuanya. Bagi anak di bawah usia 

lima tahun sah-sah saja diajak 

lari. Hal terpenting pastikan 

bahwa si anak memang sudah 

pandai berjalan. Sebab, jika 

sudah bisa berjalan berarti sistem 

keseimbangan tubuh si kecil sudah 

baik, termasuk untuk berlari. 

Secara tidak langsung ketika anak 

bermain kejar-kejaran ia pun sudah 

berlari, tetapi atmosfernya saja 

yang berbeda. Sebab, berlari-lari 

di rumah atau sekolah dilakukan 

dengan suasana santai.

WUSHU

Sudah pernah mencoba olahraga 

Wushu? Sejenis olahraga dari 

negeri China yang memiliki 5 

elemen: Logam, Bumi, Air, Kayu 

dan Api. Kini Wushu, tak hanya 

digemari oleh orang-orang tua, 

namun anak-anak juga sudah mulai 

menekuni salah satu seni bela diri 

dari China. Dengan melakukan 

Wushu secara rutin maka dapat 

melatih kedisiplinan, kewaspadaan, 

membentuk kepribadian dan 

ketahanan mental si anak.

BERMAIN LAYANG-LAYANG

Salah satu permainan yang sangat 

digemari sang anak. Yes, bermain 

layang-layang. Dengan ini sangat 

bisa melatih keseimbangan anak, 

daya berpikir dan kerja sama yang 

kompak. Bermain layang-layang 

juga melatih pola pikir anak, 

bagaimana caranya agar layangan 

ini dapat terbang dengan tinggi. 

Yuk bermain layang-layang di 

Amphitheater, Scientia Square Park.
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B O X  O F F I C E

SAN ANDREAS  Setelah bermain secara total sebagai 

polisi penghalang kelompok balapan liar dalam film fast and Furious, 

Dwayne “The Rock” Johnson aktor bertubuh besar ini kini banting setir 

dengan menjadi seorang pilot dari helikopter penyelamat dalam film 

“San Andreas”. San Andreas bercerita mengenai Ray (Dwayne Johnson) 

seorang pilot helicopter yang bekerja di departemen dan mantan 

istrinya Emma (Carla Gugino) yang berjuang sekuat tenaga untuk 

menemukan puteri mereka Blake (Alexandra Daddario) yang terjebak 

dalam  gempa bumi hebat berkekuatan 9 skala ritcher dan telah 

memporak-porandakan  California agar dapat bertahan hidup sebelum 

sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.

SPY Penikmat film action comedy mungkin sudah 

tidak sabar untuk menyaksikan film yang disutradarai 

oleh Paul Feig . Film ini bercerita tentang Susan 

Chooper (Mellisa Mcarthy) seorang ahli analis dari 

CIA dan juga seorang pahlawan tanpa tanda jasa 

dibalik misi yang sangat berbahaya. Akan tetapi agen 

yang menangani kasus ini gagal untuk mengatasi 

misi tersebut, serta CIA mendapatkan kabar bahwa 

sang penjahat telah mendapat seluruh data identitas 

agen rahasia. Pada akhirnya, Susan pun menawarkan 

untuk menjalani misi berbahaya dan disetujui serta 

Susan mendapatkan pelatihan singkat dan menyamar 

sebagai seorang agen rahasia. Film ini juga dibintang 

oleh beberapa aktor Hollywood ternama seperti Jason 

Statham dan Jude Law. 

PITCH PERFECT 2 Setelah sukses 

pada film pertama pada tahun 2012 lalu, sutradara 

Jason Moore kembali merilis film keduanya yang 

berjudul “Pitch Perfect 2”. Dimana kelompok Acapella 

Barden Bella berada di tahun akhir kelulusan di 

Universitas Barden. Emily (Hailee Steinfeld) adalah 

seorang mahasiswa baru yang ingin mengikuti jejak 

sang Ibu untuk bergabung dengan Beca (Anna 

Kendrick) dan Amy (Rebel Wilson) di kelompok 

acapella yang ada di universitas tersebut untuk dapat 

mengikuti kejuaraan acapella internasional. Akan 

tetapi demi mengikuti kejuaraan acapella internasional 

yang diselenggarakan di Denmark, kelompok acapella 

tersebut menghadapi sebuah masalah dalam 

kekompakan tim mereka. Akankah Barden Bella 

mampu mengatasi masalah untuk dapat mengikuti 

kejuaraan acapella tersebut ? 

JURASSIC WORLD Salah satu 

film Hollywood yang sudah ditunggu-tunggu 

baru saja dirilis pada bulan ini berjudul “Jurassic 

World”. Adalah sequel ke empat dari serial 

Jurassic Park yang dimulai pada tahun 1993. Film 

ini bercerita tentang sebuah taman dinosaurus 

yang didalamnya terdapat kehidupan dinosaurus 

yang hidup di suatu pulau yang sangat luas dan 

didalam pulau tersebut terdapat beraneka ragam 

jenis dinosaurus yang sudah punah dihidupkan 

kembali dengan rekayasa genetik oleh Claire 

(Bryce Dallas Howard). Salah satu spesies yang 

diciptakan ialah Indominus Rex yang artinya 

“Untamable King”. Dari sinilah keseruan Jurassic 

World dimulai, saat Indominus Rex keluar 

dari kandang dan Owen (Chris Pratt) sebagai 

salah satu pekerja berusaha menyelamatkan 

pengunjung Jurassic World. Film ini sangat 

rekomen untuk disaksikan. Yuk!Juliet’ yang sedang 

mencari sosok romeonya.
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UP CLOSE AND 
DANGEROUS
CINTA SARAT BAHAYA
Penulis | Linda Howard

Dalam novel Up Close and Dangerous, megisahkan 

anak tiri dari Bailey Wingate yang licik dan sudah 

dewasa terkejut saat mengetahui mendiang ayah 

mereka menunjuk Bailey sebagai pelaksana surat 

wasiat dan mengendalikan seluruh warisan sang 

ayah. Dan sejak saat itu, perseteruan di antara 

mereka semakin runcing. Perseteruan diantara 

mereka yang berbahaya hingga mengancam nyawa! 

Sebuah petualangan yang menegangkan sekaligus 

membuat Anda yang membacanya terkejut. Buku 

best seller ini merupakan yang terlaris dengan 

petualangan, misteri dan romansa, bagi penggemar 

novel romantis dan thriller karya Linda Howard, buku 

ini layak dimiliki.

RENJANA DYANA
Penulis | Adimodel

Sebuah novel yang memberikan 

pemaparan dan penggambaran tentang 

seorang wanita dengan bahasa yang 

baru, menarik dan memukau. Renjana 

Dyana merupakan novel lokal bergenre 

dark dan sexy romance. Dalam buku ini 

romantisme tidak dikemas dalam bentuk 

yang selalu bersifat narasi. Romantisme 

tak harus selalu bersanding dengan 

kebahagiaan dan keceriaan. Dalam 

kisah novel ini tidak dituliskan secara 

naratif dan deskriptif semata, melainkan 

melalui diksi-diksi dan pengandaian-

pengandaian yang manis sekaligus 

filosofis. Pembaca sungguh dituntut 

untuk menikmati beribu rasa lewat 

splash blasT

CHELSEA
Post Season Friendly

Tour at Australia

Tidak terasa 
kompetisi raksasa 
sepakbola Eropa 

sudah berakhir. Para 
permain sepakbola saat 
ini pergi berlibur bersama 
keluarga, teman bahkan 
dengan satu tim dari klub 
mereka sendiri. Tidak 
beda dengan Chelsea, 
Juara Liga inggris ini 
mengadakan laga 

persahabatan ke negeri 
Kanguru yakni Australia 
dalam rangka Tour   
Akhir Musim. 

Sebelum mereka 
mengadakan 
pertandingan 
persahabatan para 
pemain Chelsea 
beserta staf dan sang 
pelatih Jose Mourinho 

menyempatkan diri 
untuk berlibur sejenak 
diberbagai tempat di 
Sydney. Jose Mourinho 
beserta lainnya dibawa 
kedalam kultur benua 
Australia dengan 
mengunjungi Taronga 
Zoo di pesisir pelabuhan 
Sydney dimana mereka 
bertemu binatang khas 
Australia yakni Koala dan 
dalam perjalanannya 
mereka melanjutkan 
tur menaiki perahu dari 
kota paling terkenal di 
Australia, mengambil 
pemandangan yang 
sangat ikonik seperti 
Harbour Bridge dan 
Opera House. Fun!

Liburan dan jeda laga internasional ini 
tentu sangat bermanfaat bagi para 
pemain sepakbola, dimana mereka 

bisa sedikit menikmati hari liburnya untuk 
menyegarkan tubuh. Seperti halnya dengan 
gelandang Manchester United, Marouane 
Fellaini dan Striker Aston Villa, Christian 
Benteke.

Duo Belgia ini menyempatkan waktu 
senggang mereka dengan bermain gokart. 
Selama bermain gokart Fellaini mengambil 
foto dirinya beserta Christian Benteke 
dan menguploadnya ke akun twitter. 
Keduanya akan diikut sertakan di timnas 
Belgia kala pertandingan persahabatan 
melawan Perancis namun untuk sekedar 
mendapatkan kesenangan mereka tidak 
segan bermain gokart.  

Marouane Fellaini & Christian Benteke 

bermain Gokart
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IKLAN
SMB

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan biasanya, musisi - musisi 

papan atas Indonesia berbondong - bondong untuk membuat album religi. 

Tidak terkecuali grup band papan atas Gigi. Grup band yang dimotori oleh 

Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan & Gusti Hendy ini baru 

saja merelease album religi mereka yakni “Mohon Ampun” beberapa hari 

yang lalu. Album ini berisikan lagu - lagu lama dengan aransemen ulang 

Tom Delonge sejatinya terkenal 

sebagai musisi beraliran Pop-

Punk. Tentunya image tersebut 

sangatlah sulit dilepaskan di dunia 

entertainment. Setelah perpecahan 

di grup band Blink 182 serta situasi 

yang gamang di Angels & Airwaves 

membuat dirinya ingin mencari 

sebuah inspirasi baru dalam 

bermusik. Alhasil sebuah jalan baru 

ditempuh oleh sang gitaris dan lead 

vocal grup band Angels & Airwaves 

lagu musisi senior Indonesia seperti 

Bimbo. Dan menariknya di album 

ini Dewa Budjana tidak ikut dalam 

proses pembuatannya dikarenakan 

sedang mengerjakan album 

solonya di Amerika yang menampik 

segala rumor negatif tentangnya. 

Peluncuran album ini yang 

berisikan 10 lagu juga dilakukan 

secara bersamaan dengan album 

kompilasi berjudul “Cahaya Bintang 

Ramadhan” dimana di album 

tersebut berisikan musisi seperti 

Tompi, Afgan, Rossa dan Ungu.

ini dengan membuat album solo 

debut nya untuk pertama kali. Isi 

dari lagu yang terdapat di album 

ini seperti: “New World” yang lebih 

NEW RELEASE ALBUM: TOM 
DELONGE - TO THE STARS

NEW RELEASE ALBUM:
GIGI - MOHON AMPUN

mempesona bahkan dari kepunyaan 

Angels & Airwaves. Serta "Golden 

Showers in the Golden State" yang 

lebih keren dari lagu Blink 182. 

Sisa tracknya seperti “Suburban 

Kings”, "An Endless Summer", "The 

Invisible Parade", "Circle-Jerk-Pit", 

"Landscapes", "Animals”.
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seperti Mariah Carey dan Whitney Houston karena dia 

memiliki suara yang tinggi dan dapat mencapai empat 

oktaf. Beberapa orang sering menyebutnya sebagai 

“Mini Mariah Carey” dan beberapa pengamat musik 

dunia menggap Ariana Grande sebagai “New  

Mariah Carey”. 

Ariana Grande mencoba peruntungan baru dengan 

melanjutkan karir melalui dunia tarik suara dengan 

mengcover beberapa lagu dari penyanyi-penyanyi 

ternama seperti Mariah Carey dengan lagunya All I 

Want Christmas is You dan I belive in You and Me 

milik dari Whitney Houston. Ariana membuat single 

pertamanya yang berjudul LA Boyz bersama Justice 

pada akhir tahun 2012 dan sempat berduet dengan 

MIKA dalam lagu Popular Song. Ditahun 2013 Ariana 

Grande membuat album pertamanya yang dirilis 

pada tanggal 2 September 2013 di Inggris dengan 

nama album Yours Truly. Pembuatan album Your 

Truly terinspirasi dari penyanyi-penyanyi seperti Amy 

Winehouse, Mariah Carey, Whitney Houston, Madonna 

dan beberapa penyanyi-penyanyi yang sedang naik 

daun seperti Katy Perry. Sebanyak 138.000 kopi telah 

terjual dalam minggu pertama perilisan album Yours 

Truly dan masuk dalam sepeuluh besar chart lagu 

di beberapa negara. Single pertama lagu The Way 

dalam album debutnya terjual sebanayak 120.000 

kopi dalam waktu 48 jam. Kualitas suara yang dimiliki 

Ariana Grande mendapatkan perhatian dari Presiden 

Barrack Obama dan membuat Presiden Amerika itu 

mengundang dia untuk konser di gedung putih dengan 

tema “Women of Soul: In Performance at the  

White House”.

Di awal tahun 2014, Ariana Grande menyelesaikan 

album kedua dengan single utama yang berjudul 

Problem. Dalam lagu tersebut, Ariana Grande berduet 

dengan rapper wanita ternama asal Australia yaitu 

Iggy Azalea dan terjual sebanyak 438.000 kopi dalam 

minggu pertama. Itulah yang membuat Ariana Grande 

menjadi penyanyi wanita termuda yang lagunya 

berhasil didownload sebanyak lebih dari 400.000 

lagu. Pada pertengahan tahun 2014 membuat Ariana 

Grande mendapatkan sorotan di mata produser musik 

muda yaitu Anton Zavlaski atau yang sering kita kenal 

dengan nama ZEDD untuk berkolaborasi dengan 

membawakan yang berjudul Break Free. Alhasil, lagu 

tersebut mendapat hasil yang positif dimata publik. 

Sukses Ariana!

Nama penyanyi sekaligus artis Ariana Grande-

Butera atau yang lebih dikenal dengan Ariana 

Grande mungkin sudah tidak asing lagi bagi 

para penikmat musik diseluruh dunia. Perempuan 

kelahiran Boca Raton, Florida 26 Juni 1993 ini sudah 

muncul didunia entertainment sejak tahun 2008. Ia 

mengawali karirnya sebagai pemain teater drama 

musikal dengan memerankan Charlotte dalam musik 13 

di Broadway dan sekaligus memenangkan penghargaan 

asosiasi teater pemuda nasional pada tahun 2008 atas 

peran yang dimainkannya dalam acara tersebut. Hal 

itulah yang membuat nama Ariana Grande mulai sering 

terdengar di kalangan dunia Hollywood. Faktanya 

bahwa nama Ariana yang dimilikinya terinspirasi dari 

film animasi “Princess Oriana” pada tahun 1988.

Banyak orang yang dibuat takjub dengan kualitas suara 

yang dimiliki oleh Ariana Grande. Sehingga suaranya 

sering dibandingkan dengan dua penyanyi ternama 

Ariana Grande

Young and 
Multitalented!
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Siapa yang tidak kenal dengan Tompi? Penyanyi 

solois beraliran Jazz kelahiran Lhokseumawe 

Aceh yang juga merangkap profesi sebagai 

dokter dan juga tergabung dalam Trio Lestari bersama 

Shandy Sandoro dan Glenn Fredly ini, mengaku bahwa 

Ia sedang berkonsentrasi untuk menggarap album 

barunya saat diwawancarai seusai manggung di 

Summarecon Mal Serpong beberapa bulan yang lalu. 

HALO TOMPI APA KABAR? BOLEH CERITA SEDIKIT 

MENGENAI KESIBUKANNYA AKHIR-AKHIR INI?

Alhamdulillah baik dan sehat, saat ini saya sedang ada 

waktu luang dan sebenarnya punya rencana untuk 

konsentrasi pembuatan album baru. Sekarang masih 

proses pengumpulan lagu dan sudah ada 4 lagu yang 

terkumpul. 

SEBENARNYA APA ASAL MULA TOMPI BISA TERJUN 

KE DUNIA MUSIK?

Pada awalnya, saya sebenarnya tidak lahir dan besar 

sebagai seorang musisi walaupun bakat seni di 

keluarga itu lumayan dominan. Ibu saya kebetulan 

seniman daerah dan cukup aktif di dunia seni Aceh 

baik itu tari maupun lagu. Otomatis saya besar 

dilingkungan seni, namun ternyata tanpa disadari 

hal itu memberikan pengaruh yang banyak ke 

perkembangan saya dalam kehidupan. Sampai suatu 

Tompi yang Tak Pernah 
Setengah Hati 

waktu pada saat saya kuliah, disitulah pertama kali 

saya mendapat kesempatan untuk bernyanyi dalam 

hidup saya. Awalnya saya tidak pernah bernyanyi dan 

tidak percaya diri untuk tampil didepan orang banyak 

karena minder. Tapi begitu kuliah, saya diharuskan 

untuk tampil didepan umum karena saya anak baru, 

yasudah saya tampil disana. Dan ternyata sambutan 

dari teman-teman dan senior yang mendengar saya 

bernyanyi cukup luar biasa. Sampai akhirnya saya jadi 

keterusan nyanyi hingga sekarang.

APA INSPIRASI TOMPI DALAM BERNYANYI? DAN 

BOLEH CERITA SEDIKIT APA YANG MENJADI INSPIRASI 

TOMPI SAAT PEMBUATAN LAGU ‘TAK PERNAH 

SETENGAH HATI’?

Saya memiliki banyak penyanyi yang saya jadikan 

inspirasi, baik penyanyi Indonesia maupun luar negeri. 

Kalau Indonesia, saya senang dengan Glenn Fredly, 

Sandy Sandoro, Raisa, dan Tulus, Yovi Lato, Christ 

Kayhatu, Utha Likumahua, Fariz RM, dan masih banyak 

lagi. Untuk insprasi lagu Tak Pernah Setengah Hati, 

sebenarnya temanya itu universal. Saya bikin satu 

topik bahwa semua orang pasti pernah melalui fase 

hidup percintaan. Ada juga pengalaman pribadi saya 

yang saya rasakan didalam lagu tersebut dan ditambah 

sedikit bumbu supaya orang mempunyai pengalaman 

dan rasa yang sama terhadap lagu tersebut.

MENURUT TOMPI BAGAIMANA PERKEMBANGAN 

MUSIK DI ERA DIGITAL SAAT INI? TERUTAMA 

MENGENAI PEMBAJAKAN?

Sebenarnya ini adalah satu hal yang membuat saya 

prihatin. Terus terang saat ini Indonesia tidak berada 

dalam posisi karya cipta yang terlindungi. Kita sudah 

membuat album capek-capek tapi ujung-ujungnya 

terbajak. Baik itu terbajak secara digital maupun 

terbajak secara fisik. Hampir semua label musik tidak 

sanggup bertahan hidup. Banyak label-label yang 

sekarang tutup karena masyarakat lebih mudah untuk 

mendapatkan versi bajakannya sehingga akhirnya 

kita bingung mau menjual karya kita seperti apa. 

Dan akhirnya kita cuma berharap bermain di segmen 

yang lebih pintar dalam tanda kutip mereka yang 

mau menghargai karya kita. Saat ini kita sebagai 

penyanyi pun tidak punya pilihan lain selain berusaha 

menghidupkan komunitas. Menurut saya itu satu-

satunya jalan untuk mengatasi masalah pembajakan di 

Indonesia saat ini.

BAGAIMANA CARA TOMPI MENGATUR WAKTU ANTARA 

NYANYI DAN MENJADI DOKTER ?

Sebenarnya nyanyi itu sebentar dan enggak begitu 

butuh banyak waktu, untuk satu performance sekitar 

4 jam. Kalo untuk praktek, biasanya saya praktek 

pagi sampai sore. Malam saya enggak pernah praktek 

kecuali ada emergency, karena saya mau ada waktu 

untuk keluarga.

HOBI DARI TOMPI ?

Fotografi. Saya lagi suka dengan street photography 

dan juga foto bertema landscape. Saya menggunakan 

kamera analog dari berbagai jenis dengan material 

film. Sensasi foto dengan kamera film itu lebih 

menantang, karena kita harus menghasilkan foto 

dengan kualitas maksimal. Dan saya juga lumayan aktif 

di Instagram, suka posting beberapa hasil foto disana. 

Dan penggemar saya cukup positif atas foto-foto saya 

tersebut.

KESAN TOMPI MANGGUNG DI SMS ? 

Saya selalu senang setiap perform dimana saja. Lebih 

asik dari yang dulu, mungkin karena crowd-nya juga 

lebih terkumpul dan masyarakat sekitar sini juga 

sudah mulai ramai banget. Dulu awal-awal masih sepi, 

mungkin karena baru dibuka. Sekarang jauh lebih enak 

dan saya senang dengan penontonnya yang responsif, 

mereka bisa menyanyi beneran dan lumayan ngerti 

lagu. Sukses buat SMS.
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Hiburan Seru dan 
Bermanfaat Untuk Anak
Manjakan anak Anda 

dengan ragam fasilitas 

dan hiburan yang tersedia 

di Scientia Square Park (SQP). Tak 

hanya mendapatkan kesenangan, 

tetapi juga dapat mendidik anak 

Anda agar lebih peka terhadap 

alam sekitar. 

Dimulai dari permainan ayunan 

dan jungkat-jungkit, lapangan 

untuk bermain roller blade, serta 

olahraga yang cukup memacu 

keberanian yakni ‘rock’ climbing. 

Meskipun terkesan ekstrim, tetapi 

fasilitas ini sangat aman untuk 

anak-anak. Mengapa? Karena media 

pendakiannya yang terbuat dari 

papan, matras sebagai alas untuk 

mendarat, pengaman tubuh yang 

cukup, dan adanya pengawasan 

dari petugas. 

Anda akan menemukan sesuatu 

yang unik. Sawah di tengah kota 

tepatnya. SQP memiliki sebuah 

lahan yang cukup luas yang 

ditanami padi. Ini bisa menjadi 

media pembelajaran tersendiri 

bagi anak Anda yakni pengetahuan 

mengenai dari mana makanan 

pokok mereka berasal. Selain itu, 

Anda juga dapat mengajak anak 

Anda untuk berjalan di sepanjang 

pematang sawah tersebut dan 

melihat cara memanen padi. 

Media pembelajaran lainnya 

yang berkaitan dengan alam juga 

dapat ditemukan di Serenity Koi 

Farm yang letaknya bersebelahan 

dengan Paddy Field (sawah). 

Anak Anda bisa mendapatkan 

kesempatan untuk mengenal salah 

satu jenis ikan yang unik ini, serta 

belajar ada berapa jumlah jenis-

jenis koi. Selanjutnya, tak jauh dari 

Serenity Koi Farm, ada sebuah 

kubah layaknya di taman-taman 

bunga, yakni kubah khusus untuk 

kupu-kupu. Ya, The Metamorphosis 

menyediakan pemandangan dan 

pengalaman menarik tersendiri bagi 

anak-anak Anda. 

Kehadiran kupu-kupu dengan 

berbagai jenis dan warna dapat 

meningkatkan rasa penasaran 

anak-anak untuk dapat mengetahui 

lebih lagi mengenai serangga 

cantik tersebut. Melalui observasi, 

anak-anak dapat belajar hal-hal 

yang mungkin tidak bisa mereka 

dapatkan melalui pendidikan 

formal. Terdapat ragam jenis kupu-

kupu di sana, termasuk Troides 

Helena, Pachliopta aristolochiae, 

Euoplea sp., Papilio peranthus, dan 

lebih dari 20 jenis tumbuhan yang 

menjadi sumber makanan bagi 

mereka. Anda tidak perlu jauh-

jauh lagi untuk dapat menikmati 

keindahan tersebut, cukup di The 

Metamorphosis SQP.  Taman indah 

dengan segudang ilmu, ya hanya di 

Scientia Square Park ;)
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KOTA CHRISTCHURCH

NEGERI IMPIAN BAK LUKISAN

Bagi para penggemar trilogi film 

"The Lord of The Rings" dan “The 

Hobbits” mungkin sudah tidak asing 

lagi menyaksikan pemandangan 

seperti: gunung menjulang dengan 

puncak bersalju (bahkan di musim 

panas), lembah cantik di antara 

pegunungan, sungai berair jernih 

HANMER SPRING 

TRANZALPINE, CHRISTCHURCH TO GREYMOUTH

dan biru, danau luas yang tenang 

dan biru turquoise dan fjord 

nan agung. Belum lagi bonus 

bunga-bunga liar yang tumbuh di 

sepanjang jalan. Yes, semua itu 

nyata dan ada di New Zealand. 

KOTA CHRISTCHURCH

Adalah kota tua yang sangat 

cantik, dipenuhi bangunan tua 

dengan rumah rumah kayu yang 

teratur dan rapih. Banyak orang 

bilang tempat ini mirip negara 

Inggris versi mini. Banyak aktivitas 

favorit yang dapat Anda lakukan 

disini, seperti: berperahu dayung 

di Avon River, bersepeda di Port 

Hills, mengunjungi Sumner Beach, 

atau mengikuti perjalanan sehari 

ke pemukiman kolonial Prancis di 

Akaroa.

HANMER SPRING 

Objek Wisata di Hanmer Spring 

ini adalah Thermal pool yang 

dikelilingi oleh gunung es dengan 

pemandangannya spektakuler, 

selain itu hal yang menantang 

adalah berenang di thermal pool 

yang suhunya 40 derajat celcius 

sedangkan suhu udara diluar 6 

derajat.

TRANZALPINE, CHRISTCHURCH 

TO GREYMOUTH

Perjalanan dengan menggunakan 

kereta dari Christchurch ke 

Greymouth dianggap sebagai 

salah satu perjalanan kereta 

dengan pemandangan terindah 

di dunia. Perjalanan kereta ini 

membutuhkan waktu sekitar 4,5 

jam, dengan beberapa perhentian 

sepanjang perjalanan yang sangat 

luar biasa. Karena kita akan 

disuguhi pemandangan gugusan 

pegunungan Southern Alps dengan 

padang rumput, lengkap dengan 

domba-dombanya seperti yang 

ada di iklan-iklan susu khas New 

Zealand. Kota Greymouth, yang 

cantik juga terkenal dengan pienya 

yang sangat lezat. Yummy!
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QUEENSTOWN

AUCKLAND

WELLINGTON

MILFORD SOUND 

QUEENSTOWN

Kota yang tidak bisa di 

gambarkan dengan kata-kata, 

begitu tiba di airport yang 

dikelilingi pegunungan es. Kota 

ini adalah tempat bermulanya 

hampir segala jenis petualangan, 

termasuk bungy, berperahu 

jet, berkuda, arung jeram, dan 

selancar sungai. Queenstown 

juga merupakan destinasi untuk 

pengalaman mewah, makanan 

dan anggur adiboga, perawatan 

spa, dan permainan golf yang 

menyenangkan. Udara di 

Queenstown lebih dingin dari 

Chirtchurch. Sungguh menakjubkan 

pemandangan di kota ini.

MILFORD SOUND 

Pelayaran di Milford Sound akan 

menjadi bagian penting selama 

Anda berada di Fiordland. Air 

terjun yang tinggi, permukaan batu 

vertikal, dan anjing laut adalah 

beberapa hal yang akan Anda 

kenang. Observatorium bawah 

air adalah opsi yang ditawarkan 

oleh sebagian besar pelayaran. 

Jika Anda memutuskan berwisata 

dengan bus, pilihlah rute melewati 

Mirror lake, yang merupakan 

danau dengan permukaan air yang 

sangat bening terlihat seperti kaca, 

pemandangan gunung, rumput dan 

salju dapat terlihat dengan jelas 

di air. Disini Anda dapat mencoba 

terbang dengan helicopter atau 

naik Shotoverjet yang sangat 

menegangkan.

WELLINGTON

Merupakan Ibu kota dan pusat 

pemerintahan Selandia Baru, disini 

kita bisa mengunjungi underground 

market di Frank Kitts Park dimana 

banyak penjual makanan dan 

pernak pernik unik. Dan Harbour 

city market, dimana banyak penjual 

sayuran, buah, daging murah, 

dan bisa mencicipi berbagai kiwi 

sepuasnya. Untuk para penggemar 

wine jangan lewatkan Good heroes 

day festival disebuah Supermarket 

disana, disini kita dapat mencoba 

berbagai wine dengan harga 

murah. 

AUCKLAND

Kota ini lebih modern dan banyak 

tempat perbelanjaan. Disini Anda 

dapat berkunjung ke Waitomo 

cave (gua dengan banyak 

glowing worm/ cacing yang 

dapat mengeluarkan cahaya dan 

menempel pada permukaan gua), 

memasuki gua yang indah penuh 

dengan stalaktit dan stalagnit, 

dengan naik perahu dalam 

kegelapan yang hanya diterangi 

oleh glow worm.
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Apa jadinya jika sebuah personal computer atau 

biasa disebut PC berbentuk seperti toples 

makanan? Atau speaker mini? Baru-baru ini 

Acer mengeluarkan produk PC versi mini mereka yang 

diberi nama Revo One. Sebuah PC mini multifungsi 

yang bisa digunakan untuk penyimpanan data, 

streaming video, PC berbasis Windows 8.1 dan   

pusat hiburan.

Untuk urusan spesifikasi PC Mini ini memiliki kapasitas 

penyimpanan sebesar 500GB dan slot eksternal 

mencapai 2 TB, processor yang dimiliki adalah Intel 

Celeron 2957U dengan kecepatan 1,4 GHz. Besaran 

RAM-nya adalah 2GB jenis DDR3. Untuk konektivitas 

terdapat 2 port USB 2.0 dan 2 port USB 3.0 , HDMI, 

LAN serta display port serta Bluetooth dan WiFi. Dan 

keunggulannya juga ada di daya, dimana perangkat ini 

hanya memerlukan daya 65 watt untuk beroperasi jauh 

lebih rendah dari PC umumnya yakni 150 watt. Soal 

harga PC mini multifungsi ini dijual seharga IDR 3,7 

Juta. Menarik bukan? 

Revo One, PC Mini dari Acer 
yang sangat sederhana

Drone merupakan sebuah mini pesawat khusus 

yang dilengkapi kamera yang kemudian 

diterbangkan dan dikontrol oleh sang pemilik 

lalu menghasilkan foto atau video dari atas kepala kita. 

Lily Camera, salah satu drone canggih yang memiliki 

keunikan tersendiri dari drone lainnya. Drone ini bisa 

dikendalikan tanpa alat pengendali khusus tapi hanya 

menggunakan alat tracking khusus. Drone ini akan 

terbang setelah kita lempar ke atas lalu mengikuti 

perangkat tracking dan mampu terbang selama 20 

menit.

Untuk spesifikasi, Lily Camera dapat mengambil video 

beresolusi 1080p dengan 60 fps atau 720p dengan 

Mengambil Foto & Video
Menggunakan Lily Camera

120fps dimana kameranya sebesar 12 MP. Selain itu 

drone juga tahan air (waterproof). Saat beroperasi 

drone memiliki kecepatan maksimal hingga 40 km/

jam dengan ketinggian maksimal 15 meter dari tanah 

sedangkan dari pengguna jarak maksimalnya ialah 

1,75 meter. Jika baterai akan habis maka sistem smart 

drone ini akan mendaratkan lily secara otomatis dan 

jika terlepas dari jangkauan tracker maka ia akan 

terbang statis, amazing! . Untuk urusan harga, Lily 

Camera dihargai US$ 999.
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Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Agama, dan Fisika merupakan 

contoh-contoh mata pelajaran yang sudah pasti 

akan kita temui jika kita duduk di bangku sekolah. 

Namun tahukah Anda bahwa ternyata terdapat juga 

sekolah yang memiliki pelajaran unik layaknya Sekolah 

sihir Hogwarts yang ada dalam sekuel film Harry 

Potter? Berikut adalah 4 daftar Sekolah aneh dan unik 

yang ada di dunia nyata.

Sekolah unik dan aneh yang pertama adalah sebuah 

sekolah pendidikan sihir Grey School of Wizardry 

yang pertama kali dibuka pada 14 Maret 2004 

sebagai sebuah lembaga pendidikan di negara bagian 

California. Sekolah ini didirikan oleh Oberon Zell-

Ravenheart seorang laki-laki berumur 68 tahun yang 

mengabdikan hidupnya untuk mempelajari ilmu sihir 

dunia. Saat ini akademi sihir tersebut telah memiliki 

ratusan murid dari seluruh dunia, baik dewasa maupun 

remaja. Grey School of Wizardy mengajarkan murid-

muridnya layaknya seorang penyihir dalam film Harry 

Potter, bahkan sekolah ini juga mengajarkan mengenai 

ilmu pertahanan dari ilmu hitam!

Sekolah Sepak Bola Kungfu yang berada di Negeri 

China menempati sekolah unik dan aneh di urutan 

kedua. Sekolah ini didirikan oleh salah satu warga 

negara China yang terinspirasi dari film Shaolin Soccer. 

Tidak seperti permainan sepak bola pada umumnya, 

4 SEKOLAH UNIK DAN 
ANEH DI DUNIA NYATA 

di sekolah sepak bola kungfu ini, pemanasan yang 

dilakukan sebelum bermain adalah berupa gerakan-

gerakan kungfu seperti melompat, salto, bahkan 

berguling di tanah. Para murid yang belajar di sini 

berusia 14-17 tahun. Mereka direkrut dari seluruh 

penjuru Cina dengan dua syarat penting yaitu 

menyukai sepakbola dan pandai beladiri. 

Sekolah unik dan aneh yang ketiga adalah The 

Beatles School. Siapa yang tidak kenal dengan 

The Beatles? Sebuah band legendaris asal Inggris 

yang namanya telah diakui dan dikenal di seluruh 

dunia, hal ini membuat Universitas Liverpool Hope 

di Inggris membuka sebuah fakuktas yang khusus 

untuk mempelajari band legendaris ini. Fakultas 

tersebut mempelajari komposisi lagu dan pola suara 

studio yang digunakan The Beatles. Selain itu para 

peserta juga meneliti dampak lagu-lagu The Beatles 

bagi pembentukan karakter individu, budaya, dan 

masyarakat. Mary-Lu Zahalan-Kennedy, salah satu 

lulusan tingkat S2 fakultas tersebut mengaku merasa 

bangga karena program studi yang Ia ambil dianggap 

sangat menantang dan juga memberi pemahaman 

baru bagi publik mengenai pengaruh Band The Beatles 

terhadap dunia.

Daftar sekolah unik dan aneh yang terakhir adalah 

Sekolah Puncak Gunung bernama Sekolah Dasar Gulu 

yang terletak di Gulu, sebuah desa kecil di pegunungan 

Hanyuan, Sinchuan,China. Sekolah ini telah berdiri 

di akhir tahun 1980-an. Lokasi Sekolah Dasar Gulu 

terbilang ekstrim dan unik karena tersembunyi di 

salah satu pegunungan terjal dan sempit sehingga 

membuat murid-muridnya harus menempuh medan 

yang membutuhkan kewaspadaan ekstra karena nyawa 

sebagai taruhannya jika mereka lalai apabila terjatuh.

Demikian 4 daftar sekolah yang unik dan aneh di dunia 

nyata. Apakah anda tertarik untuk menjadi salah satu 

muridnya?

IKLAN
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inbox

you’ve got message

IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN 
FREE VOUCHER BELANJA!!!!

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

Hai juga Didit di Pamulang. Sebelumnya terima kasih atas 

kehadirannya ke SMS dalam rangkaian event kami. Ijinkan 

kami redaksi majalah smsblast menjelaskan secara singkat ya 

mengenai acara T-Rex. Jadi acara T-Rex tersebut dibuat untuk 

mengapresiasikan karya anak bangsa, karna miniatur T-Rex ini 

buatan dari anak Indonesia lho. Selain itu, pas banget dengan 

peluncurannya film Jurassic World. Moment tersebut secara 

tidak sengaja berbarengan. Namun, kami sangat berterima 

kasih kepada Anda atas masukan yang sangat berarti untuk 

next event yang akan SMS selenggarakan. Semoga SMS bisa 

terus memuaskan para pengunjung tercinta.

Salam hangat,
Redaksi Majalah SMSBlast

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

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

get online

Whats on Social Media?
@SMS_Serpong

Lelly Ermawati
Nyaman banget makan di sini, tempatnya meriah 
rame, apa makanan yg di inginkan ada semua, very 
happy.

Iqbal Chodhet Mloko 
Ramai terus summarecon mal serpong. Festival nya 
bagus terus. Sukses buat summarecon mal serpong 
( SMS )

Adistya Lestari 
The most happening & cozy place in tangerang ... 
Keep roxkin' SMS

Agus Wiyata 
Convenience place to spend the weekend. together 
with family .... YEAYYYYY

Nita Koesharijanto
Live music di broadway nya kereeeen, apalagi jumat 
mlm jam 9

Yunan Vonda OC 
Tempat yg Aseeexxx..untuk makan dan Trading..
nyaman..

Summarecon Mal Serpong (SMS)

Putri Sihalolo
@putrisihalolo
yuk jalan2 ke @sms_serpong bisa foto2 
dengan background Downtown Walk yang 
keren loh

Sari Yuliana
@sariiyuliana
cuma @sms_serpong yang bisa manjain 
pengunjungnya dengan event yang selalu 
keren dan dahsyat

Heru Setiawan
@NHRsetiawan
Mall sih banyak, tapi yang eventnya cetar 
membahanaaa cuman di @sms_serpong

Vani Ramadhania
@vanniaku
Q-time bgt ini mah, rela ke @sms_
serpong meskipun baru pulang kerja

Tika
@tikaiueo
Never get bored @sms_serpong

CARANYA:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan 

dan kirimkan jawaban kamu 
via email ke pr_malserpong@
summarecon.com 

2. Kirim jawaban kamu dengan format 
subjek, nama lengkap, alamat, 
nomor telepon & jawaban.

3. Pastikan alamat email dan nomor 
telepon yang kamu cantumkan 
dapat dihubungi oleh Pihak 
Manajemen SMS untuk konfirmasi 
pemenang kuis.

4. Jawaban ditunggu sebelum 8 Juli 
2015.

PERTANYAAN: 
1. Sebutkan nama kubah layaknya di taman-taman bunga 

khusus untuk kupu-kupu yang ada di Scentia Square Park?
2. Sebutkan nama Universitas di Inggris yang membuka 

fakultas khusus untuk mempelajari band legendaris, The 
Beatles?

3. Apa nama band yang dulu menjadi tempat Tom Delonge 
bernaung?

4. Sebutkan nama musisi Bass dari Amerika Serikat yang 
menghibur pengunjung SDC & SQP di event Bass Day 
beberapa waktu yang lalu?

SMS BLAST XXVIII - BACK TO SCHOOL 2015

1. Anita Karamina, 0812 1950 xxxx
2. Hendra Kwee , 0818 179 xxx
3. Citra Tri Hartinah, 0838 7061 xxxx

Tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi XXVIII, Mei 2015:

58 59

Hai halo redaksi majalah smsblast.. Saya Didit 
dari Pamulang. Kebetulan saya dan adik saya ini 
penggemar berat dari tokoh Dinosaurus T-Rex. Nah, 
kemarin pas dapet info dari teman kalau di SMS ada 
pertunjukan T-Rex, kami seneng banget. Bener-bener 
save the date biar enggak ketinggalan moment itu. 
Eh, pas datang ke acaranya, seru sih tapi jujur saya 
agak kecewa karna kenapa acaranya cuma 3 hari 
dan perform dari T-Rex nya cuma sebentar? Sayang 
aja, karna saya yakin diluaran sana banyak juga kok 
yang kagum dengan tokoh T-Rex itu. Thanks ya..

-Didit, Pamulang-

SMSBLAST Magazine  JUNI 2015
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promo

SPECIAL OFFERS
PROMO TENANT sms 1 & 2 PROMO TENANT downtown walk 1

PROMO TENANT downtown walk 2

MARTHA TILAAR
• Buy 2 Get 15% OFF for All Items (Valid 

on Weekends)
• For Every Purchase of IDR 500.000 Get 

Free Martha Tilaar Gift Set 
• Valid on 01 - 30 June 2015 

VIVERE
• Mid Year Sale
• Get Up To 50% OFF for All Furniture and 

Accessories Collections 
• Valid on 03 June - 02 August 2015 

MINEOLA
• Discount Up To 50% for Selected Items 

(While Stocks Last)
• Promo BCA Credit Card : For Every 

Purchase of IDR 400.000 Get 20% OFF 
(Valid until March 2016)

CHIBILAND
• Get Up To 70% OFF for Selected Items 

(While Stocks Last)

SCOOP
• Get 50% Discount for Selected Items 

(While Stocks Last)

COCONUT ISLAND
• Get Up To 50% OFF for Selected Items 

(While Stocks Last)

PAZIA
• Promo CASH BACK Samsung Galaxy 

Note 4
• For Every Purchase of Samsung Galaxy 

Note 4 Get Cash Back of IDR 1.000.000

URBANLIFE
• Show Your Student ID & Get Discount 

10% for All Case
• Valid on 01 - 28 June 2015 
• 

PANORAMA TOURS
• HOT JAHE (Jalan-jalan Hemat):
• Get Air Ticket Promo to Singapore, Seoul, 

Tokyo/Osaka, and Sydney/Melbourne
• Get Special Price for Seoul 4D Tour and 

Tokyo Osaka 6D Tour
• Get Special Lebaran Tour Package Promo
• Valid on 01 - 30 June 2015 

GUARDIAN
• Mid Year Sale
• Get Up To 50% OFF for Selected Items
• Valid on 28 May - 01 July 2015 

AIBI
• Festival Jakarta Great Sale
• Get Up To 70% OFF for Selected Items 

(Limited Stocks)
• Valid on 01 - 30 June 2015 

BREADLIFE
• Istimewa di Hari Raya
• Get 15% Discount for Early Order (Before 

10 July 2015)
• Valid for Lebaran Cake

ADIDAS
• End of Season Sale
• Get Up To 50% OFF (Limited Stocks)

BIRDS & BEES
• Great Sale Promo
• Get Up To 70% for Selected Items
• Valid from 01 June - 02 August 2015

FIRST LOVE PATISSERIE
• Show Your Student ID & Get Discount 

10% 
• Valid on 01 - 30 June 2015 

VL BRIO
• 8th Anniversary Never Ending Creativity
• Get 20% OFF for All Items + %% OFF*
• *For VIP Members & Those who ‘Like’ VL 

Brio’s Facebook Fanpage and/or Follow 
VL Brio’s Twitter or Instagram

• Valid from 01 - 30 June 2015

FISH & CO
• Discount ANZ Card sebesar 15% food 

only berlaku everyday
• UOB Treat 1.500.000
• Pakai ANZ Card buy 1 get 1 every 

Monday
• 

HONG TANG 
• a) Promo rekening ponsel CIMB 

dapat diskon 25%

OLD TOWN COFFEE 
• a) disc 20% menggunakan HI Card 

(Hypermart)
• b) free white coffee menggunakan 

Citi Bank Credit Card 

KENNY ROGERS 
• Promo menggunakan card Permata 

sebesar 20% with minimum purchase Rp. 
250.000

• HI Card (Hypermart) disc 20%
• Discount All items menggunakan 

BCA Card sebesar 15% with minimum 
purchase Rp 250.000

• Discount khusus member Gold Gym 
sebesar 20% with minimum purchase Rp. 
150.000

THE PEOPLE’S CAFE 
• Discount 15% menggunakan kartu CIMB 

Niaga 

J.CO DONUTS 
• Menggunakan OCBC NISP 1 Dzn only 

Rp. 50.000

KAMPUNG NELAYAN 
• Promo bir Bintang buy 2 get 1 free

PANCIOUS PANCAKE
• Pembayaran menggunakan Citi Bank buy 

2 get 1 free walnut pancake mini
• Setiap pembelian 2 menu baru dapat 1 

walnut pancake for free

EASTERN KOPI TM
• disc 10% menggunakan Permata Card 

with min pembelanjaan Rp.150.000 
(sebelum pajak)

• Discount 20% menggunakan Danamon 
Card with min pembelanjaan 200.000 
(sebelum pajak)

BLACK CANYON COFFEE
• Disc 15 % with minimum purchase Rp 

150.000 menggunakan Card Bank Mega 

POKA RIBS 
• Diskon 15% menggunakan kartu Permata 

Bank 
• b) Bir Bintang buy 3 get 1 free , buy 

6 get 3 free

EXCELSO
• disc 30% menggunakan Danamon Card 
• disc 35% menggunakan Standart 

Chartered Card 
• disc 30% menggunakan BRI Card 
• 

HAAGEN DAZS
• disc 20% setiap Senin - Jumat 

menggunakan BCA Card
• ANZ disc 15% & free stck bar / crispy
• disc 25% khusus EGO Card member 

BENGAWAN SOLO COFFEE
• Disc 20% with Danamon Card dengan 

minimal pembelian Rp 75.000
• Disc 20% jika memiliki Member Adira 

dengan minimal pembelian Rp. 50.000

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF 
• Discount Mega Card 30 - 50%
• 

DYNAMIC
• Disc 40% mulai dari jam 18.00 WIB untuk 

kue basah
• Disc 30% mulai dari jam 20.00 WIBuntuk 

roti ( selected item )
• Buy 3 get 1 free untuk roti satuan all 

items

TAMANI 
• Buy 1 get 1 free Coffee setiap hari 
• 

CHICKEN VILLAGE
• Buy 2 get 1 beer Bintang
• Promo Dimsum discount 30%

OLIVE HOUSE 
• Buy 2 get 1 free beer Bintang 

PIZZA HUT 
• disc 40% setiap Senin - Jumat dengan 

BRI Card 
• BIG BOX meriah khusus take away disc 

15% BNI Card
• 

DANTE’S COFFEE 
• a) Discount 20% menggunakan kartu 

Bank Permata

SATE KHAS SENAYAN 
• Promo tahunan dengan pembayaran 

memakai kartu kredit BCA, pembelian 2 
porsi sate free 5 tusuk sate

• Promo lapar malam ( 21.00 s/d 23.00 

WIB ) setiap pembelian 1 porsi sate free 
nasi goreng (berlaku kelipatan)

THE BARRELS 
• Buy 2 get 1 free beer Bintang & Haineken 

setiap senin sampai kamis pukul 09.00 
s/d 17.00 WIB

• Buy 2 get 1 beer Balihai (setiap hari)
• Smirnoff cola buy 3 get 1 (Jumat & 

Sabtu)

STARBUCKS COFFEE 
• Free upsize any beverage with BCA Card 
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directory

ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Homemade (BA-18)

JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (ATM B 06-07-08) – 29543863
Mr. Repair (BA-05)
Pancake Durian Aroma Medan (BA- 15) 2917 1038
Peggy Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Change (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) – 54203009
Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539 / 29310649
Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700 / 29310701 
Tata Time (GF-249A) – 29310502 / 29310503

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) – 29310573 / 29310632
Black Canyon Coffee (DGF-219) – 29310712
Bread Life (GF-247) – 29310659 / 29310647
Bread Talk (GF-22 & 23A) – 29310647 / 29310659
Bobabits (DGF-217) - 29310714
Carl’s Jr (GF-215 & 216) – 29310411
Chicken Vellage (DGF-20) – 54214271
Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) – 5469319
Dairy Queen (DGF-19A)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32, DGF-210) 
5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-220) 29310680
Kenny Rogers Roasters (DGF-228) – 29310429
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Magurame Udon (DGF-222 & 223) – 29310574 / 29310536
Mamas German Restaurant (DGF-01) – 5461920 / 5461290
Mie Tarik Leiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017) - 2917 1017
Old Town White Coffee (DGF-229)- 2931 0482/2931 0483
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Roppan & Jco (GF-242) – 29310670 / 29310671
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D) - 5420 0444/5420 
4758
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723

Basement

first floor

Ground floor
RETAIL & OTHER SERVICES

RETAIL & OTHER SERVICES

FASHION FOOD & BEVERAGES

FASHION

FOOD & BEVERAGES

Tamani Express (DGF-21A) 5420 3260 / 5420 3336
Teh 63 (GF-241) – 29310663
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Telaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399
Yakun Kaya Toast (DGF-02) – 5461280

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BLING (1F-233) – 29310415 / 29310416
Cache Cache (1F-241 & 242) – 29310478 / 29310479
Centro Departement Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
My Space (1F-231) – 29310417 / 29310418
DANIELL WELLINGTON (1F 1C - 06) 2931 0513 - 29310656
Et Cetara (1F-23) – 97349117
G2000 (1F-240)- 2931 0676
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828

Anton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
ARBOR & TROY FURNITURE (1F-211 & 215) 
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Cathy Doll (1F-1C 03) NOW OPEN
Copia (1F-1C 05) - 29310535
D’Highlight (1F-19) – 5466220
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 – 29310678
Jockey (1F-227) - 5466234
Johnny Andrean Salon (1F-32) – 5462039
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 29310548 / 29310682
M + Y Steel (1F-1C 09)
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) – 5470333
Nautica (1F-1C 08) – 29310684
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Teddy Beary (1F-243) – 29310405
Tony Moly (1F-202) – 29310693 
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) 2971 1029
Shirley Beauty (1F-17E) – 29310719 / 29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Sport Station (1F-35) – 5464254
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
We And You (1F-31) COMING SOON

Android Land by Global Teleshop (GF-229) –29310719
ANTAVAYA (GF - 231) 2917 1008 
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Bank Mega (GF-ATM Center 02)
ATM BII (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699 / 29310636
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600 / 29310577
Blackberry (GF-222) – 29310464
Canon Image Square (GF-240) – 293100596
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
Cellebritz (GF-06) – 5474659
C & F (GF-202B) – 9310501
Circus Town (GF-37) – 70633636
Circus Party Room (CTC-01)
Do It Best Pong (GF-UnitB) – 29310606
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Flora Home (GF-208) – 29310392
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Gold Gym (DGF-18A & DGF-17B) – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603 / 29310604
Hankook (GF-238) – 29310530
IBOX (GF-212) – 54205211

Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433 / 5473808
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588 / 54204509
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 29310548 / 9310682 
pindah dari lantai 1
Mother Care (GF20 & 21) – 5463642
Murigo Art (GF-207) – 29310648
Nanny's Pavillon (GF - IC 01) NOW OPEN
Nokia Cells & Care Center (GF-08) – 5470955 / 54213507
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 / 5471090
Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sport (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Samsonite (GF-25) – 54205992
STRIPE (GF - 239) 
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328 / 5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548
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Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) 
Eggo (1F-IC 15) 
Mamapao (1F-IC 11)   
Ootoya (D1F-227) – 293104222 Pindah dari Food lantai GF
Poke Sushi (1F-216 & 217) – 29310655 / 29310658
The Duck King (1F-218) – 29310687

Arena (2F-17C) – 54204797
Bordir Flash (2F-12) – 5460 866
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
DRTV Innovation Store (2F-12B) – 54716666

FOOD & BEVERAGES

second floor
RETAIL & OTHER SERVICES

Duta Suara (2F-30) – 54210077
EraPlus (2F-205) - NOW OPEN
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-15C) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
HIPPO (2F-IC 09A) 
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Marco Homestore (2F-17A) – 5469089
Miracle Me (2F-03A) – 5470563
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
My Scrapbook Ideas (2F-246) – 29310433
Oke Shop (2F-27F) – 5473743
Origami (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Papyrus (2F-1C 09) – 29310630
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438
Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630
RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) – 54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Toko PDA.com (2F-10A) 29543862
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024

FASHION

FOOD & BEVERAGESFASHION

FOOD & BEVERAGES

Aneka Citra Snack (2F-018)
Ayam Goreng Pemuda Surabaya (2F-58) – 54205122
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bebek Royal (FC-09)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso Jawir (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chicken Story (2F-32A) – 29543853
Churreria (2F-211) – 29310650 / 29310651
Comebuy (2F-IC 07)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Temptation Drink (2F-52) Pindah kebawah Tawan
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Dobudon (2F-IC 11A)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Eat and Eat (2F-G) – 29310551
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut (FC-09A) NOW OPEN
Es Podeng Pandawa (2F-07) 
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248) – 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kedai Ice Cream Gentong (2F-16C) – 5476390
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) NOW OPEN
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (2F-05) NOW OPEN
Lekker Bekker (2F-219) – 29310631
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
MM Juice (2F-57) – 5466062
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Orchard Signature (2F-1C 10)

Avenue (2F-206A) – 29310527
BILLABONG (2F - 239) 
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Departement Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680
Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 
Hardware (2F-207)  - 2931 0390
ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Just For Kids (2F-02) – 5467095 / 97609486
Lasona (2F-02) – 29310385

O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Pietro’s Gelato (2F-01A) – 99813698
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Rujak Kolam Medan (2F-01) NOW OPEN
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) NOW OPEN
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shilin (2F-21B) – 29310625
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Soya Ministry (Fti-05)
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Tawan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) NOW OPEN
Temptation Drink (2F-52) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Les Femmes (2F-27B) – 5476610
Mineola (2F-208) – 29310428
One Fine Day (2F-08) – 5476610
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 NOW OPEN
SJO & Simpaply (2F-207) - 2917 1015

directory

third floor
ENTERTAINMENT & OTHER SERVICE

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

Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A) – 29310562 / 29310563 
JOUEL (1F-233) - 2931 0415/2931 0416
La Christie (1F-33) – 5465576
Levis (1F-238) – 29310560
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
NAUTICA & superdry WATCHES (1F-IC08) - 2931 0684
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Promod (1F-219) – 29310486 / 29310487 / 29310489
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) NAIL (1F-2B) – 5461278
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06) – 29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Little Things She Need (1F-225) – 
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298

ENTERTAINMENT & OTHER SERVICES
Timezone (unit F) 29310528
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