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Notes from Editor

smsblast
52 Edition
th

S

ebagai salah satu fasilitas terbaik di kawasan hijau Summarecon
Serpong, Summarecon Mal Serpong atau yang familiar disapa
SMS terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para
pengunjungnya. Kenyamanan pada saat berkunjung dan sedang
berada di SMS menjadi hal utama yang menjadi perhatian kami.
Downtown Walk merupakan salah satu ikon yang dimiliki oleh SMS dan
tempat ini juga terbukti menjadi pilihan paling favorit para pengunjung
setianya. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di area Downtown
Walk ini, mulai dari wisata kuliner mencicipi deretan restoran terbaik
cita rasa lokal dan internasional sambil hangout dengan teman serta
keluarga maupun menikmati suguhan live music dan event yang sering
diselenggarakan di sepanjang area ini.

penerbit
PT Summarecon Agung Tbk
advisor
Board of Director
PT Summarecon Agung Tbk
editor in chief
Cut Meutia
deputy chief editor
Rulli Lazuardi
editor
I Made Regi Julian
Christina Manihuruk
Siti Muslichatul
Muhammad Fachriza
Regina Caeli
graphic designer
al Fian adha
documentation
Summarecon
distribution
Manajemen
PT Summarecon Agung Tbk

Pada event Downtown Walk Festival 2017, Raisa sukses memberikan
penampilan terbaiknya dan menghibur penggemar serta pengunjung
mal yang memadati panggung Broadway, simak ulasannya di rubrik
Last Event. Atau yang igin tahu rahasia bermusik dari wanita cantik ini?
Yuk baca info lengkapnya di rubrik On Stage. Dari kancah internasional,
Victoria Beckham baru saja menerima penghargaan dari Pangeran
William. Simak beritanya di rubrik Close Up.
Sudah pernah mendengar komunitas board games? Bagi Anda yang
ingin bergabung, informasinya bisa dilihat pada rubrik Community ya.
Pada SMSblast kali ini juga ada liputan menarik loh tentang tempat atau
cafe yang instagramable di wilayah Tangerang, cek langsung di rubrik
Travelers.
Jangan lewatkan juga beragam update informasi seputar gadget, buku,
box office, musik terbaru dan masih banyak lagi di SMSBlast edisi Mei 2017
Selamat membaca, SMSLovers.

Models
Lilia & Abraham
Make Up Artist
Nadya Naufel
Stylist
Grace Glorify
Location
Unity Stage, Downtown Walk

Cut Meutia
Editor in Chief

Summarecon Mal Sepong
Contributing Photographer
Elly Ricardo

Be Our Friends On
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 2016.

Summarecon Mal Serpong (SMS)
@SMS_Serpong
sms_serpong
website: www.malserpong.com
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Hot On SSQ Park

What’s On May

in Scientia
Square Park
Memasuki bulan kelima di tahun 2017, taman hijau
Scientia Square Park atau yang akrab di sapa SSQPark
menghadirkan sesuatu yang istimewa di bulan ini. Mari
cari tahu detailnya.

8
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B

ulan Mei kali ini, SSQPark kembali
ingin meninggalkan kesan terbaik
untuk setiap pengunjung setianya,
bahkan pengunjung yang baru
pertama kali menginjakkan kaki di sini. Mulai
dari UMN Nation yang siap menghentak
dengan hadirnya Maliq & D’Essentials dan
Barasuara pada tanggal 12 Mei mendatang.
Dilanjutkan dengan hadirnya musisi berbakat
Indonesia seperti Float dan Adhitia Sofyan
yang direncanakan akan bersenandung di
Garden Walk Stage, Summarecon Digital
Center (SDC) Serpong pada tanggal tanggal
20 dan 21 Mei nanti mulai pukul 20.00 WIB.
Acara ini bisa dinikmati tanpa dipungut biaya,
loh.
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Hot On SSQ Park
Untuk Anda penyayang binatang,
khususnya anjing wajib hadir
tanggal 27 Mei nanti, karena akan
ada Pets Day Out berlokasi di area
The Farm SSQPark. Artis sekaligus
dog lovers yaitu Melanie Subono
akan turut hadir dalam event ini
membawa anjing peliharaannya.
Tidak ketinggalan Dendodot Family
and Bruno The Adventurer juga
dijadwalkan akan bergabung dan
meramaikan hari itu di SSQPark.
Yuk, jangan sampai melewaktkan
event seru bulan ini.

Scientia Coffee Market wajib
dikunjungi untuk para penikmat
minuman berbahan dasar kopi ini.
Hadir di area Garden Walk pada
tanggal 20 Mei mendatang mulai
pukul 14.00 - 22.00 WIB dan
bisa diikuti siapa. Merasa memilki
keahlian dalam bidang graffiti? Yuk
tuangkan kreatifitas Anda dalam
acara Graffiti Jamming dengan
tema “Green Living” pada hari
Sabtu, 20 Mei 2017 mulai pukul
13.00 WIB. Peserta yang berminat,
minimal usia 13 tahun akan
disiapkan media gambar berupa
tong besi. Sebanyak 10 hasil
karya terbaik berdasarkan pilihan
manajemen akan mendapatkan
voucher belanja dan Scientia
Square Park Membership. Wow.
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Last Event

Keseruan Bulan April di Event

Easter Festival dan
Downtown Walk
Festival
Bulan April lalu terasa semarak di setiap sudut Summarecon Mal
Serpong (SMS) khususnya di area Downtown Walk lewat dekorasi
lampu hias bertema musik. Rutin digelar setiap tahunnya, kembali
digelar Downtown Walk Festival untuk menghibur dan menemani
pengunjung setia area ikonik satu ini.

R

angkaian acara Downtown
Walk Festival kali
ini tentunya kembali
menghadirkan musisi-musisi
kebanggaan tanah air. Sama
seperti kemeriahaan Downtown
Walk Festival di tahun
sebelumnya, venue penampilan
para musisi pun terbagi di dua
panggung kebanggaan SMS yaitu
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di Broadway Stage dan Unity
Stage.
Tahun ini, berbagai penampilan
telah disiapkan untuk
memberikan kesan tersendiri
bagi para pengunjung SMS.
Semarak rangkaian Downtown
Walk Festival dimulai dengan
penampilan dari MLD Jazz Project.

Band bergenre Jazz garapan
Djarum ini sukses unjuk gigi pada
21 April lalu. Di susul dengan
penampilan musisi muda cantik
yang sebelumnya pernah menjadi
juri di salah satu ajang pencarian
bakat bergengsi di tanah air,
Raisa. Area Broadway mendadak
menjadi penuh seperti lautan
manusia oleh para fans setia

Raisa pada 22 April lalu. Mereka
menikmati waktu dan penampilan
Raisa dengan bernyanyi bersama.
Downtown Walk juga menjadi
pusatnya berbagai komunitas.
Salah satunya penggila olahraga
yang menjadi member dari salah
satu pusat kebugaran, Gold’s Gym.
Pengunjung terlihat sangat antusias
dalam memeriahkan Special
Class yang dihadirkan oleh Gold’s
Gym yaitu Zumba dan Combat
Class setiap Rabu malam di
panggung Unity selama rangkaian
acara Downtown Walk Festival
berlangsung.

Yang berbeda lagi di event tahunan
ini yaitu dipilihnya panggung Unity
menjadi lokasi penyelenggaraan
salah satu ajang kompetisi Band
Rock Indonesia, Rockin’ Battle
Supermusic.id. Sebanyak delapan
band terbaik berhasil menggebrak
panggung Unity dan bersaing
untuk memperebutkan kesempatan
rekaman di Studio 301, Sydney,
Australia. Kedelapan band ini
merupakan hasil saringan dari
40 peserta se-Jabodetabek yang
tampil di depan empat juri yaitu
para gitaris papan atas seperti Ian
Antono (God Bless) Stevi Item (Andra
& The Backbond, Dead Squad),
Stephan Santoso (Musikimia),

dan Imanine (J-Rocks). Acara
final Supermusic.id Rockin’ Battle
kali ini semakin lengkap dengan
penampilan dari Scaller dan KOIL
Band yang membuat suasana
semakin meriah.
Para pecinta bola apalagi klub
Liga Inggris dan MotoGP pun tidak
ketinggalan meramaikan event
Nonton Bareng yang khusus diadakan
di dalam rangkaian acara ini. Melalui
Giant LED yang tersedia, penonton
merasakan pengalaman berbeda
sambil menikmati keseruan
pertandingan klub favorit mereka.
Sampai bertemu di Downtown Walk
Festival tahun depan.
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Last Event

Keceriaan
Perayaan Paskah

DI Scientia
Square Park
Berbeda dengan SMS, kali ini Scientia
Square Park (SSQPark) menghadirkan
berbagai rangkaian acara menarik untuk
para orang tua dan sang buah hati
dalam memperingati Hari Raya Paskah.
Easter Festival tahun ini sedikit berbeda
dan terilhat lebih meriah dari tahun
sebelumnya.

M

ovie Screening dari
Universitas Multimedia
Nusantara (UMN) juga
turut berpartisipasi
memeriahkan rangkaian acara
Easter Festival ini. Lebih dari 5
film singkat karya mahasiswa UMN
ditampilkan di area Garden Pads
dan berhasil menarik perhatian
para pengunjung setia SSQPark.
Ada juga acara Board Game
Festival di area lantai dasar
Summarecon Digital Center (SDC)
Serpong. Beberapa komunitas
pecinta board game antusias
hadir untuk ikut dalam acara ini.
Karena dalam event ini tidak hanya
sekedar sharing namun mereka
juga berkesempatan memainkan
berbagai macam board game yang
disiapkan, seperti ular tangga, ludo,
card game, checkers, tic-tac-toe,
dan masih banyak lagi. Event satu
ini terbukti menjadi paling ditunggu
oleh pengunjung, yaitu acara
Egg Hunt & Egg Decorating dalam
memeriahkan hari Paskah. Terlihat
dari antusias peserta yang turut
hadir dan mengikuti acara satu ini.
Selain keseruan yang ada di
SSQPark, pada akhir April lalu
Parkir Utara SDC Serpong juga
di penuhi oleh pengunjung yang
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ingin menonton penampilan spesial
kolaborasi dari Mocca dan Payung
Teduh. UrbanGiGs kembali memilih
hadir lagi di SDC Serpong dengan
membawa tema Tokyo. Allhasil
area parkir utara disulap dengan
semarak suasana kota Tokyo. Selain
ingin menonton penampilan dari
Mocca dan Payung Teduh, banyak

permainan yang disiapkan dan
menarik perhatian pengunjung,
seperti sumo fight, green screen,
live mural dan permainan seru
lainnya. Tentunya berbagai
merchandise juga disediakan untuk
pengunjung yang ingin membeli
atau menukar poin permainan
mereka.
MEI 2017 - SMSBLAST Magazine
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BEAUTY & ACCESSORIES

Carlo Rino
Perfect
Match

for
Fashionista
Perkembangan dunia fashion bertumbuh secara
cepat. Dari tahun ke tahun, pergerakan fashion terus
berubah. Bahkan, trend fashion di masa lampau
kembali happening, hal ini disebabkan karena sandang
merupakan salah satu kebutuhan utama manusia.

S

emakin ke sini, fashion
menjadi refleksi diri
seseorang untuk menentukan
status sosial, karena fashion
seolah-olah menjadi ciri khas dan
kepribadian mereka. Maka tak
heran jika masyarakat berlombalomba untuk menampilkan
fashion terbaiknya dalam setiap
kesempatan. Hal ini kemudian
membuat fashion menjadi
industri yang menjanjikan dan
menguntungkan. Mix and match
antara pakaian dan aksesoris
menjadi keseruan sendiri bagi para
pecinta fashion.
Beberapa orang menganggap
fashion di Indonesia mengikuti gaya
Barat atau Korea, tetapi nyatanya
fashion di Indonesia berkembang
dengan sangat baik, bahkan dinilai
telah memiliki potensi dan bakat
yang luar biasa. Hal ini tentunya
juga tidak lepas dari peran
perkembangan teknologi dan media

16 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

modern. Meskipun tren fashion
hanya terus berputar, sebagai
perancang fashion tetap tidak
mudah untuk memprediksi dan
perlu kecermatan tersendiri untuk
melihat gaya seperti apa yang akan
diterima di masyarakat.
Selain pakaian, jenis fashion
yang mengalami perkembangan
yang begitu pesat adalah tas
dan sepatu. Memahami dinamika
pasar terhadap fashion yang terus
berganti, Carlo Rino, salah satu
brand yang memproduksi tas dan
sepatu selalu berusaha untuk
memberikan koleksi yang up to
date sesuai dengan tren yang
sedang booming saat ini. Produk
yang dihasilkan juga dirancang
dengan gaya anak muda yang treni
agar terlihat lebih menyenangkan,
penuh semangat dan enerjik. Sejak
pertama didirikan pada tahun
1986, Carlo Rino sampai sekarang
masih mempertahankan kualitas

bahan yang terbaik. Carlo Rino
memang mengkhususkan diri untuk
memproduksi barang dan aksesoris
kuno dengan gaya feminitas dan
fungsionalitas. Sebagai salah satu
merek yang bertumbuh secara
cepat, produk Carlo Rino didesain
menarik dan unik serta berkelas,
namun tetap terlihat modis dan
kontemporer.
Setelah lebih dari 30 tahun
memikat hati wanita, saat ini Carlo
Rino sudah melebarkan bisnisnya
hingga menjangkau 62 negara
termasuk Indonesia. Selain 4 outlet
yang dibuka di Jakarta, merek yang
memiliki banyak koleksi ini juga
memiliki 2 outlet di Tangerang.
Bagi Anda yang berdomisili di
Tangerang dan tertarik untuk
melihat koleksi dari Carlo Rino,
Anda bisa datang ke outletnya di
Summarecon Mal Serpong lt. 1

MEI 2017 - SMSBLAST Magazine
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in style

Mengusung

konsep

Simply
Modern
B

LANKA hadir untuk memenuhi
kebutuhan fashion wanita aktif
yang mengutamakan kenyamanan.
Designya yang modern mampu
menciptakan kesan profesional namun
tetap terlihat santai dari setiap koleksinya.
Padu padan yang tepat dan pilihan warna
yang sesuai menjadi moodbooster untuk
Anda dalam menjalani aktivitas yang
padat. BLANKA tersedia seacara eksklusif
hanya di STAR Department Store Mal
Kelapa Gading, Summarecon Mal Serpong
dan Summarecon Mal Bekasi.

18 SMSBLAST Magazine - MEI 2017
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in style

Lokasi: The Coffee Bean and Tea Leaf, Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong

“In order to be
irreplaceable one
must always be
different”
- Coco Chanel, Fashion designer
Lilia 4
Top & Pants by STAR Department Store
Accessories by Stylist Own
20 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Lokasi: The Coffee Bean and Tea Leaf, Downtown Walk

in style

Summarecon Mal Serpong

“Being cool is being
your own self, not
doing something
that someone else
is telling you to do”
- Vanessa Hudgens, Actress Abraham 4
Shirt by Skelly
Pants by STAR Department Store
Hat by Model’s Own
MEI 2017 - SMSBLAST Magazine
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3Abraham
Shirt, Sweater & Pants by STAR
Department Store

3Lilia
Top & Pants by STAR Department Store
Accessories by Stylist Own

“Every thing in life that’s
first should be a celebration or
celebrated with a lot of oomph”
-Kriti Sanon, Model-

Lokasi : QQ Kopitiam, Downtown Walk - Summarecon Mal Serpong

22 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Photographer : Ely Ricardo
Models : Lilia & Abraham
Stylist : Grace Glorify
MakeMEI
Up2017
Artist
: NadyaMagazine
Naufel
- SMSBLAST
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Lokasi : QQ Kopitiam, Downtown Walk Summarecon Mal Serpong

“Life is all
about having a
good time”
-Miley Cyrus, Singer /
songwriter-

Abraham 5
Shirt and Pants
by STAR Department Store
Sweater by Skelly
Shoes by Model’s Own

“I love the crowds at festivals
because they’re so chilled out”
-Gabrielle Aplin ; Singer / songwriter-

Lilia5
Top, Jacket, and Skirt
by STAR Department Store
24 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Abraham5
T-shirt, Jacket, and Pants
by STAR Department Store

5Lilia
Top by STAR Department Store
Pants and Shoes by Model’s Own

MEI 2017 - SMSBLAST
Magazine
Lokasi : Steak 21, Downtown Walk - Summarecon
Mal Serpong
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Lokasi: Downtown Walk Summarecon Mal Serpong

“I’m a huge festival
fan. I love to dance
and dance
all night long.”
-Douglas Booth, Actor-

“Festivals are great
because you get to
just walk around
the corner and see
a new band that
you’ve heard but
not had the chance
to check out”
- Johnny Marr, Musician -

3Lilia
Top and Dress by STAR
Shoes by Model’s Own

Abraham5
Jacket, T-shirt, and Pants
by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

26 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Lokasi: Eastern Kopi TM, Downtown Walk - Summarecon Mal Serpong

MEI 2017 - SMSBLAST Magazine
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taste the food

terbaik bagi pengunjung nya,
kembali menghadirkan salah satu
resto untuk memuaskan kecintaan
terhadap makanan pedas, yaitu
Biang Kerok.
Masih tergabung dengan kelompok
usaha Ayam Mercon, Biang Kerok
menyajikan makanan pedas yang
menjadi ciri cita rasa khas Biang
Kerok. Keunikan dari resto
Biang Kerok

Sensasi

Siapa disini yang suka dengan makanan
pedas? Bagi kebanyakan orang Indonesia,
makanan pedas dianggap lebih nikmat karena
dapat menggugah selera. Ternyata, rasa pedas
memang dapat menambah nafsu makan
loh! Cabai juga banyak mengandung vitamin
antara lain vitamin A, B, C, dan E. Cabai juga
kaya akan capsaicin, yaitu senyawa komponen
bioaktif yang memiliki banyak manfaat untuk
ketahanan tubuh terhadap infeksi. Selain itu,
banyak manfaat lain yang kita dapatkan dari
mengkonsumsi makanan pedas.

Pedas
si Biang
K
Kerok

alian yang
sedang mencoba
menurunkan berat
badan, boleh banget
mengkonsumsi makanan
pedas, karena sensasi
pedas dari capsaicin dapat
mendorong metabolisme
tubuh yang kemudian akan
menghasilkan pembakaran
lemak. Tentunya tetap

28 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

adalah menu dengan nama lokal
yang nyeleneh seperti nasi nyablak,
nasgor geger, sate judes, sayap
rumpi, singkong meletek, rujak
garang, dan lain-lain yang tentunya
akan membuat pengunjung tidak
sabar untuk mencoba setiap menu
yang tersedia. Hal ini dikarenakan
Biang Kerok percaya makanan
lokal akan lebih digemari oleh
para pecinta kuliner nusantara.
Di sini kalian juga
dapat menikmati
minuman lokal
seperti teh,
kopi, dan
lainnya.

Selain kenikmatakan makanannya,
resto Biang Kerok disetting
industrial modern yang membuat
pengunjung merasa nyaman.
Interior desain yang diusung resto
ini juga menjadi pilihan tepat untuk
kalian para pecinta selfie dan yang
pasti nya sangat instagramable.
Biang Kerok juga menyediakan free
wifi, selain itu cara penyajiannya
dengan menggunakan peralatan
makan sekali pakai berkualitas,
yang praktis dan fleksibel bagi
pengunjung, serta tentunya semua
peralatan yang digunakan selalu
terjaga higienitas nya.
Dengan harga yang terjangkau,
pengunjung dijamin betah berlamalama di resto Biang Kerok ini.
Buat kalian yang penasaran dan
tertarik untuk mencicipi rasa pedas
khas Biang Kerok, kalian dapat
langsung mengunjungi resto nya di
Downtown Walk, Summarecon Mal
Serpong dan nikmati promo selama
periode 11 Mei – 11 Juni 2017 di
Instgram @biangkerokr3sto. Biang
Kerok juga menyebut follower
nya dengan sebutan Biang Heboh
agar lebih dekat dengan para
pelanggannya.
Yuk ke Biang Kerok dan jangan lupa
ajak teman dan keluarga kalian
menjadi bagian dari Biang Heboh!

dibarengi dengan olahraga
rutin ya! Karena memiliki
banyak manfaat, tidak
heran kalau makanan pedas
menjadi favorit kebanyakan
orang. Saat ini, kuliner
pedas pun sudah menjamur
dimana-mana. Downtown
Walk, Summarecon Mal
Serpong yang selalu
memberikan pilihan resto

MEI 2017 - SMSBLAST Magazine
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taste the food

C

Kenikmatan

Resep Warisan

Cak Yo

Salah satu menu yang paling
dicari saat musim hujan
seperti ini adalah makanan
berkuah. Biasanya orangorang menjatuhkan pilihannya
pada semangkok sop atau
soto untuk menghangatkan
tubuh, salah satunya sop
buntut. Siapa yang belum
pernah merasakan kenikmatan
semangkok sop buntut? Kalau
belum, wajib untuk mencoba
sop buntut khas Cak Yo ini!

30 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

hop Buntut Cak Yo ini
merupakan resto yang
menyajikan makanan
dengan varian serba
daging sapi. Di sini, semua
pemilihan daging, sayuran,
dan rempah yang dipilih selalu
segar dan dengan kualitas
yang terbaik. Mengusung resep
warisan turun-temurun, Cak
Yo selalu berusaha menjaga
kesempurnaan masakannya.
Ciri khas yang wajib dicoba di
Chop Buntut Cak Yo ini tentunya
hidangan Sop Buntut dan Sop
Iga yang dilengkapi dengan
kentang yang sudah digoreng,
emping dan kuah yang masih
mengepul serta dihidangkan
bersama sepiring nasi putih
hangat. Selain itu, kalian dapat
menikmati hidangan sop lain
seperti sop kikil, sop lidah, sop
paru, dan masih banyak lagi. Di
Chop Buntut Cak Yo, pengujung
dapat merasakan menu sop
dalam dua pilihan kuah yang
berbeda yaitu original dan
kuah khas Cak Yo yang lebih
berwarna putih susu dan sedikit
pedas dan tentunya lebih gurih
Bagi pengunjung yang senang
merasakan sensasi menyeruput
sum-sum, Cak Yo memberikan
pengalaman tersediri bagi
pelanggannya dalam menyajikan
sop sum-sum yang disajikan
dalam mangkok besar dan
membuat pelanggan yang
memesannya sangat terkejut
dengan tampilan tersebut.
Pengunjung juga dapat
menikmati hidangan lain seperti
bakso yang tentu terbuat
dari olahan daging sapi, nasi
goreng sapi, dan mie goreng
sapi. Pengunjung juga dapat
mencicipi berbagai dessert yang
dihadirkan di resto ini. Meskipun
masih menjaga khas otentik
dari resep masakannya, pada
tahun 2015 Cak Yo akhirnya
setuju untuk menurunkan
resep dan tekniknya kepada
beberapa orang yang dipercaya
sehingga Chop Buntut Cak Yo
dapat melebarkan sayapnya ke
beberapa kota.
Resto Chop Buntut mengusung
konsep open kitchen dimana
pengunjung yang datang

dapat melihat langsung
pembuatan menu sop yang
akan dihidangkan. Pemotongan
buntut yang dilakukan resto Cak
Yo selalu menggunakan teknik
yang benar agar tidak pecah.
Chop Buntut Cak Yo juga selalu
menjaga kebersihan resto dan

mengedepankan kenyamanan
pengunjung.
Tunggu apalagi, jangan sampai
ketinggalan menikmati hidangan
daging sapi khas Chop Buntut
Cak Yo di Summarecon Mal
Serpong Lantai. 2!
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Family info
Beberapa tips dalam membeli
peratalan bagi si kecil :

Kelebihan binder dibanding buku
tulis ialah dengan adanya binder
maka kita tidak perlu setiap hari
melihat agenda dan memilih
buku tulis yang sesuai jadwal.
Dengan binder kita juga bisa
leluasa membuka catatan semua
mata pelajaran jika dibutuhkan.
Dengan mencatat dalam binder
akan memudahkan agar si kecil
tidak perlu membawa banyak
buku tulis. Namun, binder
lebih sering digunakan
untuk anak sekolah
menengah pertama keatas
dibandingkan sekolah dasar.

Tas Sekolah yang Nyaman

Dari sekian banyak jenis tas yang
ada, perlu anda sesuaikan dengan
kebutuhan si kecil. Tergantung dari
seberapa banyak bawaan si kecil,
serta pilihlah tas yang nyaman
dan memudahkan si kecil
membawa barang-barang nya
untuk ke sekolah. Seperti
tas punggung, demi
kesehatan anak perlunya
untuk menghindari tas
selempang... kenapa? Karena
penggunaan tas selempang
membuat beban hanya tertumpu
pada satu bagian pundak, sehingga
tidak seimbang dan memicu sakit
leher, pundak, punggung.
Selain tas punggung biasa,
Anda juga bisa memilih tas
punggung beroda sehingga dapat
memudahkan sang anak untuk
membawa tasnya. Namun, pastikan
terlebih dahulu bahwa anak Anda
tidak perlu melewati tangga untuk
sampai ke dalam kelasnya. Karena
penggunaan tas sekolah beroda
harus di angkat pada saat menaiki
tangga juga bisa memicu sakit
punggung.

Tips membeli
Peralatan Sekolah
Bagi si Kecil
Apakah Anda sudah mempersiapkan
peralatan sekolah untuk si kecil
nanti? Mengingat bahwa sebentar
lagi anak-anak akan memulai
tahun ajaran baru 2017-2018, bagi
si kecil yang baru akan memulai
dunia sekolah maupun melanjutkan
ke kelas berikutnya, momen ini
biasanya identik dengan peralatan
sekolah yang baru hal ini agar dapat
membawa semangat yang baru
dalam kegiatan sekolah nantinya
loh..

32 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Beragam jenis tas yang baik untuk
digunakan si kecil ini dapat Anda
temui di Gramedia Summarecon
Mal Serpong. Di Gramedia juga
terdapat jenis tas dengan gambar
menarik loh seperti idola karakter
masing-masing anak.

Alat Tulis

Buku Tulis yang Sesuai

Buku tulis juga salah satu peralatan
penting di sekolah. Perbedaan
antara buku tulis dan binder
lebih ke arah kecocokan si kecil
yang menggunakan. Bila kita
bandingkan keduanya, maka Anda
akan mendapatkan kelebihan dan
kekurangan masing-masing.
Kelebihan buku tulis dibanding
binder yaitu ringan di bawa
kemana-mana. Hal ini dikarenakan
biasanya satu buku tulis hanya
digunakan untuk satu mata
pelajaran. Berbeda dengan binder,
satu binder kita gunakan untuk
banyak mata pelajaran atau mata
kuliah, tiap mata pelajaran kita
pisahkan dengan adanya sekat
atau pemisah binder. Dengan
demikian maka binder akan terasa
lebih berat, karena setiap hari kita
akan membawa semua lembar
kertas. Berbeda dengan buku tulis,
kita hanya akan membawa sesuai
jadwal pelajaran kita.

Alat tulis yang digunakan si kecil
harus Anda perhatikan mulai
dari pensil, pulpen, penghapus,
serutan, penggaris, dan sebagainya.
Tapi, Anda juga perlu memahami
karakter sang anak.
Pulpen terdiri dari jenis pulpen
tinta atau pulpen gel, dan
perlu diperhatikan juga jenis
ujung pulpen karena dapat
mempengaruhi hasil tulisan si kecil.
Selain itu juga ada penghapus,
walaupun banyak sekali anak yang
malas menggunakan penghapus
sehingga mengotori buku mereka
sendiri, Anda perlu memilihkan
penghapus untuk si kecil yang
dapat langsung menghapus dengan
mudah tanpa membuang tenaga.
Untuk mendapatkan alat tulis
dengan kualitas terbaik dapat Anda
temui di Peperclip Summarecon Mal
Serpong. Peperclip menyediakan
berbagai keperluan alat tulis untuk
si kecil dengan berbagai macam
variasi.
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Let's WorkOut

Juara bersama
Pitbull Academy

S

arana
tempat
pelatihan
atau base
camp untuk menggeluti
sejumlah ilmu bela diri
pun semakin banyak
menjamur, salah satunya
adalah Pitbull Academy
yang didirikan oleh Atlit ternama
Indonesia, Fransino Tirta.
Pitbull Academy merupakan tempat
pendidikan yang diperuntukan untuk
jenis bidang bela diri yang tergabung
dalam kelas dunia MMA, BJJ, Muay
Thai, Kick Boxing, Tinju, dan Gulat.
Academy yang terletak di sebuah
ruko kawasan Garden View, Scientia
Square Park ini membangun para
anggota-nya untuk mempelajari skill
dan keterampilan baru, mendapatkan
bentuk, inspirasi serta membangun
kepercayaan diri. Untuk program
latihan, base camp akademi ini

memberikan beberapa paket seperti
paket per-visit atau paket bulan.
Academy yang berdiri sejak
8 September 2014 ini berhasil
mendapatkan kepercayaan masyarakat
lewat pendirinya yaitu Fransino Tirta.
Pendiri Pitbull Academy ini merupakan
seorang atlet yang telah menghasilkan
banyak prestasi baik nasional maupun
internasional, diantaranya ialah
berhasil memenangkan beberapa
pertandingan MMA skala internasional
dan berhasil mengalahkan Wu
Chengjie di Makau, Tiongkok. Lewat
kebolehannya dalam seni bela
diri, karir Fransino Tirta juga selalu
berkembang tiap tahunnya hingga
menjadi salah satu pionir pertumbuhan
MMA Indonesia.
Bagi anda yang ingin belajar ilmu bela
diri dan ingin menjadi juara seperti
Fransino Tirta jangan lupa ya untuk
datang ke Pitbull Academy!

Hingga saat ini, seni bela diri
semakin mendapatkan perhatian
dari masyarakat. Mulai dari pria
dan wanita, muda hingga tua, seni
bela diri yang tergabung dalam
jenis olah raga seperti Muay Thai,
Boxing, MMA (Mix Martial Art) dan
BJJ(Brazilian Jiu-Jitsu) semakin
banyak diminati. Hal ini dapat
terlihat lewat para atlet Indonesia
yang lebih dulu menunjukan
kebolehannya dalam jenis bidang
olah raga ini.
34 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

MEI 2017 - SMSBLAST Magazine

35

box office

MOVIES ON may 2017

MOVIES ON may 2017
STRATTON

Film yang diangkat dari novel karangan Ika
Natassa yang dirilis pada tahun 2015 silam,
yang bercerita tentang pasangan muda yang
diperankan oleh Alle (Reza Rahadian) sebagai
seorang anak Jenderal yang menjadi insinyur
perminyakan bertemu dengan Anya (Adinia
Wirasti) seorang management konsultant yang
bertemu dalam penerbangan Jakarta menuju
Sydney. Di pertemuan singkat tersebut, ternyata
mampu membawa mereka ke jenjang yang
lebih serius yaitu pernikahan yang akhirnya
membuat mereka pindah ke New York, Amerika.
Sampai akhirnya kebahagiaan tersebut di terjang
oleh sebuah insiden yang membuat mereka
mempertanyakan cinta yang juga bergemul
dengan ego dan harus memilih menyerah dalam
rasa amarah atau bertahan dalam ketidakpastian.
Hal tersebut bertambah pelik ketika kehadiran
seseorang yang merupakan masa lalu Anya.
Akankah kisah cinta mereka berakhir bahagia? `

Film ini menceritakan tentang
seorang agen khusus Dinas Angkatan
Laut Kerajaan Inggris, John Stratton
(Clark Kent) yang bekerja sama
dengan badan intelijen Irlandia
Utara untuk membekuk jaringan
teroris internasional di wilayah
perbatasan Kazakhstan, Cina dan
London. Namun upayanya tersebut
justru mengundang marabahaya bagi
orang-orang di sekeliling Startton,
kini mereka menjadi target teroris
untuk disandera. Mereka harus dapat
menggagalkan rencana jahat teroris
tersebut dan juga membekuk mereka
sebelum mereka menyelesaikan
misi tersebut. Mampukah mereka
menghadapi teror tersebut?
Nantikan Stratton di Cinema XXI Summarecon Mal Serpong.

UNLOCKED
lice Racine (Noomi Repace) merupakan seorang
wanita yang hidup tenang disebuah kota di
Inggris. Namun pada dasarnya, ia merupakan
ageen lapangan terbaik di CIA. Suatu ketika ia
dipanggil kembali untuk diminta bantuan untuk
melakukan sebuah interogasi yang terduga sebagai
sindikat teroris. Pada awalnya Alice berpikir
bahwa ia membantu agen CIA lainnya, namun
setelah melakukan proses interogasi kepada rekan
lamanya, Alice baru menyadari bahwa biro yang
bekerja dengannya bukanlah agen CIA. Kesalahan
yang dibuat Alice berakibat fatal yang membuat
orang-orang Amerika yang berada di London
menjadi sasaran para teroris yang menggunakan
senjata biologis dalam melancarkan serangannya.
Disaat genting seperti ini, Alice dibantu oleh
seorang agen MI5 (Orlando Bloom) dalam
mengagalkan serangan teroris tersebut. Dapatkah
mereka mengagalkan serangan tersebut?

ALIEN: Covenant
Film “Alien: Covenant” ini akan mengisahkan Sebuah
kapal koloni yang sedang berada di sisi galaksi setelah
menyelesaikan sebuah perjalanan panjang antar galaksi.
Mereka telah tiba pada sebuah tempat yang mereka
pikir adalah surga yang belum masuk dalam peta
mereka. Sebuah tempat yang benar-benar sangat gelap,
berbahaya, yang ternyata adalah Prometheus. Prometheus
adalah kapal ekspedisi yang gagal bersama satu-satunya
awak yang bertahan hidup bernama David (diperankan
Michael Fassbender). Untuk mengetahui kedatangan
mereka dan mencari ras yang lain Dr. Elizabeth Shaw
(diperankan Noomi Rapace), mereka melakukan
perjalanan dengan pesawat Prometheus bersama awak
bernama David. kelanjutan perjalanan mereka bersama
dengan Prometheus bisa Anda saksikan di Cinema XXI Summarecon Mal Serpong.
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MUSIC

MELODYLAN
Penulis: Asriaci
Tokoh utama yang diceritakan dalam novel ini yaitu
Melody dan Dylan memiliki sisi yang sangat berbeda.
Melody memiliki bekas luka dari kisah cintanya yang
sakit untuk diingat kembali. Masa lalu yang buruk
dengan mantan pacarnya membuat memori yang
mendalam hingga akhirnya ia memutuskan pindah dan
berusaha menjauh dari segala hal yang melibatkan
dia dengan masa lalunya tersebut. Melody terus
menghindari setiap masalah yang terjadi di dalam
hidupnya dan dia tidak pernah menyelesaikan masalah
itu secara tuntas karena keraguan dan ketakutan yang
ada di dalam dirinya.
Sedangkan Dylan ialah pria yang selalu membuat
masalah, ia justru senang dengan masalah yang terjadi
di dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan pasti
menimbulkan masalah. Setiap masalah membuat Dylan
merasa lebih berwarna dan berliku dalam menjalani
hidup di kehidupan nyata.
Pertemuan keduanya bukan tanpa alasan, saling tarikmenarik dan berbeda paham satu sama lain. Tapi,
mampukah keduanya menyesuaikan dengan karakter
dan sifat yang berbeda dalam suatu ikatan, yang di
sebut cinta?

HAPPY LITTLE SOUL
Penulis: Retno Hening
Lewat buku ‘Happy Little Soul’, Retno Hening bercerita
tentang cara menurunkan kebaikan dan cinta kasihnya itu
kepada anak. Buku ini bukan tentang panduan mengasuh
anak, melainkan sebuah cerita dari ibu rumah tangga biasa
yang baru memiliki satu anak berusia 3 tahun yaitu Kirana.
Ibu Kirana bercerita secara apik tentang perjuangannya
mengandung, melahirkan hingga membesarkan Kirana.
Ibu rumah tangga biasa yang banyak menghabiskan
kesehariannyaa bermain bersama gadis kecilnya, Kirana.
Perempuan yang merasa betapa Allah menyayanginya
karena selalu menyelamatkannya dalam kesulitan dan selalu
memberikan kejutan-kejutan manis dalam hidupnya. Lalu, ia
berusaha menularkan kebahagiaan itu kepada orang-rang di
sekitarnya. Dalam buku ini diberikan banyak tips parenting
yang mungkin dengan cara itulah Kirana tumbuh menjadi
anak dengan karakter sebaik sekarang. Untuk anda yang
sedang membesarkan buah hati, dapat menemukan buku
best seller ini di toko buku kesayangan Anda

38 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Menjelang Ramadhan

GIGI Siap
Luncurkan
Album Religi

Mengingat bulan ramadhan tak lama lagi akan tiba,
beberapa musisi ternama tanah air pun sudah mulai
menyiapkan beberapa single album terbaru mereka
untuk menyambut bulan penuh berkah ini. Salah satunya
adalah band papan atas GIGI yang telah berkarir selama
23 tahun di tanah air. GIGI akan merilis album religinya
ini pada Mei mendatang. Album berjudul “Setia Bersama
Menyayangi dan Mencintai” dikabarkan akan berisi 9 judul
lagu yang pada dasarnya adalah lagu-lagu lama yang telah
diaransemen ulang. Menurut vokalis GIGI, Armand Maulana,
ia mengatakan bahwa salah satu single yang yang
dijagokan adalah lagu lama yang dipopulerkan oleh raja
dangdut Rhoma Irama yang berjudul “Adu Domba”. Album
ini juga terasa istimewa, sebab album ini juga dihadiri oleh
para mantan personil GIGI Band seperti Aria Baron, Ronald,
Opet, dan Budhy.

Debut Album
Harry Styles
Mantan Personil One Direction dikabarkan akan
mengobati rasa kerinduan para Stylator alias para
penggemar Harry Styles melalui debut album
pertamanya yang akan segera rilis pada bulan Mei
2017. Dalam debut nya ini, Harry juga bekerja sama
dengan musisi terkenal lainnya seperti Johnny
McDaid dan Snow Patrol. Pria 23 tahun ini juga
menamai album nya dengan namanya yaitu Styles.
Dikabarkan album ini berisi 10 judul lagu termasuk
single pertamanya yaitu “Sign of the Times” yang
sudah dirilis pada 7 April 2017 yang lalu. Lagu
lainnya seperti Meet Me in the Hallway, Carolina, Two
Ghosts, Sweet Creature, Only Angel, Kiwi, Ever Since
New York, Woman dan From the Dining Table juga
akan melengkapi debut album Harry. Album perdana
Harry juga dikabarkan akan bernuansa British Rock
yaang tentunya sangat berbeda dengan musik One
Direction.
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close up

V

ictoria Beckham kemudian
memilih untuk tidak melanjutkan
bergabung dengan group band
yang sudah membesarkan nama
nya tersebut. Setelah keluar dari Spice
Girl, wanita berkebangsaan Inggris ini
mencoba peruntungan menjadi penyanyi
solo yang juga tidak bertahan lama.
Merasa musik bukan passion nya, Victoria
Beckham memulai karir di dunia fashion.
Victoria Beckham memulai debutnya
sebagai model di London Fashion
Week. Dari situ, ia merasa fashion lebih
sesuai dengan dirinya dibandingan di
dunia musik. Wanita kelahiran 1974
ini mengaku dirinya berkecimpung
di dunia fashion semata-mata hanya
untuk pakaian yang ingin dia pakai
sehari-hari, bukan untuk segi bisnis.
Victoria Beckham juga mengatakan
dirinya terjun ke dunia fashion agar
perempuan merasa berdaya dan
percaya diri saat mengenakan pakaian
yang di pakai nya. Pada tahun 2008,
istri dari pesebak bola David Beckham
ini merilis label fashion nya sendiri.
Victoria Beckham membuktikan bahwa
karya nya membuahkan hasil dengan
memenangkan Designer Brand of the
Year at the British Fashion Awards pada
tahun 2011, dan pada 2012 ia menjadi
desainer paling sering disebut di Twitter
selama perhelatan New York Fashion
Week.

Another Accomplishment of

Victoria

Beckham
Mengawali karir di bidang musik, Victoria Beckham
kini banting setir dan mencapai kesuksesan di dunia
fashion. Kiprahnya di dunia musik bermula dari menjadi
anggota salah satu group band wanita dunia yang
sudah tidak asing lagi, Spice Girl.

Tahun 2017 ini kembali menjadi tahun
yang membanggkan bagi Victoria
Beckham, pasalnya pengabdiannya pada
dunia fashion selama belasan tahun
terakhir diapresiasi oleh Kerjaan Inggris
dengan diberikannya penghargaan
Officer of the Most Excellent Order of
the British Empire (OBE). Penghargaan
OBE diberikan bagi penduduk Inggris
yang sukses mengharumkan nama
baik lewat seni dan sains ke kancah
Internasional. Wanita berumur 43 tahun
ini tidak dapat menahan kebahagiannya
karena penyerahaan penghargaan
langsung diberikan oleh Duke of
Cambridge, Pangeran William. Selain
dalam dunia fashion, penghargaan OBE
diserahkan untuk Victoria Beckham
karena partisipasinya dalam program
kemanusiaan non-profit serta program
penggalangan dana bagi penduduk
dunia, khususnya Afrika. Victoria
Beckham juga menaruh concern nya
pada HIV dan menjadi relawan di Elton
John Aids Foundation serta mendukung
kegiatan lain seperti Animal Charity dan
Save The Children.
Selamat dan Terus Berkarya, Victoria
Beckham!
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On stage

Raisa
Siapa yang tidak mengenal Raisa
Andriana? Wanita cantik bersuara
merdu ini beberapa waktu lalu juga ikut
memeriahkan acara Downtown Walk
Festival yang diselenggarakan oleh
Summarecon Mal Serpong. Raisa yang
belum lama ini mengeluarkan single
terbarunya bersama Isyana dengan
judul Anganku Anganmu, nampaknya
masih disibukan dengan promo single
tersebut di beberapa panggung on air
maupun off air.
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Tidak ada yang bisa
jadi Raisa yang lebih
baik dibandingkan
Raisa itu sendiri

M

enurut wanita kelahiran 6
Juni 1990, perkembangan
dunia musik saat ini
terbilang cukup pesat
ditambah dengan tersedia
banyak platform baru khususnya
di dunia digital sebagai sarana
media untuk musisi berkarya dan
dengan mudah di akses oleh
masyarakat luas. Dengan adanya
hal tersebut maka para musisi
dapat menghasilkan warna baru
dari karya yang dibuatnya, serta
dapat memunculkan talenta yang
lebih beragam dalam dunia musik
Indonesia.
Bagi Raisa, strategi untuk tetap
bertahan di dunia musik dengan
semakin banyaknya pendatang
baru yang bermunculan ialah

menjadi diri sendiri. “Tidak ada
yang bisa jadi Raisa yang lebih
baik dibandingkan Raisa itu sendiri”
tutur pelantun lagu mantan
terindah ini. Selain itu juga, seorang
musisi haruslah berkarya dengan
jujur dan dari hati agar nantinya
karya yang dihasilkan dapat
didengarkan dengan hati juga,
terlebih Raisa menambahkan untuk
dirinya selalu belajar dan berusaha
agar karyanya tetap related dan
diterima oleh para penggemarnya.
Your Raisa, sapaan bagi para
fans Raisa ini memang menjadi
pendorong dan penyemangat
tersendiri bagi Raisa pada saat ia
sedang manggung baik itu didalam
kota maupun diluar kota. Hubungan
Raisa dengan fans-nya terbilang

cukup dekat. Agenda rutin yang
dilakukan dengan para fans-nya
terutama pada saat manggung
diluar kota ialah membuat
gathering bersama Your Raisa
dengan bantuan kordinator disetiap
kotanya, mulai dari sekedar berfoto
bersama sampai dengan sharing
pengalaman di dunia musik. Karena
baginya, dengan hal tersebut bisa
saling bertukar serta memberikan
energi positif satu sama lain.
Bicara tentang penampilan, Artis
Solo Wanita Pop Terbaik AMI Award
2016 ini lebih menyukai pakaian
yang simple dan wearable untuk
dipakai sehari-hari. Kenyamanan
pada saat pakaian tersebut
digunakan adalah hal yang
terpenting baginya.
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Bangkitnya
Sepak Bola
Tanah Air
Suporter sepak bola
tanah air akhirnya sudah
bisa bernafas lega,
sebab Liga Utama Sepak
Bola Indonesia telah
resmi diluncurkan pada
April 2017 lalu. Hal ini
tentunya menjadi kabar
baik bagi suporter sepak
bola Indonesia setelah
menerima sanksi 2 tahun
dari FIFA.

N

amun dengan kebangkitan
sepak bola Indonesia
terdapat beberapa hal
menarik, salah satunya yaitu
Sponsor utama dari Liga 1
yang disponsori oleh Gojek dan
Traveloka yang menjadikan Liga
ini diberi nama Gojek Traveloka
Liga 1.
Kerja sama dengan Gojek dan
Traveloka ini diharapkan dapat
membantu perkembangan sepak
bola Indonesia, selain itu Gojek
juga ingin mengenalkan aplikasi
penyedia tiket pertandingan
kompetisi Liga 1 ini, sedangkan
sponsor Traveloka menginginkan
kerja sama ini dapat membantu
mobilitas selama kompetisi diputar.

UMN Board
Game
Community

Gojek Traveloka Liga 1 juga akan
diramaikan oleh 18 Tim terbaik
dari berbagai daerah. Demi
meningkatkan kualitas pesepak
bola muda bangsa Indonesia,
Liga 1 mewajibkan pemain
U-23 ikut berpartisipasi dalam
setiap pertandingan. Dengan
dikeluarkannya regulasi baru
mengenai pemain U-23, Liga 1
ini juga memperbolehkan setiap
tim untuk melakukan pergantian
pemain hingga 5 orang, padahal
di Liga Elit Eropa penggantian
pemain maksimal hanya sampai
3 pemain saja.

Suatu permainan
(game) masih menjadi
hiburan yang banyak
diminati oleh semua
kalangan masyarakat
baik mulai dari anak
kecil, remaja, hingga
orang dewasa.
Walaupun sekarang
semakin banyak
jenis permainan yang
menggunakan media
eletronik seperti sport
game ataupun video
game,

Ayo dukung tim favorit kamu
untuk menjadi pemenang Gojek
Traveloka Liga 1!

T

ernyata masih ada bentuk
permainan yang tidak
menggunakan elektronik
melainkan hanya game yang
dimainkan di atas sebuah media
papan persegi yang terbuat dari
bahan-bahan seperti kayu, karton,
dan sejenisnya, ini biasa disebut
dengan board game. Di tengah
perkembangan game di Indonesia
yang terus maju seiring berjalannya
waktu, board game pun tidak
kalah populer dewasa ini. Hal ini
membuat komunitas board game
pun terus berkembang, salah satu
komunitas yang berkembang cukup
pesat adalah UMN Board Game.
Sebuah komunitas yang baru
berdiri pada 28 Oktober 2016 dan
bertujuan untuk merangkul para
gamers pecinta board game di
Universitas Multimedia Nusantara.
Pada akhir bulan April 2017 lalu,
UMN Board Game Community
telah menyelenggarakan acara
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International Table Top Day di
Summarecon Digital Serpong.
Hanya dengan membayar tiket
masuk Rp 50.000,- peserta
dapat mengikuti acara ini dan
bermain board game “all you
can play” dengan tawaran
memenangkan doorprize. Acara
yang diselenggarakan oleh UMN
Board Game Community ini
dibuat untuk memperkenalkan
komunitas board games yang ada
di sekitar Tangerang. Sebenarnya
boardgames sudah sangat dikenal
di Eropa dan Amerika, keduanya
merupakan negara dengan dimana
menghasilkan berbagai macam
boardgames.
Di dalam bermain boardgames,
kita bisa tahu karakter seseorang
dari cara bermain mereka. Ini
tidak lepas dari berbagai macam
genre games yang disediakan
di boardgames. Seperti strategy
games, family games, party games,

abstract, dancustomizeable. Selain
itu, dengan bermain bersama
hubungan antar pemain juga
bertambah erat. Kita tertawa
bersama, saling bersaing
menjatuhkan satu sama lain namun
tidak dalam hal kekerasan, dan
satu hal yang saya dapat dengan
bermain bersama mereka adalah
keakraban.
Melalui permainan board game,
setiap orang dapat juga duduk
bersama sambil bermain game
dengan rasa interaksi yang nyata
tanpa perantara layar seperti
games yang umumnya ada. Acara
ITTD yang berlangsung seru di
Summarecon Digital Serpong ini
membangun komunikasi dengan
sesama gamers yang dimana
mereka saling memberikan
informasi satu dengan lainnya
lewat game board yang ada,
dengan saling mengajarkan segala
jenis permainan board game.
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Wisata Kuliner

di Lokasi yang
Instagram-able
Saat ini kebanyakan
orang memilih tempat
makan bukan hanya
dari rasa makanannya
saja melainkan juga dari
tampilan makanan dan
tampilan restonya. Biasanya
tempat-tempat yang
mereka pilih adalah yang
unik dan “Instagram-able”
alias cocok untuk diposting
di media sosial, seperti
Instagram, Path, Facebook,
dan sebagainya.
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P

ostingan inilah yang seolah
membuat mereka berlomba
untuk mendapatkan banyak
likes dan comment dari
para follower-nya. Nah, kira-kira
di mana sih tempat makan unik
di daerah Tangerang yang tepat
untuk wisata kuliner seru? Yuk,
simak ulasannya di bawah ini!

lantai 2. Sesampainya di sana, para
pengunjung akan diperlihatkan
dengan bangunan berdinding dan
beratap kaca, di bagian indoor.
Sedangkan di bagian outdoor,
terdapat meja-meja yang dikelilingi
bangku besi berwarna kuning dan
sofa, serta beberapa spot foto
andalan bagi pengunjung.

The Fool
Tempat makan yang memiliki 2
lantai ini memiliki konsep yang
unik. Di lantai 1 hanya disediakan
papan nama, meja tinggi dengan
buku menu dan petunjuk
menggunakan lift atau tangga
manual untuk menuju restoran di

Sebagian besar makanan di The
Fool didominasi oleh makanan
Asia, Italia dan Indonesia. Selain
itu, tersedia juga berbagai pilihan
cocktail, alkohol dan dessert.
Berbagai pilihan ini tentunya
memanjakan lidah pengunjung,
khususnya anak muda.

Travelmie
Masih seputar tempat makan yang
memiliki hidangan utama Indomie.
Namun, yang membedakanannya
adalah Travelmie dapat membuat
pengunjungnya merasakan suasana
berkemah. Dengan terinspirasi
dari kegiatan gunung, di pintu
masuk para pengunjung akan
ditawari lembar SIMAKSI (Surat Izin
Memasuki Kawasan) yang berisi
daftar menu yang bisa dipesan.
Beberapa makanan disajikan
bervariasi dengan nesting atau
alat masak berkemah. Kemudian
mereka dipersilahkan memilih
tenda berkapasitas 4 (empat) orang
yang berlatar lukisan pegunungan.

Di dalamnya, terdapat kipas
angin kecil dan lampu tenda yang
membuat suasana persis saat
berkemah.

berlokasi di kawasan Pasar Lama
Tangerang. Mereka melayani
pengunjung mulai pukul 15.00
hingga pukul 23.59 WIB.

Spot yang paling mencolok di
tempat ini adalah tiang dengan
plat kuning-merah bertuliskan
“Congratulations You are Now at
Puncaknya Tangerang 0013 MDPL”.
Tiang yang dihiasi dengan batang
pohon cemara tersebut menjadi
tempat wajib bagi para pengunjung
untuk berfoto, karena mereka akan
terlihat seolah berada di puncak
gunung sungguhan.

Fin & Beth
Kafe yang mulai beroperasi sejak
bulan Juni 2016 ini memang
hanya menyediakan 1 lantai
untuk pengunjung karena lantai 2
untuk dapur. Keseluruhan desain
dan pilihan interiornya minimalis
dengan didominasi oleh kayu
berwarna light. Hanya tersedia
beberapa seat untuk menyantap
menu yang ditawarkan. Tentu
hal ini tidak akan mengurangi
kenyamanan. Pada awalnya

Travelmie cabang Tangerang ini
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Turning Point Coffee Shop
Buat kamu para pecinta kopi,
Turning Point Coffee Shop juga
patut kamu coba! Di sini kamu akan
ditawarkan 8-10 varian kopi. Kamu
bisa pilih jenis espresso base apa
yang ingin dicicipi, house blend
turning point atau espresso base
yang berasal dari guest roaster.
Turning point punya house blend
sendiri, di mana ada guest espresso
setiap minggunya. Guest espresso
di sini berasal dari premium quality
coffee shop di Jakarta, seperti
Tanamera, Common Ground,
1/15, Morph, dan lainnya. Jadi
kamu dapat memiliki pengalaman
mencicipi berbagai jenis coffee
bean di satu tempat.
Berlokasi di kawasan Serpong,
Turning Point menginspirasi
tampilan Scandinavian. Para
pengunjung dapat memilih
area indoor atau outdoor untuk
menikmati kopi mereka. Di bagian
indoor, terdapat interior berwarna
putih polos dengan beberapa
lampu gantung. Para pengunjung
bisa duduk di bar sambil melihat
aktivitas langsung para Barista.
Sedangkan di bagian outdoor,
terdapat atap yang bisa dibukatutup dan semilir angina serta
gemerisik pohon bambu Inilah
yang menjadi area favorit para
pengunjung. Ohiya, Turning Point
tidak menolak kehadiran binatang
kesayanganmu loh!

restoran ini dikenal orang karena
menu masakannya yang enak
dan tidak diragukan lagi. Tapi
semakin lama banyak masukan
dari pelanggan untuk sedikit
mempercantik ruangan yang
menjadikan sekarang Fin & Beth
lumayan instagramable.
Bagaimana dengan menu? Salah
satu yang wajib dicoba adalah
Swedish Meatball. Jika selama
ini hanya menemukan menu ini
di IKEA, kini pengunjung bisa
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memesannya di kafe yang buka
mulai jam 09.00 pagi hingga 05.00
sore ini. Tetapi menu Swedish
Meatball di tempat ini nonhalal. Tapi tidak perlu khawatir,
disediakan juga menu halal, Cheesy
Crepes with Bacon: potongan
crepes yang cenderung tasteless
dilumuri dengan mozarella dan
melted cheese di atasnya serta
potongan beef bacon. Kombinasi
yang pas! Penasaran kan? Jangan
lupa ajak keluarga dan teman dekat
ya!

Asagao Coffee House
Coffee House yang satu ini
mengusung tema kedai kopi
Jepang. Berlokasi di Ruko Graha
Boulevard Gading Serpong,
Asagao menawarkan berbagai
menu kopi dan dessert dengan
harga yang terjangkau. Uniknya,
menu dan harga di coffee house
ini dideskripsikan secara singkat
dengan gambar lucu di atas papan
tulis hitam.
Menu yang paling terkenal adalah
Kori Kohi + Vanilla Syrup, yaitu kopi
yang disajikan beku dalam bentuk

cubes, kemudian dicampur dengan
sirup vanilla dan susu murni di
beaker glass seperti sedang di
laboratorium kimia, hehehe. Butuh
waktu untuk mencairkan kopi,
karena susu yang disajikan bersuhu
ruang biasa. Menu favorit lainnya
adalah Totoro Cake. Cake ini seperti
pie yang berisi 2 cream, ada yang
ungu rasa blueberry dan yang putih
seperti whippy cream. Bentuknya
sangat menggemaskan!
Hammock Plus Cafe
Café yang satu ini berbeda dari
yang lainnya. Hammock Plus
menggunakan hammock sebagai
pengganti sebagian kursinya.
Hammock adalah sebutan untuk
ayunan yang terbuat dari bahan
kain pilihan yang kuat untuk
menahan beban orang yang tiduran
atau sekedar duduk di atasnya.
Para pengunjung Hammock Plus
sebagian besar anak muda
Café yang terletak di kawasan
Pasar Lama Tangerang ini
menyajikan berbagai menu
andalan, seperti ramen burger, bbq
hammock quesadilla, pasta, pizza,
burger pizza, dan dessert yang
paling diminati pengunjung seperti
Banana Crispy Ice Cream yakni
pisang goreng crispy yang dibalut
dengan ice cream vanilla dan
dipadukan dengan biscuit dan daun
mint. Harga yang ditawarkan pun
sangat terjangkau, mulai dari Rp
15.000,- hingga Rp 69.000,-. Kamu
bisa datang ke café ini mulai pukul
15.00 hingga pukul 23.00 WIB.
O!Fish
Tempat makan yang nggak kalah
asik buat foto-foto adalah O!Fish.
Resto ini fokus menyajikan menu
ikan dan hidangan laut lainnya,
karena merupakan sumber
protein tinggi. Tak lupa, O!Fish
menambahkan kentang goreng
sebagai pelengkap sajiannya. Hanya
dengan Rp 100.000,- kamu bisa
makan dan minum sampai kenyang.
O!Fish memiliki desain interior
yang dirancang unik. Setiap sudut

tempat makan ini dapat dijadikan
latar foto selfie. Para pengunjung
bebas berfoto dan mengunggahnya
ke media sosialnya. Tak jarang,
model dan aktor film sekaligus
pemilik tempat makan ini, Dion
Wiyoko, nongkrong di sana. Jadi,
kamu juga bisa foto bareng deh.
Asyik ya?!
Kakolait
Mengonsumsi hidangan berbahan
cokelat akan meningkatkan
mood, dikatakan oleh ahli nutrisi.
Kehadiran Kakolait Oktober 2016
lalu di kawasan Summarecon
Serpong seperti oase bagi para
pecinta cokelat. Jika selama ini
mereka harus datang ke coffee
shop untuk mendapatkan menu
cokelat, kini mereka boleh
bergembira karena kehadiran
Kakolait, kafe yang spesial
menyuguhkan aneka menu
berbahan dasar cokelat. Interiornya
didesain dengan minimalis, modern,
dan dominasi warna cokelat, sesuai
dengan menu utama yang disajikan.
Ada tiga menu andalan yang wajib
dicoba: Chocolate Classic (Dark),
American Marshmallow (Milk),

Crunchy Waffle Balls (Dark). Ketiga
minuman ini tersaji manis di dalam
gelas bulat berwarna gradasi
putih dan cokelat. Selain sajiannya
yang manis, rasa ketiganya pun
enak semua. Chocolate Classic
(Dark) memiliki rasa cokelat yang
medium, kental, manis dan enak
banget. American Marshmallow
(Milk) dikombinasi rasa cokelat
yang paling manis, potongan
marsmallow yang mudah meleleh
dengan minuman cokelat yang
hangat. Crunchy Waffle Balls
minuman cokelat pekat, manisnya
pas dan paling creamy. Selain
minuman cokelat, Kakolait juga
menyediakan kopi, teh, waffle, dan
cemilan ringan lainnya.
O ya, di Kakolait juga disedikan
printer gratis bagi pengunjung yang
ingin mengerjakan tugas kuliah
atau presentasi kantor lho. Jadi
tunggu apalagi! Nikmati secangkir
cokelat hangat di tempat yang unik
dan instagramable!
Itulah beberapa tempat makan
yang Instagram-able di daerah
Tangerang. Mana yang jadi
pilihanmu? Yuk, langsung diserbu!
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Gadget

Oppo F3 Selfie Expert

Selfie bersama
Raksasa Asal
Tiongkok

M

elihat tren yang semakin
mewabah ini, salah satu
produsen gadget asal
Tiongkok Oppo mulai memproduksi
smartphone yang mampu
memberikan hasil yang luar biasa,
yaitu Oppo F3 Selfie Expert.
Oppo dikabarkan akan meluncurkan
Generasi penerus dari seri Selfie
Expert yaitu Oppo F3 Selfie Expert
yang diyakini akan memanjakkan
konsumennya dengan varian
teknologi yang semakin canggih.
Perbedaan dengan seri sebelumnya
terletak pada ukuran perangkat
yang lebih ramping sehingga
membuat penggunanya lebih
nyaman saat digenggam
maupun saat dikantongi.
Untuk kamera utama, Oppo
akan membenamkan lensa
resolusi 13 MP dengan fitur Optical
Image Stabilization (OIS), LED Flash
dengan sensor 1/2.8 Inci, fitur
Geo Tagging, Touch Focus, Face
Detection, HDR, dan Panorama.
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Selfie.. aktivitas berfoto dengan
menggunakan gadget ini sudah
menjadi tren di kalangan masyarakat.
Tidak hanya dilakukan oleh kalangan
muda, bahkan orang tua pun sudah
mulai ikut mengabadikan momen
seru mereka dengan ber-selfie.

Ponsel ini juga akan dilengkapi
layar berukuran 5,5 inci dengan
perlindungan Gorilla Glass 5.
Perangkat ini juga menggunakan
prosesor delapan inti yang didukung
RAM sebesar 4 GB dan ROM 64 GB
serta menawarkan triple slot tray
yang tentunya dapat menampung
dua kartu SIM nano 4G. Kehadiran
tray micro SD memungkinkan

penggunanya untuk melakukan
penyimpanan hingga 128 GB.
Selain itu, ponsel ini juga akan
memanjakkan penggunanya saat
membuka perangkat yang hanya
membutuhkan waktu 0,2 detik saja.
Ponsel canggih ini dikabarkan akan
dibanderol dengan harga 4,4 juta
rupiah dan akan hadir di Indonesia
bulan Mei 2017.

Nokia 3310

Kembalinya
Sang Legenda

B

eberapa waktu lalu Nokia
resmi menampakkan
Nokia 3310 pada ajang
MWC di Barcelona.
Nokia tipe 3310 ini diluncurkan
untuk mengenang masa
kejayaan ikonik Nokia pada
tahun 2005. Kali ini Nokia 3310
juga hadir dengan beberapa
perbaikan serta penambahan
fitur dari yang terdahulunya.
Walaupun sebutan pada ponsel
ini tetap sama, namun ponsel
ini dibekali oleh spesifikasi yang
berbeda. Ponsel ini dikabarkan
akan dibekali dengan software
Nokia S30+, layar QVGA dengan
ukuran 2,4 inch, kamera 2MP
dan tentunya slot untuk kartu
memori eksternal. Ponsel ini
juga hanya memiliki ketebalan

Siapa yang tidak kenal
dengan merek ponsel
NOKIA? Merek asal Finlandia
yang sempat berada di
puncak pasar ponsel pada
tahun 2000an ini akhirnya
kembali lagi untuk mengobati
rasa kangen pecinta gadget.

12,8 mm sehingga membuatnya
mudah untuk dimasukan
kedalam saku pengguna. Nokia
juga tak tanggung-tanggung
untuk menawarkan daya tahan
baterai yang lebih awet yang
nantinya ponsel ini mampu
bertahan hingga 22 Jam dalam
waktu berbicara. Demi menjaga
kenyamanan penggunanya,
Nokia 3310 ini tidak dibekali
banyak aplikasi, sehingga
notifikasi dari pesan maupun
media sosial tidak akan muncul.
HMD Global yang menjadi
salah satu pemiliki lisensi Nokia
berencana menjual ponsel
dual-SIM ini pada kuartal kedua
2017 dengan kisaran harga yang
sangat terjangkau yaitu sekitar
700 ribuan saja.
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“All in One”
Place to Spend
Your Free Time
Hang Out
Mau sekedar berkumpul, hang
out atau meeting bisa kalian
lakukan di sepanjang Downtown
Walk Summarecon Mal Serpong.
Biasanya sebagian orang
berkumpul di area Downtown untuk
bercengkrama dengan teman atau
bisa juga melakukan meeting santai
dengan suasana yang non-formal,
sambil ditemani secangkir kopi
ataupun aneka cemilan yang ada di
area tersebut. Anda bisa menikmati
kopi dibeberapa coffee shop yang
ada di Downtown Walk seperti
Starbucks Coffee, Coffee Bean &
Tea Leaf, Dante Coffee, Excelso dan
Bengawan Solo.
Culinary
Salah satu highlight di Downtown
Walk adalah banyaknya jejeran
tempat makan yang patut kalian
coba. Dari jajanan ringan hingga
menu makan utama dengan
beberapa brand ternama semua
tersedia di sini. Bagi Anda
penggemar makanan Indonesia,
Western, atau masakan Asia lainnya
bisa menikmati berbagai jenis
makanan sesuai dengan selera
masing-masing.
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Bingung untuk menghabiskan waktu
luang dimana? Atau sedang mencari
tempat yang santai untuk meeting? Kali
ini redaksi SMSBlast akan mengulas
5 aktivitas yang bisa kalian lakukan
di Downtown Walk Summarecon Mal
Serpong lho! Selain tempatnya yang
nyaman, tentunya banyak pilihan tenant
yang wajib kalian coba. Yuk disimak!

Live Music
Sambil bersantai dan mencicipi
berbagai jejeran kuliner,
pengunjung Downtown Walk bisa
menikmati alunan live music dari
berbagai genre yang hadir setiap
malam di tiga panggung yang ada
di Downtown Walk, seperti Avenue,
Unity, dan Broadway mulai pukul
19.30 WIB.

Nonton Bareng
Buat kalian para pecinta bola, wajib
banget ikutan acara Nonton Bareng
di area Downtown Walk. Dijamin
kalian akan merasakan berbagai
keseruan yang berbeda, dengan
menonton di Giant LED Screen
Broadway stage, tentunya kalian
akan mendapatkan pengalaman
NOBAR layaknya berada di
lapangan sesungguhnya. Selain
Nonton Bareng, kalian juga dapat
bertemu dengan para sesama
fans dari berbagai daerah, karena
NOBAR di Downtown Walk selalu
dipadati oleh pengunjung!

Selfie
Hayoo, ngaku siapa yang suka
selfie? Apalagi kalau nemu spot
yang lucu dan instagramable, rasa
nya satu kali foto gak akan cukup.
Nah, pas banget nih, di Downtown
Walk, kalian bisa memuaskan
kecintaan kalian terhadap selfie
dan photografi. Banyak berbagai
spot yang bisa kalian jadikan
tempat selfie maupun OOTD
(Outfit Of The Day), salah satunya
2 kolam Koi yang terdapat di area
Downtown Walk yang apik untuk
dijadikan tempat selfie. Kalian
juga bisa ikutan fish feeding setiap
pukul 11.00 dan 17.00 di weekdays,
dan 10.00, 15.00, dan 17.00 di
weekend dan hari libur nasional.
Selain itu, Downtown Walk juga
memiliki banyak tenant dengan
dekorasi yang pasti akan membuat
kalian betah sambil mengabadikan
melalui foto.
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QUIZ

IKUTI
KUISNYA

get online
Untuk edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (tiga) orang yang beruntung
untuk memenangkan voucher belanja SMS masing- masing sebesar
Rp 150.000,-! Caranya dengan menjawab pertanyaan yang diberikan
dengan benar dan tepat.

SMS_Serpong

ssqpark

Ketentuan:
1.
Jawab pertanyaan yang diberikan dan kirimkan jawaban Anda via email
ke pr_malserpong@summarecon.com dengan format yang ditentukan
yaitu isi kolom Subjek dengan format yang ditentukan, jawab pertanyaan
dengan sebelumnya menuliskan data berupa: nama lengkap sesuai kartu
identitas, alamat, nomor telepon & jawaban.
2.

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

Subjek: SMSBlast XLXII – What’s on Mei

DAN MENANGKAN

VOUCHER
BELANJA!

Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan 2 nama musisi yang akan menghibur pengunjung Scientia
Square Park di bulan Mei!
2. Apa nama penghargaan yang diterima oleh Victoria Beckham dari
Kerajaan Inggris?
3. Sebutkan 3 nama cafe di Tangerang yang diulas di halaman Travelers!
4. Sebutkan 2 seri handphone terbaru yang dibahas di rubrik Gadget?
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Juni 2017. Pemenang yang beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi Juni 2017.
Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast
Edisi XLXI – April 2017

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

1.
2.
3.

Ni Made Destri Andari, 0877 4521 xxxx
Nadya Isbaat, 0819 8422 xxxx
Alfan Fadhlani , 0838 7451 xxxx

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

you’ve got message
Halo redaksi SMSBlast,
Saya Alvin dari Karawaci. Saya sering banget ke
Scientia Square Park loh, dan anak saya sudah
beberapa kali mengikuti program Field Trip disana!
Setiap main kesana anak saya, Killa selalu senang
sekali karena bisa bertemu dengan hewan-hewan lucu
dan main di tempat yang luas banget. Killa suka sekali
bermain di Rabbit Farm karena bisa kasih makan para
kelinci disana dan menggendong mereka! Oia, untuk
area kelinci sepertinya kurang teduh dan becek karena
hujan jadinya banyak kelinci yang terlihat kepanasan
dan kotor oleh tanah-nya. Kalau bisa ditambah penutup
sinar matahari ya supaya mereka tidak kepanasan atau
dehidrasi dan ditambah balok-balok untuk di tanah
merahnya supaya tidak terlihat kotor para kelinci-nya.
Tapi tetap saja Scientia Square Park menjadi tempat
favorit keluarga saya untuk mengisi waktu liburan
bersama keluarga! Terus menjadi lebih baik ya SSQPark!
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Halo Alvin,
Terima kasih ya sudah menjadi pengunjung setia
SSQPark! Jangan lupa ya untuk datang dan mencoba
wahana seru Human Body Adventures! Untuk
area Rabbit Farm saat ini sedang kami tambahkan
shading untuk menghalau sinar matahari langsung
agar kelinci tidak cepat kepanasan dan dehidrasi,
apalagi jika banyak pengunjung yang bermain di
dalam area tersebut. Dan untuk tanah merah yang
bisa menyebabkan kotor pada tubuh kelinci, saat
ini sedang kita pasang con-block untuk mencegah
kelinci bermain di tanah merah. Terima kasih atas
masukannya, masukan-masukan dari Anda pasti akan
kami jadikan pertimbangan untuk kedepannya agar
SSQPark menjadi lebih baik.
Salam hangat,
Redaksi
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Gabung dengan
Fans Club
Ternyata Banyak
Benefit-nya loh !!
Sepak bola tidak dapat dilepaskan
dari para supporternya. Bahkan para
pendukung klub sepak bola akan selalu
setia menonton setiap jagoannya berlaga.
Bagi sebagian orang, supporter fanatik
bola sering dianggap sebelah mata.
Nyatanya, menjadi bagian dari komunitas
ini tidak hanya untuk menyalurkan hobi,
tetapi juga dapat menyehatkan loh!

K

ita sering merasa supporter
bola yang beramairamai datang ke stadion
dan berteriak justru
mengganggu, tetapi hal tersebut
justru baik untuk hubungan
sosial untuk satu sama lain. Dan
siapa sangka, menjadi anggota
komunitas supporter klub bola
dapat meningkatkan kesehatan
mental seseorang. Kemenangan
klub sepak bola yang mereka
jagokan juga dapat meningkatkan
percaya diri seseorang.

sehingga merasa hidupnya lebih
bermakna. Menjadi supporter tidak
memiliki batasan umur, hal ini lah
yang kemudian dapat mempererat
hubungan antar supporter walau
sudah berbeda generasi sekalipun.
Dengan menjadi supporter, kita
juga dapat menyalurkan ekspresi
diri kita tanpa perlu malu. Pada
akhirnya, ekspresi yang tersalurkan
dengan orang-orang yang memiliki
kesukaan dan pandangan yang
sama dapat mengurangi tingkat
stress seseorang.

Masih banyak manfaat lain yang
bisa kita dapat dari menjadi
seorang supporter cabang
olahraga ini. Salah satunya yaitu
mengusir rasa kesepian yang
berdampak pada peningkatan
kesehatan mental. Selain itu,
adanya hubungan dan kesamaan
hobi dalam suatu komunitas dapat
membuat seseorang lebih bahagia

Berbicara tentang bola juga
tidak lepas dari event nonton
bareng. Kegiatan nonton bareng
dapat dilakukan dimana saja, asal
mampu menampung euforia dan
kebersamaan sesama supporter. Di
Area Broadway Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong (SMS)
salah satunya, sering diadakan
nonton bareng pertandingan sepak
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bola bergengsi dengan didukung
adanya Giant LED Screen yang
mampu menampilkan tayangan
dengan jernih dan jelas. Tentunya,
banyak supporter bola yang hadir
dan antusias meramaikan area
tersebut. Antusias mereka terlihat
dari padatnya area Broadway oleh
supporter yang hadir dari sebelum
acara dimulai hingga larut malam
sampai pertandingan selesai.
Area ini juga didukung dengan
kehadiran restoran-restoran terbaik
yang siap melayani pengunjung
hingga pukul 24.00 WIB di hari
Minggu hingga Kamis dan pukul
02.30 WIB di hari Jumat dan
Sabtu. Seru banget kan!
Yuk datang dan dukung jagoan
favoritmu di setiap laga yang
disajikan di area terbaik Broadway
stage, Downtown Walk SMS. Cek
jadwal program nonton bareng di
social media SMS.
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prom

PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE MEI 2017

PROMOTENANT
Dynamic Natural
• Discount 40% Kue Basah pkl 18.00
• Discount 30% Roti Satuan pkl 20.00
• Berlaku s/d 31 Desember 2017
Solaria
• Credit / Debit BTN disc 15% minimal
transaksi Rp. 150.000
• Kredit & Debit Mandiri, Fiesta point
hemat hingga 20%
• Berlaku s/d Mei 2017
Sate Khas Senayan
• Lapar Pagi Setiap hari pada pukul
08.00 – 10.30
• Lapar Sore Setiap hari senin – jumat
pukul 15.00 – 17.00
• Promo Payday : Mulai tanggal 25 –
30 Disc 25% on selected menu
• Beli 2 porsi sate free ½ porsi sate
ayam daging dengan menggunakan
kartu kredit BCA
• Berlaku s/d Mei 2017

LANTAI GF
pondok pujian
• Diskon 50% untuk semua kaset
rohani
Quicksilver
• Discount up to 50% !!

normal price special price
• BCA Credit card (23 August 2017)
• CitiBank (30 August 2017)
• Mandiri + Cicilan 0% (23 august
2017)
KEEVE
• DISC UP TO 40%

Vioni Living & VL Brio
• Sale 30% selected item.

Fulltime
• Discount 50% !! Selected item. (di
setiap Jumat-Minggu)

Saint James
• Enjoy 20% OFF St James White
Platinum collection with min.
purchase of IDR 1.000.000.

La Christie
• Sale up to 70 %
• S/d selama stock masih ada

Mother Care
• Special offer buy 2 get 1 fre
(selected nursery items)
• Until belum di tentukan
ELC
• End of Season Sale Disk Up To 50%
• 11 Mei - 25 Mei 2017
SHAGA
• Being Active MAY Bring You Fit Save
Up 50%
• 1 Mei - 31 Mei 2017.
VINOTI LIVING & VL BRIO
• Early Holiday Sale!
• Sale up to 50% Off Accessories &
Furniture
• Valid until 30 November 2016

•
LANTAI 1

CLARKS
• Shop and get voucher Rp 500.000
exclusive for citibank Credit Card
Holers T&C apply (1 March - 16
April 2017)
• Ladies shoes and mens shoes
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Minimal
• SALE !! (selected items)
• S/d stock habis
VNC
• Slippers & sandals 2 for Rp 299.000
THE EXECUTIVE
• Diskon Up To 50%
• Promo s/d 10 Mei 20177

LANTAI 2
SAMWON EXPRESS
• Promo Beli 2 Dapat 3 For All Menu
• Promo Diskon Pelajar
• Berlangsung S/D Juni 2017
MOM & BAB
• Sale Up To 40%
• *Selected Item Sampai Penghabisan
StocK
SAMWON EXPRESS
• BUY 2 GET 3 FOR ALL FOOD
POP CHOP
Weekdays Madnes:

1 PERIODE MEI 2017
Sagoo Kitchen
• Disc 10% Member SSC (Summarecon
Serpong Club) Berlaku s/d 31
Desember 2017
• Disc 10% sinar mas card food only.
Berlaku s/d Mei 2017
Dante Coffee
• Disc 20% Main Course & Pasta
• Berlaku s/d Mei 2017
Pizza Hut
• Duet Hemat Reguler Rp. 165.000 /
Large Rp. 220.000
• Berlaku s/d Mei 2017
Chicken Village
• Buy 2 get 1 Free Bir (dine in)
• Bir Prost buy1 get1 (dine in)
• Promo Dim Sum Rp. 10.000 (s&k
berlaku)
• Promo Alacarte Rp. 10.000 (s&k
berlaku)
• Berlaku s/d Mei 2017

prom

o

The Coffee Bean & Tea Leaf	
• Disc 50% for all food by purchasing
any reguler sized beverage
• Berlaku 27 Mei s/d 26 Juni 2017
Starbucks Coffee
• Disc 50% off any beverage with food
(inside pastry case) purchase from
16.00 – store close
• Berlaku 25 Mei – 24 Juni 2017
Carl’s Jr
• Birthday Bush disc 40% untuk yang
berulang tahun dibulan Mei min. Rp
200.000
• Berlaku 8-14 mei 2017

• Monday, Buy One Large Chicken Get
Free Small Chicken++
• Tuesday, Buy One Chicken Large
Get Free Mushroom++
• Wednesday, Buy One Large Chicken
Potato Get Free Potato++
• Thursday, Buy One Large Chicken
Get Free Chicken Original++
• Until End Of March
Raa Cha
Paket Mantap
• Mantap 1 (Paket Raa Cha 2 + Beef
Bbq + Rice Rp 50.910)
• Mantap 2 (Paket Raa Cha 1 + Beef
Bbq + Rice Rp 46.364)
• Mantap 3 (Paket Raa Cha 3 + Beef
Bbq + Rice Rp 55.000)
• Sampai Dengan Waktu Yang Belum
Ditentukan
ICHIBAN SUSHI
• Buy 1 Ramen (spicy ramen - Rp
39.000,-) Get 1 katsu roll
Buccheri
• Buy 2 Get 1 Free *
HARDWARE
• Drop Sale Up to 90%.
• Promo ini mulai tanggal 1-31 Mei
2017

PROMOTENANT
Pancious Pancake
• Citi Bank minimal transaksi Rp.
350.000 free chicken chesee crunch.
Berlaku 3 april - 30 juni 2017
• BNI credit card dengan
pembelanjaan Rp. 200.000 bisa
reedem point 15%. 01 Mei – 31
Juli 2017

AUNTIE ANNES
• Kumpulkan 8 Stamp-card,
mendapatkan Gratis Original atau
speciality pretzel
• Promo s/d 31 Mey 2017

HONG TANG	
• OUB card 25% minimal transaksi
100.000
• Berlaku s/d 31 Desember 2017

GIOVANNY
• Buy 1 Get 1 Free

HAAGENDAZS
• Telkomsel point 200 point @25.000
• Berlaku s/d 31 Desember 2017

J-REP
• FETISH SALE Up to 70%
• tanggal 5 Mei - 31 Mei 2017

EXCELSO	
• Bukopin Disc 30%
• Berlaku s/d 10 Juni 17

2 PERIODE MEI 2017
BENGAWAN SOLO	
• Buy 1 get 1 setiap pukul 12.00 –
14.00 WIB weekday only
• Berlaku s/d Mei 2017

Imperial Kitchen & Dimsum
• Dim sum Fiesta Rp 9999 (Lumpia isi
ayam, Cha siew pao, Siaw mai)
• Berlaku sepanjang tahun 2017

PAT BING SOO	
• Buy 1 get 1 setiap pukul 12.00 –
14.00 WIB weekday only
• Berlaku s/d 30 Desember 2017

Fish & Co
• Dine in for 2 seharga Rp129.000 (2
Fish & Chip) weekday
• Berlaku s/d Mei 2017

Chir – Chir Fushion
• Balihai beli 1 bucket isi 5 Rp
100.000
• Beli 5 paket ayam gratis 1 paket
ayam
• Berlaku s/d Mei 2017

The People’s Café
• Disc 15% CIMB Niaga
• Berlaku s/d Mei 2017

Poka Ribs
• Happy Hour disc 20% senin – jumat
pukul 10.00 wib s/d 15.00 wib
• Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3
• Berlaku sepanjang tahun 2017
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Basement
ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
El-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612

Hillary Farm (BA-09A) now open
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)

Ground floor
Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15) NOW OPEN
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636

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

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
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) –
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025

Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) 2931 0401
2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 /

54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tori Ichi DGF- 02
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 / 29310678
Johnny Andrean (1F-32) 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) -29543835 now open
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Owl (1F-202) 29310616

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

Retail & Other Services
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) now open
Kettler (GF-06) 54200678
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Miss Mondial (GF-223B) 29310419
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855

Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)
COMING SOON
Star Studio (GF-238) now open
St. James (GF-207) 29310530
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) now open
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

FIRST floor
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) 29310466
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284

Retail & Other Services

fashion

fashion
Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) 5420 3009
Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/

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

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Biang Kerok (DGF-17C) 5461986
Bread Life (GF-247) 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A) 29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A)29310411

Chir-Chir Fusion (DGF-210) 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928

Food & Beverages
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Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) 2931 0519
Gojira Ice Cream Bar (GF-229) – 29171002
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) 29310431

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

29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703

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

Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) now open

Mamapao (1F-IC 11)
Njonja Besar (1F-IC 12) now open

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

Food & Beverages
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second floor
Arena (2F-17C) – 54204797
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) 29171036
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) –

Retail & Other Services
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478
JBL (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16)
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437

Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) now open

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

Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829

Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Entertainment & Other Services

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

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

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

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

Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) Now Open
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK (2F-15D) 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03)

Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Okirobox (2F-01A)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Ronde Jahe Gardujati (2F-02)

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

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

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

Food & Beverages
Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) –
70330797
A&W (2F-27A) COMING SOON
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) 54204259
Chicken Rice (FC-09)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)

64 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

Island Counter
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)

MEI 2017 - SMSBLAST Magazine

65

66 SMSBLAST Magazine - MEI 2017

