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Be Our Friends On
  Summarecon Mall Serpong (SMS)

  @SMS_Serpong

  sms_serpong

  www.malserpong.com

Bulan penuh berkah kembali datang. Saatnya menuai pahala sebanyak mungkin 
dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. 

Masih menjadi agenda tahunan yang tidak akan dilewatkan, bulan ini 
Summarecon Mall Serpong kembali mempersiapkan suguhan event dan program 
terbaik untuk menemani waktu berpuasa Anda dalam Ramadan Shopping Festival 
yang dapat Anda baca informasinya dalam rubrik Hot On SMS.

Kami juga menyiapkan beragam informasi terbaru tentang mal favorit Anda mulai 
dari review tenant food and beverage, kecantikan, tren fashion, film yang sedang 
ditayangkan di bioskop kesayangan Anda, hingga artikel menarik tentang ibadah 
puasa yang tentunya sayang untuk dilewatkan.

Tidak lupa, berbagai promo menarik juga dapat Anda temukan pada SMSBlast edisi 
bulan ini. Jangan lupa, ikuti kuis berhadiah voucher belanja yang kami siapkan khusus 
untuk pembaca setia SMSBlast.

Selamat menjalankan ibadah puasa, SMSLovers!
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rayakan keceriaan 
ramadan dengan 
ramadan shopping 
Festival
Merayakan bulan suci Ramadan, 
Summarecon Mall Serpong (SMS) kembali 
memberikan suguhan terbaik bagi 
pelanggan setianya, dengan menggelar 
Ramadan Shopping Festival.
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Beragam rangkaian acara mulai 
dari program belanja One Day 
Sale, hingga pertunjukan seni khas 

Ramadan seperti Rampag Bedug & Tari 
Sufi, Nasyid & Akustik Religi, Marawis, 
serta Tari Saman akan hadir menemani 
SMSLovers selama satu bulan penuh dari 
tanggal 6 Mei sampai 16 Juni 2019.

Bulan Ramadan identik dengan momen 
berbuka puasa bersama, baik dengan 
keluarga maupun dengan teman lama 
yang dapat menjadi ajang reuni. Nah, 
biasanya menentukan tempat untuk 
berbuka puasa bersama memang cukup 
membingungkan. Tapi tak perlu bingung 
SMSLovers, Souq Pasar Malam adalah 
jawabannya! Untuk menjawab kebutuhan 

tersebut, Summarecon Mall Serpong 
menghadirkan promo makan Skakmat 
Ramadan di Souq Pasar Malam, dengan 
potongan harga sebesar 30 persen pada 
14 tenant makanan terbaik.

Tak hanya itu, keceriaan Ramadan juga 
akan kalian temukan dalam The Joy of  
Eid, yang berhadiah perjalanan liburan 
ke Dubai, khusus untuk member SMS 
Friendship Card.

Jadi, bagi Anda yang ingin menikmati sore 
sambil menunggu waktu berbuka, kamu 
wajib ke Summarecon Mall Serpong dan 
rasakan euforia bulan Ramadan dalam 
program Ramadan Shopping Festival. 
Selamat menunaikan ibadah puasa, 
SMSLovers!
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Downtown Walk Festival. Salah 
satu event tahunan yang digelar 
Summarecon Mall Serpong (SMS) 
kembali berhasil menghibur para 
pengunjung nya dengan segudang 
rangkaian acara menarik. Digelar pada 
tanggal 1 April hingga 28 April lalu, 
Downtown Walk Festival membawa 
kemeriahan tersendiri bagi para 
pengunjung.

menilik 
kemeriahan 
downtown Walk 
Festival 2019

Sebagai ikon Summarecon Mall 
Serpong, Downtown Walk menjadi 
wadah bagi para pengunjung SMS 

untuk menyalurkan hobi dan kegemaran 
mereka.                

Dibuka oleh Byoung Il Sun Poster 
Exhibition yang menampilkan 120 karya 
seni dari mahasiswa Desain Komunikasi 
Visual (DKV) dan Desain Interior (DI) 
serta karya-karya yang apik dari Byoung 
Il Sun sebagai desainer grafis dunia 
sekaligus professor asal Korea. Selain itu, 
pengunjung juga dihibur oleh murid-
murid dari Yamaha Music School dalam 
tajuk Student Concert Sincere Music 
Yamaha. Bekerjasama dengan cakap.
com yang membawa Rendy Pandugo, 
terlihat kemeriahan pengunjung yang 

turut bernyanyi bersama. Tidak hanya 
Rendy Pandugo, penggemar musik indie 
terlihat menghabiskan waktu bersantai 
sore dengan diiringi lagu-lagu dari indie 
band Sore.

Kemeriahan Downtown Walk Festival 
masih terlihat dalam perhelatan Gold’s 
Gym 11th Anniversary. Area Unity 
dipenuhi oleh pengunjung yang ingin 
mengikuti Special GX Class & PT 
Performance. Downtown Walk Festival 
juga digelar untuk memfasilitasi para 
pecinta kopi pada acara Kopi Craft yang 
menghadirkan tenant-tenant kopi dari 
mulai biji kopi hingga olahan kopi yang 
sudah menjadi minuman siap saji. Para 
pengunjung terlihat antusias memadati 
main Atrium dan ingin mencicipi berbagai 

macam jenis kopi yang disediakan.

Keseruan Downtown Walk Festival 
ditutup dengan Hansan Festival 
dan Blazing Teen Indonesia.   Para 
penggemar K-pop berkompetisi dalam 
kategori Dance cover dan Sing Cover, 
terlihat para pengunjung pun mengikuti 
alunan lagu untuk bernyanyi dan menari 
bersama. Unjuk gigi bermain yoyo juga 
ditampilkan pada Blazing Teen Indonesia 
Championship 2019 yang ramai oleh 
pengunjung yang datang di area Unity 
Stage.

Wah, seru sekali ya acara Downtown 
Walk kali ini. Kita tunggu keseruan 
Downtown Walk Festival tahun depan 
ya guys.
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April lalu, sekaligus memperingati 
hari raya Paskah, SQP 
menghadirkan aktivitas yang 

menyenangkan yaitu Easter Egg Hunt dan 
Pets Community Meet Up. Acara yang 
telah berlangsung pada 20 dan 21 April 
2019 ini disambut antusias oleh para 
pengunjung. Apalagi, untuk dapat masuk 
ke area SQP pada tanggal 19 hingga 21 
April 2019, pengunjung hanya dikenakan 
biaya Rp. 10.000 saja, cukup dengan 
membawa anjing peliharaan mereka.

Keseruan Easter Egg Hunt terlihat 
dengan banyaknya pengunjung yang 
berlomba-lomba mencari telor Paskah 
yang telah tersebar di area SQP. Area 
Petopia pun dipadati oleh pengunjung 
yang membawa anjing untuk bermain 
air, menjajal obstacle atau sekedar 
menghabiskan waktu bersama. Pada 
kesempatan kali ini, pengunjung 
dihibur oleh pertunjukkan free fly oleh 
komunitas burung, pengunjung dibuat 
terkesan dengan pandainya burung-

burung yang sengaja diterbangkan dan 
dapat kembali lagi kepada pemiliknya. 
Tak kalah serunya, pada acara kali ini 
area kelinci juga dipenuhi oleh anak-anak 
yang sedang berlomba mendandani 
kelinci dengan pakaian yang sudah 
disiapkan. 

Seru sekali bukan? Yuk, ajak hewan 
kesayangan Anda ke Scientia Square 
Park!

Scientia Square Park 
(SQP), area taman terbuka 
di Tangerang, memfasilitasi 
para pengunjung 
untuk menghabiskan 
waktu bersama hewan 
kesayangannya, 
salah satunya dengan 
menghadirkan area 
Petopia yang dibuat 
khusus untuk para hewan 
peliharaan agar dapat 
bermain bebas.

Quality time 
with your pet 
at scientia 
square park
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Bagi para wanita 
modern saat ini, 

melakukan perawatan 
diri merupakan hal 

yang wajib dilakukan 
demi menjaga 

penampilan. namun, 
seringkali kita 

mengalami kesulitan 
untuk mencari tempat 
perawatan yang cocok 

dan sesuai dengan 
kebutuhan kita. tapi 

smslovers tidak perlu 
khawatir, karena Pink 
Parlour kini telah hadir 
untuk menjawab dan 
melayani kebutuhan 

tersebut.

Waxing 
dari Pink Parlour

Tanpa SakiT 
dan HigieniS

Pink Parlour merupakan salon 
kecantikan yang berasal dari 
Singapura sejak tahun 2005. Pink 

Parlour hadir dengan menawarkan 
berbagai pilihan perawatan kecantikan 
untuk wanita di Indonesia seperti 
hair removal (waxing dan Aplha Light 
technology), whitening treatment, spray 
tan, perawatan kuku (manicure dan 
pedicure), serta perawatan alis dan juga 
bulu mata (eyelash extention). Selain itu 
Pink Parlour juga menyediakan rangkaian 
produk after care seperti Calm Protection 
Location, Bump Freedom Lotion, dan 
Bump Rescue Lotion yang memiliki fungsi 
untuk menjaga kulit dari efek samping 

perawatan hair removal seperti iritasi dan 
kemerahan.

Keistimewaan lain dari Pink Parlour yaitu 
setiap setelah treatment hair removal, 
kasur tempat wax akan disemprotkan 
dengan FDA approved anti-bacterial 
solution,  lalu setiap alat juga direndam 
dengan cairan disifectants dan para 
terapis selalu mengenakan face masks 
serta sarung tangan agar tetap higienis. 
Dalam hal waxing, Pink Parlour tidak 
memperbolehkan spatula dicelupkan dua 
kali, hal ini untuk mencegah penularan 
bakteri antar spatula. 

Semua bahan yang digunakan untuk 
waxing telah melalui quality control yang 
ketat dan tidak dapat ditemukan di 
tempat lain, sehingga Anda tidak perlu 
merasakan sakit saat melakukan proses 
waxing. Ketatnya peraturan kebersihan 
dan kenyamanan pengunjung membuat 
Pink Parlour memenangkan beragam 
penghargaan seperti Best Brazilian 
Waxing oleh Harpers Bazaar Singapore 
2015 dan Best Meni Pedi Salon oleh 
Expat Living Awards 2016.

Mau cantik tanpa rasa sakit? Kini Pink 
Parlour sudah hadir di lantai satu, 
Summarecon Mall Serpong.
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Tren Pakaian
MusliM
di era Millenial

in style

tren gaya berbusana muslim di indonesia terus 
mengalami perkembangan pesat. Perkembangan 

tren busana muslim ini tak lepas dari peran 
kelompok millenial dengan kreativitas yang terus 

dimunculkan. memasuki Bulan ramadhan dan 
jelang Hari raya idul fitri, seperti apa tren busana 

yang digemari millenial saat ini?

Berkembangnya tren busana 
muslim membuat variasi 
dan pilihan desain mulai 

dari warna, motif, hingga corak, 
menjadi beragam. Tentunya hal 
ini akan membuat penampilanmu 
semakin menarik. Millenial 
memiliki kecenderungan memilih 
jenis gaya berpakaian yang dapat 
memberikan keleluasaan dalam 
bergerak, namun tetap dapat 
dikreasikan dan memberikan 
nuansa classy ketika dikenakan.

Salah satu hal baru yang dapat 
ditemui dalam tren busana 
muslim saat ini adalah banyaknya 
wanita muslim yang memadukan 
busananya dengan outer. Outer 
menjadi salah satu jenis pakaian 
yang tengah hype, karena bisa 
dipadupadankan dengan berbagai 
jenis pakaian, seperti celana jeans 
atau rok. Kegemaran para millenial 
untuk mix & match busana, 
membuat fungsi outer menjadi 
sangat penting.

Selain itu, hal lain yang perlu 
dipertimbangkan dalam 
memilih busana muslim adalah 
menyesuaikan tingkat kenyamanan 
berbusana dengan iklim Indonesia 
yang panas. Sebab, fashion adalah 
sebuah solusi, sehingga fashion 
harus nyaman dikenakan bukan 
justru menyulitkan. Maka dari 
itu, celana jenis kulot masih tetap 

menjadi favorit untuk dikenakan di 
musim panas, karena akan terasa 
nyaman. Padukan celana kulot 
dengan atasan yang dimasukan 
ke dalam celana dan jilbab yang 
serasi, agar penampilanmu tampak 
sempurna.

Berbeda dengan tren busana 
muslim perempuan yang silih 
berganti setiap tahunnya, tren 
busana muslim pria umumnya 
tidak terlalu berbeda dengan tahun 
sebelumnya. Namun belakangan 
ini, tren busana muslim pria mulai 
menunjukkan perkembangan.

Perkembangan itu ditandai dengan 
model celana di atas mata kaki, 
yang dipadukan dengan baju 
koko atau pakaian gamis, serta 
berbagai aksesoris tambahan 
yang membuat pria terlihat lebih 
menawan.

Perkembangan tren busana muslim 
di Indonesia memang semakin 
pesat, terlihat dari beragamnya 
tata warna, komposisi bentuk yang 
dinamis, serta rancangan bergaya 
muda, modis dan berselera masa 
kini. Gaya berbusana pria dan 
wanita muslim di Indonesia yang 
terus berkembang diharapkan 
dapat menjadikan Indonesia 
sebagai pusat mode busana 
muslim dunia.
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SouQ paSar malam, 

Summarecon mall Serpong

RiRis
Top & Kulot Pants by Avenue “

Yudha
Shirt and Pants 
by STAR Department Store

A part of kindness 
consists in loving 
people more than 
they deserve.

–  Joseph Joubert–

SMSBLAST MAgAzine - april 2019  april 2019 - SMSBLAST MAgAzine20 21

fasHion



RiRis
Flap by Avenue Turban Scarf, 
Blouse, and Kulot Pants by Minimal

Yudha
Shirt and Pants 
by STAR Department Store

“ “No one has ever 
become poor by 
giving

–Anne Frank –

We make a 
living by what 
we get, we 
make a life 
by what we give

– Winston S. Churchill –

 
SouQ paSar malam, 

Summarecon mall Serpong

 
SouQ paSar malam, 

Summarecon mall Serpong
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Yudha
Shirt and Pants 
by STAR Department Store

Yudha
Shirt and Pants 

by STAR Department Store

RiRis
Turban Scarf by Minimal 

Kaftan by STAR Department Store

RiRis
Turban Scarf 
by Minimal Sweater by Avenue
Maxi Dress and Vest 
by Hardware

“Those who are 
happiest are 

those who do 
the most for 

others”

– Booker T. Washington –

Live every day as 
if it is a festival. 
Turn your life into a 
celebration

– Shri Radhe Maa–

 
Flavor & Field

, Summarecon mall Serpong  
SouQ paSar malam, 

Summarecon mall Serpong
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Yudha
Shirt & Pants 
by STAR Department Store

Happy is the 
man who avoids 
hardship, but how 
fine is the man 
who is afflicted 
and shows 
endurance

– Prophet Muhammad–

kindness is the 
language which the 

deaf can hear and the 
blind can see

–Mark Twain–

RiRis
Bandana Scarf by Avenue
Kaftan by STAR Department Store

 
SouQ paSar malam, 

Summarecon mall Serpong
 

SouQ paSar malam, 
Summarecon mall Serpong
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Kegiatan yang selalu 
menjadi sebuah tradisi 
saat bulan ramadan 
adalah ngabuburit dan 
buka puasa bersama 
dengan teman atau 
keluarga. momen ini 
juga kerap dijadikan 
ajang silaturahmi antara 
teman-teman lama yang 
sudah jarang bertemu.

taste tHe food

Di Summarecon Mall Serpong, 
banyak aktivitas menarik 
yang dapat dilakukan untuk 
menunggu waktu berbuka 

tiba, seperti hangout di Downtown 
Walk, bersantai di kolam koi, maupun 
berbelanja.

Selain menjadi tempat yang asik untuk 
ngabuburit, Summarecon Mall Serpong 
juga menawarkan beragam kuliner yang 
cocok untuk berbuka, mulai dari menu 
takjil hingga hidangan makan malam. 
Di momen bulan suci Ramadan kali 
ini, berikut lima tempat rekomendasi 
berbuka puasa di Summarecon Mall 
Serpong.

5 Rekomendasi 
Menu Buka Puasa 
di Summarecon 
Mall Serpong
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taste tHe food

Buat kamu yang ingin makan hidangan 
Indonesia, kamu bisa coba menu 
berbuka puasa dari dante Coffee, 
SMSLovers. Ayam Sambal Bawang dan 
Nasi Rames Ayam nya dijamin akan bikin 
kamu kenyang. Khusus bulan ini, kamu 
juga akan mendapatkan takjil gratis jika 
berbuka puasa di Dante Coffee.

Berbuka dengan santapan asal negeri 
sakura juga tak kalah menarik. Paket 
Bento Ramadan ditambah dengan takjil 
kurma dari hokben dijamin bisa menjadi 
pilihan makan malam-mu. Chicken Teriyaki 
dan Beef  Yakiniku dalam paket Bento 
Ramadan akan memberikan kenikmatan 
yang lengkap saat berbuka puasa.

Selain itu, Pizza Marzano juga 
menghadirkan Ramadan Set 
Menu untuk empat dan enam 
orang, dengan menu kombinasi 
Lamb Curry Pizza, Penne Chicken 
Opor, Peach Lemonade dan Creme 
Brulee.

Selanjutnya, kamu juga bisa 
menikmati menu Berbuka Hemat 
dari Bakmi GM, SMSLovers. 
Selain harganya yang terjangkau, 
menu Berbuka Hemat dijamin 
akan membuat buka puasa-mu 
jadi lebih nikmat.

Sebelum makan malam, berbuka 
dengan Cold-Pressed Juice dari 

Re.juve bisa menjadi pilihan 
yang tepat, karena kamu harus 
berbuka dengan minuman yang 
menyegarkan dan juga sehat. 
Enam varian Re.juve yang cocok 
untuk berbuka puasa adalah 
Tropic Chia, Glowing Golden, Asian 
Green, Beat That, Golden Apple 
dan Copacobana.

Nah, kalau kamu ingin 
merencanakan agenda 
ngabuburit sekaligus buka 
puasa bersama, tak perlu 
bingung memilih tempat, karena 
Summarecon Mall Serpong 
adalah pilihan yang tepat.
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Bulan ramadan menjadi 
bulan yang selalu dinanti. 
sebulan penuh beribadah 
puasa tentu menjadi 
tantangan orang tua 
dalam membimbing 
si kecil untuk turut 
menunaikan ibadah.

Aktivitas Seru 
Mengisi Bulan 
Ramadan Bersama 
Keluarga 

MeMbuat Kue Lebaran bersaMa 
Selain mengajarkan anak tentang cara 
mengolah bahan-bahan di dapur, aktivitas 
ini juga bisa membangun karakter anak 
untuk menghargai proses dan kerja 
keras. Pilih kue yang tidak membutuhkan 
banyak bahan adonan dan proses yang 
rumit ya. Pastikan juga tetap memberi 
ruang bagi anak untuk tetap merasa fun. 

MenyiapKan Menu taKjiL untuK 
DibagiKan secara gratis
Ajarkan si kecil untuk mencari berkah 
sebanyak mungkin, salah satunya 
dengan berbagi. Ciptakan suasana bulan 
Ramadan yang menyenangkan namun 
tetap bermakna, dengan melibatkan anak 
Anda pada saat momen penting. Ajak 
dia berkontribusi dalam membuat hingga 
membagikan menu takjil untuk orang 
yang membutuhkan. 

MeMbuat garage saLe untuK 
acara aMaL
Ajarkan buah hati untuk peduli terhadap 
sesama. Ajak dia untuk menyumbangkan 
beberapa barang berguna miliknya 
untuk dijual dan nantinya hasil penjualan 
akan diberikan kepada orang yang 
membutuhkan. 

buKa bersaMa anggota KeLuarga 
besar
Bulan Ramadan selalu menjadi momen 
yang berkesan bagi keluarga yang 
merayakannya. Biasanya seluruh anggota 
keluarga besar akan berkumpul untuk 
saling bersilahturahmi bersama. Tidak 
ada salahnya mengajak keluarga Anda 
menunaikan ibadah puasa dengan iftar 
bersama. Flavor and Field di lantai dasar 
Summarecon Mall Serpong bisa menjadi 
pilihan lokasi yang tepat, karena memiliki 
ragam pilihan menu makanan dari 
lokal hingga internasional, dan semakin 
lengkap dengan interior instagramable 
yang mendukung untuk Anda berfoto 
bersama. 

ngabuburit saMbiL piKniK Di 
taMan  
Menghirup udara segar saat berpuasa 
membantu Anda untuk menahan segala 
godaan. Habiskan waktu Anda dengan 
berkunjung ke taman hijau dengan 
segudang pilihan hiburan. Tidak perlu 
berkeringat, bermain di taman hijau 
Scientia Square Park pasti membuat 
Anda lupa waktu. Karena suasananya 
yang sejuk, pohon-pohon yang rindang  
penuh hewan menggemaskan seperti 

Ada banyak ide aktivitas 
seru yang dapat dipilih 
untuk menghabiskan 

waktu sambil menunggu 
berbuka bersama anak-anak. 
Selain mendapatkan waktu 
berkualitas, kegiatan ini juga 
dapat membangun karakter 
anak untuk jauh lebih positif. 

kelinci, anjing, kuda, kerbau, ikan dan 
masih banyak lagi. Semua bisa Anda 
nikmati bersama teman dan keluarga.

saLurKan Hobi oLaHraga
Kita memang perlu lebih banyak 
melakukan kegiatan yang menyenangkan 
saat berpuasa. Namun menjaga 
kebugaran tubuh juga tidak kalah penting. 
Tidak perlu ragu, Anda masih bisa 
melakukan olahraga ketika berpuasa 
yaitu beberapa jam sebelum berbuka 
dan setelah berbuka. Olahraga yang 
dilakukan juga perlu diperhatikan. Anda 
dapat melakukan olahraga ringan seperti 
jogging, bersepeda atau will climbing di 
Scientia Square Park.

staycation
Bingung menghabiskan akhir pekan 
dimana? Coba saja aktivitas yang sedang 

marak digemari ini, staycation (stay 
vacation), konsep liburan singkat 
dengan menginap di hotel dalam kota 
tanpa repot menyusun perjalanan, 
cukup menghabiskan waktu bersama 
anggota keluarga dengan menikmati 
fasilitas yang tersedia di hotel, 
misalnya kolam renang, spa, all you can 
eat buffet bahkan karaoke. Pasti akan 
menjadi momen yang menyenangkan, 
bukan?

Saat anak sudah merasa senang 
mengikuti aktivitas atau kegiatan 
yang Anda rancang, maka ia bisa 
memaksimalkan semua potensi 
dirinya. Jadi mau coba aktivitas seru 
yang mana? Jangan sampai puasa 
Anda menjadi sia-sia, karena tidak 
melakukan aktivitas. Tetap semangat 
ya SMSLovers.
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meskipun sedang berpuasa, 
tubuh kita harus tetap 
berada dalam kondisi 
yang sehat dan bugar agar 
dapat menjalani beragam 
aktifitas sehari-hari. Salah 
satu bentuk untuk menjaga 
kebuagaran tubuh adalah 
dengan berolahraga. 

let’s worKout

Waktu 
terbaik
untuk 

Olahraga
di bulan 
Puasa

Olahraga saat puasa dapat 
menjadi kesempatan bagi Anda 
untuk lebih banyak membakar 

kalori, sehingga dapat menurunkan dan 
menjaga berat badan tetap ideal. Namun, 
Anda tetap harus memperhatikan waktu 
dan intensitasnya, jangan sampai olahraga 
malah mengganggu ibadah puasa yang 
sedang Anda jalani. Yuk simak waktu 
terbaik untuk olahraga di bulan puasa!

MenjeLang buKa puasa
Olahraga menjelang buka puasa bisa 
menjadi alternatif  terbaik, karena setelah 
selesai berolahraga, energi yang hilang 
dapat segera digantikan saat berbuka. 
Tetapi perlu diingat, jangan melakukan 
olahraga yang berlebihan.  Dengan 
sisa energi yang sedikit saat berpuasa, 
dianjurkan olahraga yang dilakukan tidak 
lebih dari 60 menit.

seteLaH buKa puasa
Jika Anda ragu untuk memulai olahraga 
sebelum berbuka, maka cobalah 
untuk berolahraga setelah berbuka. 
Makanan yang Anda konsumsi akan 
membuat tubuh kembali mendapatkan 
energi, sehingga dapat digunakan untuk 
melakukan berbagai jenis olahraga. 
Mulai dari intensitas ringan sampai berat, 
termasuk olahraga untuk meningkatkan 
kekuatan dan massa otot. Namun, Anda 
baru bisa melakukan olahraga setelah 
dua atau tiga jam setelah berbuka untuk 
menghindari masalah pencernaan.

Sebenarnya, menentukan waktu yang 
tepat untuk berolahraga saat puasa 
tergantung pada diri Anda sendiri, karena 
setiap orang memiliki batasan yang 
berbeda-beda saat berpuasa. Selama 
Anda tidak merasa lemas dan pusing saat 
berolahraga, maka tubuh Anda masih 
dalam batasan yang normal. 

Selamat menjalankan ibadah puasa ya 
SMSLovers!

SMSBLAST MAgAzine - MEI 2019 MEI 2019 - SMSBLAST MAgAzine34 35



sOPhie turner

close uP

smslovers penggemar serial televisi Game of thrones (Got) pastinya 
tidak asing dengan sophie turner yang memerankan sansa stark. wanita 
yang lahir 21 februari 1996 ini mulai terjun ke dunia akting di usianya yang 

masih sangat muda, yaitu tiga tahun.

memerankan Wanita kuat’
dari game Of thrOnes 
sampai dark PhOenix

Bakatnya yang sudah terlihat 
membuat ibunya memutuskan 
untuk memasukan Sophie ke 
dalam kelas drama. Saat remaja, 

guru drama di sekolahnya memaksa 
Sophie untuk mengikuti audisi menjadi 
Sansa Stark. Saat itu pula Sophie merasa 
tidak percaya diri karena sebelumnya 
tidak pernah diterima dalam audisi.

Tetapi perjuangan Sophie tidak sia-sia, 
Sophie berhasil mendapatkan peran 
sebagai Sansa Stark di tahun 2011 
hingga sekarang. Selain itu Sophie juga 
berakting di dalam film ‘Another Me’ 
(2013), ‘Barely Lethal’ (2015), hingga 
‘X-Men Apocalypse’ di tahun 2016. 
Hingga kini Sophie Turner masih 
berperan sebagai Sansa Stark dalam 

“Game of Thrones” dan Jean Grey versi 
muda dalam film “Dark Phoenix”.

Menurut Sophie, saat memerankan 
Sansa maupun Jean Grey terdapat 
beberapa kemiripan pada dua karakter 
tersebut. Saat memerankan Sansa, 
Sophie berpendapat bahwa Sansa 
hanya ingin menjadi putri atau ratu 
yang normal dan hidup di kehidupan 
yang normal, namun kenyataan berbalik 
dengan keinginannya. Keadaan membuat 
Sansa tumbuh menjadi karakter yang 
kuat dan pandai. Hal  yang sama dialami 
Jean Grey yang merupakan mutan level 
Omega yang berarti mutan dengan level 
genetis yang terkuat karena memiliki 
kemampuan berupa telepati dan 
telekinesis. Kekuatannya itu membuat 

Jean terasingkan di masa remajanya yang 
hanya ingin hidup dengan normal.

Tantangan yang Sophie hadapi saat 
memerankan Sansa selama delapan 
musim Game of Thrones adalah harus 
mengalami perubahan karakter dari 
sosok menjengkelkan ke sosok yang 
kuat. Sedangkan untuk peran Jean 
Grey, Sophie sendiri mengakui harus 
mendalami tentang skizofrenia oleh sang 
sutradara.

Bagi SMSLovers yang sudah 
menyaksikan Sophie Turner menjadi 
Sansa Stark di Game of Thrones 
kemarin, jangan lupa saksikan juga Jean 
Grey dalam “Dark Phoenix” yang akan 
tayang bulan Juni 2019 mendatang!
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PRODuceR
mary Parent,
cale Boyter
HidenaGa KataKami
don mcGowan

DiRecTOR
roB letterman

WRiTeR 
nicole Perlman

cAST
ryan reynolds
Justice smitH
KatHryn newton
suKi waterHouse

PRODuceR
Basil iwanyK
erica lee

DiRecTOR
cHad staHelsKi 

WRiTeR 
nicole Perlman

cAST
Keanu reeves
Halle Berry
laurence fisHBurne
marK dacascos

RODuceR
tHomas tull Jon 
JasHni
Brian roGers
mary Parent 
alex Garcia

DiRecTOR 
micHael 
douGHerty 

cAST
 Kyle cHandler 
vera farmiGa 
millie BoBBy 
Brown
Bradley wHitford

RODuceR
dan lin
JonatHan eiricH

DiRecTOR 
Guy ritcHie

cAST
 will smitH
mena massoud
naomi scott
marwan Kenzari

Film Amerika yang bergenre fantasy crime ini merupakan 
salah satu film yang paling ditunggu-tunggu. Bermula dari 
seorang detektif  yang bernama Harry Goodman yang meng-
hilang secara misterius. Tim, anaknya yang berusia 21 tahun 
ingin mencari tahu apa yang membuat ayahnya menghilang, 
dan kemudian dipertemukan dengan mantan mitra kerja 
ayahnya tersebut yakni Pokémon: detective Pikachu 
yang bijaksana dan menggemaskan. Hal yang tidak disangka 
adalah Tim dapat mengerti apa yang diucapkan oleh Pikachu 
sementara orang lain hanya dapat mendengarnya mengu-
capkan kata ‘PikkaPikka’. Tim dan Pikachu bersama-sama 
mengalami petualangan yang sangat menggentarkan untuk 
memecahkan sebuah misteri yang rumit. Nah, pasti penasa-
ran kan bagaimana petualangan Tim dan Pikachu memecah-
kan misteri dibalik menghilangnya ayah Tim? Nantikan ya di 
XXI Summarecon Mall Serpong untuk tahu kelanjutannya.

Sebuah sekuel film aksi yang diperankan oleh Keanu Reeves 
sebagai John Wick, seorang pensiunan pembunuh bayaran 
yang hidup tenang dengan anak anjing pemberian istrinya 

yang telah meninggal. Namun, seorang putra mafia membunuh 
anjingnya tersebut sehingga monster yang tertidur lelap 
ditubuhnya terbangun dan membuatnya menjadi seorang pria 
yang paling berbahaya. Pembalasan dendamnya pun tercapai, ia 
mengira dapat melanjutkan pensiunnya dengan damai. Namun 
takdir berkata lain, pada sekuelnya yang ketiga menceritakan 
John Wick yang sedang dalam pelarian karena dua alasan, 
yaitu karena hutangnya dan telah melanggar aturan utama 
untuk tidak membunuh dalam kawasan Continental Hotel. 
Bagaimana cerita pelariannya untuk dapat keluar dari New 
York City? Yuk, nantikan sekuel ketiganya pada tanggal 17 Mei 
2019 di XXI Summarecon Mall Serpong ya!

Sebuah kisah yang menceritakan aksi heroic agensi 
Monarch (crypto zoological) ketika anggotanya harus 
berhadapan dengan monster yang berukuran sangat be-
sar, diantaranya adalah Godzilla yang perkasa dan King 
Ghidorah yang berkepala tiga. Selain itu, keadaan dima-
na Emma (Vera Farminga) dan Madison (Millie Bobby 
Brown) yang diculik, membuat Mark (Kyle Candler) 
sebagai ayah dan mantan suami ingin tergabung dengan 
misi penyelamatan bersama dengan Dr. Serizawa (Ken 
Watanabe). Keberadaan manusia sangat bergantung 
terhadap misi penyelamatan ini. Jangan lewatkan kese-
ruan heroik Monarch dalam Godzilla: King of the 
Monsters di Bioskop XXI Summarecon Mall Serpong 
pada tanggal 29 Mei 2019 ya SMSLovers!

SMSLovers pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan nama 
Aladdin,  salah satu cerita kartun Disney anak-anak yang identik 
dengan karpet terbangnya dan jin berwarna biru. Menceritakan 
seorang putri kerajaan bernama Jasmine yang ingin melarikan 
diri dari batas-batas kerajaan dan juga ayahnya sang Sultan. 
Hal ini karena sang ayah ingin Jasmine untuk menikahi seorang 
pangeran bernama Andres. Namun, begitu Putri Jasmine 
menyelinap keluar istana dan berada di jalan-jalan Agrabah, Ia 
bertemu dengan Aladdin yang miskin namun berhati hangat. 
Mereka pun jatuh cinta, namun Alladin bukan siapa-siapa kala 
itu.

Pada saat yang sama seorang penyihir jahat bernama Jafar yang 
merupakan penasehat Sultan, diam-diam menyusun rencana 
untuk dapat menggeser jabatan Sultan ketangannya. Aladdin 
bersama Genie  si jin biru, yang Ia temui di dalam gua, meny-
usun rencana untuk menggagalkan Jafar dan juga memenangkan 
hati Putri Jasmine. Nantikan hanya di film aladdin versi live 
action pada tanggal 29 Mei 2019, di Cinema XXI Summarecon 
Mall Serpong ya!
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MEndaKi tanGGa YanG salah
Penulis :  Eric Barker disfoRia inERsia

Penulis :  Wira nagara

Ariel Noah Menyanyikan 
“Mungkin Nanti” Versi Bahasa Jepang

Hadiah 17 Tahun Maliq & D’Essentials 
untuk Penggemar: Senja Teduh Pelita

Bagi yang lama sendiri sebab hatinya pernah patah, 
bisa menyukai kembali adalah suatu anugerah. 
Karena salah satu ketakutan dari hari-hari setelah 
ditinggalkan adalah kepastian, akankah hati terbuka 
kembali setelah remuk yang terlalu mengunci.  
 
Ragu adalah rantainya, luka sebagai pakunya, 
melingkar menjadi pagar dengan sunyi sebagai 
liat perekat seluruh sekat hingga berkarat. Hidup 
laksana bianglala, berputar menebar bahagia seakan 
semua baik-baik saja, lalu lupa bahwa poros gerak 
tetap diam dan tak ke mana-mana.

Kalimat diatas merupakan penggalan aksara karya 
Wira Nagara, dalam buku barunya berjudul 
disforia inersia, yang merupakan buku kedua 
setelah merilis buku pertamanya yang berjudul 
Distilasi Alkena.  Buku ini menggambarkan tentang 
kegelisahan seseorang yang masih menolak untuk 
melangkah setelah berbagai hal yang menyiksa 
batinnya, yang pada akhirnya harus dia terima.

Anda yang masih belum dapat melangkah maju 
untuk melupakan masa lalu, sangat disarankan untuk 
membaca buku ini. Dikarenakan buku karya Wira 
Nagara sudah tidak perlu diragukan lagi, berbagai 
rangkaian kata-katanya dapat menyentuh hati dan 
memberikan inspirasi untuk para pembacanya.

Sudah memakai berbagai macam cara untuk sukses 
namun belum mencapainya juga? Hal tersebut mungkin 
dikarenakan sebagian besar hal yang Anda ketahui 
tentang kesuksesan adalah kesalahan besar. Buku 
Mendaki tangga yang salah karya Eric Barker 
mengungkap semua kesalahan-kesalahan tersebut. 

Buku ini merupakan terjemahan dari buku Barking Up 
the Wrong Tree karya penulis yang sama. Berbeda 
dengan buku-buku motivasi atau lainnya, buku ini tidak 
hanya memberikan kiat-kiat untuk mencapai kesuksesan, 
namun justru memberitahukan bahwa cara-cara yang 
diberikan kepada kita untuk mencapai kesuksesan 
selama ini hanya kebohongan semata. 

Kata-kata seperti “mengapa anak yang paling pintar 
jarang menjadi miliarder?” dan “bagaimana kelemahan 
terbesar kita menjadi kelebihan kita?” Hal-hal tersebut 
banyak diberikan kepada Anda, yang terkesan 
menakjubkan dan tidak terpikirkan sebelumnya oleh 
Anda. Namun melalui fakta-fakta yang luar biasa oleh 
Eric Barker, buku ini bisa menjadi solusi bagi SMSLovers 
yang ingin berhenti menebak-nebak rahasia untuk 
mencapai kesuksesan dan memulai kehidupan sesuai 
dengan yang Anda inginkan.

Kabar gembira bagi 
penggemar Maliq & 
D’Essentials, tepat di 
tanggal 15 Maret ke-
marin Maliq & D’Essen-
tials resmi merilis single 
terbarunya bertajuk 
“Senja Teduh Pelita”. Sin-
gle ini merupakan bentuk 
perayaan 17 tahun 
berkarya Maliq & D’Es-
sentials, sekaligus karya             
pertama mereka di 
tahun 2019. Lagu yang 
memiliki nuansa retro 
ini ditulis oleh drummer 
Widi Puradiredja yang 
menceritakan mengenai 
restu alam semesta ketika 
manusia menginginkan sesuatu.

Band yang terdiri dari Angga Puradired-
ja (vokal), Indah (vokal), Lale (gitar), 
Jawa (bass), Ilman (keyboard), dan Widi 
(drum) mengeluarkan Senja Teduh Pelita 

dengan aransemen yang berbeda dari 
sebelumnya. Aransemen yang terdengar 
di lagu ini ingin mengembalikan nostalgia 
pendengarnya dengan kemasan yang 
lebih kekinian.

Keistimewaan lainnya, single ini direkam 

di Organic Records Studio Jakarta pada  
Januari 2019, lalu di bawa ke London 
untuk dimastering oleh Abbey Road 
Studios. Kini lagu Senja Teduh Pelita 
dapat dinikmati SMSLovers pada layanan 
streaming music dan kanal Youtube 
ORGANICessentials.

SMSLovers pasti ingat dengan lagu 
“Mungkin Nanti” dalam album “Bin-
tang di Surga” milik band Peterpan 

yang kini berganti nama menjadi Noah. 
Lagu yang dirilis pada 26 Juni 2004 ini 
dialih bahasakan kedalam bahasa Jepang 
dengan judul “Moshimo Mata Itsuka” dan 
diunggah kedalam Youtube pribadi Ariel 
Noah pada tanggal 7 April kemarin.
ariel noah yang merupakan vokalis 

band Noah, berkolaborasi dengan Ariel 
Nidji yang bermain gitar dan Abah Donny 
yang memainkan harmonika. Sebelum 
dinyanyikan, lagu “Mungkin Nanti” telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang 
pada tahun 2013 oleh Naoko Kunimoto. 
Setelahnya di tahun 2019, Ariel Noah 
meminta Hiroaki Kato untuk menyem-
purnakan lirik bahasa Jepang tersebut.

Video lagu ini pun sukses menyita perha-
tian penonton hingga menjadi trending di 
Youtube Indonesia dan sudah ditonton 
sebanyak 14 juta viewers. Video lagu ini 
tidak hanya mendapat tanggapan dari 
orang Indonesia saja, melainkan orang 
Jepang juga memberikan tanggapannya. 
Tanggapan muncul dari salah satu akun 
Youtube Nihongo Mantappu, seorang 
warganegara Indonesia yang sedang 
menempuh pendidikan di Jepang, Jerome 
Polin.

Jerome Polin mengundang keempat 
temannya untuk menyaksikan video lagu 
yang diunggah Ariel Noah tersebut. Hasil-
nya keempat temannya sepakat bahwa 
pengucapan bahasa Jepang yang dilakukan 
Ariel Noah sangat bagus, dan meyakini 
apabila Moshimo Mata Itsuka dipasarkan 
di Jepang pasti laris. Lagunya yang tenang 
dan gampang dihapal juga merupakan 
pujian dari teman Jerome Polin.

Bagi SMSLovers yang belum menyaksikan 
atau mendengarkan Moshimo Mata Itsu-
ka bias menonton langsung di Youtube 
channel Ariel Noah ya.
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Pergi lebaran
menggunakan 
transPOrtasi 
umum

Tips & Tricks

menjelang hari raya lebaran, biasanya para pemudik 
ada yang memilih untuk membawa kendaraan pribadi 
dan ada juga yang memilih untuk menggunakan 
transportasi umum seperti kereta api, pesawat, bus, dan 
travel. 

Dari jumlah pemudik yang menggunakan 
tranposrtasi umum, diperkirakan kereta 
api dan bus masih menjadi sarana 

transportasi favorit pemudik di tahun ini lho 
SMSLovers. Berikut beberapa tips yang akan 
memudahkan perjalanan mudik Anda dengan 
transportasi umum menjadi lebih aman dan 
nyaman.

MeMbeLi tiKet paDa agen resMi. 
Meskipun memiliki harga yang mungkin lebih 
relatif  mahal, membeli tiket di agen resmi 
dijamin akan membuat perjalanan Anda lebih 
mudah, aman dan nyaman Hal ini juga untuk 
menghindari modus penipuan yang sedang  
marak saat ini.

MeMesan tiket jauh-jauh hari. 
Untuk menghindari kehabisan tiket, sebaiknya 
carilah tiket dari jauh-jauh hari sehingga hal 
tersebut akan lebih membantu Anda. Perlu 
diingat, bahwa banyak pemudik yang juga 
menggunakan transportasi umum saat mudik 
nanti, jadi jangan sampai Anda kehabisan tiket.

MeMbawa barang bawaan 
secuKupnya. 
Dikarenakan kapasitas bagasi transportasi 
umum sangat terbatas, sebaiknya Anda tidak 
perlu membawa barang berharga secara 
berlebihan. Selain merepotkan, hal tersebut 
akan meningkatkan resiko terjadinya aksi 
kejahatan.

MeMaKai paKaian yang sopan Dan 
nyaMan. 
Perjalanan mudik Anda akan menempuh waktu 
yang cukup lama, terutama jika jaraknya jauh. 
Sebaiknya gunakan pakaian yang nyaman 
sehingga Anda bebas bergerak selama 
perjalanan. Hindari pakaian yang terlalu terbuka, 
karena dapat mengundang aksi kejahatan. 

MenoLaK peMberian Dari orang asing. 
Ramainya pemudik dapat dimanfaatkan oleh 
orang yang tidak bertanggung jawab untuk 
melakukan tindak kejahatan. Anda harus berani 
menolak pemberian makanan maupun minuman 
dari orang asing / tidak dikenal.

MeMbawa obat-obatan serta 
KebutuHan pribaDi. 
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti mabuk perjalanan, sebaiknya Anda 
menyiapkan obat-obatan di dalam tas kecil yang 
selalu Anda bawa saat bepergian. 

Jadi, sudah siap untuk mudik? Jangan lupa tetap 
berhati-hati, ya. Selamat merayakan hari raya 
Lebaran SMSLovers!

SMSBLAST MAgAzine - MEI 2019 MEI 2019 - SMSBLAST MAgAzine42 43

ramadHan info



SMSBLAST MAgAzine - april 2019  april 2019 - SMSBLAST MAgAzine44 45



Pesona 8 Negara

Bagaimana rasanya jika anda dapat merayakan bulan 
ramadan di negara timur tengah? selain disuguhkan dengan 
pemandangan indah, anda pun dapat menikmati iftar dengan 
makan makanan lokal serta mengikuti tradisi ramadan yang 
berbeda dari tanah air. Pastinya menjadi suatu pengalaman 
yang menarik. inilah rekomendasi kami mengenai destinasi 
yang bisa menjadi bucket list anda. 

Mesir 
Kebiasaan Ramadan: lampu 
fanus dan hidangan Kunafa
Masyarakat Mesir memiliki tradisi untuk 
memasang lampu fanus di halaman 
rumah. Tradisi ini dimulai sejak Dinasti 
Fattimiyah, lampu dipasang untuk 
menyambut kedatangan pasukan Raja 
yang berkunjung menjelang datangnya 
bulan Ramadan. Selain itu, selama bulan 
puasa juga menyajikan hidangan manis 
bernama kunafa/kanafeh. Ini merupakan 
kue  keju yang direndam dengan sirup 
yang terbuat dari bihun. Persiapkan diri 
karena puasa di kota Kairo berlangsung 
selama 15 jam lebih. 

destinasi wisata: 
Selain piramida dan sphinx, Mesir 
juga memiliki berbagai tempat wisata 
yang menarik. Jangan lewatkan Luxor 
–kota modern yang dipenuhi dengan 
reruntuhan masjid serta kuil yang indah, 
dan terletak di kedua tepi timur dan 
barat Sungai Nil di Mesir bagian utara. 
Luxor dibangun dibekas lokasi Thebes, 
yang merupakan ibu kota Mesir kuno 
(2052 SM). Perkaya juga pengalaman 
Anda di Mesir dengan mengunjungi kuil 
Karnak, Valley of  the Kings— yaitu kuil 
yang didalamnya terdapat 50 makam 
raja-raja kuno. Pasti menarik!

arab sauDi 
Kebiasaan Ramadan: Menyalakan 
Meriam. 
Di Mekkah, Ramadan disambut dengan 
menyalakan meriam. Meriam dinyalakan 
dua kali, yaitu saat matahari terbit 
(sehri) dan ketika matahari tenggelam 
(iftar) sebagai tanda waktu berbuka 
puasa.  Uniknya, waktu berbuka puasa 
menjadi ajang untuk berlomba-lomba 
memberikan makanan, khususnya 
di Masjidil Haram. Setiap blok telah 
dipesan oleh keluarga-keluarga untuk 
bersedekah menyediakan makanan 
berbuka di sana. 

destinasi wisata: 
Negara ini memiliki air mancur tertinggi 
di dunia, King’s Fountain, yang berlokasi 
di Jedah. Airnya dapat menyembur 
hingga ketinggian 853 meter. Airnya 
merupakan air asin karena terletak di 
Laut Merah. Kemudian, di kota yang 
sama juga terdapat gedung tertinggi di 
dunia, Kingdom Tower. Gedung tertinggi 
didunia ini memiliki sky terrace dengan 
lantai transparan sehingga Anda dapat 
melihat Laut Merah di bawah kaki Anda!  
Jubbah Rock Cravings dan Cave of  Thor di 
Mekkah juga sayang jika dilewatkan. 

& Tradisi Ramadannya
TimuR TeNgah

Qatar
Kebiasaan Ramadan: festival 
Garangaou
Setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan 
Ramadan, setelah buka puasa dan salat 
Maghrib, anak-anak berpawai dengan 
kostum khusus untuk merayakan 
festival Garangaou. Anak laki-laki 
menggunakan baju Arab hitam berompi 
merah dan bersulam emas, sedangkan 
anak perempuan mengenakan pakaian 
tradisional disdaashas berwarna cerah 
dengan ikat kepala atau hijab hitam 
transparan dan berhias benang emas. 
Mereka berjalan sambil bernyanyi, datang 
ke rumah penduduk untuk minta permen 
dan kue (seperti tradisi Halloween di 
negara barat) 

destinasi wisata: 
Tuan rumah Piala Dunia 2022 ini memiliki 
berbagai tempat menarik untuk dikunjungi 
seperti State Grand Mosque (masjid 
terbesar di Qatar dengan perpaduan 
arsitektur modern dan budaya timur), 
Museum Seni Islam (memiliki koleksi 
kesenian Islam dari tiga benua sejak abad 
ke-14), The Corniche of  Qatar, Palm Tree 
Qatar Island, Katara Cultural Village (banyak 
bangunan bersejarah dengan desain unik 
dari opera house, museum, restoran dan 
Masjid of  Katara), serta menikmati wisata 
safari gurun. 
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iran 
Kebiasaan Ramadan: Kalleh Gonjeshki 
Adalah puasa setengah hari untuk anak yang belum mencapai usia puber. 
Namun waktu puasanya di negara ini juga termasuk waktu puasa yang terlama, 
yaitu hampir 15 jam lebih.

destinasi wisata: 
Iran memiliki Persepolis, yang merupakan ibu kota dari kerajaan Achaemid 
(salah satu lokasi wisata kuno) yang menjadi world heritage UNESCO pada 
tahun 1979. Selanjutnya, Anda dapat mengunjungi tempat wisata favorit warga 
Iran sepanjang musim dingin dan musim semi, yaitu Shemshak ski resort. Disini, 
Anda bisa mencoba permainan ski yang seru dan penuh tantangan! Buat Anda 
yang ingin mencari tempat instagrammable, Masjid Sheikh Lotfollah di Isfahan 
dapat menjadi pilihan tepat. Selain memiliki tampilan interior yang megah dan 
menarik, masjid ini juga memiliki nilai historis yang tinggi.

Kuwait
Kebiasaan Ramadan: Baca al-Quran dan tarawih 
Merayakan tradisi Ramadan dengan cara tradisional layaknya di 
negara-negara berpenduduk muslim di benua Asia.

destinasi wisata: 
Jika Anda penggemar museum,Tareq Rajab Museum menjadi 
tujuan yang tepat. Inilah museum etnografi yang indah dan 
menyimpan koleksi pribadi dari perdana menteri Kuwait yang 
pertama dengan istrinya yang berasal dari Inggris. Koleksi pribadi 
tersebut diantaranya seperti perhiasan perak Oman, emas Saudi, 
hiasan kepala, helm Mongol, kostum yang digunakan para putri, 
mutiara Bahrain hingga manuskrip Arab yang menjadi koleksi 
terpenting. Sempatkan juga ya untuk mampir di Mirror House 
karya seniman  Italia-Kuwait, Lidia Al Qattan dengan kisah-kisah 
penjelasan di setiap kamar, yang memakan waktu pengerjaan 
selama 40 tahun dan membutuhkan sekitar 70 ton cermin. 

turKi
Kebiasaan Ramadan: 
hidangan iftariye 
Hampir semua restoran 
menawarkan hidangan yang 
sama untuk berbuka yaitu Iftariye 
(hidangan pembuka yang di 
dalamnya ada kurma, zaitun, keju, 
pastirma, sujuk, roti pide) dan 
berbagai kue yang disebut ‘borek’. 

destinasi wisata: 
Negara ini menawarkan sejuta 
pesona, mulai dari wisata alam 
hingga ke peninggalan kuno. 
Ada Danau Soda Salin yang 
terkenal dengan airnya yang 
sangat biru dan juga menjadi 
danau terbesar di Turki. Menurut 
legenda, ada monster yang 
hidup di sini lho. Berikutnya 
adalah Uzungol, lembah yang 
sangat indah seperti Swiss dan 
pegunungan Alpen. Di sana, 
terdapat rumah-rumah tradisional 
Turki yang dikombinasikan 
dengan bentang alam yang indah. 
Terakhir, Pamukkale yang terkenal 
dengan mata air panasnya serta 
reruntuhan kuno dari kota 
Hierapolis yang merupakan situs 
warisan dunia UNESCO.

paKistan
Kebiasaan Ramadan: Menu 
andalan Chawal Briyani untuk 
Buka Puasa. 
Masyarakat lokal menggelar acara 
buka bersama dengan menu andalan 
Chawal Briyani (nasi Briyani). 
Menjelang akhir Ramadan, seluruh 
masjid menyelenggarakan Sabina 
(menghatamkan Al-Quran) yang 
dibaca dalam salat tarawih selama tiga 
hari menjelang Ramadan berakhir. 

Nah, di kota ini puasanya memakan 
waktu sampai 15 jam lebih lho.

destinasi wisata: 
Pakistan memiliki reruntuhan 
arkaelogi yang terkenal di 
Moenjodaro, tepatnya di sisi kanan 
dari sungai Indus. Anda juga dapat 
menikmati Taman Fort & Shalamar di 
Lahore. Kemudian monumen historis 
di kota Makli, serta Deosai National 
Park. 

bangLaDesH 
Kebiasaan Ramadan: hidangan 
Jilapi dan Makan Bersama 
Tak hanya saat idul fitri, saat Ramadan 
pun mereka mengunjungi sanak 
saudara dan makan bersama dengan 
jilapi (manisan). Masyarakat juga sering 
menyelenggarakan bazaar menjelang 
puasa. Di ibu kota—Dhaka, bazaar 
bertempat di Old Dhaka / Chakbazar. 
Dalam bazaar tersebut, sebagian besar 
makanan yang dijual adalah kebab, 
domba panggang, chicken bhunna curry, 
dan menu lain yang terbuat dari daging 
domba serta kambing, yang dicampur 
dengan nasi dan kacang. 

destinasi wisata: 
Anda tak akan menyangka bahwa hutan 
mangrove terbesar di dunia ternyata ada 
di negara ini, yaitu Sundarbans Mangrove 
Forest yang terletak di antara Bangladesh 
dan India. Hutan ini juga menjadi salah 
satu dari warisan dunia yang dilindungi 
oleh UNESCO, jadi Anda tidak boleh 
melewatkan spot ini saat berkunjung 
ke Bangladesh. Kemudian, Anda juga 
dapat menikmati suasana tenang dengan 
pemandangan yang  indah di Srimangal 
(perkebunan teh hijau), Hamham 
waterfals, serta danau Kaptai. 
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Kini, vivo telah menghadirkan seri terbarunya yaitu vivo v15 di pasar indonesia. 
smartphone ini datang dengan segudang teknologi terkini, diantaranya pop up kamera 
depan, layar bezel-less dan dukungan tiga kamera belakang yang bertenaga. semua 
teknologi tersebut bisa smslovers miliki dengan harga terjangkau!

setelah mengumumkan kerjasama dengan leica, Huawei menjadi idola baru bagi pecinta 
gadget, khususnya penyuka mobile photography. P30 series yang diusung oleh Huawei 
mengedepankan performa dan camera Leica sebagai fitur andalan.

ViVO V15: gebrakan fitur 
kamera Pertama di dunia

Huawei P30
mantaP buat fOtO – fOtO!

dengan pop-up camera beresolusi 32MP, 
V15 dapat menangkap detail wajah 
Anda dengan jernih dan tajam. Fitur 

AI Face Beauty yang mudah digunakan akan 
membantu menyempurnakan kualitas selfie 
Anda dan memberikan hasil yang memukau. 

Asiknya, mekanisme pop-up camera pada V15 
sudah otomatis lho. Ketika membuka menu 
selfie, kamera akan muncul di bagian atas 
layar. Ketika di-switch ke kamera belakang, 
maka kamera pop-up-nya akan turun, 
bersembunyi di belakang layar. Semua itu 
dilakukan secara kilat, hanya butuh waktu 0,46 
detik untuk memunculkan dan menurunkan 
kameranya.

Bukan hanya kamera depan yang 
mengesankan, kamera belakang Vivo V15 juga 
dinilai mumpuni dengan kehadiran triple 
camera. Triple Camera tersebut adalah sensor 
utama 12MP dengan 24 million photosensitive, 
kemudian ada sensor sudut lebar (AI Super 
Wide-Angle) 8MP serta sensor kedalaman 
gambar (Depth Camera) 5MP.

Bagi kalian yang tertarik dengan Vivo V15, di 
pasaran Indonesia hadir dengan dua pilihan 
warna gradasi yang tampil keren dan elegan, 
yaitu Royal Blue dan Glamour Red dengan 
harga  Rp 4.399.000. Apabila Anda tertarik 
ingin memilikinya, yuk mampir saja di Store 
Erafone yang ada di lantai dua, Summarecon 
Mall Serpong.

huawei P30 merupakan versi 
original dari P30 series. P30 
series sendiri mencakup P30, 

P30 Pro dan P30 Lite. Smartphone 
ini hadir dalam varian warna Hitam, 
Aurora, Amber Sunrise, Breathing 
Crystal, dan Pearl White dengan 

memiliki beragam konfigurasi yakni 
RAM 6GB dan 8GB serta ROM 
64/128/256 GB.

Dari segi desain, body smartphone ini 
menggunakan material polycarbonate 
berbalut bahan kaca pada bagian 

belakang. Pemilihan bahan 
polycarbonat ini membuat Huawei P30 
terlihat seperti smartphone menengah, 
tidak terlihat seperti ponsel premium. 
Saat digenggam, Huawei P30 juga 
cukup nyaman dan tidak terlalu berat 
dengan dimensi 71.36mm x 149.1mm x 
7.57mm Bobot 165g dilengkapi dengan 
sudut lengkung menambah kenyamanan 
ponsel ini saat digenggam.

Perihal foto dan video, P30 dilengkapi 
dengan 3 kamera utama beresolusi 
40MP, 16MP dan 8MP. Lensa utama 
beresolusi 40 MP dengan aperture 
f/1.8. Lensa sekundernya didukung 
sensor ultra wide berukuran 16 MP 
dengan aperture f/2.2. Sedangkan lensa 
ketiga menggunakan sensor telephoto 
berukuran 8 MP dengan aperture f/2.4. 
Kamera utama Huawei P30 didukung 
teknologi AI, teknologi yang sedang 
hype karena dapat mendeteksi objek 
foto, kondisi foto dan lainnya. 

Untuk kamera selfie, P30 memiliki 
kamera beresolusi 32 MP dengan 
aperture f/2.0 dan dilengkapi dengan 
mode beauty. Dijamin kegiatan selfie 
Anda jadi lebih menyenangkan.

Apabila SMS Lovers tertarik dengan 
Huawei P30  siapkan kocek Rp 
9.999 juta ya! Memang harga yang 
ditawarkan Huawei cukup mahal jika 
dibandingkan dengan smartphone 
sejenisnya, namun melihat Huawei 
P30 memiliki kemampuan yang setara 
kamera professional, rasanya harga 
tersebut masih terbilang worth it kan? 
Huawei P30 ini sudah tersedia di store 
Erafone - lantai dua, Summarecon Mall 
Serpong ya.
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Buka puasa bersama (bukber) selalu menjadi tradisi yang 
kerap dilakukan selama bulan ramadhan, baik itu bersama 
keluarga maupun kerabat dalam komunitas.  

community

Sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan 
terpopuler di kawasan Tangerang, Summarecon Mall 
Serpong selalu berusaha menghadirkan beragam tenant 
pilihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya 
hidup masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, Summarecon 
Mall Serpong juga turut menyediakan beragam fasilitas 
yang dapat mempermudah aktifitas Anda sembari 
berbelanja. Salah satunya adalah dengan menyediakan 
mushola sebagai sarana ibadah bagi para pengunjung.

*Tidak ada penampilan reguler band di Downtownwalk selama bulan puasa

10:00 – 00:00 WiB
JaM oPERasional sElaMa Bulan Puasa

sMs 1
•	 Mushola pria,  lobi basement 

2 (dekat CHAPAYOM dan 
PEGGY’S LAUNDRY)

•	 Mushola wanita, lantai 2 
(belakang LOLY POLY 
ACCESSORIES)

•	 Mushola wanita, Lantai 1      
(dekat NIKE)

sMs 2
•	 Mushola pria & wanita, lantai 2 

(di SOUQ Pasar Malam)

•	 Mushola pria & wanita, lantai 1 
(belakang UNIQLO)

Anda dapat menemukan mushola yang tersebar di beberapa titik berikut:

infoRMasi Mushola 

•	 Mushola pria & wanita, lobby 
basement 6 (dekat METRO 
LIGHTER)

•	 Mushola pria & wanita, lantai GF 
(belakang AVIATOUR & TRAVEL)

Acara bukber di komunitas 
seringkali hanya menjadi sebuah 
wacana tanpa ada eksekusi 

yang jelas. Lalu, bagaimanakah cara 
menanggulanginya? Berikut beberapa 
tips yang dapat Anda lakukan agar acara 
bukber di komunitas tidak hanya sekadar 
menjadi wacana.

buat perencanaan LebiH awaL
Buatlah perencanaan dan persiapan dari 
jauh-jauh hari. Jika perlu, sampaikan 
usulan acara bukber ini sekitar sebulan 
atau 2 bulan sebelumnya ke komunitas 
Anda.

tentuKan LoKasi
Anda harus segera memastikan 
lokasi untuk acaranya, karena bukan 
hanya komunitas Anda saja yang ingin 
mengadakan acara bukber. Jangan sampai 
lokasi favorit Anda sudah terisi penuh 
oleh orang lain. 

LaKuKan foLLow up secara 
berKaLa
Lakukan follow up secara berkala agar 
teman-teman di komunitas tidak lupa 
dengan rencana bukber yang sudah Anda 
buat.

reLa berKorban
Rela berkorban disini memiliki artian 
yaitu mau meluangkan waktu untuk 
mengingatkan, mencari lokasi bukber 
yang tepat, membayar uang muka 
terlebih dahulu, dan mau untuk 
mengumpulkan teman-teman komunitas 
dengan kesibukannya masing-masing.

Dengan niat yang tulus untuk menjalin 
silahturahmi, tentu usaha yang Anda 
lakukan untuk mengadakan acara buka 
puasa bersama akan dimudahkan dalam 
prosesnya. Semoga berhasil, SMSLovers!

Tips Mengadakan 
Buka Puasa Bersama
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* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

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

suBJEK: sMsBlast 74 – RaMadan shoPPinG fEstival

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

format: Isi kolom Subjek dengan judul : SMSBlast 74 – Ramadan Shopping Festival
2. Sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai KTP, alamat, dan nomor telepon.
3. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi 

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

akan diumumkan pada SMSBlast edisi Juni 2019.   

BERiKut PERtanYaan untuK Edisi ini: 

1. Sebutkan masing-masing topik yang dibahas dalam rubrik Hot On SMS, Family 
Info, Gadget dan Close Up di edisi ini!

2. Apa saja kota/negara yang sedang diulas di rubrik Travelers edisi Mei 2019? 
Sebutkan!

Hai mal SMS, kenalkan saya Dian, 
warga Gading Serpong. Cuman 
mau nanya, event lari seperti tahun 
lalu tahun ini ada lagi kan? Detail 
pendaftaran, rute dan harganya bisa 
saya lihat dimana ya? Saya mau buru-
buru daftar, biasanya awal-awal suka 
ada promo kan? Hadiahnya tahun ini 
kemana? Mohon infonya ya. Sukses 
terus.

terima kasih
dian, Gading serpong

Halo Dian,
Terima kasih sudah tertarik dengan event 
tahunan kami, Serpong Green Warrior 
Run. Tahun ini akan diadakan tanggal 1 
September mendatang. Untuk detail event 
SGWR tahun ini bisa Anda akses di website 
resminya www.sgwrun.com atau akses media 
sosial SMS ya. Detail promo dan hadiahnya 
sudah kami jelaskan disana. Semoga bisa 
menjawab rasa penasaranya. Jangan lupa 
segera mendaftar di website SGWR untuk 
mengikuti event lari ini.

Salam Hangat,
Redaksi

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

1. Ratna Dumilah, 0838 1324 xxxx
2. Darmudji, 013 1414 xxxx
3. Harsoyo, 0881 1353 xxx
4. Elsye S, 0857 2221 xxxx
5. Pau Tjuw, 0878 7126 xxxx

Quiz

Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis sMs Blast Edisi 73 - april 2019



Benua eropa merupakan pusat perkembangan industri sepakbola dunia. 
dalam perkembangannya, olahraga yang berasal dari negeri ratu elizabeth 
ini telah menjadi sebuah industri yang cukup berpengaruh dalam tatanan 
perekonomian dan menjadi olahraga paling populer di dunia. Hal ini 
memunculkan opini publik bahwa bermain di dataran eropa menjadi impian 
setiap pemain sepakbola profesional.

Sejumlah kalangan Gen Z di Indonesia sedang bersiap memasuki dunia kerja. 
sebagai generasi yang tumbuh besar bersama teknologi alias digital natives, mereka 
dipercaya akan mendorong bisnis dalam era digital. lantas, seperti apa perilaku Gen 
z yang perlu sama – sama kita pahami?

sPlasH Blast

PesePakBola

Pada satudekade terakhir, liga-liga top Eropa mulai dipenuhi 
pemain dengan beragam etnis, ras dan agama. Bahkan, ternyata 
pemain-pemain top yang berlaga di Eropa saat ini beragama 
Muslim, lho. Tak hanya itu, para bintang sepakbola beragama 
muslim ini cukup banyak tersebar di liga-liga top Eropa, mulai 
dari Liga Inggris, Spanyol, hingga Italia. Bersamaan dengan 
momen bulan suci Ramadhan untuk umat Islam di penjuru dunia, 
berikut tujuh pesepakbola Muslim yang paling bersinar 
di Eropa saat ini.

Dua musim terakhir ini, penggemar sepakbola dihebohkan 
dengan penampilan Mohamed Salah. Pemain berjuluk King of  
Egypt ini sukses menjadi pencetak gol terbanyak Liverpool 
selama dua musim berturut-turut, dan baru-baru ini, ia masuk 
dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi 
majalah Time.

Selain Mohamed Salah, penampilan apik Liverpool 
musim ini tak lepas dari kontribusi dan gol-gol 
dari pemain asal Senegal, Sadio Mane. Musim ini, 
Sadio Mane kerap menjadi penentu kemenangan 
Liverpool. Torehan lain yang berhasil diraih Mane 
musim ini adalah rekor jumlah gol-nya yang fantastis. 
Menurut data dari Sky Sports, musim ini Mane tengah 
menjalani musim cemerlangnya sejak berkiprah di 
Inggris.

Masih dari Liga Inggris, pemain bintang lain yang beragama 
Islam adalah Paul Pogba. Meski penampilannya musim ini tidak 
secemerlang musim lalu, Paul Pogba masih menjadi pemain yang 
tak tergantikan di Manchester United. Pemain berusia 26 tahun 
ini juga telah mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia, dengan 
mengantarkan Prancis meraih gelar Piala Dunia pada tahun 2018.

Jika Manchester United memiliki Paul Pogba, Manchester City 
memiliki Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Penampilan apik 
tim berjuluk The Citizen ini tak lepas dari kedalaman skuad 
yang mereka miliki. Musim ini, kualitas individu dari Ilkay 
Gundogan dan Riyad Mahrez menjadi senjata Pep Guardiola 
dalam mengarungi musim kompetisi yang panjang, dan hasilnya, 
Manchester City berhasil merebut Piala Carabao, melaju hingga 
final FA Cup dan memuncaki Liga Inggris.

Nah yang terakhir, di Liga Italia ada dua pesepakbola beragam 
Islam yang meraih kesuksesan pada musim ini. Dua gelandang 
Juventus, Miralem Pjanic dan Emre Can sukses membawa 
Juventus merebut gelar juara Liga Italia ke 37.

yang Bersinar di Tanah eroPa
MusliM7

PERCaYa diRi
Gen Z dalam penggunaan 
media sosial telah membentuk 
karakteristik narcissistic. Fitur yang 
tengah populer seperti YouTube Live, 
Instagram Live, ataupun Facebook 
Live mendorong hasrat mereka 
untuk mendapatkan pengakuan 
dari followers mereka. Survei 
membuktikan bahwa Gen Z butuh 
apresiasi dari kawan-kawan mereka 
terhadap aktivitas yang mereka 
pamerkan di media sosial.

tERBuKa dEnGan 
tEKnoloGi BaRu
Generasi Z atau generasi yang lahir 
setelah 1996 merupakan generasi 
yang melek teknologi, bahkan kerap 
disebut lebih sibuk dengan gadget-nya 
ketimbang berinteraksi sosial. Hal 

ini berkaitan dengan hasil survei Dell 
Technologies yang dilakukan pada 
pertengahan tahun lalu. Dalam survei 
itu salah satunya ditemukan bahwa 
99% Gen Z di Indonesia percaya 
bahwa melek teknologi merupakan 
salah satu faktor yang penting untuk 
sosok seusianya agar bisa bersaing di 
dunia kerja. Gen Z percaya bahwa 
di masa depan mereka harus bekerja 
dengan robot dan bentuk teknologi 
lainnya, sehingga penting bagi mereka 
untuk melek teknologi.

tERGila-Gila 
dEnGan MiCRo-
stoRYtEllinG
Gen Z lebih senang mengkonsumsi 
konten-konten yang bersifat micro-
storytelling. Mereka suka hal 
yang singkat dan biasanya berisi 

video. Secara umum, ini mirip 
dengan Twitter, namun dalam 
bentuk storytelling berupa 
video. Apablia pada Twitter 
ada microblogging, saat ini 
disebut micro-storytelling, seperti 
IG story atau Snapchat Story. 
Faktanya, 27% Gen Z menonton 
video online setiap hari, 26% lain 
secara mingguan, dan 22% lain secara 
bulanan.

Seiring dengan perkembangan zaman, 
rasanya tidak bisa dipungkiri bahwa 
kelompok calon pekerja baru ini 
memiliki keunggulan keterampilan 
teknologi dan data, ya?  Kira-kira, 
sudah siapkah SMSLovers menyusun 
langkah untuk menghadapi Gen Z 
yang akan memasuki dunia kerja?
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Get online



  BasEMEnt                           

Your Bag spa                     
● Ramadhan Promo SPA 2 

Bags free Spa 1 Bags or Spa 1 
Shoes 

  lantai Gf                           

JCo                     
● End Of Season Sale

Barbq Plaza                    
● Ramadhan Special Family 

Combo Special Price 385k++

 lantai 1                            

fisik sport                                               
● Potongan langsung 

300.000dengan pembelian 
item normal dan minimum 
700.000 

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

Off on Selected Items   
Watch studio                                   

● May Day 50% All Items
Minimal                                                

● Summer Sale Starts From Rp 
150.000 

dwidaya tour                                  
● Discount 50% Tour & Visa  

Bridges Eyewear                                               
● Buy 1 Get 1 Free

staR                                              
● Ramadan Offer (Sajadah 

Etnik Turki 139.000), (Sarung 
Premium 99.000)

Charles& Keith                                              
● Get Your Summer Vacation 

and complementary make up 
pouch gift from now

 lantai 2                                                

Kiddy Cuts                                                            
● 18th Anniversary (18% all 

services)
lasona                                                            

● 30% All Fitness and Bike 
Clothes

  
PERIODE Mei 2019

sms info

summarecon mall serpong - sms scientia square park

@sms_serpong

@sms_serpong

@scientiasquare.park

summarecon mal serpong

sunny side up                                                            
● Pekt Kenyang Omurice Only 60k
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Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Asthetic Rosereve Japan (IF-17C) - 54203526
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466

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

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

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B)  – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Innisfree (GF-208) – 29171029/1030
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856

Kantor Cabang BCA (DGF-17B) 
Kettler (GF-06) – 54200678
Kiehl's (GF-248) – 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
land of zoomov adventure Park (GF-37A)
Lollipop’s Playland & Cafe (GF- 09) – 
29543850/29543860
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) – 54204929
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525

Samsung By ERAJAYA (GF-0222)   
– 29310464/29310474  
Samsonite (GF-25) 5420 5992
Star Studio (GF-238) – 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) – 29310530
Stripe (GF-240) – 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) – 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) – 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
auto Glaze Express (D2)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Feeto! & Waxhaus (BA-13) – 29310612

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

Peggy's Laundry (Bi-1)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Sneaklin (BA-20) 
Chapayom (Bi-03)
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-03)

Adidas (GF-245) – 29310575
Alexandre Christie (GF-203A) – 2931 0425
Bridges Eyewear (GF-26) – 54210896
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) - 54216063
Miss Mondial (GF- 223B) – 29310419 / 29310420
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) – 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657

Optik Tunggal (GF-209) – 5420 3009
Puma (GF-203B & 205 ) – 2917 1050
Royale Jewellery (GF-33 ) – 5421 1600
Skechers (GF-07) – 54203431
Swan Jewellery (GF-239) – 2917 1020 / 2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BAtik First (1F-228) 
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Coldwear (1F-208) – 29310712/29310721
Daniel Wellington & Olivia Burton  
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

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

Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-19) – 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
Uniqlo (1F-UnitD) – 29310618
Urban Icon (1F-211) – 29310408 / 29310485
VNC (1F-20) – 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) – 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418

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

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

Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
 – 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Pizza Marzano (DGF - 220)

Basement

RetAil & OtheR SeRviceSGround floor

RetAil & OtheR SeRviceSFIRST floor

Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Starbucks Coffee SMS 2 (DGF-220A) – 

29310592/0593
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
SushiGo (GF-229) 29310679
Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971

The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

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

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

fAShiOn

fOOd & BeveRAgeS

fOOd & BeveRAgeS

fOOd & BeveRAgeS

fAShiOn

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

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

fOOd & BeveRAgeS

Chatime (2F-16) – 54205422
Cellebritz (2F-1C09A)
D2 Moon Premium Chase (2F-208) – 
29543847/28953849
Dwidaya Tour (2F-12D) – 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) – 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) – 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454

Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL  (2F-08) – 5420 5122
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Meiso Reflexologi (2F-12B) – 54201485
Oppo (2F-09A)
Play Works (2F-201) – 29310537
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) – 29310682

Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) – 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 

Export (2F-19A) – 5466338
Hardware (2F - 209) – 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) – 29310615
Kids Icon ( 2F237) – 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Miniso ( 2F-205 )
Planet Sport (2F-223,225-227)  
 – 29310671 / 54645514

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

Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Aneka Citra Snack (2F-16A & 16B) - 54211744
Ayam Mercon by Rumah Betawi  
(2F-05) – 70330797
Avocado Lovers  (2F-1C 19)
A&W (2F-27A) – 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Bugoja (FTA - 05) 
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Cotota (2F-57)

Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)  
– 29310509
Golden Lamian(2F-25) - 5462042
Jolly Time (FTI-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
hokaido ice Cream Pufe (2F -1C18)
hop hop Buble (2F-1C07)
Nasi Goreng Petruk (2F-60) 
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) 
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542

Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kkuldak  (2F-15D) – 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Mie Hopeng 
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Origins (2F-147) – 5472630
Original Cake (2F-17) – 5472630
oma Ronde (ftA-02)
omo Potato (2F-1C09)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719

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

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 
Pempek Kenari (Unit F) 
Roti Bakar (Unit H) 
Siomay Armanda (Unit A) 
Tahu Crispy (Unit C) 
Lyh Art Flowers Cafe & Resto (SFC-05)
King Seafood (SFC-11)
Mr Sei Kosambi (SFC-22)

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

Kedai Havelaar (Unit 03)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)
Seafood 99 (Unit 01 - 02) 

Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

RetAil & OtheR SeRviceSsecond floor

enteRtAinment second floor

SALSA FOOD CITY

fAShiOn

fOOd & BeveRAgeS

iSlAnd cOunteR

directory
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