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ktoberfest! Sebuah perayaan dari negeri Jerman yang begitu
dinanti oleh pengujung setia Summarecon Mal Serpong, akhirnya
hadir lagi tahun ini. Diselenggarakan pada bulan Oktober, yuk
intip ragam hiburan dan rangkaian acara apa saja yang akan ada
pada Oktoberfest tahun ini, semuanya tertuang lengkap di rubrik Hot On
SMS. Meskipun Oktoberfest berasal dari Jerman, tapi festival ini sudah
menjadi event tahunan yang juga diadakan di berbagai negara, simak
ulasannya di rubrik Intermezzo.
Jerman juga merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak
dikunjungi para wisatwan, rubrik Travelers kali ini menyajikan destinasi
menarik di Jerman yang cocok bagi Anda yang ingin melakukan
perjalanan sebagai solo travelers. Selain terkenal dengan wisatanya,
beberapa tradisi pada masyarakat Jerman juga unik loh. Cari tahu semua
infonya rubrik Society.

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

Banyak juga selebriti dunia yang ternyata begitu senang ikut dalam
festival Octoberfest, siapakah saja mereka? Yuk intip rubrik Close Up
SMSblast edisi bulan ini.
Bulan Oktober juga menjadi bulan yang spesial untuk Summarecon Mal
Serpong. Tahun ini mal kesayangan Anda telah memasuki umur yang
ke-10. Segudang bintang tamu disuguhkan khusus untuk memeriahkan
moment spesial ini. Salah satunya ialah Kahitna. Bagi Anda yang ingin
mengenal lebih dekat para personil group musik ternama Indonesia ini,
baca profil lengkapnya di rubrik On Stage.
Update juga informasi lainnya seputar film, buku, musik, dan yang lainnya
khusus bagi Anda di SMSBlast edisi Oktober 2017.
Selamat Membaca, SMSLovers …

Models
Indy & Nuel
Make Up Artist
Stacy Louies
Stylist
Ray Hafidz
Location
Poka Ribs, Downtown Walk

Cut Meutia
Editor in Chief

Summarecon Mal Serpong
Contributing Photographer
Ely 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 sms

Anniversary

Summarecon Mal Serpong

Resmi sudah salah satu mal terfavorit di wilayah Tangerang,
Summarecon Mal Serpong atau yang akrab sering di sapa SMS
memasuki umur satu dekade. Setelah pertama kali dibuka pada
tahun 2007 dan menyapa warga Tangerang, khususnya area
Gading Serpong, hingga kini selalu disambut antusias oleh para
pengunjung setia nya karena menyuguhkan beragam event dan
program belanja yang menarik
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S

udah menjadi agenda
tahunan, setiap bulan
Oktober menjadi momen
yang sakral bagi SMS.

Di tahun ini setelah menginjakkan
usia yang ke sepuluh, SMS ingin
memberikan apresiasi lebih
atas kehangatan yang diberikan
oleh masyarakat sekitar dan
khususnya pengunjung setia
SMS. Setelah di tahun-tahun
sebelumnya memberikan kejutan
manis di momen perayaan ulang
tahunnya, tahun ini SMS kembali
mempersiapkan sesuatu yang
istimewa yang sangat sayang jika
terlewati.

Berbalut angka sepuluh, Co10rful
10th Anniversary Summarecon
Mal Serpong digelar selama
3 bulan penuh, mulai tanggal
8 September hingga 3 Desember
2017. Segudang musisi dan event
telah dirangkum untuk menyambut
SMSLovers untuk turut merayakan
kebahagian SMS di usia barunya.
Mulai dari penampilan T-FIVE, MLD
Jazz Project, KAHITNA,

Citra Scholastika, Kunto Aji,
Rendy Pandugo, Danilla, The
Groove, Adrian Khalif, hingga
berbagai event seru seperti
UMN yang menyuguhkan event
Comfest 2017 “Comniphore” dan
Radioactive 2017 “Discover The
Unknown”, serta Super Soccer
Futsal Battle dan Stage Bus Jazz
Tour 2017 yang berkolaborasi
dengan Djarum, hingga event
tahunan SMS yaitu Oktoberfest
2017. Semua event dan
penampilan musisi tersebut bisa
disaksikan pengunjung SMS secara
gratis tanpa dipungut biaya.
Untuk menambah kemeriahan
rangkaian acara Co10rful
10th Anniversary, SMS juga
menghadirkan Program Belanja
spektakular yang selalu ditunggu
oleh member setia SMS, yang
tergabung dalam program
Friendship Card Loyalty Member
dengan segudang hadiah
menarik yang disiapkan khusus
untuk setiap pengunjung yang
melakukan transaksi pada periode
event Co10rful 10th Anniversary
berlangsung. Bagi SMSLovers

yang beruntung akan mendapat
kesempatan mendapatkan
Yamaha Aerox 155 hanya seharga
Rp 100.000,-, iPhone 7 128GB
hanya seharga Rp 10.000,-, khusus
untuk pengunjung yang berulang
tahun di bulan Oktober dan juga
10 top shopper akan mendapatkan
voucher belanja hingga
Rp 1.000.000,-. Selain itu masih
ada penawaran menarik lainnya
khusus pada tanggal 27 Oktober
2017 yang bertepatan pada
hari jadi SMS, pengunjung dapat
menikmati promo harga serba
Rp 10.000,- dari beberapa tenant
pilihan. Woooowwwww.
Semua kemeriahan tersebut hanya
bisa SMSLovers dapatkan di SMS,
dan bergabunglah dengan kami
untuk merayakan kemeriahan
acara Co10rful 10th Anniversary
Summarecon Mal Serpong. Cek
detailnya dengan follow akun
Instagram dan Twitter
@SMS_Serpong, likes Fanpages
Facebook Summarecon Mal
Serpong (SMS) atau klik website
di www.malserpong.com
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Hot On

Halloween
Festival

at Scientia
Square Park

Kebudayaan
OtentikKhas Jerman

Tidak hanya SMS yang mempunyai
misi untuk memperkenalkan budaya
luar ke Indonesia, Scientia Square
Park pun tidak mau kalah untuk
memperkenalkan budaya luar, salah
satunya adalah budaya Halloween
Festival.

Oktoberfest, Ein Prost It!!!

Tidak hanya budaya dalam negeri saja yang ingin dilestarikan oleh SMS, namun
budaya dari luar negeri juga menjadi hal yang ingin diperkenalkan lebih dekat oleh
SMS. Mengingat kawasan Tangerang, lokasi berdirinya SMS dihuni tidak hanya oleh
warga lokal, tapi banyak juga warga pendatang dari beberapa negara atau ekspatriat.

S

etiap tahunnya SMS
selalu ingin merayakan
event ini dengan berbagai
inovasi dan tentunya tetap
menhadirkan Oktoberfest yang
otentik dan tidak menghilangkan
keistimewaan Oktoberfest itu
sendiri.

Oktoberfest kali ini dijamin
dapat membuat SMSLovers
merasakan keseruan layaknya
di negara aslinya Jerman. Mulai
dari penampilan band yang
didatangkan langsung dari
Jerman, Enzi’s Blasband, yang
memiliki sertifikat asli sebagai
pengisi festival tahunan ini
di negara asalnya.

10 SMSBLAST Magazine - OKTOBER 2017

Selain penampilan dari
Enzi’s Blasband yang akan
menghibur para pengunjung
Oktoberfest, SMS juga akan
memanjakan pengunjung dengan
all you can eat German Buffet
dari Mama’s German dan juga
dapat menikmati free flow
bir yang di sediakan oleh The
Barrel’s, yang pastinya dapat
menambah keseruan Oktoberfest
hingga akhir acara Pengunjung
juga akan disuguhkan berbagai
keseruan games, dance ala
Jerman, dan berbagai tantangan
seru ala festival ini.
Semua keseruan ini dapat
dinikmati pengunjung hanya
dengan membeli invitation early

bird dengan diskon 20% dari
harga normal senilai Rp 450 ribu.
Untuk yang menyukai cita rasa
bir impor bisa menambah
Rp 175 ribu dan juga
mendapatkan topi otentik khas
Oktoberfest. Selain itu untuk
SMSLovers yang ingin membeli
invitation dengan diskon 30%,
dapat membeli nya di beberapa
aplikasi online seperti : Goers,
Tiket.com, Go-Tix, Rajakarcis.
com, dan Karcis.co.id. Reservasi
langsung juga bisa dilakukan di
The Barrel’s yang berlokasi di
area Downtown Walk SMS atau
menghubungi (021) 5460888
ext. 769 dan di website
malserpong.com.
Raise your glassess and Prost It!

D

i luar negeri bulan
Oktober sendiri identik
sekali dengan perayaan
Halloween, biasanya
Halloween dirayakan dengan
festival kostum atau pun Trick
or Treat. Trick or Treat adalah
sebuah kegiatan yang biasanya
dilakukan oleh anak-anak pada
saat Halloween dengan aktivitas
berkeliling dari rumah ke rumah
sambil menggunakan kostum dan
meminta untuk diberikan permen.

Pada pertengahan bulan Oktober
nanti akan ada kegiatan yang
melibatkan orang tua dan
anak, yaitu “Family Fundates :
Petualangan Ranger”. Sebuah
acara yang dibuat oleh SSQPark
agar orang tua dan anak bisa
memiliki quality time yang
menyenangkan. Rangkaian acara

yang bisa dinikmati para peserta
nantinya antara lain beragam
perlombaan yang seru, talkshow,
games, dan masih banyak lagi.
Ada juga Art Exhibition with
Calista Art, sebuah acara pameran
seni yang akan dihadirkan untuk
SQPLovers khususnya para pecinta
karya seni lukis. Jika
di bulan September lalu ada
Bazaar dengan tema Bizarre
Bazaar, maka di bulan Oktober kali
ini akan ada Beautylicious, sebuah
bazaar dengan tema beauty yang
sangat cocok sekali buat kaum
hawa. Tapi tenang saja, akan ada
juga booth yang disediakan untuk
kalian para kaum pria. Bazaar
kali ini juga akan menghadirkan
beberapa booth F&B yang dapat
di nikmati para pengunjung yang
sedang bermain ke SSQPark.

Dalam memperkenalkan
Halloween bagi SQPLovers,
SSQPark akan menghadirkan
Imagination Fest Costume Party.
Dari nama-nya saja sudah bisa
dibayangkan bahwa ada banyak
kegiatan yang berhubungan
dengan kostum, para pengunjung
bisa menggunakan berbagai
bentuk kostum untuk datang ke
SSQPark dan mengikuti lomba
Fashion Show. Hadiah yang akan
diberikan pada pemenang lomba
pun pastinya fantastis, di tambah
dengan dekorasi SSQPark yang di
sulap menjadi suasana layaknya
Halloween di luar negri.
Penasaran kan dengan keseruan
SSQPark di bulan Oktober ini? Yuk
cari tahu informasi tentang event
lainnya di Instagram @ssqpark.
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Last Event

B

erbagai rintangan yang
dihadapi oleh para peserta
SGWR kali ini tentunya
dibuat menjadi lebih
sangat menantang, dan banyak
penambahan jenis rintangan yang
membuat para peserta semakin
tertarik. Terbukti dari para ekspresi
Green Warrior, mereka terlihat
antusias dan merasa tertantang
dengan rintangan yang dihadapi.

Point sukses yang menarik
perhatian para peserta dalam
kategori ini adalah menyelesaikan
perlombaan secara berkelompok
yang artinya antara orang tua
dan anak harus kompak dan bisa
menyelesaikan semua rintangan
secara bersama sebagai tim.

Selain keseruan yang dihadapi
para peserta pada saat mengikuti
perlombaan di SGWR, tentunya
berbagai hadiah yang dibagikan
oleh pihak SMS kepada para
pemenang juga menjadi daya tarik
tersendiri. Penasaran kan seperti
apa SGWR tahun depan?

Selain adanya berbagai rintangan
baru yang berhasil menarik
perhatian para atlit lari, ada
juga jenis perlombaan yang unik
di SGWR 2017 kali ini. Family
Warrior Challenge yang di adakan
pada tahun ini juga sukses
menjadi primadona dalam SGWR.
Walaupun kategori Family Warrior
Challenge masih baru pertama
kali diselenggarakan, namun tak
disangka banyak peserta yang
antusias mengikuti perlombaan
di kategori ini.

Menaklukan Rintangan

sebagai Green
Warrior!!

Sedikit berbeda dengan kategori
lainnya yang ada dalam SGWR,
Family Warrior Challenge adalah
perlombaan lari untuk grup atau
keluarga.

Bulan September kemarin menjadi bulan yang sangat
menantang dan seru bagi pengunjung atau penghuni
kawasan Gading Serpong. Sudah pasti karena acara
lomba lari yang diadakan oleh Summarecon Mal Serpong
(SMS), yaitu Serpong Green Warrior Run (SGWR). Acara lari
yang sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya ini selalu
memberikan kesan bagi para pesertanya, karena lomba lari
yang dilakukan di kawasan Gading Serpong ini berbeda dari
lomba lari lainnya.

12 SMSBLAST Magazine - OKTOBER 2017
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Last Event
Fashin Show, namun para
hewan peliharaan mereka juga
didandani layaknya model
professional.
Selain Pets Day Out, pada 21-24
September 2017 lalu SSQPark
juga kembali menghadirkan
bazaar. Kali ini tema bazaar yang
diangkat adalah Bizarre Bazaar.
Ada lebih dari 7 Tenant yang
ikut meramaikan area Garden
Walk, mulai dari tenant Fashion,
Multi Product, Accessories, dan
F&B. Berbagai jenis tenant unik
yang mengisi area Garden Walk
berhasil menarik perhatian para
pengunjung, khususnya para
orang tua yang sedang bermain
ke SSQPark.

Meet Up

Urban Park
S

Sedikit berbeda dengan
SMS yang meramaikan
bulan September dengan
kegiatan lomba lari dari
SGWR, Scientia Square
Park (SSQPark) juga
sukses merayakan bulan
September dengan banyak
kegiatan yang melibatkan
komunitas atau kegiatan
bersama keluarga.

14 SMSBLAST Magazine - OKTOBER 2017

alah satu acara
yang diadakan pada
pertengahan bulan
September lalu adalah
Pets Day Out. Acara yang
melibatkan banyak komunitas
pecinta hewan ini sudah dua
kali diadakan di dalam SSQPark,
walaupun memiliki tema yang sama
dengan acara pada bulan Mei lalu
namun antusias tetap terlihat dari
para peserta yang hadir. Terlihat

dari para peserta yang ikut dalam
rangkaian acara yang disediakan.
Salah satu kegiatan yang menjadi
primadona dalam acara ini
adalah lomba Fashion Show.
Tidak tanggung-tanggung para
peserta yang mengikuti lomba
ini berdandan layaknya model.
Yang lebih seru lagi, bukan hanya
pemiliknya saja yang menggunakan
baju atau kostum untuk parade

Lalu acara terakhir yang menjadi
penutup bulan September lalu
adalah Scientia Parklife. Acara
yang dihadirkan oleh SSQPark
dengan Le Marche ini merupakan
acara yang ditunggu-tunggu
oleh orang tua dan sang buah
hati. Terbukti dari para peserta
yang mengikuti serangkaian
acara yang disediakan, mulai
dari Story Telling, Art&Craft
Workshop, Face Painting, dan
kegiatan-kegiatan lainnya yang
melibatkan antara orang tua dan
anak. Tidak hanya kegiatannya
saja yang seru, di Scientia
Parklife lalu ada juga bazaar dan
booth yang disediakan. Bazaar
dan Booth yang disedikan pun
tentunya mendukung tema acara
kali ini, banyak produk untuk
ibu dan anak atau kebutuhan
lainnya.
Penasaran kan keseruan apalagi
yang ada di Scientia Square
Park di bulan Oktober ini? Terus
pantau sosial media @ssqpark
ya untuk tahu event di bulan
Oktober kali ini.

OKTOBER 2017 - SMSBLAST Magazine
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ACCESSORIES

Luxurious
Dining With
Malaika

Siapa yang menyangka, penggunaan alat
makan dan penyajian hidangan dapat membuat
selera makan seseorang menjadi baik ataupun
tidak berselera. Tidak heran ketika makan
di restoran, penyajiannya akan dibuat
sedemikian menarik dengan perlengkapan
makan yang memiliki kualitas terbaik. Melihat
hal tersebut, Saint James, sebagai salah satu
produsen keramik berkualitas tinggi, kembali
mengenalkan produk nya yaitu Regent.

R

egent merupakan
produsen stainless steel
berkualitas tinggi yang
dapat membawa Anda
merasakan berbagai pengalaman
bersantap yang berbeda. Selain
alat makan yang mewah, Regent
juga menyediakan berbagai
macam pemanas makanan,
nampan, tempat lilin dan tempat
bumbu yang merupakan produk
utama dari Regent.

suhu saat tertutup. Terdapat lima
jenis model yang ditawarkan oleh
Malaika antara lain
Rectangular dengan kapasitas
3.0 Liter, Double Rectangular yang
dapat menampung hidangan Anda
hingga 2 x 1.5 Liter, Oval memiliki
kapasitas 3.0 Liter, Round dapat
diisi 1.5 Liter, dan Round Bowl yang
memiliki daya tampung hingga
4.0 Liter.

Dengan menggunakan peralatan
dan penyajian hidangan dari
Malaika, Anda dan keluarga dapat
merasakan pengalaman bersantap
yang berbeda dari biasanya.
Temukan perlengkapan tableware
untuk melengkapi meja makan
Anda di store St. James yang
terdapat di arae ground floor,
Summarecon Mal Serpong.

Malaika, rangkaian terbaru
penghangat makanan dari Regent
menambahkan sentuhan elegan
pada pengalaman bersantap Anda,
menggabungkan lapisan baja
mengkilap dan sentuhan emas
pada bagian tubuhnya sehingga
cocok untuk menyajikan makanan
untuk keluarga atau tamu Anda
dengan terlihat berkelas. Tak
hanya sampai di situ, produk
Malaika dilengkapi dengan kaca
yang dapat melihatkan secara
jelas presentasi hidangan Anda.
Untuk menjaga hidangan Anda
tetap hangat sepanjang hari,
produk Malaika dibekali
dengan lilin ringan di bawah
nya. Sebagai penutup, Malaika
memilih baja stainless yang
dapat membantu menahan
16 SMSBLAST Magazine - OKTOBER 2017
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in style

Karya
Anak
Bangsa

Dian Pelangi
Dian mengangkat tema akulturasi
untuk koleksinya kali ini. Mengusung
mode khusus wanita berhijab,
konsep yang diciptakannya yakni
percampuran antara budaya AS dan
Indonesia dengan tampilan yang
tertutup namun tetap terlihat modis.
Hasil perpaduan budaya ini dilakukan
lewat sentuhan kain asli Indonesia
dengan batik, tenun, songket dan
jumputan. Sedangkan motifnya sendiri
bernuansa khas street style New York
dengan tampilan aksen graffiti dan
juga menampilkan kesan fusion pada
setiap koleksinya.

di NYFW
2017
Terdapat 4 pagelaran besar
pekan fashion dunia, salah
satunya adalah New York Fashion
Week (NYFW) yang selalu rutin
diadakan pada bulan Februari dan
September setiap tahunnya. New
York Fashion Week merupakan
pagelaran mode yang pertama kali
diadakan di dunia. Dan pada tahun
ini, pagelaran mode tersebut
kembali diadakan di New York City
dengan tema The Ftirst Stage.

S

esuatu yang spesial ditahun ini,
New York Fashion Week 2017 turut
menyuguhkan berbagai sentuhan
design asli khas Nusantara lewat karya
tangan Anak Bangsa yang turut meramaikan
pagelaran mode bergengsi skala dunia ini.
Partisipasi mereka membuktikan bahwa karya
seni mode Indonesia patut diperhitungkan di
kancah internasional. Yuk, kita tengok siapa
saja desainer Tanah Air beserta koleksinya
yang mengharumkan Indonesia di pagelaran
NYFW 2017 :

SEPTEMBER
2017
2017
18 SMSBLAST Magazine - OKTOBER

Catherine Njoo
Catherine mengangkat batik
khas Indonesia sebagai tema
rancangannya. Tak hanya batik
biasa, ia juga menambahkan
beberapa detail seperti
payet dan bordiran untuk
melengkapi hasil rancangan
koleksinya. Catherine memilih
tema yang spesifik dari Legong
Bali sebagai hal yang dapat
mewakili Indonesia, karena
Legong Bali sudah cukup
di kenal oleh masyarakat
Internasional. Dengan
dominasi perpaduan warna
hitam dan emas, modifikasi
dilakukan sedemikian rupa
untuk menghasilkan kesan
kontemporer. Khusus hiasan
kepala, ia berkolaborasi dengan
desainer aksesoris asal Indonesia,
Grace Liem.

Melia Wijaya
Melia Wijaya mengaku dirinya baru
kali ini memamerkan karyanya
di pekan peragaan busana tingkat
Internasional. Namun ia tetap
bertekad untuk memberikan hasil
rancangan koleksi terbaiknya. Melia
menampilkan koleksi dari cerita
legenda kisah Sawung Galing.
Ia mentransformasi batik ayam,
batik sulam, dan bordir dengan
tambahan berbagai aksen bulu.
Dengan pemikirannya yang jenius
dan kreatif, ia mencoba mengolah
sebuah cerita rakyat Indonesia
yang di tuangkan ke dalam bentuk
rancangan mode busana yang di
tampilkan pada pagelaran mode
dunia.

Kabar baik dari ranah fashion ini
tentunya semakin membuktikan
eksistensi para designer Indonesia
di kancah mode dunia. Hal ini juga
yang mencerminkan bahwa hasil
karya anak Bangsa dapat diterima
tidak hanya didalam negeri namun
dapat bersaing hingga ke tingkat
Internasional. Ayo dukung terus
karya anak bangsa Indonesia !
SEPTEMBER 2017 - SMSBLAST Magazine
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Lokasi: THE BARRELS, DOWNTOWN WALK
Lokasi:

SUMMARECON MAL SERPONG

THE WINE PLACE, DOWNTOWN WALK
SUMMARECON MAL SERPONG

Nuel 4
Shirt and Pants by STAR
Department Store
Blazer and Tie by WOOD

Nuel 4
Shirt and Pants
by STAR Department Store
Blazer by WOOD

Indy 4
Dress by Pink Sugar

“I drink
to make
other people
more
interesting”
- Ernest Hemingway Writer

Indy 4
Jumpsuit by Pink Sugar

“True elegance for me
is the manifestation
of an independent mind.”
- Isabella Rossellini Actress

Lokasi:MAMAS GERMAN RESTAURANT, DOWNTOWN WALK - SUMMARECON MAL SERPONG
Photographer		
Models			
Stylist			
Make Up Artist		

:
:
:
:

Ely Ricardo
Indy & Nuel
Ray Hafidz
Stacy Louies

“Be happy
for this moment
This moment
is your life.“
- Omar Khayyam Mathematician
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Indy 4
Shirt and Coat
by STAR Department Store
Nuel 4
Shirt
by STAR Department Store
Blazer by WOOD
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Lokasi: GYOZA BAR, DOWNTOWN WALK

Lokasi: GYOZA BAR, DOWNTOWN WALK

SUMMARECON MAL SERPONG

SUMMARECON MAL SERPONG

“A woman should
be like a single
flower, not a whole
bouquet.”
- Rene Redzepi Chef

INDY 4
Dress and Cape by Pink Sugar
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“If you change the
way you look at
things, the things you
look at change.”
-Wayne Dyer Filsuf

Nuel 4
Shirt and Pants by STAR Department Store
Sweater by WOOD
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Lokasi: POKA RIBS, DOWNTOWN WALK

Lokasi: POKA RIBS, DOWNTOWN WALK

SUMMARECON MAL SERPONG

SUMMARECON MAL SERPONG

“He was a wise man
who invented beer.”
- PlatoFilsuf

“A warm smile
is the universal language
of kindness.”
-William Arthur WardAuthor

Nuel 4
Shirt and Pants by STAR Department Store
Blazer by WOOD

Indy4
Dress by Pink Sugar
Suede Blazer by STAR Department Store

taste the food

T
Pizza Lipat
Kaya Keju

Mencari jajanan kekinian memang tidak ada
habisnya. Salah satu nya adalah Panties Pizza. Bagi
kalian pecinta pizza dan keju, rasanya Panties Pizza
tidak boleh dilewatkan untuk dicoba.

Snacking With

Old Chang Kee

Mencari tempat ngemil sembari menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat?
Old Chang Kee bisa menjadi jawabannya. Gerai makanan ringan yang berasal dari
Singapura ini sudah dapat Anda temukan di beberapa mal besar di Indonesia.

M

enu khas dari Old Chang Kee
sendiri adalah curry puff nya
yang berisi potongan tipis
telor, kentang dan potongan daging
ayam, serta pastinya menggunakan
rempah-rempah pilihan. Namun,
bukan hanya curry puff nya
saja yang digemari, Anda dapat
menikmati beberapa varian snack
dari Old Chang Kee.

Porsi snack di Old Chang Kee
tergolong cukup besar dan dapat
mengenyangkan. Old Chang Kee
juga menyediakan berbagai macam
gorengan yang dapat Anda pilih
dengan kisaran harga mulai dari
harga 9.000 hingga 20.000. Bagi
Anda yang gemar dengan citarasa
seafood, Old Chang Kee memiliki
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pilihan seperti Fishball, Sotong
Head, Sotong Wing,
Fish Fillet, Big Fishball, Prawn
Nugget, Crab Nugget yang dijamin
tidak mengeluarkan bau amis
meskipun terbuat dari seafood.
Anda juga dapat mencicipi varian
menu ayam di Old Chang Kee
antara lain Chicken Wing, Chicken
Mushroom’O, Chicken Wrap,
Chicken Nugget, Cheezy Chicken
Ball, dan Cheezy Chicken Sausage.
Sampai di kasir, Anda akan
menemukan saus sambal dan saus
tomat yang dapat di tambahkan
ke dalam gorengan sesuai selera.
Tentunya, Old Chang Kee juga
menyediakan berbagai aneka
minuman yang juga memiliki varian
rasa sepeti green tea, thai tea, taro,

choco, dan masih banyak pilihan
rasa lainnya.
Gerai yang didominasi dengan
warna kuning ini memberikan
display makanan dan harga
sehingga memudahkan pengunjung
untuk memilih. Old Chang Kee
menyediakan beberpa meja
dan kursi yang nyaman agar
pengunjung betah berlama-lama
sambil bercengkrama dengan
keluarga maupun sahabat.
Buat Anda yang ingin merasakan
cita rasa snack khas Singapura ini,
Anda dapat menikmatinya
di Area Downtown Walk,
Summarecon Mal Serpong!

idak seperti pizza pada umumnya yang
menggunakan topping, Panties Pizza
justru mengusung pizza lipat yang
dapat diisi dengan berbagai macam
pilihan rasa di dalamnya. Kreasi pizza lipat
ini berasal dari kota Solo sejak tahun 2013.
Tak lama setelah itu, Panties Pizza melakukan
ekspansi di Jakarta yang hingga kini sudah
banyak gerai Panties Pizza yang dapat Anda
temui di beberapa mal di Jakarta.
Hal yang membedakan Panties Pizza dengan
pizza pada umumnya, selain bentuk nya
sebagai pizza lipat, ciri khas keju yang meleleh
sebagai isian nya membuat
Panties Pizza semakin dicintai para penggemar
keju, apalagi dengan harga yang cukup
terjangkau. Selain itu, Panties Pizza juga
menawarkan isian coklat dengan tetap diberi
sensasi keju yang kuat. Pizza dengan kulit
yang tipis dan bertekstur lembut ini biasa
nya disajikan selagi hangat dalam keranjang
bambu kecil yang berisi empat potongan
pizza. Keseruan menikmati pizza lipat ini ada
pada saat Anda mengambil potongan pizza
sehingga keju yang di dalamnya ikut tertarik
dengan mengeluarkan aroma gurih keju.
Semua menu yang ada di Panties Pizza
tentunya memiliki ciri khas rasa tersendiri.
Nama nya pun unik, seperti Say Cheese,
Reality Pizza, Mission im-pizza-ble, Pizza to
Remember, Dr.Meatball dan masih banyak
lagi. Anda bingung ingin mencicipi rasa
yang mana? University Pizza jawabannya!
Campuran isi daging sapi, sosis ayam dan
sapi, peppereoni, meatball, smoked beef akan
memuaskan Anda dalam satu gigitan pizza.
Yap, University pizza berisi semua varian isi
dengan saus BBQ yang bikin Anda ketagihan.
Jika Anda kurang puas dengan isian pizza nya,
Anda dapat memesan tambahan isi seperti
ekstra keju, jamur, paprika, dan pilihan isi
lainnya.
Jadi, tunggu apalagi? Rasakan keseruan cara
baru menikmati pizza di Panties Pizza. Anda
dapat menemukan gerai Panties Pizza di Area
Garden Walk, Summarecon Digital Center, loh!
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taste the food

Dari banyak nya restoran
Padang, Anda wajib
merasakan makanan
Padang di Restoran
Sederhana yang ada di
Area Salsa Food City Summarecon Mal Serpong.
Jika Anda bingung untuk
memilih lauk yang tersaji,
Anda dapat memesan
paket yang sudah ada
sekaligus dengan minum
dan tentunya harga yang
ditawarkan disini cukup
terjangkau.
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Cita Rasa Khas
Padang

Hadir di Salsa
Food City

T

idak dapat dipungkiri,
salah satu makanan
yang paling digemari
masyarakat Indonesia
adalah makanan Padang. Nasi
yang dihidangkan dengan berbagai
varian lauk khas Padang ini
menjadi favorite kebanyakan orang.
Tentunya, membicarakan makanan
Padang, tidak lepas dari rendang.
Kenikmatan rendang pun bahkan
sudah diakui sebagai salah satu
makanan terenak di dunia. Restoran
Padang kini sudah menjamur

di seluruh bagian daerah
di Indonesia. Di setiap kota,
di setiap tempat, Anda dapat
menemukan berbagai macam
restoran yang menyajikan makanan
Padang.
Selain rendang, Anda dapat
menemukan menu lain seperti
ayam gulai, ayam pop, aneka
ragam telur, kikil, dan lain-lain.
Makanan Padang memiliki khas
di kuah santan nya yang berwarna
kuning kemerahan dengan citra

rasa yang di jamin gurih. Hidangan
makanan Padang biasa nya
disajikan dengan sambal merah
dan hijau serta daun singkong.
Bisa makan kenyang tapi tidak
sampai menguras isi kantong.
Meskipun menghidangkan menu
makanan Padang, di sini Anda juga
dapat menemukan sajian kuliner
Mie Aceh. Hidangan dengan mie
kuning tebal serta irisan daging
sapi, daging kambing atau makanan
laut (udang dan cumi) disajikan
dalam sup sejenis kari yang gurih
serta pedas yang menjadi keunikan
pada restoran Sederhana ini.
Wah, penasaran bukan dengan
restoran Padang yang satu ini?
Yuk, segera datang ke Restoran
Sederhana di Salsa Food City,
Summarecon Mal Serpong.
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Family info

S

ayangnya, masih banyak
orangtua di luar sana
yang beranggapan bahwa
kebiasaan buah hati tidur
bersama orangtua adalah
hal yang wajar. Padahal, hal ini
dapat berdampak pada kepribadian
anak kelak. Jika si kecil terbiasa
untuk tidur di ruangan terpisah, anak
dapat belajar mengenai banyak hal,
diantaranya yaitu :

Mendidik
Anak

Tidur

Sendiri

Kemandirian
Ketika anak tidur sendiri, secara tidak
langsung Anda turut mengajarkan
si kecil untuk bersikap mandiri.
Saat terbangun tengah malam
untuk pergi ke toilet, si kecil akan
dihadapkan pilihan untuk belajar pergi
ke toilet sendiri atau membangunkan
orangtuanya untuk ditemani.
Pada tahap awal, wajar bila anak
memutuskan untuk membangunkan
orangtuanya. Tetapi lama kelamaan,
anak akan menjadi terbiasa untuk
melakukannya sendiri.
Rasa Bertanggung Jawab
Saat menghias ruangan anak, orangtua
dianjurkan untuk membiarkan
buah hati memilih berdasarkan
kesukaannya. Tujuannya agar rasa
kepemilikan anak dapat berkembang
menjadi sifat bertanggung jawab.
Seperti mainan favoritnya, anak juga
akan cenderung menjaga keadaan
ruangannya tetap dalam keadaan
baik. Anda dapat mengajarkannya halhal sederhana seperti cara melipat
selimut, mematikan lampu, merapikan
boneka, dan lain-lain.

Otonomi Diri
Otonomi diri sesungguhnya berbicara
mengenai hak diri seorang individu.
Ketika anak dilibatkan dalam proses
memilih dekorasi kamarnya sendiri,
sesungguhnya ia juga belajar untuk
memilih apa yang dianggap baik untuk
dirinya. Ia juga dapat mengekspresikan
dirinya, dalam artian yaitu mengerti
apa yang ia sukai dan ia tidak
sukai. Hal ini dapat menjadi bekal
saat ia berhadapan dengan orangorang dalam lingkungan sosial yang
sesungguhnya.
Keberanian & Rasa Percaya Diri
Mayoritas alasan mengapa seorang
anak masih tidur bersama orangtuanya
adalah karena perasaan takut. Jika
hal ini tidak diubah, sikap ini akan
berdampak kelak pada saat ia bergaul
di lingkungan sosial. Bila anak berani
untuk tidur sendiri, rasa percaya
dirinya juga akan bertumbuh. Sehingga
mereka akan lebih mudah dalam
beradaptasi di lingkungan sosial.
Menghargai Privasi Orang Lain
Selain memiliki privasi untuk diri
sendiri, si kecil juga dapat belajar
untuk menghargai privasi orang lain.
Dalam berumah tangga, orangtua
seringkali membutuhkan waktu
untuk berdiskusi secara privat.
Ketika si kecil diminta untuk pergi
ke kamarnya, secara tidak langsung
Anda mengajarkannya untuk
menghargai privasi orang lain dengan
cara memberi ruang sendiri untuk
orang lain.

Seiring dengan tumbuh kembang anak,
orangtua seringkali bertanya mengenai
waktu yang tepat untuk membiasakan
si kecil tidur di kamar terpisah. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh
Queensland University of Technology,
Australia menyebutkan bahwa mulai dari
usia lima tahun adalah masa yang ideal
untuk membiasakan si kecil tidur sendiri
karena pada usia tersebut ego sang
anak sudah berkembang. Mereka mulai
dapat memahami ruang pribadi dan rasa
memiliki.
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Let's WorkOut

Tanam Padi,
Tuai Segudang
Manfaat
Bersawah merupakan salah satu aktivitas yang umum dilakukan di Indonesia karena
areanya berada di wilayah tropis. Menanam padi di Indonesia memiliki teknik tersendiri
lho, yakni teknik tandur atau tanam mundur karena jika menanam secara maju, bibit padi
nantinya akan terinjak-injak lagi. Teknik ini sejalan dengan filosofi masyarakat Jawa yaitu
mundur untuk maju. Walau lelah dengan jalan mundur dan membungkuk, namun nantinya
akan menghasilkan yakni kemajuan sebagai hikmah dari kerja keras dan mengalah.
Sungguh indah ya filosofinya, SMSLovers?

N

amun tahukah Anda,
bahwa ternyata aktivitas
bersawah juga merupakan
kegiatan olahraga yang
mendatangkan banyak manfaat lho.
Manfaat yang utama adalah
berpengaruh kepada kesehatan.
Faktanya, saat bersawah kita
akan banyak bergerak dan bisa

SEPTEMBER
2017
2017
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mengeluarkan tenaga, serta
melatih otot-otot tangan dan kaki.
Selain itu, kegiatan yang dilakukan
di ruang terbuka ini memungkinkan
kita untuk menghirup udara yang
lebih segar dan alami sembari
terpapar matahari pagi yang sehat.
Lebih dekat dengan alam hijau juga
membuat jiwa terasa lebih tenang

dan tentram serta dapat melepas
penat dari kesibukan sehari-hari.
Aktivitas bersawah pun dapat
dilakukan oleh anak-anak dengan
pendampingan orang dewasa.
Secara psikologis, mendampingi
si kecil beraktivitas dapat
mempererat hubungan antar
orangtua dan si kecil.

Tak hanya manfaat secara
kesehatan yang didapat, namun
terdapat nilai-nilai moral yang
dapat ditanamkan kepada buah
hati sejak dini melalui aktivitas
bersawah. Seperti lebih menghargai
usaha petani dan hasilnya sehingga
tidak menyisakan makanan,
mengajarkan anak supaya berani
kotor, down to earth serta
mau beraktivitas di luar ruang.
Selain banyak manfaat yang sudah
disebutkan, olahraga ini pun
sekaligus menjadi sarana edukasi
bagi si kecil tentang alam.Kabar
gembiranya, kini aktivitas bersawah
dapat dilakukan di Paddy Field
Scientia Square Park (SSQPark).
Aktivitas ini dapat dilakukan
melalui program field trip, dalam
kelompok berjumlah minimal 20
orang sekali kunjungan untuk
mengeksplorasi area SSQPark yang
penuh edukasi bagi si kecil. Banyak
kegiatan yang bisa dilakukan dan
bersawah ini hanya salah satunya
lhoo. Anda juga dapat bertemu
keluarga kerbau lucu, melihat
metamorfosis kupu-kupu, bermain
dengan kumpulan kelinci yang
menggemaskan, memberi makan
ikan koi, bercocok tanam dan masih
banyak lagi. Seru, kan? Yuk ajak
keluarga dan teman-teman untuk
beraktivitas bersama di SSQPark!
Segera booking tanggal
untuk mengikuti program ini
dengan menghubungi telepon
ke 021-29171222 (ext. 610) atau
021-29171268 serta dapat
mengirimkan e-mail
ke sqphub@summarecon.com.
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box office

MOVIES ON oktober 2017

MOVIES ON oktober 2017

F

ilm bergenre horor thriller ini bercerita tentang
Theresa atau Tree yang merupakan gadis terpopuler
dari kawanannya. Ia seringkali bersikap memerintah
terhadap teman-temannya sekalipun ia tidak terlalu
akrab dengan mereka. Kehidupannya berjalan normal
hingga di hari ulang tahunnya, Tree dibunuh oleh
seseorang berjubah dan mengenakan topeng.
Setelah ia mati dibunuh, entah bagaimana caranya
Tree kembali terbangun dan menyadari bahwa dirinya
kembali hidup di hari dimana ia dibunuh. Kejadian ini
berulang secara terus menerus dan sang pembunuh pun
terus menghantuinya. Sebelum ia kehabisan nyawanya,
ia bertekad untuk mengungkap siapa pelaku dari
pembunuhan dirinya. Lantas, siapakah pembunuh Tree
yang sesungguhnya?

Gnome Alone
Diproduksi oleh produser film Shrek, Gnome Alone
menceritakan tentang kisah Chloe yang baru saja pindah
ke rumah barunya. Chloe menyadari adanya keanehan dari
patung-patung kurcaci milik ibunya. Kecurigaannya pun
terbukti benar. Patung-patung kurcaci (Gnomes) tersebut
rupanya hidup dan memiliki peran penting dalam menjaga
rumah barunya.
Gnomes ini telah berperang melawan serangan Troggs aneh
selama berabad-abad. Troggs aneh ini selalu lapar dan ingin
memakan segala yang dilihatnya. Chloe, sang protagonis
disini pun harus mengambil keputusan yang tidak mudah.
Ia harus memilih antara mengejar kehidupan sekolah
yang didambakannya atau membantu para Gnomes dalam
berjuang melawang Troggs.

K

isah berawal ketika
satelit pengendali
cuaca bumi
mengalami kerusakan
karena kesalahan yang
disengaja oleh seorang
programmer. Akibatnya,
bumi pun terancam
dilanda badai yang
sangat dahsyat. Untuk
mencegah hancurnya
bumi, pemerintah dari
seluruh dunia membentuk
program bernama
The Dutch Boy. Program
geoengineering ini
mengharuskan Jake,
seorang desainer yang
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keras kepala, bekerja sama
dengan saudaranya yang
tidak pernah ia temui
sebelumnya.
Namun, di tengah situasi
yang runyam, masalah
lain kembali muncul. Jake
dan kawan-kawannya
tanpa sengaja mengetahui
rencana jahat dari suatu
komplotan yang hendak
membunuh presiden.
Konflik pun semakin
memanas karena ancaman
bencana alam sekaligus
pembunuhan yang tidak
bisa dibiarkan begitu saja.

Mother!

Jigsaw
Sempat dikabarkan tamat, Lionsgate pun
akhirnya mewujudkan kerinduan para
penggemar akan lanjutan dari sekuel
Saw. Dalam film Jigsaw kali ini, kisah
dimulai saat mayat-mayat ditemukan
bergelimpangan di sekeliling kota.
Anehnya, setiap mayat mengalami proses
kematian dengan cara yang berbeda.
Penyelidikan yang dilakukan pun mulai
merujuk pada seseorang, yakni John
Kramer. Namun, hal itu tidak dapat
dipercaya mengingat Jigsaw, telah
meninggal lebih dari sepuluh tahun lalu.
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musik

BEST
SELLER

JAK MA Manusia Triliun Yuan

2017

Penulis: Gisa Naraya
Ma Yun atau yang lebih dikenal Jack Ma adalah seorang
pengusaha sukses dengan perusahaan start-up yang
dibangunnya yang bernama Alibaba. Jack Ma tidaklah
begitu popular di kalangan awam, namun ia merupakan
tokoh fenomenal di dunia bisnis atau orang-orang
yang tertarik di bidang bisnis. Kini, ia merupakan
orang terkaya di China dengan total kekayaan hingga
US$ 21,8 milar. Ia berkarir sebagai seorang guru
bahasa inggris dengan gaji minimum karena lebih dari
30 perusahaan menolaknya. Tidak ada yang menyangka
bahwa guru yang miskin ini akan menjadi orang yang
sukses. Tentu saja semua itu tidak di raih secara instan.
Buku ini mencoba mengupas berbagi rahasia kesuksesan
Jack Ma dalam membangun bisnisnya dan memberikan
banyak pengetahuan serta semangat bagi Anda yang
ingin memulai bisnis.

“Selamat malam dunia, ku
siap ‘tuk berpesta..” Begitulah
sepenggal lirik lagu dari Pongki
Barata yang mungkin sudah jarang
kita dengar di radio belakangan ini.
Kalau Anda anak SMA angkatan
2000-an, jadi rindu masa sekolah,
bukan? Sebut saja lagu-lagu hits
romansa lain yang membuat
rindu seragam putih abu-abu, tapi
tenang saja karena sebentar lagi

akan terselenggara event IDN
SoundScape 2017 yang bertajuk
: “The Biggest Putih Abu-abu
Music Festival for the ‘Angkatan
2000an’ “. Diisi oleh line up
penyanyi papan atas Indonesia
seperti Slank, Gigi, Kahitna, Naif,
Tompi, D’Masiv, hingga GAC, festival
musik ini seakan memutar balik
waktu pada masa itu. Selain bisa
bernostalgia bareng teman, pacar,

atau bahkan mantan kekasih, acara
yang diadakan di Eco Park Ancol
pada tanggal 28 Oktober 2017 ini
juga menawarkan paket tiket plus
seragam. Ya, setiap pembelian tiket
acara ini, kita berkesempatan untuk
mendapatkan setelan seragam
putih abu-abu ala SMA berlogo
IDN Soundscape. Sudah siap seruseruan dan bernostalgia bareng,
SMS Lovers?

Obat Rindu Super Junior

untuk Para Penggemar

NEW
RELEASE

Alwasy & Forever
Penulis: Lara Jean

Lama hilang dikarenakan satu
per satu anggota harus menjalani
wajib militer, hal ini membuat
para penggemar Super Junior
harus rela menahan rindunya
melihat para idola menari dan
bernyanyi di atas panggung.
Terakhir, Boyband K-Pop papan
atas ini merilis album di tahun
2015 untuk merayakan perjalanan
10 tahun karier Super Junior
atau SuJu, itupun tanpa formasi
lengkap. Vakum dalam waktu yang

cukup lama, para oppa tampan
dan berbakat ini akan kembali
menghibur para penggemar dalam
waktu dekat sekaligus mengobati
rasa rindu nih.
Super Junior akan merilis album
barunya pada Oktober 2017 ini.
Hal ini sendiri sudah dikonfirmasi
oleh agensi SM Entertainment,
serta dikatakan sendiri oleh
Eunhyuk dalam kunjungannya ke
Indonesia beberapa waktu lalu.

Eunhyuk membocorkan
bahwa perilisan album terbaru
mereka sedang dalam proses
pengerjaan. Sayangnya, pada
kesempatan kali ini Kyuhyun dan
Ryeowook sebagai 2 anggota
termuda dipastikan tidak bisa
ikut bergabung karena masih
mengikuti wajib militer. Bagi
para penggemar yang tidak
sabar menunggu judul album dan
lagunya, ditunggu saja ya rilis
teaser nya!

Lara Jean menjalani tahun terakhir di SMA sesuai dengan
apa yang ia harapkan. Mempunyai pacar yang sangat baik
seperti Peter, dan mimiliki seorang Ayah yang akan segera
menikah lagi dengan Ms. Rothschild. Namun, permasalahan
mulai berdatangan. Ketika Lara Jean sedang bersenangsenang dan sibuk untuk membantu pesta pernikahan
Ayahnya, ia tidak bisa menghindari untuk menerima
kenyataan bahwa dirinya tidak diterima di Universitas yang
sama dengan Peter. Semua rencana yang sudah dirangkai
dengan indah harus pupus. Dari sinilah petualangan Lara
Jean dalam penemuan jati dirinya dimulai. Sedikit demi
sedikit ia belajar untuk keluar dari zona nyaman dan
menyadari apa yang sesungguhnya ia inginkan.
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close up

Justin Bieber
Setelah menghibur penggemarnya
dalam konser di German. Justin
Bieber terlihat menyempatkan diri
untuk mendatangi Oktoberfest
di Munich. Ia langsung menuju
tenda restoran Kaeferschaenke
sambil terlihat bercengkrama
dengan waiters yang menggunakan
pakaian beer maid’s outfit.

t
s
e
f
r
e
b
okto

5 Celebs seen at

O

ktoberfest merupakan
perayaan yang di adakan
rutin setiap tahunnya
pada akhir September dan awal
Oktober. Bermula dari festival
tahunan di Jerman, berkembang
menjadi parayaan tahunan
ke berbagai Negara sekitar.
Banyak dari celebrity dunia yang
tidak mau melewatkan keseruan
perayaan tahunan ini. Berikut
5 celebrity yang rajin hadir
ke perayaan Oktoberfest :

Katy Perry
TV Chat Show “German
Wetten, Dass?” pernah
mengundang Katy perry dan
ia ikut serta merayakan
Oktoberfest di acara
tersebut. Ia menggunakan
sparkly dress yang
terinspirasi dari traditional
Bavarian Dirndl. Selain
melakukan interview, Katy Perry
juga ditantang untuk menenggak
satu gelas beer secara langsung
di dalam show tersebut.

Kim Kardashian
Kim sempat merayakan Oktoberfest saat holiday ke German bersama ibunya
Kris Jenner, Kim juga sempat berfoto menggunakan traditional dress ala
German. Dalam perayaan Oktoberfest di Munich Kim menyempatkan diri
menikmati local beer, pretzels, meats dan berbagai hidangan lainnya yang
disediakan. Bahkan ia juga sempat membeli ice cream yang di tawarkan
oleh pedagang local.

Shailene Woodley
Selain Justin Bieber, Shailene
Woodley bersama Joseph Gordon
Levitt juga pernah menyempatkan
diri untuk berpartisipasi dalam
Oktoberfest di Munich, setelah
touring mempromosikan film
mereka yang berjudul snowden.
Ia menggunakan traditional dress
berwarna putih dan sepatu hak
tinggi berwarna hitam.

Arnold Schwarzenegger
Pemeran Terminator Arnold Schwarzenegger merupakan regular
customer di Munich, German beberapa tahun belakangan ini. Ia senang
menghabiskan beberapa gelas beer sambil mendengarkan alunan music
di festival tersebut. Ia juga dapat dipastikan tidak akan absen dalam
perayaan Oktoberfest 2017.
SEPTEMBER
2017
2017
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on stage

Suasana Romantis

ala

Kahitna
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Kahitna, sebuah
grup band yang
dibentuk dan
dimentori oleh
Yovie Widianto ini
telah meramaikan di
kancah permusikan
Indonesia selama
lebih dari 30 tahun.
Mereka juga biasa
memadukan
berbagai jenis aliran
music seperti jazz,
pop, fusion, latin
bahkan etnik.

G

rup band asal Bandung ini
memulai kariernya melalui
panggung festival dan café.
Band yang memiliki berbagai
lantunan lagu yang tak lekang
oleh waktu ini sempat mengalami
pergantian vokalis beberapa kali
seperti Rita Effendy, Ruth Sahanaya
dan Hedi Yunus. Kahitna telah melalui
proses puluhan tahun yang di mana
salah satu pencapaian terbaiknya
dengan meraih penghargaan spesial
dari Persatuan Artis Penyanyi,
Pencipta Lagu dan Pemusik Republik
Indonesia (PAPPRI) yang bertepatan
dengan ulang tahun ke 30 nya.
Kahitna yang dikenal dengan
lagu - lagu cinta yang menyentuh
perasaan dan mampu menghipnotis
para penikmat musik dan bernyanyi
bersama di setiap penampilnnya.

Tak terlepas dari tangan dingin
seorang Yovie Widianto yang mampu
menceritakan kisah percintaan yang
sering dialami pada kehidupan
asmara, mulai dari perkenalan,
pendekatan, jatuh cinta, orang ketiga,
putus cinta, sampai dengan menikah
dan memulai hidup yang baru. Dan
hal ini lah yang membuat penggemar
Kahitna selalu terbawa perasaan
ketika mereka mendengarkan
lagu-lagu cinta khas dari band asal
Bandung ini.
Kangen dengan alunan lagu cinta
dari Kahitna? Saksikan penampilan
Kahitna dalam kemeriahan rangkaian
acara 10th Anniversay pada tanggal
27 Oktober pukul 19.00 WIB
di panggung Unity Stage Summarecon Mal Serpong.
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SPLASBLAST

Keceriaan Atlet Dunia

di Perayaan Octoberfest

O

ctoberfest merupakan
festival perayaan yang
paling di nantikan,
terutama bagi mereka
yang berada di kota Munich,
German. Kira-kira siapa saja ya
para atlet dunia yang tertangkap
sedang berada di perayaan Festival
Oktoberfest?

IZOC

community

Komunitas
Zombie Indonesia

Arturo Vidal
Salah satu pemain Bayern Munich yang
terlihat menghadiri perayaan tahunan
ini adalah Arturo Vidal. Ia terlihat
menyempatkan diri untuk hadir beberapa
jam di festival bir tradisional, Octoberfest.
Ia datang ditemani dengan istrinya, Maria
Teresa Matus ke kota Munich pada hari
Sabtu tanggal 23 September 2017 yang
lalu. Ia terlihat mengenakan celana kulit
dan ditemani istrinya yang menggunakan
pakaian tradisional khas Bavarian. Mereka
terlihat sangat menikmati event ini dan
menghabiskan 1 barrel bir, wowww.

Usain Bolt

Atlet Olympic cabang olahraga lari yang
telah pensiun ini juga didapati terlihat
menghadiri peryaan Festival Octoberfest
bersama kekasih hatinya, Kasi Bennet
dan beberapa teman pada 27 September
lalu. Ia terlihat bersemangat melakukan
cheers dengan gelas beer yang besar
bersama teman-temannya. Mereka
terlihat mengenakan atribut lengkap
lederhosen, pakaian tradisional Bavarian,
negara bagian Jerman. Pakaian tipe ini
sering digunakan oleh pria dan terbuat
dari kain kulit, identik dengan celana
pendek dibawah lutut dan juga sepatu
pantofel.

Robert Lewandowski
Pemain bola dari Munich lainnya yaitu Robert Lewandowski,
yang hadir bersama istrinya, Anna Stachurska juga terlihat dalam
kemeriahan acara perayaan Festival Octoberfest 2017 yang lalu.
Ia mengenakan blazer putih dilengkapi dengan kemeja bewarna
abu-abu, dan menggandeng istrinya yang juga menggunakan dress
bewarna senada.

Mungkin sebagian dari Anda adalah penggemar serial
Walking Dead, film legendaris Resident Evil, atau
Train to Busan? Atau malah phobia dengan sesosok
makhluk pucat dan penuh luka yang berjalan kaku
memangsa otak manusia? Gawat, ternyata makhlukmakhluk ini ada di dunia nyata lho! Namun tenang
saja, mereka tidak menyerang manusia kok, melainkan
hanya menghibur dan mengisi beberapa acara bertema
horror yang merupakan kecintaan mereka pada
awal mulanya. Ya, mereka adalah komunitas zombie
Indonesia.

K

ecintaan pada dunia
zombie membuat mereka
berkumpul dan membentuk
sebuah komunitas. Semula
hanya membahas film dan fakta
seputar zombie di forum online,
berkembang menjadi cosplay
zombie. Dulunya mereka hanya
membahas seputar efek visual,
konsep cerita, artis, soundtrack,
hingga para sosok zombie itu
sendiri dalam sebuah film. Sampai
kecintaan mereka pada karakter
tersebut membawa mereka
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kepada kegiatan offline yang
bertujuan mengenalkan kecintaan
pada zombie dan komunitas
mereka kepada masyarakat. Salah
satunya dengan mengadakan
kegiatan Zombie Walk sebagai
acara tahunan dan pertama kali
diadakan pada acara Urban Fest
di Taman Impian Jaya Ancol pada
20 November 2011.
Komunitas Zombie Indonesia
atau sering juga disebut IZOC ini
memiliki lebih dari

1000 anggota dengan 7 regional
aktif yaitu : Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Timur, Bali, Kalimantan
Selatan, Sumatera Utara, dan
Sulawesi Utara. Mendalami cosplay
ala zombie, mereka benar-benar
menghayati karakter dari zombie
itu sendiri, seperti dandanan yang
menciptakan efek visual hidup,
memakai kostum compangcamping yang mendukung hingga
cara jalan dan sifat dari zombie.
Menyeramkan, namun peran yang
diciptakan begitu unik dan terasa
realistis. Profesionalitas mereka ini
membawa komunitas IZOC kepada
tawaran-tawaran yang positif dan
menguntungkan, seperti pekerjaan
untuk mengisi berbagai acara
maupun wahana berbau horror
bertema zombie, hingga mendapat
panggilan untuk syuting dan
flashmob.
Hmm.. Menyeramkan namun tetap
keren dan kreatif ya, SMS Lovers?
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travelers

Destinasi Asyik
Bagi Solo Traveler
di Jerman
Solo traveling di
Jerman, Siapa takut?
tidak perlu khawatir
untuk menjelajahi
negeri Hitler ini
sendirian, karena
banyak destinasi
yang ramah bagi
para pelancong
tunggal. Segera
siapkan paspor Anda
untuk berkelana
dan mengunjungi
beberapa tempat
menarik berikut ini.

Marienplatz – Munich
Jika Anda mengunjungi Munich,
kawasan ini bisa menjadi kawasan
pertama yang Anda kunjungi. Alunalun kota ini memiliki glockenspiel,
sebuah tugu musik yang akan
berbunyi dan melakukan pertunjukkan
setiap pukul 11 pagi, 12 siang dan
5 sore. Tidak jauh dari sana, terdapat
banyak kafe dan kedai bir yang akan
dapat Anda kunjungi. Akan menjadi
sangat istimewa jika Anda berkunjung
pada saat musim dingin, karena jika
bertepatan dengan musim dingin Anda
dapat menjumpai Christmas Market.
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Apabila ingin mencari suasana yang
berbeda, Anda juga dapat berjalan
menuju The English Garden, adalah
sebuah taman yang dapat ditempuh
selama 20 menit dari alun-alun
Marienplatz. Taman ini dibangun
pada tahun 1789 dengan total luas
sekitar 1.000 hektar.

Lake Titisee

Baden-Württemberg
Merupakan sebuah danau yang dikelilingi oleh blackforest dengan pemandangan
yang sangat menakjubkan dan sangat cocok dikunjungi saat musim panas. Memasuki
kawasan ini, Anda disuguhi dengan beragam toko yang menjual buah-buahan,
makanan, jam, tas hingga segala pernak-pernik khas Jerman. Toko-toko tersebut juga
memiliki bentuk arsitektur yang unik dan instagrammable, pastinya membuat Anda
ingin mengabadikannya ke dalam sebuah foto untuk nantinya di posting di akun
media sosial.
Setelah berjalan melewati pertokoan tersebut, Anda akan sampai pada kawasan
danau yang sangat luas dan indah dengan pemandangan gunung dan hutan hitam di
kejauhan. Para turis lokal juga senang berjemur atau sekedar duduk di pinggir danau,
makan es krim, maupun berjalan bersama hewan peliharaan mereka. Anda juga
berkesempatan untuk menelusuri danau dengan perahu yang telah tersedia. Seru ya.

Meskipun bernama English Garden,
di taman ini juga terdapat Chinese
Tower, Japanese Teahouse dan kedai
bir dengan 7.000 tempat duduk.
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Historical Tour

Saxon Switzerland National Park

Berlin

Dresden

Berlin, merupakan sebuah ibu kota yang penuh dengan saksi sejarah dan tidak lengkap rasanya jika belum
mengunjungi kota yang dahulu menjadi saksi bisu dari Imperial Berlin, World War II hingga Cold War. Anda
dapat menghabiskan banyak waktu untuk berkeliling kota dengan melihat tembok Berlin yang masih ada
hingga sekarang, seperti Bradenburg Gate sebagai simbol dari Berlin, Reichstag Building yang merupakan
tempat sangat bersejarah di mana Kaisar Wilhelm membacakan pidatonya dan tempat dimulainya
World War I hingga hari terakhir berdirinya Nazi, lalu ada pula Pergamon Museum yang berisi bangunanbangunan monumental yang direkonstruksi pada ukuran aslinya, serta Tiergarten yang merupakan sebuah
taman yang di jadikan sebagai paru-paru kota.

Terletak tidak jauh dari kota Dresden, Anda dapat menemukan wisata alam yang sangat mempesona.
Anda dapat melihat Elbe Sandstone Mountains dengan formasi batu yang tertata rapih dan menawan.
Di Saxon Switzerland National Park, bagi Anda para penggemar hiking dapat menikmatinya dengan
menyusuri hiking trails, melakukan mountain biking dan rock climbing dengan suguhan berupa
pemandangan lembah yang tidak dapat Anda lupakan. Selain itu, lokasi taman ini juga cukup
istimewa karena dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi Jerman dan juga Republik Ceko. Dari sisi
Republic Ceko, taman ini disebut Bohemian Switzerland National Park.
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Selamat bereksplorasi di Jerman SMSLovers..
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Gadget

3 Aplikasi Permainan Android
Karya Anak Bangsa
Tahu Bulat
Terinspirasi dari camilan
tahu bulat, developer
Own Games berhasil
menciptakan permainan
yang disebut-sebut
sebagai permainan
terbaik buatan Indonesia. Hal ini
terbukti dari rating permainan yang
mencapai angka 4.4. Di samping
itu, jumlah pengunduh permainan
menurut Google Play pun telah
mencapai kisaran 5,000,000 hinnga
10,000,000 pengunduh.

Ramen Chain
Ramen Chain merupakan game yang dikembangkan
oleh Touchten Games. Perusahaan ini didirikan
oleh Anton Soeharyo, Roki Soeharyo dan Dede
Indrapurna pada tahun 2009 lalu. Secara garis besar,
Ramen Chain adalah permainan time management
yang divisualisasikan lewat bisnis ramen. Permainan
menjadi seru karena Anda harus bisa menyajikan
berbagai jenis ramen pesanan para pembeli sesuai
permintaannya. Tidak hanya ramen, terdapat
minuman yang juga harus disediakan untuk para
pembelinya.

Dalam permainan ini, Anda
akan bertindak sebagai seorang
pedagang tahu bulat dadakan.
Anda harus pintar-pintar mengelola
bisnis Anda agar dapat menarik
pembeli sebanyak mungkin
sehingga memperoleh keuntungan
yang banyak. Untuk menarik
pengunjung, Anda dapat mengupgrade fasilitas yang dipakai
untuk berjualan.

Hingga saat ini, Ramen Chain telah diunduh oleh 1,000,000 hingga
5,000,000 pengguna Android. Kesuksesan Touchten Games membuat
Ramen Chain sempat menduduki peringkat satu untuk kategori Free App
di Singapura, Indonesia, dan Filipina. Sementara di negara Taiwan, Hong
Kong, Malaysia dan Thailand, Ramen Chain pernah menduduki peringkat
tiga untuk kategori yang sama.

Tebak Gambar
Berbeda dari permainan-permainan di atas, permainan
yang satu ini membutuhkan kreativitas dan kemampuan
berpikir out of the box. Permainan yang termasuk
dalam kategori Puzzle ini membutuhkan kecermatan
Anda untuk mengamati dan menganalisa pertanyaan
yang dilontarkan. Tidak dalam bentuk kalimat, tapi
petunjuk justru diberikan dalam bentuk gambar
maupun angka. Nantinya, Anda akan mengetik
jawaban sesuai petunjuk yang ada. Tidak heran bila
akhirnya Tebak Gambar juga berhasil menjadi salah
satu permainan yang cukup populer di Indonesia.
Jumlah pengunduh permainan berhasil mencapai
kisaran 10,000,000 hingga 50,000,000 unduhan.
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Xiao Mi A1:

Pelengkap
Momen
Sempurna

Xiao Mi kembali menambah koleksi ponselnya di tahun 2017 ini.
Pada bulan September lalu, Xiao Mi mengeluarkan seri terbarunya
yang diberi nama Xiao Mi A1. Dilepas dengan kisaran harga
Rp 3 juta-an, Xiao Mi A1 sangat cocok untuk Anda yang
mementingkan fitur kamera dalam sebuah ponsel pintar.

S

alah satu keunggulan
yang ditonjolkan Xiao Mi
A1 adalah fitur dual rear
camera. Dengan resolusi
sebesar 12 megapixel,
Anda dapat menghasilkan efek
bokeh dan blur halus saat
memotret.
Tidak hanya itu, lensa telephoto
yang dimilikinya juga menjadikan
ponsel ini mampu untuk
melakukan 2x optical zoom.
Berbeda dengan digital zoom
yang seringkali memperburuk
hasil gambar, optical zoom
menampilkan gambar secara detil
sehingga objek foto seolah-olah
tampak dekat.
Untuk kamera depan sendiri,
Xiao Mi A1 memiliki resolusi

sebesar 5 megapixel. Bagi Anda
yang gemar melakukan selfie,
kamera ini dilengkapi dengan
smart filter Beautify 3.0 sehingga
mampu menonjolkan fitur wajah
Anda. Memotret dengan kamera
depan maupun belakang, Anda
akan mendapatkan hasil yang
memuaskan.
Selain keunggulan dalam bidang
kamera, spesifikasi internal
ponsel ini juga tak kalah canggih.
Xiao Mi A1 memiliki RAM sebesar
4GB, baterai berkapasitas
3080 mAh, serta penyimpanan
internal sebesar 64 GB dan
eksternal hingga 128GB. Selain
itu, sistem operasional ponsel
juga sudah menggunakan Android
7.0 Nougat.

Salah satu fitur lainnya yang
tidak kelupaan adalah sensor
finger print. Dengan sistem
unlock yang mendeteksi sidik jari,
ponsel Anda lebih terlindung dari
tangan-tangan usil yang hendak
mengobrak-abrik privasi Anda. Di
samping menghindari gangguan
privasi, membuka ponsel pun
menjadi lebih mudah dengan
sistem finger print ini.
Untuk informasi lebih lengkap
mengenai ponsel ini, Anda
dapat mengunjungi gerai Xiao
Mi yang berada di lantai dasar
Summarecon Mal Serpong. Selain
ponsel, Xiao Mi juga menjual
berbagai perangkat aksesori
handphone seperti headphone,
handsfree, powerbank, hingga
tongkat selfie.
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INTERMEZZO

Perayaan

M

DI BERBAGAI NEGARA

eskipun Oktoberfest
merupakan budaya yang
berasal dari Jerman,
perayaan Oktoberfest
tidak hanya diselenggarakan di
negara asalnya saja. Berbagai
negara di belahan dunia lainnya
juga mulai ikut merayakan keseruan
perayaan Festival Oktoberfest.
Berikut beberapa negara yang
turut merayakan Oktoberfest tiap
tahunnya :

Vietnam

Oktoberfest di Vietnam pertama kali diadakan pada tahun 1992 silam.
Melihat respon masyarakat Vietnam yang cukup antusias, Oktoberfest
pun langsung berhasil menjadi salah satu agenda acara tahunan
Vietnam. Bekerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Jerman di Vietnam,
Oktoberfest Vietnam tahun ini diadakan di dua kota berbeda, yaitu Hanoi
dan Saigon. Tidak hanya di kedua kota tersebut, kota lain seperti Ho Chi
Minh juga ikut menyelenggarakan perayaan Oktoberfest secara meriah.

Jepang

Dari sekian banyak kota yang
merayakan Oktoberfest, Yokohama
menjadi kota yang paling dinantinantikan. Wajar saja, dilihat dari
latar belakang sejarahnya, kota ini
memang merupakan pusat kegiatan
bisnis maupun perdagangan
internasional. Sehingga, penduduk
yang tinggal di daerah Yokohama
cenderung lebih terbuka terhadap
budaya asing. Tidak heran bila
akhirnya kota ini memiliki perayaan
Oktoberfest yang paling authentic
dibandingkan kota-kota lainnya.
Digelar di Yokohama Red Brick
Warehouse Event Space, Anda
dapat menikmati berbagai macam
bir khas Jerman juga Jepang. Selain
itu, atmosfer festival yang dibangun
pun mampu membuat Anda lupa
bahwa Anda masih berada di
Jepang.

Indonesia

Beberapa tahun terakhir, Oktoberfest pun mulai marak dirayakan
oleh orang-orang Indonesia. Berbagai hotel, restoran maupun pusat
perbelanjaan beramai-ramai mengadakan budaya Jerman ini. Contohnya
saja perayaan Oktoberfest yang digelar oleh Summarecon Mal Serpong
pada tanggal 28 Oktober mendatang. Berbagai makanan khas Jerman
seperti pretzel, bratwurst, apple struder dihidangkan sebagai pelengkap
dari bir Erdinger, Bintang dan Heineken. Sambil menyantap hidangan, band
Oktoberfest asal Jerman, Enzi’s Blasband akan memeriahkan suasana
Oktoberfest lewat penampilannya.

Nah, penasaran dengan keseruan Oktoberfest? Segera daftarkan diri Anda karena masih tersedia potongan
early bird sebesar 20% dari harga normal invitation Rp450.000,00. Jangan lupa ajak sahabat Anda agar
Oktoberfest semakin terasa seru!
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QUIZ

IKUTI
KUISNYA

get online
Untuk edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (lima) 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:
Jawab pertanyaan yang diberikan dan kirimkan jawaban Anda via email
1.
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 LVI – Co10rful 10th Anniversary

DAN MENANGKAN

VOUCHER
BELANJA!

Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sudah memasuki tahun ke berapa Oktoberfest diadakan
di Summarecon Mal Serpong?
2. Sebutkan minimal 5 artis yang akan memeriahkan event
Anniversary SMS!
3. Sebutkan 3 nama designer Indonesia yang turut meramaikan
New York Fashion Week!
4. Sebutkan konsep yang diusung oleh iPhone X kali ini!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 November 2017. Pemenang yang
beruntung akan diumumkan di SMSBlast edisi November 2017.
Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis
SMSBlast Edisi LV – September 2017

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

1.
2.
3.
4.
5.

Thea Rahma, 08131271 xxxx
Ammelia Novita Anggraeny, 0857 7191 xxxx
Ridwan Putut Wibowo, 0812 1009 xxxx
Muhammad Diki Ramadhan, 0898 6937 xxx
Albert I., 0813 1290 xxxx

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

you’ve got message
Halo redaksi SMSBlast,
Saya Shinta dari Pamulang. Terbilang cukup sering
berkunjung ke Summarecon Mal Serpong karena
lokasinya yang strategis untuk dijadikan tempat
berkumpul bersama teman-teman serta fasilitas nya
yang begitu baik memperhatikan kebutuhan pengunjung,
seperti hal nya fasilitas charging handphone yang ada
di dalam area Summarecon Mal Serpong. Saya pernah
menggunakan fasilitas tersebut dan begitu bermanfaat
terlebih untuk orang-orang yang akan menghabiskan
waktu lama di dalam mall tapi takut kehabisan baterai
handphone, karena bisa-bisa mati gaya dong. Saya tidak
begitu hafal letak dimana saya waktu itu menemukan
charging station. Apakah bisa diinfokan dimana saja
lokasi charging station tersebut? Terima kasih SMS telah
menjadi Mal yang sangat memperhatikan kenyamanan
pengunjungnya.

Halo Shinta
Terima kasih ya sudah menjadi pengunjung
setia Summarecon Mal Serpong. Betul sekali
bahwa di dalam area Summarecon Mal
Serpong menyediakan fasilitas charging station
untuk handphone dalam bentuk sebuah meja
yang berada di tiap lantainya. Lokasinya yaitu
di ground floor tepatnya di sebelah X.O Suki,
Lantai 1 ada di depan uniqlo dan Lantai 3
terdapat di depan origami. Dalam satu meja
charging station tersedia 6 titik charger yaitu
1 titik charger Nokia, 1 titik charger Apple, dan
4 titik charger Samsung. Semoga informasi ini
dapat membantu ya. Ditunggu ya kunjungankunjungan berikutnya.
Salam hangat,
Redaksi

Shinta, Pamulang.
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Life as Germans
Society

S

elama ini, Jerman selalu
diidentikan dengan klub
sepakbola ataupun perayaan
festival Oktoberfest nya.
Padahal, selain kedua hal tersebut,
Jerman juga memiliki berbagai
budaya unik lainnya. Berikut adalah
budaya-budaya unik orang Jerman
yang belum banyak orang ketahui:

Budaya Frauenfrühstück
Bila orang Indonesia memiliki budaya arisan, orang Jerman pun juga
memiliki budaya serupa. Frauenfrühstück yang merupakan gabungan dari
kata Frauen (perempuan) dan Frühstück (sarapan) adalah kegiatan sarapan
bersama yang dilakukan oleh para kaum perempuan saja. Setahun sekali,
perempuan Jerman akan mengundang teman-teman terdekatnya untuk
berkumpul dan sarapan bersama. Umumnya, jumlah mereka terdiri dari 6,
8, 10 atau 12 orang. Hal ini dikarenakan jumlah kursi yang tersedia di tiap
restoran umumnya berjumlah genap.

Satu Kali Makan Masakan
Hangat
Orang Jerman menyukai sesuatu
yang praktis. Bagi mereka,
memasak tiga kali dalam sehari
adalah hal yang merepotkan.
Maka dari itu, mayoritas ibu rumah
tangga hanya memasak makanan
pada siang hari saja. Selebihnya,
untuk makan pagi dan malam
mereka akan mengkonsumsi roti
dan sosis atau pergi makan keluar
di restoran.

Hewan Peliharaan Anjing
Dikenakan Pajak
Para pemilik anjing di Jerman
diharuskan untuk membayar
pajak serta memiliki sertifikasi izin
untuk memelihara anjing. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor,
salah satunya adalah potensi
bahaya yang ditimbulkan oleh
hewan tersebut. Selain itu, sang
anjing pun juga diharuskan untuk
memenuhi beberapa standarisasi
dari pemerintah untuk dikatakan
layak dipelihara.
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Waktu Tenang atau
Ruhezeit
Jerman menetapkan
waktu khusus yang
disebut sebagai ‘Ruhezeit’
atau ‘waktu tenang’.
Terdapat dua waktu
khusus yang tidak boleh
dilanggar oleh masyarakat
Jerman, yaitu antara
Jam 1 - 3 siang dan
jam 10 malam - 6 Pagi.
Selama jam-jam ini, warga
tidak boleh melakukan
aktivitas yang bersifat
mengganggu ketentraman
lingkungan. Terlepas dari
jam khusus ini, warga
hanya diperbolehkan
melakukan aktivitas yang
menimbulkan suara bising
selama satu jam saja.
Lebih dari batas waktu
tersebut, warga yang
merasa terganggu berhak
untuk melaporkan kepada
pihak yang berwajib.
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1 PERIODE SEPTEMBER 2017

PROMOTENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE OKTOBER 2017

LANTAI GF

LANTAI 1

C&F Perfume
• Disc. Up to 70%

Beauty Box
• Disc. up to 50% (item tertentu)

Mother Care
• Special offer buy 2 get 1 free
(selected nursery items)

Charles and Keith
• Disc. up to 50%

Vioni Living & VL Brio
• Sale 30% selected item.
Saint James
• Enjoy 20% OFF St James White
Platinum collection with min.
purchase of IDR 1.000.000.
Vivere
• Disc 25% + 10% + additional up to
IDR 1 MIO with BCA Card

KEEVE
• DISC UP TO 40%
Fulltime
• Discount 50% !! Selected item.
(di setiap Jumat-Minggu)
Sampai Penghabisan Stok
La Christie
• Sale up to 70%
Minimal
• SALE !! (selected items)

SHAGA
• Disc. up to 60% (accessories only)
• Until 30 Sept 2017

Pink Sugar
• Disc. up to 60%

PONDOK PUJIAN
• Disc. 50% untuk seluruh kaset rohani

Nike
• Disc. up to 40% (selected item)

QUICK SILVER
• Disc. 50%

VNC
• Slippers & sandals 2 for Rp 299.000

OPTIK MELAWAI
• Diskon hingga 20% untuk pembelian
Illustro Comfort, lensa kontak bening
dengan masa pemakaian 1 bulan. s/d
23 November 2017

Hammer
• Promo disc. 30% (setiap jumat-sabtu)
Hush Puppies
• Disc 20% untuk setiap pembelian 1
produk (shoes/bag/apparel)
• Disc 30% untuk setiap pembelian 2
produk (shoes/bag/apparel)
• Disc 40% untuk setiap pembelian
3 atau lebih produk (shoes/bag/
apparel)

Samuel & Kevin
• Disc 50%+20%
• S/d 15 Oktober 2017
Baleno
• Disc 50%+20%
• S/d 15 Oktober 2017

LANTAI 2
MOM & BAB
• Sale Up To 40%
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

Dynamic Natural
• Discount 40% Kue Basah pkl 18.00
• Discount 30% Roti Satuan pkl 20.00
• Berlaku s/d 31 Desember 2017
Solaria
• Disc 15% Credit Card Permata minimal
transaksi Rp. 150.000 s/d 28 Februari
2018
• Kredit & Debit Mandiri, Fiesta point
hemat hingga 50% berlaku s/d
Desember 2017
Sate Khas Senayan
• Setiap pembelian ketupat campur dengan
menggunakan BCA card free es blewah
• Lapar Malam Setiap hari mulai pukul 21.00
• Beli 2 porsi sate free ½ porsi sate ayam
daging dengan menggunakan kartu kredit
BCA
• s/d Desember 2017
Sagoo Kitchen
• Disc 10% Member SSC (Summarecon

Pizza Hut
• Duet Hemat Reguler Rp. 165.000 /
Large Rp. 220.000
• Menu Hebat Disc 50% berlaku senin
– jumat
• Credit Card May Bank Free Salad /
Pizza Personal Meat Lober Dengan Min
250.000
The Coffee Bean & Tea Leaf
• Mega Credit Card Disc 50% .
• T- Cash 10 % dan 50 % ( setiap hari
senin)
• BNI Card Buy 1 get 1
• Until September 2017
Tori Ichi
• BCA card disc 15% untuk semua jenis
set menu minimal Rp.100.000 (before
tax & service)

o

Starbucks
• BCA Card Free Up Size s/d Oktober
2017
• Pink Voice, beverage only 25 K s/d
Oktober 2017
• Line buy 1 get 1 . 13 Oktober 2017
• Tumbler Day. 22 - 23 Oktober 2017
A-PAW
• Setiap pembelian all item gratis ice tea
/ hot tea. S/d 30 November 2017
SECRET RECIPE
• BUY 1 GET 1 SLICE CAKE (SETIAP HARI
SENIN)
• Buy any slice cake get free coffee
or tea
• BUY 2 MAIN COURSE & 2 DRINKS GET
FREE ASLICE CAKE
• S/d OKTOBER 2017

Buccheri
• Buy 2 Get 1 Free *
Urban Club
• Disc. 50% selected items

2 PERIODE SEPTEMBER 2017
PANCIOUS PANCAKE
• Credit Card BNI Disc 20% min 350.000
(sebelum ppn) s/d 5 November 2017
• Disc 15% Pengguna Kartu Pelajar
min. 150.000 (sebelum ppn) s/d 30
November 2017
HONG TANG
• OUB card 25% minimal transaksi
100.000 s/d 31 Desember 2017
HAAGENDAZS
• Hari senin buy 1 get 1 dengan BCA
card. Berlaku s/d April 2018
• Join member Haagen Dazs / top up
dengan kartu kredit BCA dapat reward
50% dari nilai Top Up. Berlaku s/d
April 2018
• Telkomsel point 200 point @25.000.
Berlaku S/d 31 Desember 2017
MARUGAME UDON
• BCA Card Free Ocha / Lipton Setiap
Transaksi Rp 150.000
• Oktober 2017
MUJIGAE
• Paket Value Meal Rp. 30.000 (Spicy
Beef Bulgogi/Japchae/Original Beef
Bulgogi/Chicken Dakgalbi, Oden,
Pajeon, Rice, Kimchi, dan Ice Sweet
Jasmine Green Tea
• Oktober 2017
•
BENGAWAN SOLO
• Member Bengawan Solo (Disc 10% all
item, setiap tanggal 18 dibulan apa
saja buy 1 get 1, Senin – selasa free up
size, Rabu ladies day disc 30%)
• Sepanjang tahun 2017
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Serpong Club)
• S/D 31 DESEMBER 2017
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PAT BING SOO
• UOB minimal Rp. 200.000
mendapatkan free Bing Soo 1 (dine in)
& Honey / Spicy pop corn chicken
• Sepanjang tahun 2017
JAVA VILLAGE
• Buy 1 get 1 free desert (syarat dan
ketentuan berlaku) s/d 30 Desember
2017
POKA RIBS
• Happy Hour disc 20% senin – jumat
pukul 10.00 wib s/d 15.00 wib
• Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3
• Sepanjang tahun 2017
SAIGON DELIGHT
• Promo disc 20% all item Weekday
pukul 15.00 - 17.00 WIB
• Bintang Bucket isi 4 botol Rp 100.000
IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM
• Dim sum Fiesta Rp 9999 Snow Ice
Mango Rp. 8.000 (senin-jumat) pkl
15.00-18.00 WIB sepanjang tahun
2017
Sunny Side Up
• Setiap pembelian Omurice free ocha
s/d 31 Desember 2017
• BCA Card Disc 20% min 150.000
(sebelum ppn)

PIZZA MARZANO
• ANZ Disc 20% buy 1 get 1 untuk senin
& jumat
• Telkomsel buy 1 get 1
• BNI Disc 25 % min. Rp. 350.000
• Oktober 2017
Chir – Chir Fushion
• Bucket Special 200 K (Crispy Fried
Wing dan Heineken 5 botol)Telkomsel
buy 1 get 1
• Chir cream ber small beli 2 gratis 1
• Oktober 2017
Gyoza Bar
• Promo Ulang Tahun Oktober free 1
porsi Gyoza
• Heineken buy 4 get 1
• Beer Bintang buy 3 get 1
• Sun Miguel buy 3 get 1
• Geisha Kiss Sake Flavour Rp. 99.000 ++
Oktober 2017
COLD STONE
• Pay 1 free 2 untuk ukuran gotta
have it/mine/ours. 1-10 Oktober/
November/Desember’17
• Pay 1 free 2 every weekend size mine
dan ours Debit BNI buy 1 get 1 every
weekend. s/d 31 Januari 2018
• BNI Card Disc 40% min Rp. 100.000
dan disc 40% ice cream cake. Oktober
2017

Fish & Co
• ANZ min. 500.000 mendapatkan
potongan 100.000 s/d 30 November
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)
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)

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)
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
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)

Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) - 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-17)
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
Old Chanke (DGF-15) - 54204869
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) - 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) - 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) - 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) - 54200853

Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170) - 29310511
Tori Ichi (DGF- 02)
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03)
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

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

Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Shirley Beauty (1F-17E) – 29310719
/29543860
Shortcut Barbershop (1F-18C) - 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
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)
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
MI Home (GF-02) - 54204929
Miss Mondial (GF-223B) - 29310419
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
Star Studio (GF-238) - 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) - 29310530
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) - 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) - 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) - 2931 0517 / 2931 0518
Watsons (GF - 223A) 5465548

FIRST floor
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) - 29310466
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) - 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 / 29310678

Retail & Other Services

fashion

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

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

Food & Beverages
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
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Carl's Jr (DGF-21A) - 29310411
Chatime (2F-16) - 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) - 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707

Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) - 2931 0519
Frozen Express (2F-IC-09)
Gyoza Bar (DGF-205)
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660

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
Daniel Wellington & Olivia Burton (1F 1C - 06)
2931 0513 - 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) - 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Foot Gear (1F-17) - 54205450
Parama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gaudi (1F-16) – 29543828
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278

Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) - 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Someday ( 1F-31) - 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) - 2931 0703

The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The goods supply (1F-239&24) - 29310496 /
29310683
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) - 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) - 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 /
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

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

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

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

Food & Beverages
Food & Beverages
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second floor
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) - 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) - 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) - 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) - 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) –
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) - 29310478

Retail & Other Services
JBL (2F-08) - 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) - 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) - 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)

Telesindo (2F-245) - 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) - 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) - 5460866 / 5463198

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

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) - 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab (2F-236)

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

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

Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Okirobox (2F-01A)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15) 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
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) - 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) - 54204259
Chicken Rice (FC-09)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
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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)

OKTOBER 2017 - SMSBLAST Magazine

65

