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notes from editor

smsblast
67TH Edition
Penerbit
PT Summarecon Agung Tbk

Advisor

Board of Director
PT Summarecon Agung Tbk

Editor in Chief
Cut Meutia

S

Deputy Chief Editor

ummarecon Mal Serpong (SMS) tidak pernah berhenti menghadirkan
persembahan terbaik untuk pengunjung setianya. Masih dalam momentum
merayakan bertambah usianya, SMS menggelar beragam hiburan menarik khusus
untuk Anda. Selama sebelas hari di akhir minggu, Anda akan dihibur oleh beragam
musisi kebanggaan tanah air. Sebelumnya coba baca ulasan tentang event yang telah
berlangsung di Scientia Square Park, masih dalam momentum eforia Asian Games
2018 yaitu Indonesia Open Xteme Fest 2018, cek detail dalam rubrik Last Event.

Rulli Lazuardi

Pentingnya memperkenalkan bumi dan alam kepada se kecil sejak dini, Anda wajib
mengajak buah hati mengunjungi Arumdalu yang baru-baru ini dibuka di Scientia
Square Park, ada sunflower park-nya juga loh, cek detailnya di Intermezzo ya.

Art Director

Editor

I Made Regi Julian
Christina Manihuruk
Syari Fani
Abdu Maalikul
Muhammad Fachriza
Regina Caeli
al FIan adha

Documentation
Summarecon

SMSBlast edisi kali ini juga mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh sosok Rinaly
Yunardi yang membanggakan nama bangsa di kancah dunia fashion, Dewa Budjana
yang mengapresiasi pahlawan perempuan Bali lewat musiknya, hingga Hiroaki Kato,
warga Jepang yang mencintai seni Indonesia. Semuanya bisa Anda baca detailnya di
edisi Oktober ini.

Distribution
Manajemen
PT Summarecon Agung Tbk

Be Our Friends On
Summarecon Mal Serpong (SMS)

Mari bergabung bersama kami untuk merayakan semarak kegembiraan dan kado
ulang tahun yang menakjubkan persembahan spesial dalam rangkaian event yang
telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Persiapkan diri Anda, beberapa informasi
terbaru tentang mal favorit Anda telah terangkum khusus untuk Anda di SMSBlast ini.
Selamat Membaca SMSLovers….

@SMS_Serpong
sms_serpong
www.malserpong.com

Cut Meutia
Editor in Chief

Terimakasih kepada seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung terbitnya
SMSBlast Online Magazine. Dilarang mengopi sebagian atau seluruh isi dari majalah ini tanpa persetujuan
dan izin dari penerbit. Saran dan kritik kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com.
© copyright 2018.
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Photographer : Ely Ricardo
Models : Maurine & Geraldy
Stylist: Radhitio Anindhito
Make Up Artist : Nadya Naufel
Hair Do: Patricia Visser
Location: THE BARRELS,
Summarecon Mal Serpong

hot on sms

KESRUAN
PERAYAAN
ALA MASYARAKAT
JERMAN
DI SUMMARECON
MAL SERPONG

S

ummarecon Mal Serpong,
yang memiliki misi untuk
mengenalkan budaya sahabat,
kembali menghadirkan
festival terbesar khas Jerman,
Oktoberfest. Oktoberfest atau
biasa disebut Wiesn merupakan acara
yang paling terkenal di Jerman dan
diselenggarakan setiap tahun nya.
Perayaan terbesar masyarakat Munich

ini memang sudah mulai diadaptasi di
berbagai Negara, termasuk Indonesia.
Summarecon Mal Serpong mengadakan Oktoberfest sebagai bentuk
pertukaran budaya sahabat dan
mengenalkan budaya tetangga kepada
pengunjung setianya.
Pusat perhatian utama dari festival ini
adalah hidangan yang disajikan serta

alunan musik dan nyanyian sebagai
pelengkap dari perayaan festival ini.
Hidangan yang disuguhkan dalam
Oktoberfest pastinya berbagai jenis
bir dan makanan sajian khas otentik
Jerman, naah untuk di Summarecon
Mal Serpong tanpa menghilangkan
ciri khasnya yaitu menyajikan free flow
beer dan all you can eat makanan khas
Jerman ala Mama’s Restaurant.

Lebih dari satu dekade sudah Summarecon Mal Serpong
atau yang akrab disapa SMS menjadi sahabat keluarga Anda
dalam menyajikan tak hanya kebutuhan berbelanja namun
juga deretan hiburan dan aktivitas menarik untuk melengkapi
keseharian Anda.
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hot on sms

Sambil menikmati sajian makanan
yang ada, pengunjung ditemani
dengan gebrakan live music yang
menjadikan suasana Oktoberfest
lebih hidup dan meriah. Berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya,
Oktoberfest 2018 yang diadakan
pada tanggal 26 Oktober 2018
diadakan di area Parkir Selatan,
Summarecon Mal Serpong dengan
menggunakan tenda super besar
agar suasana yang terbangun be-

10

nar-benar mirip seperti perayaan
Oktoberfest di Munich .
Cukup dengan membayar mulai dari
550.000 rupiah, pengunjung dapat
merasakan suasana ala Jerman
tanpa harus jauh-jauh ke Negara
aslinya. Untuk invitation, pengunjung dapat membeli nya melalui
tiket.com, traveloka, gotix, dan
loket.com! Ada keunikan apa lagi ya
di Oktoberfest tahun depan?
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last EVENT
LAST
event
Setelah melewati masa
karantina dan latihan yang
rutin, pada 23 September
2018 lalu, Putri Pariwisata
Indonesia 2018 menggelar
“Final Talent Show” yang
bertempat di Broadway
Stage, Summarecon Mal
Serpong.

B

erbagai bakat ditunjukan oleh 38
peserta PPI 2018 diatas panggung,
seperti menari, bernyanyi, memainkan alat musik daerah, storytelling, dan
masih banyak lagi.

Talent Show
Putri Pariwisata
Indonesia

12
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Selain menunjukan bakatnya, para
peserta juga melakukan catwalk untuk
menunjukan pakaian daerah yang telah di
modifikasi dan evening gown yang mereka
miliki. Pada acara ini juga dipilih: 5 Best
Talent, 5 Photogenic, 5 Best Catwalk,
dan 5 Best Evening Gown dari ke-38
peserta yang menunjukan kebolehannya.
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last EVENT
LAST
event

Indonesia Open
Xtreme Fest 2018
S

cientia Square Park telah sukses menggelar
Indonesia Open Xtreme Fest (IOXC) 2018
yang bertema “Xtreme Action with Attitude”
yang bekerjasama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora)
dan Komunitas Xtreme Games Indonesia dan Asia
pada 28 – 30 September 2018 yang lalu. Acara
yang di buka dan diresmikan oleh Menteri Pemuda
dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora),
Bapak Imam Nahrawi, menggelar beberapa cabang
olahraga xtreme, diantaranya BMX Freestyle, Aggressive Inline, Freestyle Football, Freestyle Basketball,
Bboy Competition, Skateboard Competition, dan
Wall Climbing Competition. Sebanyak 380 Peserta
terdaftar dalam kompetisi ini yang diantaranya
dari 23 provinsi di Indonesia dan 10 negara lainnya
seperti Perancis, Malaysia, Jepang, Filipina, Rusia,
Singapura, Thailand, RRC, Taiwan, dan Brunei
Darussalam. Tidak tanggung-tanggung juga, total
hadiah dari IOXC 2018 ini adalah 600 juta rupiah!
Selamat untuk para pemenang ya...

Scientia R
Youth Fest
Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia
dan International Youth Day, Scientia
Square Park menggelar acara bertajuk
Scientia Youth Fest 2018. Acara ini
berlangsung mulai dari tanggal 17
Agustus – 30 September 2018.

angkaian Scientia Youth Fest 2018 dibuka dengan
Independence Family Amazing Race yang diadakan pada
tanggal 18 – 19 Agustus 2018, diikuti dengan Pets Day
Out pada tanggal 18 – 26 Agustus 2018. Para peserta dan
masyarakat sangat antusias dalam mengikuti aneka kegiatan
yang dilakukan selama bulan Agustus yang lalu.
Tidak kalah meriah, pada bulan September nya, Scientia Youth
Fest 2018 juga menghadirkan beragam kegiatan menarik.
Mulai dari Zumba Party sampai penampilan khas dari Endah
& Rhesa, Adhitia Sofyan, serta Kelompok Penerbang Roket
yang sukses menggebrak panggung Garden Walk di Scientia
Square Park. Pada tanggal 29 - 30 September 2018, terdapat
pula Indonesia Rare Disorders yang mengajarkan bagaimana
merawat dan memelihara hewan, storytelling oleh Rika AyoDi
dan Ayo Dongeng Indonesia, talkshow bertemakan “Service
& Therapy Animals are Proven to Make a Positive Different” oleh
Niesa Handayani, S.Psi, PGD dan Ibu Jenny Chandra Majo.
Rangkaian kegiatan juga lebih meriah dengan adanya acara
otomotif yang di gelar oleh Mobil123.com bertajuk Hot Deals
Carnaval.
Dalam rangkaian Scientia Yout Fest 2018, Scientia Square Park
juga menjadi tuan rumah dalam ajang Indonesia Open Xtreme
Competition (IOXC) 2018 yang bekerja sama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora)
dan Komunitas Xtreme Games Indonesia dan Asia lho! Semoga tujuan-tujuan dari rangkaian Scientia Youth Fest 2018 dapat
tersalurkan kepada setiap peserta serta masyarakat yang turut
memeriahkan rangkaian ini, khususnya para pemuda.
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Health and Beauty

Kembali Berkilau

Bersama

Your Bag Spa
Berbicara cantik, rupanya tak hanya tubuh yang wajib dirawat, tapi juga aksesoris
pendukung kecantikan itu sendiri, seperti tas dan sepatu. Your Bag Spa hadir
sebagai solusi yang dapat membantu barang-barang fashion seperti tas dan sepatu
kesayangan Anda tetap cantik terlihat seperti baru.

Cantik Ala

B

Tokyo

erdiri pada tahun 2016, Your Bag
Spa telah melayani pelanggan
yang tersebar di berbagai kota
besar seperti Bandung, Jakarta, Bekasi,
Denpasar dan Surabaya. Untuk
memudahkan pelanggan menikmati
jasa yang ditawarkan, Your Bag Spa
memperluas jangkauannya di wilayah
Tangerang dengan membuka cabang di
Summarecon Mal Serpong.

Belle

Jasa yang ditawarkan Your Bag Spa
antara lain cleaning, retouch, repair,
recolour, protecting, dan reshape. Your Bag
Spa sangat menjunjung nilai pelayanan,
yakni Professional, Safe, Skillful Resource
dan Tested Chemical yang menambah
kepercayaan customernya. Selain itu
Your Bag Spa terus berinovasi dan
mengikuti era digital dengan memakai
integrated online system yang dapat
memudahkan customer melakukan
tracking status barang mereka dan
menerima detail invoice via email beserta
foto barang milik customer.

Tak dipungkiri setiap wanita ingin tampil sempurna,
tak heran para wanita kini saling berlombalomba mencari cara agar selalu terlihat cantik.
Kesempurnaan dalam berpenampilan tak sekedar
hanya pada fashion semata, perawatan tubuh pun
menjadi satu diantara yang menjadi prioritas para
kaum hawa saat ini.

S

udah bukan rahasia lagi, kini para
perempuan gemar melakukan
perawatan, mulai dari facial,
sulam alis, hingga operasi
pembuatan lesung pipi. Hal
inilah yang membuat salah satu salon
kecantikan terkemuka asal Jepang, Tokyo
Belle hadir untuk para wanita yang ingin
mempercantik diri mereka.
Di Tokyo Belle, pengunjung bisa
melakukan berbagai perawatan yang
spesial. Bagaimana tidak, peralatan
perawatan seperti intensed pulsed light
atau IPL hair removal, langsung dibawa
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dari Negeri Sakura, Jepang.
Salah satu perawatan favorite di Tokyo
Belle adalah menghilangkan bulu-bulu di
tubuh dalam waktu singkat dan ampuh
dengan menggunakan laser. Selain
itu Tokyo Belle menawarkan eyelash
extension ala Jepang yang dikenal sangat
alami. Bulu mata akan disambung dan
ditempel satu persatu di bulu mata asli
dengan jarak dua mili meter sehingga
terlihat alami.
Perawatan lainnya yang tidak kalah
menjadi unggulan adalah Hikari Facial.
Facial yang dilakukan dengan teknik IPL

ini juga bisa menghilangkan bulu di wajah,
jerawat, dan juga menghilangkan keriput.
Satu hal yang harus Anda tahu, rasa
sakit saat di facial di salon biasa tidak
akan dirasakan di Tokyo Belle. Hal ini
dikarenakan Hikari Facial memiliki cara
khususya itu dengan memasukkan serum
asal Jepang kedalam kulit.

Ingin sepatu dan tas Anda bersih dan
berwarna seperti baru? Datang ke Your
Bag Spa, di Summarecon Mal Serpong,
tepatnya di basement SMS 1 ya!

Dengan harga yang sebanding dengan
hasil yang didapat, Tokyo Belle patut
dicoba bagi Anda yang sedang mencari
perawatan wajah. Tidak perlu jauh-jauh,
Tokyo Belle kini hadir di Summarecon
Mal Serpong!

oktober 2018 - SMSBLAST Magazine
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in style

Deretan Artis DuniA

Request
Karya

Aksesori
Rinaldy
Yunardi

I

alah Rinaldy Yunardi, desainer
aksesoris bergaya couture asal
Indonesia yang karya-karyanya
beragam dan telah dipakai oleh
deretan artis Hollywood. Pria
yang lahir 47 tahun silam ini
pertama kali berkiprah di dunia
fesyen internasional pada tahun
2016 berkat perkenalannya
dengan fashion designer asal
Singapura yang kini menetap di
Hong Kong, Faye Liu. Melalui
pertemuan tersebut, gerbang
dunia internasional Rinaldy
Yunardi terbuka.
Desainer yang akrab disapa
Yung Yung ini telah menciptakan
ratusan aksesoris keren dan
unik yang juga terbuat dari
bahan-bahan yang unik, kertas
daur ulang, paper clay, dan ijuk
misalnya. Karya-karyanya pun
bukan sekadar aksesoris yang
berguna untuk melengkapi
penampilan, namun memiliki
makna tertentu, seperti 33
rancangan set headpiece hasil
kolaborasinya dengan Tiero yang
melambangkan denyut jantung,
keramaian, dan lanskap kota
lengkap dengan nyala lampunya.
Berikut beberapa karya dan
pencapaian terbaik Rinaldy
Yunardi yang digunakan
oleh sederet artis dan diva
Hollywood yang dirangkum
khusus untuk SMSBlast edisi ini.
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Tak hanya menjadi tujuan
pasar bagi merek-merek
ternama internasional,
produk-produk dalam
negeri dan karya anak
bangsa pun kini semakin
banyak bermunculan
dengan kualitas yang tak
kalah saing dengan produk
luar negeri. Bahkan salah
seorang desainer tanah
air kini telah melebarkan
sayapnya di kancah
internasional loh.

Madonna pada Met Gala
2018
Diva Hollywood yang satu ini memang
terkenal dengan taste dan gaya fashion
yang sangat berkelas dan juga fenomenal.
Pada acara akbar Met Gala tahun ini,
dengan tema “Heavenly Bodies: Fashion
and the Catholic Imagination”, Madonna
mengenakan gaun rancangan Jean Paul
Gaultier berwarna hitam dan sebuah
mahkota berbentuk salib karya Yung
Yung. Tak hanya mahkota emas yang
ikonik, Madonna juga nampak memukau
dengan kalung rosario yang dirancang
oleh Rinaldy Yunardi, masih dengan
bertaburan salib.

Cassie pada Met Gala 2017
Penyanyi Amerika ini juga tampil dengan
anting rancangan Rinaldy Yunardi di ajang
Met Gala tahun 2017. Starburst earcuffs
tersebut melengkapi gaya simpel Cassie
yang kala itu dibalut gaun hitam berekor
panjang. Menariknya, aksesori tersebut
menyabet gelar “The Best Jewelry
and Accessories from The Met Gala
2017”. Keren ya? Anting ini juga sempat
dikenakan Gal Gadot pada sebuah
pemotretan.

Victoria Secret’s Fashion
Show 2017 Paris
Acara yang selalu ditunggu-tunggu
dari merek milik Victoria Beckham ini
ternyata turut menggandeng Rinaldy
Yunardi untuk merancang kostum para
VS Angels bersama fashion designer
ternama dunia, Tex Saverio.

Mariah Carey pada Paper
Mag
Pada sebuah pemotretan untuk majalah
Paper Mag, diva Amerika, Mariah Carey
juga mengenakan aksesori yang dirancang
oleh Yung Yung. Dalam kesempatan itu
Mariah Carey nampak stunning dengan
tiara perak milik Rinaldy.
Fiona Xie
Anda tentunya masih ingat dengan pemeran Kitty Pong dalam film Crazy
Rich Asians yang baru-baru ini diputar di bioskop, bukan? Beberapa
waktu lalu Rinaldy Yunardi mengunggah di akun instagram pribadinya
foto Fiona Xie dalam sebuah pemotretan menggunakan topi baret
bertabur kristal. Karya yang terlihat simpel namun gemerlap tersebut
membutuhkan waktu pembuatan selama tiga pekan.
Meskipun belum lama ia berkiprah di dunia fesyen internasional, namun
selama dua tahun Rinaldy Yunardi telah membuktikan kredibilitasnya
yang dibuktikan dengan banyaknya artis-artis dunia yang dengan sengaja
meminta desainer ini untuk membuatkan aksesoris untuk mereka. Berkat
karya-karyanya, Rinaldy Yunardi juga mendapatkan award pada ajang
World of WeareableArt (WOW) pada tahun 2017 di New Zealand
lho. Luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk mengenakan
aksesoris cantik Rinaldy Yunardi?
oktober 2018 - SMSBLAST Magazine
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fashion

Geraldy

Shirt & Pants
by STAR Department Store

Maurine

Tshirt, Jacket & Pants by J.rep

““Everything that’s
happening to you,
is what’s Suppose
to be happening to
you. So just relax.”
– Chris Martin–

Photographer : Ely Ricardo
Models : Maurine & Geraldy
Stylist: Radhitio Anindhito
Make Up Artist : Nadya Naufel
Hair Do: Patricia Visser

Burger King,
Summarecon Mal Serpong
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fashion

Revel Cafe,
Summarecon Mal Serpong

T Shirt by Coconut Island,
Summarecon Mal Serpong
Jacket & Pants by STAR
Department Store

Shirt, Pants & Sweater
by STAR Department Store

Revel Cafe,
Summarecon Mal Serpong

“The test of good manners
is to be patient with the
bad ones.”

“You may have to
fight a battle more
than once to win it.”
– Margaret Thatcher –

– Solomon Ibn Gabirol –
22
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fashion

“If I cannot do
great things, I can
do small things in a
great way.”
– Terry Mark –

Shirt, Sweater & Pants by
STAR Department Store

Try to be a rainbow in
someone else’s cloud.”
Stripe,
Summarecon Mal Serpong
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– Maya Angelou –

Stripe,
Summarecon Mal Serpong

Dress & Jacket by
STAR Department Store

oktober 2018 - SMSBLAST Magazine
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fashion
THE BARRELS,
Summarecon Mal Serpong

Shirt, T Shirt and Pants by Coconut
Island, Summarecon Mal Serpong

Shirt & Pants by J.rep,
Summarecon Mal Serpong

Shirt & Pants by J.rep

Shirt, T Shirt & Pants
by STAR Department Store

“A dream you
dream alone is
only a dream.
A dream you
dream together
is reality.”
– Yoko Ono –

“Be Happy with what
you have. Be Excited
about what you want..”
– Alan Cohen –

Cold Stone,
Summarecon Mal Serpong
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taste the food

Magal BBQ

Your Favourite
Korean BBQ
Restaurant yang menyajikan Korean BBQ kini tidak lagi sulit
ditemukan. Populernya budaya Korea ternyata tidak terbatas
pada hiburan music dan fashionnya saja, tetapi juga kulinernya,
maka tak heran restaurant Korea semakin mudah ditemukan.

S

alah satu ciri khas makanan
Korea adalah Korea BBQnya.
Bicara tentang Korean BBQ,
bagi Anda yang gemar berkuliner,
Magal BBQ bisa menjadi jawabannya. Magal merupakan singkatan dari
nama aslinya yaitu Mapogalmaegi.
Untuk memudahkan penyebutan,
kini masyarakat lebih mengenal
dengan nama Magal yang restonya
sudah tersebar di beberapa kota di
Indonesia.
Di Magal, pengunjung dapat
memilih beef atau pork sebagai
dagingnya dengan pilihan bumbu
yang beragam. Tenang saja, segala
alat yang digunakan untuk proses
pembuatan dan penyajian antara
beef dan pork dibedakan. Serunya,
pengunjung dapat membakar sendiri daging yang sudah dipesan melalui
panggangan yang sudah disediakan
di meja masing-masing.
Salah satu yang tidak boleh
ketinggalan adalah side dish yang
disajikan. Tidak hanya dagingnya
yang berkualitas, side dishnya pun
beragam dan memiliki kualitas yang
tidak diragukan lagi. Beberapa side
dish yang semakin melengkapi menu
utama di Magal antara lain macaroni
salad, pa-kimchi yaitu sejenis kimchi
dengan isian daun bawang, creamy
green salad, pancake, seaweed salad,
dan pastinya kimchi. Pengunjung
pun dapat merefill side dish yang
sudah habis.
Selain side dish, Magal juga menyediakan sayur yang biasa digunakan
untuk membungkus daging ala Korea sebelum dimakan. Magal tidak
hanya menyajikan daging saja, tetapi
makanan khas Korea lainnya seperti
sup kimchi, japchae, dan lainnya.
Sebagai hidangan dessert, Magal
memberikan pilihan kopi atau buah
yang dapat dinikmati pengunjung
secara free.
Penasaran mencicipi Magal? Kini
Magal hadir di area Flavour and
Field, Summarecon Mal Serpong!

28
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taste the food

Menikmati Alpukat

dengan Cara Berbeda

P

enggemar alpukat, rasanya wajib
mencicipi dessert yang satu ini,
Avocado Lovers. Jenis minuman
berbahan dasar buah alpukat ini sudah
banyak ditemukan dan menawarakan
berbagai menu dengan berbahan dasar
jus alpukat, dengan topping sebagai
pembedanya.
Jus Alpukat yang disajikan cenderung
agak kental. Uniknya, di dalam jus alpukat
tersebut diberi potongan kelapa muda
ditengahnya yang terkesan menjadi highlight
dari jus alpukat itu sendiri. Di atas jus nya
akan diberi potongan alpukat dan ditambah
dengan susu kental rasa coklat. Untuk
toppingnya, pengunjung dapat memilih
kopyor, durian, mangga, sirsak, dan
sebagainya.
Alpukat yang digunakan tentunya memiliki
kualitas yang sangat baik yang membuat jus
alpukat terasa segar. Kadar gula di dalam
jus aplukat pun tidak telalu banyak sehingga
tidak membuat bosan jika dikonsumsi
hingga habis. Pengunjung juga dapat
memilih 3 varian cup yaitu pas, single dan
lovers.
Dengan perpaduan antara alpukat yang
manis, potongan kelapa muda, dan
pilihan topping yang beragam, membuat
Avocado Lovers digemari para penikmat
alpukat. Selain harganya yang terjangkau,
Avocado Lovers memberikan pengalaman
menikmati jus alpukat dengan cara yang
berbeda.
Bagi kalian para pecinta alpukat yang
ingin merasakan uniknya jus alpukat khas
Avocado Lovers, yuk datang ke kedai
Avocado Lovers di Summarecon Mal
Serpong!

Restaurant yang menyajikan Korean BBQ kini tidak lagi sulit ditemukan. Populernya
budaya Korea ternyata tidak terbatas pada hiburan music dan fashionnya saja, tetapi juga
kulinernya, maka tak heran restaurant Korea semakin mudah ditemukan.
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family info

Dimulai dari mempersiapkan segala
macam peralatan yang dibutuhkan,
menjelaskan pengertian dari bercocok
tanam kepada anak dan memberikan
peran kepada anak dalam menentukan
hal apa saja yang dibutuhkan. Hal ini
dapat memicu anak untuk berfikir agar
lebih mempersiapkan segala hal sambil
menjelaskan bagaimana caranya untuk
menjaga bumi dari pemanasan global.
Lalu mengajarkan bagaimana cara menanam, merawat hingga menuai hasilnya.
Hal ini menyadarkan anak bagaimana
pentingnya menunggu hasil dari setiap
pekerjaan yang kita lakukan dan mengajarkan pentingnya dalam bersabar.
Sambil melakukan aktivitas bercocok
tanam, orang tua juga bisa menceritakan
dongeng tentang berbagai tumbuhan.
Anda bisa menceritakan kisah atau
dongeng tentang tumbuhan, seperti

kisah pohon baik yang memberikan
tempat berteduh untuk para hewan
burung, serangga, tupai, dan lainnya.
Anda juga bisa mengajarkan berbagai hal
yang terdapat di alam, misalnya seperti
kupu-kupu yang menghisap madu dari
bunga, cacing yang berguna bagi kesuburan tanah, lebah membantu proses
penyerbukan, dan lainnya. Dengan cara
ini, Anda juga sekaligus mengajarkan si
kecil untuk mengetahui betapa pentingnya penghijauan, dengan begitu si kecil
pun akan lebih peduli dengan lingkungan.
Arumdalu farm, sebuah fasilitas baru
di Scientia Square Park (SQP) yang
menyediakan kegiatan-kegiatan bercocok
tanam bagi orang tua dan anak. Dimulai
dari menyemai hingga panen berbagai
macam sayur dan tumbuhan. Tidak
lupa ada Sunflower Field, sebuah taman
bunga matahari yang sangat indah untuk
melakukan swafoto bersama.

Menjaga Bumi
Sambil Memperkuat
Hubungan Antar
Anak dan Orang Tua
Perubahan iklim atau pemanasan global tidak
dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran
lingkungan yang ada di Bumi. Meningkatnya
karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya
yang dikeluarkan karena pembakaran bahan
bakar fosil, pembukaan lahan pertanian, dan
aktivitas manusia lainnya yang menjadi sumber
utama dari pemanasan suhu panas global.
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S

alah satu caranya untuk mengembalikan suhu bumi menjadi
seperti sedia kala adalah dengan
menanam kembali hutan-hutan yang
sudah mulai gundul dan hal ini harus
sudah mulai ditanamkan kepada
anak-anak sejak dini agar mereka juga
terbiasa untuk senantiasa menjaga
dan mencintai Bumi.
Anak-anak adalah generasi penerus
bangsa. Saat anak diajarkan untuk
mencintai lingkungan, hal itu juga
membangun rasa hormat pada alam,
menjaga lingkungan dan tidak berperilaku merusak alam di kemudian hari.
Selain baik untuk menanamkan hal-hal
positif tersebut, tanpa disadari dalam
prosesnya akan mempererat ikatan
antar orang tua dan anak.
oktober 2018 - SMSBLAST Magazine
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let’s workout

takut dan tidak ada salahnya jika ingin
mengenalkannya kepada sang buah
hati, tentunya olahraga ini juga memiliki
banyak manfaat sama halnya dengan
olahraga lain.

Inline
Skate
Olahraga Ekstrim Dengan

Salah satu manfaat dari bermain Inline
Skate adalah dapat membantu pembakaran kalori yang lebih banyak. Ketika
kamu bermain sepatu roda selama satu
jam tentunya akan membakar kurang
lebih 500 kalori dalam tubuh. Apalagi dengan olahraga ini kamu dipaksa
bergerak sehingga membuat kamu
mengeluarkan keringat yang banyak
dan tentunya akan menyehatkan badan
kamu.

Banyak Manfaat!

Berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan tubuh kini sudah menjadi tren dikalangan
masyarkat Indonesia, khususnya para kaum Milenial. Selain baik untuk menjaga
kesehatan, olahraga juga menjadi sarana untuk refreshing bagi mereka.

M

asih ingat kan dengan pagelaran
olahraga ekstrim dari Kemenpora yang diadakan di Scientia
Square Park (SQP) lalu? Indonesia Open
X-Sport Championship atau IOXC 2018
berhasil meraih kesuksesan yang sangat
luar biasa, pasalnya IOXC kali ini diikuti
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oleh 380 peserta yang berasal dari 23
provinsi di Indonesia dan 10 negara
seperti Prancis, Malaysia, Jepang, Filipina,
Rusia, Singapura, Thailand, Republik
Rakyat China, Taiwan dan Brunei
Darussalam melampaui pagelaran IOXC
sebelumnya.

Pada ajang olahraga ekstrim yang ke
10 ini ada 7 cabang olahraga yang di
pertandingkan, antara lain BMX Freestyle,
Freestyle Football, Freestyle Basketball,
BBoy Competition, Skateboard Competition, dan Wall Climbing Competition serta
Aggressive Inline Skate. Nah pada ajang ini

Aggressive Inline Skate menjadi salah satu
Cabor yang mencuri perhatian, karena
aksi dari para atlit yang menunjukan kemampuan luar biasa di area perlombaan.
Banyak dari penonton yang merasa
bahwa olahraga ini menarik untuk
dicoba, terutama anak kecil. Namun
olahraga yang terbilang ekstrim ini harus
dilakukan dan diawasi oleh professional,
pasalnya jika tidak dilakukan dengan cara
yang benar dapat menimbulkan resiko
yang cukup berbahaya. Tapi tidak perlu

melatih konsentrasi dan syaraf motorik.
Nah ketika menggunakan sepatu roda
saat meluncur atau bergerak kamu harus memakai konsentrasi ekstra agar bisa
menjaga keseimbangan tubuh dan tidak
terjadi kesalahan atau jatuh pada saat
memainkannya. Selain itu juga bermain
sepatu roda sangat melatih kerja saraf
motorik kamu, karena otot-otot kaki,
tangan dan tubuh kamu bekerja secara
bersamaan.
Bagaimana? Tertarik kan untuk mencoba
olahraga yang satu ini? Yuk ikuti les-nya
bersama Bintang Inline Skate di SQP!!

Selain itu sudah pasti melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, yang bisa
membuat anda mudah jatuh dan cedera.
Memang di awal-awal pastinya kamu
akan kesulitan dan sering jatuh. Namun
itu hal yang wajar, dan nanti kamu akan
mendapatkan tambahan lain ketika
kamu sudah mahir. Jika kamu sudah
bisa menyeimbangkan tubuh kamu,
dengan sendirinya kamu juga bisa
melatih kelincahan dan juga koordinasi
tubuh kamu.
Bagi sang buah hati, belajar bermain
Inline skate sangat bagus karena dapat
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close up

“Queen Kanya” atau Ratu Kanya, adalah seorang raja
perempuan di Bali. Kanya yang memiliki nama lengkap
Ida I Dewa Agung Istri Kanya memimpin Bali dari
1814 sampai 1850. Sosok yang dijuluki “Ratu Perawan
Klungkung” itu memimpin perlawanan rakyat Klungkung
menentang invasi Belanda di Desa Kusamba.
Kala itu Belanda menjulukinya sebagai “Wanita Besi”.
Bersama Mangkubumi Dewa Agung Ketut Agung, Kanya
merancang penyerangan balasan terhadap Belanda di
Kusanegara yang berujung pada tewasnya pimpinan
ekspedisi Belanda, Mayor Jenderal AV Michiels.
Dibalik ketangguhannya tersebut, hingga saat ini Ida I
Dewa Agung Istri Kanya belum diakui sebagai pahlawan
nasional selayaknya Cut Nyak Dhien dari Aceh
atau Martha Christina Tiahahu dari Maluku. Melihat
kondisi tersebut, musisi berdarah Klungkung ini sengaja
menyelipkan sosok Ratu Kanya pada albumnya dengan
harapan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh siapa
itu Ratu Kanya dan namanya bisa diabadikan sebagai
pahlawan nasional.
Lagu tersebut akan menjadi salah satu materi dalam album
Mahandini yang rencananya dirilis pada Desember 2018.
Perilisan album Mahandini akan dilakukan dalam momen
konser tunggal Budjana yang bertajuk “Samuccaya”
di Jakarta akhir tahun ini. Menjelang konser tersebut,
Budjana menggelar tur “Samuccaya Roadshow to
Mahandini” di lima kota di Indonesia.

Apreasiasi Dewa Budjana Untuk
Pahlawan Perempuan Bali
Mungkin tak ada yang mengetahui, bahwa alunan musik tanpa lirik
yang dibawakan oleh musisi senior Dewa Budjana lewat karyanya
yang berjudul “Queen Kanya” memiliki makna mendalam mengenai
perjuangan pahlawan perempuan Bali.
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Pendidikan menjadi
fondasi penting bagi
perkembangan anak.
Tidak hanya sebagai
sarana belajar ilmu
pengetahuan dan
pengembangan potensi
anak, pendidikan
juga berperan dalam
pembangunan
karakter. Sayangnya,
pendidikan yang baik
dan berkualitas datang
dengan biaya yang tidak
murah. Melihat masih
banyak nya anak-anak
yang kurang beruntung,
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box office
3 DARA 2
Menjadi film lanjutan atau sekuel dari film 3 Dara, 3 Dara 2
kembali berkisah tentang tiga sahabat pria, yaknin Jay (Adipati
Dolken), Afandi (Tora Sudiro), dan Richard (Tanta Ginting)
yang kini terpaksa menjadi Ibu Rumah Tangga. Mengusung
genre romantic-comedy, pergantian peran di film ini diawali
oleh 3 dara yang mengalami kerugian bisnis, sehingga harus
tinggal di rumah Eyang Putri (Cut Mini). Selama di rumah
Eyang, para istri kembali bekerja kantoran, sementara para
suami bekerja di rumah. Dengan sifat Eyang yang galak, dan
asistennya yang tidak kalah menyebalkan, hari-hari di rumah
terasa seperti neraka. Apalagi kini 3 dara harus melaksanakan
pekerjaan ibu rumah tangga seperti belanja kebutuhan dapur,
membesihkan rumah, mencuci pakaian dan menyiapkan
makanan.

Sutradara
Produksi
Pemain

: Monty Tiwa
: MNC Pictures
: Tora Sudiro, Adipati Dolken, Tanta Ginting,
   Cut Mini, Dwi Sasono
SMALLFOOT
Smallfoot merupakan film ber-genre animation-comedy yang bercerita tentang
seorang Yeti, Migo (Channing Tatum) yang secara tidak sengaja bertemu dengan
manusia “smallfoot” di gunung es. Bagi kaum yeti, manusia merupakan legenda dan
makhluk aneh berkaki kecil. Untuk membuktikan kepada sukunya bahwa manusia itu
nyata – “smallfoot” itu ada, Migo memutuskan untuk pergi dari gunung es tempat
tinggalnya dan berpetualang sampai ke pemukiman penduduk. Diangkat dari sudut
pandang yang berbeda dan anti-mainstream, film ini bercerita tentang pertemanan,
keberanian dan penemuan.

Halloween
Halloween merupakan film ber-genre horror thriller yang melanjutkan
kisah dari film Halloween pertama (1970). Mengambil latar yang
berbeda, film dengan sub-genre slasher ini bericerita tentang psikopat,
Michael Meyers (Nick Castle) yang kembali meneror dan menghantui
penduduk setelah lepas dari penjara. Selamat dari aksi percobaan
pembunuhan yang dilakukan Myers 40 tahun lalu, Laurie Strode ( Jamie
Lee Curtis) menyiapkan diri untuk beradu dengan pembunuh bertopeng
tersebut. Menjadi satu-satunya yang selamat, Laurie harus mengerahkan
seluruh kemampuannya untuk melindungi warga Haddonfield, Illionis.
Terlebih lagi, ketika Myers kembali datang untuk menikam penduduk di
malam Halloween.
Sutradara`
Produksi
		
Pemain

: David Gordon Green
: Miramax, Blumhouse Productions,
Trancas International Film
: Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer,
  Virginia Gardner

Sutradara
Produksi :
Pemain

											
KESEMPATAN KEDUDA
		
Mengangkat genre comedy-drama, film Kesempatan Keduda bercerita tentang
Ken (Zizan Razak) dan Abi (Raffi Ahmad) yang secara tidak sengaja bertemu di
Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian mereka. Semenjak pertemuan
dan obrolan mereka di warung kopi, kedua pria yang baru menyandang status
sebagai seorang duda ini bersepakat untuk kembali menata hidup mereka dan
mendapatkan calon pengantin yang mereka idamkan. Keduanya pun mulai
jatuh cinta kepada Syafa (Cut Meyriska) dan Dianti (Marsha Aruan). Namun,
dibutuhkan kesungguhan dan usaha keras dari Ken dan Abi untuk membuktikan
cinta mereka kepada dua wanita tersebut, terlebih lagi dengan kemunculan sosok
artis Diego (Bastian Steel) di tengah hubungan.

Sutradara
Produksi		
Pemain
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: Karey Kirkpatrick
  Warner Animation Group, Zaftig Films
: Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Gina
  Rodroguez, LeBron James

: Awi Suryadi
: RA Pictures
: Raffi Ahmad, Zizan Razak, Cut
Meyriska, Marsha Aruan, Bastian Steel
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book store

EMINEM

music

Kuasai Tangga Lagu dengan ‘Kamikaze’ :

Rapper asal Amerika, Eminem, sukses memuncaki tangga lagu Inggris
melalui album terbarunya yang berjudul “Kamikaze”. Sembilan kali
menduduki posisi nomor satu di tangga lagu Inggris, rapper berusia
45 tahun itu sukses mencetak sejarah. Dengan total penjualan 55.000
unit di minggu pertama, album kejutan Eminem menjadi album dengan
penjualan keempat tercepat di tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa
rapper veteran ini belum kehilangan talenta dan karismanya dalam
industri musik. Tidak hanya di Inggris, album studio ke-10 milik Marshall
Bruce Mathers III ini juga memuncaki tangga lagu Amerika.
Eminem atau Marshall Mathers adalah rapper asal Amerika dibawah
label Dr. Dre. Eminem menjadi salah satu rapper berkulit putih yang
berhasil menangkal prasangka bahwa penyanyi rap harus berkulit
hitam. Album pertamanya di tahun 1999, The Slim Shady LP, berhasil
memenangkannya dua penghargaan Grammy dan empat penghargaan
MTV Video Music Awards. Pada tahun 2010, rapper kelahiran 17
Oktober ini membawa pulang penghargaan Grammy untuk Best Album
melalui Recovery. Sampai sekarang, Eminem terus berkarya di industri
musik. Bahkan, belum lama ini ia mengejutkan penggemarnya melalui
rilis album studio ke-10 miliknya, Kamikaze.

Rooftop Buddies

Penulis : Honey Dee
Penerbit : Gramedia Pustaka
Utama
Bercerita tentang Rie, seorang wanita yang
menderita penyakit kanker sehingga ia menganggap untuk apa berjuang melawan ganasnya
kanker yang pada ujungnya akan meninggal
juga. Rie berniat untuk mengakhiri hidupnya
dengan melompat dari gedung apartemen, ketika ia ingin melompat tiba-tiba terdengar suara
teriakan kepada Rie dari seorang laki-laki, Bree.
Rie menganggap Bree akan mencegahnya untuk
bunuh diri, tetapi nyatanya Bree juga memiliki
niat yang sama dengan Rie. Mereka pun sepakat
untuk melakukannya bersama-sama, mereka
berpikir jika masuk ke dunia kematian berdua,
mungkin semua jadi terasa lebih baik. Tetapi,
sebelum melakukan hal tersebut ada beberapa
hal yang perlu mereka selesaikan. Mereka
sepakat membantu menyelesaikan “utang” satu
sama lain, melihat kegelapan hidup masing-masing. Namun, saat Rie mulai mempertanyakan
keinginannya untuk mati, Bree malah kehilangan
satu-satunya harapan untuk hidup.
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Teardrop : Air Mata

Penulis : Lauren Kate
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Kesedihan karena ditinggal oleh orang yang
disayang sangatlah menyedihkan bagi Eureka.
Terutama ketika kecelakaan yang menimpa Eureka dan keluarganya yang menyebabkan ibunya
tenggelam dan meninggal. Eureka menjadi salah
satu korban yang selamat dari kecelakaan itu.
Walaupun Eureka selamat, ia berubah menjadi
orang yang tadinya ceria menjadi pemurung
dan ia bertanya-tanya mengapa dirinya bisa
selamat dari kecelakaan yang menimpanya. Hal
ini membuat ia ingin pergi jauh, namun Ander,
cowok bermata biru yang selalu ada kemanapun
Eureka pergi menahannya. Ander mengenalkan
ia tentang dongeng kuno gadis yang air matanya
sanggup membanjiri daratan dan menjadikannya
senuah lautan. Seketika, kecelakaan yang dialami
Eureka dulu dan kemunculan Ander memunculkan teka-teki yang membuat Eureka bertekad
untuk menguak misteri tersebut.

WINNER
& IKON
AKAN KE INDONESIA

Dua Boyband asal Korea ini Siap Menyapa Penggemar Indonesia :
Kabar gembira datang untuk para penggemar K-Pop (Korean-Pop) di Indonesia! Bersiaplah karena dua Korean boyband
asuhan YG Entertainment ini akan datang dan menyapa para fans
tanah air di bulan November 2018. Melalui akun resmi Mecima
Pro, selaku promotor, WINNER dan IKON akan melangsungkan
konser bertajuk Everywhere Tour dan Continue Tour di Jakarta,
tepatnya di kawasan Tennis Indoor Senayan di bulan November.
Tepatnya pada hari Sabtu, 17 November untuk WINNER dan
Minggu, 18 November untuk IKON.
Konser ini akan menjadi konser perdana bagi WINNER di Indonesia. Berbeda dengan IKON, yang telah beberapa kali menyapa
Ikonics Indonesia lewat konser IKONCERT: SHOWTIME di
tahun 2016 dan Saranghaeyo Indonesia di tahun 2017. Untuk
para inner circles (sebutan untuk fans WINNER) dan Ikonics
yang telah berhasil mendapatkan tiket, selamat ya!
oktober 2018 - SMSBLAST Magazine
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ON STAGE

Hiroaki
Kato
Orang Jepang
yang Cinta
Seni Indonesia

Lahir di Tokyo, 9 Maret 1983
silam, Hiroaki Kato adalah
penyanyi asal negeri sakura yang
kerap menyanyikan lagu-lagu
berbahasa Indonesia dan Jepang.
Perhatikan saja, jika sedang
menyanyi di Indonesia dia
akan menyanyikan lagu
dalam bahasa Jepang.
Sebaliknya kala di
Jepang, maka ia banyak
membawakan tembangtembang khas asli
Indonesia.

Pada suatu kesempatan di Yogyakarta,
Hiro berkenalan dengan Noe, yang
merupakan vokalis dari band Letto.
Hingga akhirnya, ia jadi sering nongkrong
di studio latihan Letto. Bahkan, Hiro juga
kerap menerjemahkan lagu-lagu Letto ke
dalam bahasa Jepang, termasuk Ruang
Rindu.
Selain lagu-lagu milik Letto, Hiro juga
telah menerjemahkan tembang Laskar
Pelangi yang dipopulerkan oleh
Nidji. Setelah kembali dari pertukaran
pelajar, Hiro kerap membawakan
beberapa lagu Indonesia dalam
penampilannya di kafe-kafe Jepang.
Menurutnya, warga Jepang kini sudah
mulai menyukai lagu-lagu pop Indonesia.
Hiro kini telah menjadi lulusan S2
Linguistik di Tokyo University of Foreign
Study. Ia juga kerap menjadi dosen
bahasa Indonesia di Sophia University
dan Oberin University yang berlokasi
Jepang.
Nah, SMSLovers, pada 25 November
mendatang, Anda bisa menyaksikan
langsung penampilan Hiroaki Kato di
panggung Broadway Summarecon Mal
Serpong. Hiro akan menjadi satu diantara
beberapa pengisi acara pada rangkaian
acara Anniversary Summarecon Mal
Serpong yang ke 11: MARVE11OUS, jadi
catat yah diagenda kalian, jangan sampai
kelewatan.

S

aat perhelatan Asian Games lalu, ia
membuat sebuah lagu yang dibawakan
pendangdut Via Vallen: Meraih Bintang
dalam Bahasa Jepang berjudul “Hoshi wo
Tsukame”. Pada penutupan Festival Film Internasional
Okinawa, Hiro berduet dengan vokalis Mocca, Arina
membawakan lagu berjudul Nada Sousou, yang aslinya
merupakan lagu Jepang. Nada Sousou dibawakan
dalam bahasa Indonesia.
Sosok yang sudah berkarier di dunia musik sejak
2005 ini, mengaku tertarik belajar bahasa Indonesia
karena jatuh cinta dengan karya-karya sastra Tanah
Air. Sewaktu ada kesempatan untuk mengikuti
pertukaran pelajar ke Universitas Gajah Mada (UGM)
di Yogyakarta pada 2006, Hiro langsung mengambilnya.
Jiwa nasionalis Hiro serta kecintaannya terhadap
bangsa Indonesia semakin bertambah ketika dirinya
berkunjung ke Yogyakarta.
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splash blash

community

Donald Santoso

Bangkit Kembali Untuk Meraih Mimpi!
Kemeriahan Asian
Games dan Asian
Para Games 2018
yang baru saja
selesai digelar di
Indonesia pada 2
September 2018 dan
13 Oktober 2018 lalu
merupakan pagelaran
olahraga bertaraf
Internasional yang
sangat sulit dilupakan
bagi para atlit
maupun masyarakat
Indonesia.

W

alaupun semarak Asian
Para Games tidak sebesar
Asian Games, namun
pagelaran yang diperuntukan bagi
Atlet Disabilitas ini tidak kalah seru
dan menginspirasi bagi para penonton.
Salah satu atlet disabilitas asal
Indonesia dari cabang olahraga
basket kursi roda adalah Donald
Santoso. Ia merupakan kapten tim
basket disabilitas sekaligus penggagas
permainan basket kursi roda Indonesia
yang memperkuat skuat Indonesia
di Asian Para Games 2018 mewakili
Indonesia lalu. Sosok Donald
Santoso mungkin masih asing di
telinga masyarakat Indonesia karena
ia besar di Amerika Serikat. Donald
menempuh pendidikan dari SD sampai
Strata 2 di negara Paman Sam.
Segalanya berjalan normal di
kehidupan Donald yang menyukai
basket sejak kecil, yang membuat

kemampuan basketnya terus
meningkat. Akan tetapi, ia mengalami
sebuah musibah yang membuat
kakinya cedera ligamen saat berusia
17tahun. Bagi kebanyakan atlet,
cedera ligamen bisa disembuhkan
dengan berbagai pengobatan seperti
operasi, akan tetapi Donald Santoso
memiliki nasib yang berbeda. Setelah
menjalani operasi selama enam kali,
ia justru gagal menjadi atlet basket
yang sempurna dikarenakan kegagalan
operasi yang dijalaninya.
Namun, musibah yang dialami oleh
Donald Santoso membuatnya tidak
putus asa dalam menjadi atlit basket, ia
“lahir” kembali dengan menghadirkan
basket di kursi roda sebagai salah satu
keahliannya. Kemahiran Donald dalam
bermain basket terutama tembakan
three-point sangat menunjukan
keahliannya yang membuat penonton
terpesona.

Komunitas Bunda Merah Putih
Trend Senam “Goyang Dayung Jokowi”

SMSLovers, yuk mari berkenalan dengan komunitas ibu-ibu super kekinian di era
saat ini, Komunitas Bunda Merah Putih (BMP). BMP belum lama ini mengadakan
kegiatan yang sangat menarik untuk mengajak masyarakat agar bisa hidup sehat,
yaitu “Goyang Dayung Jokowi”

A

nda pasti sudah
tidak asing lagi dong
dengan goyangan
yang di prakasai oleh
Presiden Joko Widodo
ketika ajang Pembukaan
Asian Games 2018 di
Jakarta kemarin. BMP
terinspirasi dari goyangan
itu dan menjadikannya
gerakan senam untuk
mengajak masyarakat agar
dapat berolahraga meski
memiliki kesibukan yang
padat. Gerakan “Goyang
Dayung Jokowi” ini sangat
mudah dilakukan seharihari, namun tetap mampu
membuat tubuh anda
menjadi lebih bugar.
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travelers

Gempita

Oktoberfest
Di Berbagai Belahan Dunia
Mulai pertengahan September hingga awal Oktober setiap
tahunnya berlangsung festival bir dan kuliner terbesar dan
paling terkenal di dunia bernama Oktoberfest. Festival yang
berasal dari kota Munchen di Bayern, Jerman ini menyediakan
bir, makanan khas Jerman, musik tradisional Jerman, dan
karnival biasanya dituangkan dalam wujud parade ala
Bavaria, bianglala, dan keseruan lainnya.

P

erayaan Oktoberfest di Jerman
sendiri menyajikan berbagai
sajian Bavaria dari ayam dan
babi panggang, kentang, roti,
mie keju, roti kentang, kubis merah,
keju mentega, dan berbagai jenis
sosis. Tentunya makanan ini dilengkapi
dengan bir, yang menjadi pusat
perhatian dalam festival ini. Gelas bir
yang disajikan biasanya berukuran
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1 liter dengan kandungan alkohol
sebesar 6%, lebih tinggi dari bir pada
umumnya.
Kini, Anda tidak perlu pergi jauhjauh ke Jerman untuk merasakan
Oktoberfest. Festival ini menyebarkan
semangatnya ke berbagai belahan
dunia dengan kemeriahan yang identik
dengan perayaan di Jerman.

Lokasi perayaan Oktoberfest pun
tidak hanya di dalam ruangan, seperti
hotel, bar atau restoran, melainkan
juga di luar ruangan, seperti taman,
sport hall dan pulau. Hal ini bertujuan
agar suasana lebih meriah dan dapat
diikuti oleh banyak orang. Nah, berikut
adalah beberapa lokasi pulau di dunia
yang bisa menjadi pilihan Anda dalam
merayakan Oktoberfest. Simak yuk!

Boracay, Filipina
Banyak wisatawan menyebut Pulau Boracay
sebagai Karibia ala Filipina. Ya, setibanya di
pulau ini, Anda akan melihat hamparan pasir
putih sehalus bedak, air laut biru yang jernih,
terumbu karang di dasar laut, dan hutan yang
hijau. Sempurna!
Pulau Boracay tergolong ekslusif karena
banyak hotel mewah dan pub yang menyajikan
kegemerlapan. Pulau ini memiliki pantai yang
menarik untuk dikunjungi, yaitu White Beach
dan Bulabog Beach.
White Beach merupakan pusat dari Boracay
dan tempat berkumpulnya wisatawan. Anda
bisa diving dan snorkeling di sekitar pantai. Pada
malam hari Anda dapat menikmati berbagai
hiburan malam di pantai ini. Mengunjungi bar
populer di pinggir pantai, minum vodka yang
tidak terbatas, makan makanan yang lezat
dengan harga terjangkau, diiringi dengan live
music, semalaman. Anda juga dapat menambah
jaringan pertemanan, karena banyak wisatawan
dari berbagai negara yang akan Anda temui.
Jika Anda tidak menyukai pesta dan ingin
suasana yang tenang, datanglah ke Bulabog
Beach. Di sini, pasirnya lebih putih, suasananya
lebih tenang karena jauh dari keramaian. Anda
dapat merebahkan diri di hamparan pasir
putih, berteduh di bawah pohon kelapa sambil
ditemani angin laut dan bermain kiteboarding.
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Koh Phangan,Thailand
Pulau ini sering disebut sebagai surga
para partygoers dan hedonis di Thailand.
Terletak di Teluk Thailand, di utara Ko
Samui dan di selatan Ko Tao. Pulau ini
besar, banyak area dan pantai yang bisa
Anda jelajahi. Namun, bagi Anda yang
mencari tempat pesta dan pantai, tidak
ada tempat yang lebih bagus selain Pantai
Haa Rin.
Di malam hari, pantai Haa Rin akan
dipenuhi oleh ribuan wisatawan yang
berpesta minum sambil
menonton penari api dan
berdansa semalaman. Selama
pesta berlangsung, Anda akan
menemukan makanan khas
Thailand berlimpah dengan
harga murah, minuman yang
tiada habisnya dan DJ yang
menghibur hingga pesta
berakhir. Di sekitar area

pantai, Anda akan menemukan para
seniman yang dapat melukis tubuh Anda
menggunakan cat glow-in-the-dark.
Setelah beberapa hari gila berpesta
minum, tentu Anda akan mencari
tempat yang memberikan ketenangan
dan kedamaian. Koh Phangan memiliki
berbagai pusat yoga dan kesehatan.
Anda juga dapat menikmati keindahan
pantai, mulai dari berjemur, bermain
di pantai, berenang di laut, hingga

menikmati keindahan warna matahari
terbenam. Salah satu tempat terbaik
untuk melihat matahari terbenam adalah
di Amsterdam Bar by Ao Playlaaem.
Pemandangannya luar biasa!
Bosan dengan pantai? Anda juga dapat
menyusuri jalur pendakian di pesisir
timur pulau menuju gunung tertinggi di
Khao Ra atau air terjun di The Phaeng
Waterfall National Park.

Gili Trawangan Lombok,
Indonesia
Selain Bali, Lombok juga menjadi salah satu
tempat wisata andalan di Indonesia. Untuk
merasakan pesta sepanjang malam di tepi
pantai, Anda bisa datang ke Gili Trawangan.
Tempat ini menyajikan aktivitas monoton namun
menyenangkan; makan, minum, pantai, pesta,
ulangi!
Banyak bar dan club yang setiap malam
mengadakan pesta di sekeliling pulau. Saat malam
datang, musik gegap-gempita terdengar meriah
seakan memanggil para wisatawan mendekat.
Lewat tengah malam, pesisir pantai mulai
dipadati. Bayangkan, Anda berada di pantai,
tengah malam, dengan sinar bulan dan musik
yang enak untuk bergoyang. Siapkan kostum
terbaikmu, nikmati pesta semalam suntuk. Jangan
pulang hingga mentari pagi terbit ya!
Itulah beberapa pulau yang bisa menjadi tempat
perayaan Oktoberfest. Pulau mana yang menjadi
pilihan Anda?
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Gadget

society

SUPERSIZED SMARTPHONE
DARI APPLE
Tidak pernah lelah untuk membuat terkejut para pecinta Gadget, perusahaan
teknologi bentukan Steve Jobs ini baru saja membuat berita yang mengejutkan.

P

ada 12 September 2018, Apple
resmi memperkenalkan tiga
iPhone terbaru, yaitu iPhone
XS, iPhone XS Max, dan iPhone
XR. Dikenal untuk selalu berinovasi
dari tipe-tipe iPhone sebelumnya,
Apple menghadirkan dual SIM berupa
satu SIM fisik dan e-SIM untuk ketiga
smartphone terbaru tersebut. Ketiganya
juga dilengkapi dengan layar anti debu
dan anti air, serta sensor berupa
face id, barometer, three axis
gyro, accelerometer,

proximity sensor, dan ambient light
sensor.
Menjadi penerus dari iPhone X, iPhone
XS dan XS Max berjalan menggunakan
prosesor A12 dengan arsitektur
7nm. Smartphone ini juga dilengkapi
dengan dual-camera wide dan tele
12 MP dengan fokus F/2.2 dan layar
OLED.
Layar

OLED merupakan layar super retina
yang dilengkapi dengan High Dynamic
Range (HDR) dan teknologi diode
pemancar cahaya organik. Dengan fitur
ini, tampilan layar akan menghasilkan
kontras dengan akurasi warna yang
tinggi. Perbedaan kedua varian terbaru
iPhone ini terletak di ukuran layar,
di mana iPhone XS memiliki layar
sebesar 5.8 inchi, sementara iPhone
XS Max sebesar 6.5 inchi. Apple
juga mengembangkan baterai dengan
ketahanan 30 menit lebih lama dan 1,5
jam lebih lama dari iPhone X untuk
iPhone XS dan XS Max.
Berbeda dengan iPhone XS dan
XS Max, iPhone XR merupakan
pengembangan dari iPhone 8. Walaupun
menjadi varian baru termurah, iPhone
XR tetap mencuri perhatian masyarakat
dengan tampilan yang mirip dengan
iPhone X yaitu layar LCD yang edge-toedge dan memiliki notch atau poni layar.
Tanpa kehadiran 3D Touch dan dualcamera, iPhone XR tetap menawarkan
performa serupa dengan varian
lainnya melalui rentang warna, tingkat
kecerahan, sensor sentuhan 120 Hz,
dan true tone. Untuk memaksimalkan
area layar, Apple juga menambah fitur
liquid retina dibagian lengkung pinggiran
layar.

Instagram Semakin
Canggih dengan
Fitur Terbaru
Pengguna Instagram tentunya sudah tidak
asing dengan fitur-fitur keren dan canggih
yang ada di Instagram

B

aru-baru ini, salah satu aplikasi
yang memiliki jumlah pengguna
aktif paling banyak di dunia ini
meluncurkan sebuah fitur baru
bernama ‘Nametag’ Nama ‘Nametag’
diambil dari tampilan fitur yang
mencantumkan nama atau username
dari pengguna. Fitur ‘Nametag’ berfungsi
untuk memudahkan pengguna Instagram
dalam mencari dan mengikuti (follow)
akun pengguna lain.
Posisi fitur ini berada di pilihan Menu
(tiga garis horizontal) pada sebuah akun
Instagram. Di situ, Anda bias membuat
Nametag sendiri yang menampilkan
sebuah kotak dengan username Anda.
Setelah jadi, Nametag tersebut dapat
disebarkan di berbagai akun sosial
media agar pengguna lain dapat
mengikuti (follow) akun Anda dengan
cara memindai (Scan). Yang menarik,
fitur Nametag juga memungkinkan untuk
mengkreasikan tampilannya sesuai
dengan keinginan seperti menggunakan
Emoji, Color, atau Selfie untuk dijadikan
sebagai background.

Emoji
Anda bisa mengganti background
dengan emoji yang diinginkan, seperti
Senyum, Sedih, Marah, atau emojiemoji lucu lainnya sesuai dengan
karakteristik atau Branding Akun
personal Anda.
Color
Apabila lebih suka yang simple, bisa
juga menggunakan Tema yang satu
ini. Pilihan berbagai warna favorit bisa
kamu gunakan untuk background.
Selfie
Yang lebih menarik Anda juga bisa
menjadikan selfie yang ditambahkan
dengan efek-efek lucu seperti
kacamata, kumis, dan sebagainya lho.
Jadi, mau seperti apa nametag Anda,
SMSLovers?

Nah, bagi kalian yang ingin memiliki
ketiga iPhone ini, iPhone XS dan XS
Max hadir dalam tiga varian warna,
yakni gold, silver, dan gray dengan tiga
konfigurasi memori dari 64 GB, 256
GB dan 512 GB. Sedangkan iPhone
XR hadir dalam varian warna yang
lebih banyak, yaitu hitam, putih, merah,
biru coral, dan kuning dengan tiga
konfirgurasi memori dari 64 GB, 128
GB, dan 256 GB. Kabarnya, tiga iPhone
terbaru ini akan muncul di Indonesia
pada bulan Desember 2018, jadi siapsiap ya SMSLovers!
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intermezzo

Kulineran Sekaligus
Berplesir Ala Arumdalu

Kopi kini sudah menjadi
salah satu minuman yang
banyak digandrungi oleh
semua kalangan dan tak
heran jika kedai kopi kini
dapat ditemukan dengan
mudah. Dengan konsep
yang berbeda, kedai kopi
semakin menjamur. Bagi
pecinta kopi, tidak ada
salahnya mencoba tempat
unik yang satu ini, yaitu One
Eighty coffee yang ada di
Bandung, Jawa Barat.

Ingin merasakan bersantap dengan suasana yang berbeda? Di Scientia Square Park,
Anda dapat menikmati waktu bersantai bersama keluarga dan sahabat dengan mecicipi
berbagai kuliner unik sekaligus ditemani dengan pemandangan hamparan bunga
matahari di Arumdalu Farm.

D

engan membayar tiket masuk
kedalam area Scientia Square
Park, pengunjung dapat sekaligus
singgah di Arumdalu Farm, yang dengan
mudah ditemukan karena bangunannya
yang berbeda dengan yang lain. Dengan
bangunan dikelilingi kaca mini sehingga
pengunjung dapat melihat pemandangan
langsung ketaman bunga matahari.
Di Arumdalu, pengunjung dapat mencicipi berbagai kuliner yang unik dan sehat
karena terbuat dari bahan-bahan berbahan dasar sayuran. Salah satu menu andalan adalah burger tempeh dan blue pea

tea. Keunikan burger tempeh ini terletak
pada daging dan sausnya, jika burger pada
umumnya menggunakan daging sapi,
burger ini menggunakan olahan tempe
sebagai bahan pengganti daging. Saus
pada burger ini pun homemade dengan
racikan khusus. Selain itu, pada burger
tempeh, Anda dapat menemukan tempe
goreng kering di dalamnya serta disajikan
bersama keripik ubi ungu yang garing.
Untuk jenis minumannya, menu favorite
pengunjung adalah blue pea tea atau teh
bunga telang. Sebelum diminum, Anda
bias memeras irisan jeruk nipis yang

telah disiapkan kedalam teh. Uniknya,
warna minuman yang semula biru
berubah menjadi ungu lho Selain burger
tempeh dan blue pea tea, Arumdalu
menyajikan menu lainnya dengan jenis
makanan healthy junk food.
Sambil menikmati kuliner khas Arumdalu, hamparan bunga matahari juga
menjadi ikon yang dapat dijadikan
area yang instagramable dan kekinian.
Sembari berkulineran, Anda dapat
berekreasi dengan suasana yang berbeda
ala Arumdalu!

Ngopi Sambil Berendam
di One Eighty Coffee

T

empatnya yang minimalis memiliki
keunikan dibandingkan kedai kopi
lain, yaitu pengunjung dapat menikmati kopi dengan merendamkan
kakinya kedalam kolam kecil di bawah meja
dan kursi tempat pengunjung duduk. One
Eighty Coffee sengaja menyediakan meja
dan kursi yang ditata di atas kolam kecil
dengan kedalaman hanya sekitar 20cm, jadi
tidak perlu takut untuk basah. Bagi pengunjung yang menggunkan pakaian hingga menutupi mata kaki, disarankan untuk digulung
terlebih dahulu atau akan beresiko basah.
Selain kopi, One Eighty Coffee juga menawarkan berbagai macam aneka makanan
yang mayoritas menu western food, tanpa
menghilangkan beberapa menu Asia.
Beberapa menu yang menjadi favorit adalah
Pizza Quatro Carni. Adonan pizza ini
tidak terlalu tipis, lumayan berisi tapi tidak
padat dan keras. Untuk toppingnya diberi
potongan sosis, chicken, beef bacon, onion,
dan mozzarella.
Seru juga ya, sambil bersantap, Anda
juga dapat merasakan pengalaman yang
berbeda. One Eighty Coffee buka pada
hari Senin hingga Kamis, dari pukul 08.00 –
23.00, dan khusus diakhir pekan One Eighty
coffee akan tutup sampai jam 12 belas
malam. Untuk hari hujan, area kolam akan
ditutup karena areanya bersifat outdoor.
Nah, jadi sudah tau kan kapan harus ke
One Eighty Coffee? Yuk, ajak keluarga dan
sahabat merasakan pengalaman unik ala
One Eighty Coffee!
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quiz

Edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (lima) orang yang beruntung untuk
memenangkan voucher belanja Summarecon Mal Serpong (SMS) masing- masing
sebesar Rp 150.000,-. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan dengan benar dan tepat.
Ketentuan:
1. Jawab pertanyaan dibawah ini dan kirimkan jawaban Anda melalui email ke
pr_malserpong@summarecon.com dengan format yaitu isi kolom Subjek
dengan judul subjek dibawah, sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai
kartu identitas, alamat, nomor telepon dan jawaban Anda.
2. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi
oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang kuis.
Subjek: SMSBlast LXVII – Scientia Square Park
Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan 2 nama atlit yang mengharumkan nama bangsa di ajang Asian Games
Sebutkan nama seniman Jepang yang menuliskan lagu berbahasa Jepang dan
dinyanyikan Via Vallen di perhelatan Asian Games yang lalu!
2. Sebutkan nama atlet disabilitas yang berjuang di ajang Asian Para Games 2018
yang diulas di SMSBlast edisi ini!
3. Sebutkan tanggal berapakah akan digelar perhelatan Reunian 80’s & 90’s
Legend!
4. Apa nama fitur terbaru Instagram yang baru-baru ini dirilis!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 11 November 2018. Pemenang yang beruntung akan diumumkan pada SMSBlast edisi November 2018.
* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Halo, Redaksi SMSBlast.
Perkenalkan, nama saya Clement dari Alam
Sutera. Salah satu mal yang sering saya kunjungi
Summarecon Mal Serpong loh! Menurut
saya SMS sangat lengkap dari segi kuliner,
pusat perbelanjaan dan juga tempat untuk
berolahraga yang membuat para pengunjung
merasa nyaman ketika berkunjung ke SMS.
Saya merupakan member dari salah satu gym
yang ada di SMS. Hampir setiap hari saya
datang ke SMS untuk berolahraga dengan
membawa kendaraan pribadi yaitu mobil.
Saya menghabiskan waktu yang lama untuk
berolahraga di tempat gym dan membuat
biaya parkir mobil saya semakin tinggi. Maka
dari itu saya ingin bertanya, apakah di SMS
menyediakan membership parking? Jika ada
bagaimana cara untuk daftar dan menjadi
member parking di SMS? Mohon informasinya
ya, Terima Kasih..
Clement,
Alam Sutera
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Terima Kasih telah menjadi
pengunjung setia SMS yang selalu
nyaman ketika berkunjung ke
SMS. Untuk membership parking
tentunya kami menyediakan bagi
pengunjung yang sering ke SMS
untuk melakukan aktifitas seperti
berolahraga, kulineran ataupun
belanja. Untuk informasi lebih
lanjut mengenai pendaftaran
membership parking, Clement bisa
datang ke Center Management
Office (CMO) yang berada di
lantai 3 ya. Semoga informasinya
bisa berguna dan membantu ya.
Terima Kasih.
Salam Hangat,
Redaksi
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get online

SMS _ Serpong
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PERIODE AGUSTUS 2018
LANTAI GF
The Face Shop
● Buy 1 Get 1 (Hanya dengan
Follow IG FaceShop)
Thai Alley
● Discount 10% For Student
Stripe
● Discount 50% For Selected
Item
Optik Melawai
● Get Voucher 40% (T&C)
C&F Parfume
● Save Up To IDR 500.000
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LANTAI 1
Gramedia
● BIG SALE Start Form Rp
10.000
Carlo Rino
● Enjoy Up To 50%
Polo
● Get Special Tumbler Polo
with Minimum Purchase Rp
75.000
Wakai
● Cash Back 20%

LANTAI 2
Bucherri
● Discount 50% On Second
Item
Revel Cafe
● Discount 15% untuk setiap
transaksi min 150K
Centro
● Exclusive Brand Sale Disc
Up To 50% (Start From Rp
49.900)
Time Zone
● Super Bonus 100%
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directory
Food & Beverages

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)
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
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
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856

PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20)
Chapayom (Bi-03)
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-)#)

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
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941

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)

Retail & Other Services
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
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

FIRST floor

Retail & Other Services

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)
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877

Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
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)
Nailtrix (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19a) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20a) – 5469430
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
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
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
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-10) – 5420 5020

Sports Station (1F-35) – 5464254
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

fashion

fashion
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

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bebek Garing (DGF-229)
Bengawan Solo (DGF-215)
– 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)
– 29310647 / 29310659
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11) – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)
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-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
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

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
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
Winslett Jewellery (1F-1C05)
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861

Food & Beverages
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Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Mango! (dgf - 19a)
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)

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

Sushi Tei (1F-215 - 217) – 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687
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second floor
Chatime (2F-16) – 54205422
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
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
Frozen Express (2F-IC-09)
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347

Food & Beverages

Retail & Other Services
Hello Station (2F-27B) – 5464 347
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
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437

Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
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

Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01)
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
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)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

second floor

Entertainment

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
Khaki Kakiku (2F - 1C06B)
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

SALSA FOOD CITY
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)

Food & Beverages
Aneka Citra Snack (2F-018)
Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
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)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
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Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-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
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
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
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
Ming Fa (2F-02A )
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Original Cake (2F-17) – 5472630
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)

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