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Be Our Friends On

  Summarecon Mal Serpong (SMS)

  @SMS_Serpong

  sms_serpong

  www.malserpong.com

SMSBlast edisi September kembali hadir dengan ragam kabar terkini yang 
informatif  dan menarik seputar mal favorit Anda, Summarecon Mal Serpong. 
Untuk topik utama dalam edisi ini akan mengulas secara detail tentang rangkaian 
program dan acara menyambut bertambahnya usia Summarecon Mal Serpong 

(SMS) yang ke-11 dalam event bertajuk Marve11ous 11th Anniversary.

Beberapa penampilan spektakular hadir untuk turut mengisi waktu luang pengunjung 
setia SMS mulai dari Talent Show Putri Pariwisata, Super Soccer Futsal Battle, 
MLD Stage Bus Jazz Tour, Raphsody Music School Annual Concert hingga annual 
event pertukaran budaya, Oktoberfest kembali hadir dalam momen ini. Keriaan 
lainnya yang menghiasi perayaan ulang tahun ini adalah “Eleven Escape Experience”, 
sebuah persembahan khusus SMS untuk para pelanggan setianya. Setiap Anda yang 
beruntung akan berkesempatan menikmati liburan impian ke-11 pilihan negara objek 
wisata terkenal di dunia. Setiap transaksi Anda menjadi tiket berlibur gratis kmenuju 
Singapore hingga ke Madrid. 

Ulasan detail tentang berbagai daerah wisata di 11 negara ini pun telah dirangkum 
hanya untuk Anda pada rubrik Travelers. Mari bergabung bersama kami untuk 
merayakan semarak kegembiraan dan kado ulang tahun yang menakjubkan 
persembahan spesial dari Summarecon Mal Serpong. Persiapkan diri Anda, beberapa 
tips dan info seputar perayaan ulang tahun telah terangkum khusus untuk Anda di 
SMSBlast Edisi September 2018. Selamat Membaca SMSLovers…. 
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Tabur Hiburan 
dan 

Hadiah Menarik 
dalam Kemeriahan

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.

Merayakan ulang tahunnya yang 
kesebelas, sajian istimewa akan 
kembali ditampilkan SMS melalui 

acara yang bertajuk Marve11ous: 
Eleven Escape Experience di 
bulan September hingga mengiringi 
momen menyambut akhir tahun 
yang selalu meriah dan memorable. 
Diawali dengan perhelatan Serpong 
Green Warrior Run atau SGWR 
2018 di tanggal 16 September 2018, 
masyarakat Tangerang dan sekitarnya 
akan ditantang untuk unjuk diri 
melalui kompetisi lari dengan konsep 

yang berbeda. SGWR juga sekaligus 
menjadi penutup acara akbar yang 
digelar tahunan oleh SMS yaitu Festival 
Kuliner Serpong (FKS) di kawasan hijau 
Summarecon Serpong.

Semarak suasana bertambah usia 
akan dilanjutkan dengan talent show 
oleh finalis Puteri Pariwisata Indonesia 
pada tanggal 23 September 2018 
yang menampilkan parade kostum 
Nusantara. Tak hanya budaya, SMS 
turut mengangkat semangat sportivitas 
melalui laga futsal andalan Djarum 

Super Soccer atau ‘Super Soccer Futsal 
Battle’. Aktivitas olahraga ini akan 
digelar di area parkir selatan SMS 
yang disulap menjadi lapangan semi-
indoor untuk mendukung kegiatan 
ini. Anda juga akan dibuat terpukau 
dengan alunan aransemen musik karya 
Rhapsody Music School di tanggal 29 
September 2018 dalam konser bertajuk 
‘Rhapsody Music School Annual Concert’ 
dan dilanjutkan dengan ‘O-Two Dance 
Showcase Vol. 10’ yang akan ditampilkan 
di Unity Stage SMS pada 7 Oktober 
2018.
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Bagi Anda yang memiliki hobi mencicipi 
makanan, Salsa Food City juga turut 
memeriahkan ulang tahun Summarecon 
Mal Serpong ke-11 melalui program 
Salsa SERU! pada 11 Oktober 2018 
mulai pukul 11.00 WIB. Pada program 
ini seluruh restoran di area Salsa Food 
City akan menyajikan satu menu 
terbaiknya dengan harga Rp 11 ribu saja 
bagi 100 pembeli pertama. Deretan 
musisi tanah air pun turut hadir dalam 
suguhan Marve11ous 11th Anniversary 
ini. Pada tanggal 20 Oktober 2018 mulai 
pukul 16.00 pengunjung setia SMS akan 
dihibur oleh MLDJazzProject season 2 
& 3, Kunto Aji, Pusakata, dan Nikita 
Dompas Bertiga pada pagelaran bertajuk 
‘MLD Stage Bus Jazz Tour’ di panggung 
Broadway, area Downtown Walk, 
Summarecon Mal Serpong.

Untuk memanjakan para pencinta 
seni, SMS menghadirkan pameran 
poster karya Agnieszka Ziemiszewska, 
seorang desainer grafis asal Polandia, 
yang berkolaborasi dengan mahasiswa 
program studi D1 Desain Komunikasi 
Visual (DKV) Pradita Institute. 
Berlangsung selama satu bulan penuh 
mulai 22 Oktober – 25 November 2018, 
hasil karya Agnieszka Ziemiszewska 
akan dipajang tersebar pada 11 titik 
di kawasan mal. Tak ketinggalan pula 
persembahan rutin SMS yang tahun ini 

menjadi tahun ke-12 kalinya digelar yaitu 
Oktoberfest 2018. Event pertukaran 
kebudayaan dengan negara Jerman 
ini akan menuntaskan kerinduan 
masyarakat dan khususnya ekspatriat 
akan pesta rakyat asal kota Munich ini. 
Masih di area parkir selatan SMS pada 
tanggal 26 Oktober 2018 mendatang, 
Oktoberfest juga akan semakin meriah 

dengan penampilan grup band rock serta 
sajian Free Flow Beer dan All You Can Eat 
German Buffet dengan membeli tiket 
mulai dari Rp 450.000,-.

Masih dalam dunia hiburan dan musik, 
Anda akan dihibur dengan penampilan 
spesial musisi tempo dulu loh. Sebut saja 
Memes, Yana Julio, Rita Efendy, Agus 

Wisman, Mus Mujiono, Adjie Soetama, 
Ratu Ira, Oddie Agam, Deddy Dhukun, 
Ikang Fauzi, dan Irianty Erningpraja 
akan mendukung dan memeriahkan 
anniversary SMS kali ini. Anda akan diajak 
bernostalgia dalam acara yang bertajuk 
‘Reunian 80’s, 90’s & Legend’ pada 17 
November 2018 dengan harga tiket 
mulai dari Rp 200.000,- dan akan ditutup 
dengan ‘Jazzphoria Hiroaki Kato’. Bintang 
tamu asal Jepang ini spesial dihadirkan 
oleh SMS untuk Anda pada tanggal 25 
November 2018 mulai pukul 15.00 
hingga 22.00 WIB.

Kemeriahan ulang tahun ke-11 
Summarecon Mal Serpong tak 
lengkap rasanya apabila tidak berbagi 
kebahagiaan dengan para pengunjung 
setia. Masih ada program belanja 
berhadiah bagi top shopper SMS yang 
bertajuk ‘Eleven Escape Experience’. 
Kapan lagi Anda berbelanja dan 
berkesempatan memenangkan hadiah 
liburan ke luar negeri gratis? Program 
ini akan mewujudkan impian Anda 
jalan-jalan ke salah satu dari sebelas 
kota destinasi wisata dunia ini yaitu 
Singapura, Bangkok, Hong Kong, Ho 

Chi Minh City, Seoul, Tokyo, Shanghai, 
Dubai, Sydney, Paris, Spanyol, hingga 
Madrid untuk sebelas orang pemenang 
yang beruntung. Anda cukup berbelanja 
dengan nominal tertentu, kemudian 
tukarkan dengan kupon yang nantinya 
akan diundi. Grand prize destinasi wisata 
tersebut akan diundi pada hari Sabtu, 8 
Desember 2018. Jadi, pastikan Anda ikut 
serta dalam memeriahkan ‘Marve11ous 
11th Anniversary’ dan menangkan pula 
hadiah-hadiah menariknya, hanya di 
Summarecon Mal Serpong.
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memasuki tahun ke delapan, summarecon mal serpong 
kembali menggelar perhelatan akbar yang paling 

ditunggu sepanjang tahun. setelah sukses dari tahun 
2011 sampai 2017, kini di tahun 2018 sms kembali 

menyuguhkan ragam kuliner dan budaya nusantara dari 
Bumi Borneo, pulau Kalimantan.

Bertajuk tema “Pesona Bumi 
Borneo”, FKS tahun ini 
dilaksanakan pada tanggal 16 

Agustus hingga 16 September 2018. 
Selain dengan kuliner dan budaya 
Kalimantan yang terinspirasi dari 
kota-kota besar pulau tersebut seperti 
Pontianak, Banjarmasin, Singkawang, 
dan juga Sambas, FKS tahun ini juga 
terbalut dengan dekorasi Kalimantan 
yang sangat khas di area parkir selatan 
SMS.

FKS juga dimeriahkan oleh musisi 
asal Kalimantan seperti Radja Band 
dan juga Element yang menemani 
pengunjung mencicipi kuliner bersama 
keluarga. Tidak hanya itu, penampilan 
musik dan tarian khas Borneo juga 
disuguhkan kepada pengunjung untuk 
memperkenalkan pesona kebudayaan 
khas Kalimantan tersebut seperti Tari 
Borneo dan Musik Sape.

Kemeriahan ini tidak luput karena SMS 
ingin memuaskan pengunjung setia, 
SMSLovers. Kira-kira tahun depan akan 
ada kuliner dari daerah apa ya? Yuk 
nantikan di tahun depan ya! 
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Dengan satu tahun hadirnya SOUQ Pasar Malam di Summarecon 
Mal Serpong, SOUQ mempersembahkan promo makan SERBU 
SPESIAL. Para pengunjung dapat membeli makanan atau minuman 
dengan hanya Rp. 11.000,- saja di semua tenant SOUQ Pasar 
Malam. Tidak dapat dipungkiri bahwa program ini cukup berhasil 
hingga mendatangkan banyaknya pengunjung. Semua jenis kuliner 
Nusantara seperti, pempek, soto, martabak, sate, dan masih 
banyak lagi di suguhkan hanya dengan harga Rp. 11.000,-. Makan 
kenyang, kantong aman. Selain itu juga, SOUQ bagi-bagi hadiah bagi 
pengunjung yang share keseruannya di sosial media dengan hastag 
#DirgahayuSOUQ. Selamat Ulang Tahun SOUQ!

Road to Soundrenalin telah singgah di Tangerang, 
tepatnya di Parkir Selatan Summarecon Digital Center, 
pada tanggal 12 Juli 2018. Menampilkan musisi lokal 
terbaik tanah air seperti The SIGIT, Endah n Rhesa, 
dan Sheila on 7. Acara ini sangat ramai dengan antusias 
pengunjung yang tiada hentinya hingga acara selesai. 

Kegiatan ini merupakan serangkaian acara menuju 
Festival Musik Soundrenaline yang akan di selenggarakan 
di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, pada 8-9 
September 2018.  Sukses terus ya Soundrenaline!

 

 
 

Promo Serbu 
di Dirgahayu SOUQ 
Pasar Malam

Road to Soundrenaline 
di SDC – SQP
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vicara tentang gerai kecantikan, May 
May Salon wajib dipertimbangkan. 
Dengan eksistensinya selama 42 

tahun, May May Salon membuktikan 
pelayanannya diakui oleh konsumen di 
industri Salon.

Berawal dari tiga bersaudara akan 
kecintaannya pada dunia kecantikan, 
membuat mereka berhasil mendapatkan 
prestasi di berbagai event hingga memiliki 
salon kecil. Melalui ketekunannya, May 
May Salon hingga kini telah membuka 13 
gerai yang tersebar di Jakarta, Tangerang 
dan Surabaya.

Berbeda dengan salon lainnya, May May 
Salon memiliki beberapa pelayanan 
unggulan antara lain 3D Digital Wave, 

mempercantik diri memang merupakan salah satu 
bentuk kepuasan diri setiap wanita, salah satunya 

dengan datang ke gerai kecantikan atau salon.

Permanent Blow, Hair Color, Hair 
Treatment, Make up, Lash Extension, 
Microblading Eyebrow dan Nail Service. 

Ditangani oleh tim yang profesional 
dan handal, May May Salon selalu 
mempertahankan visinya untuk tetap 
memberikan yang terbaik dengan 
berpegang teguh menjadi salon yang 

terbaik dan terdepan, yang selalu 
memberikan kepada pelanggan tiga hal 
yaitu best quality, best service, best value.

Kembali mengembangkan sayapnya, kini 
May May Salon hadir di Summarecon 
Mal Serpong lantai 2. Serangkaian promo 
menarik bertebaran, jadi buruan mampir 
yah!May May Salon

Your
ChoiCe
Best
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Dari tradisional 
Hingga edgY

Mengintip 
gaya BuSana
agnes Mo

tidak hanya 
menjadi 

penyanyi 
indonesia yang 

sukses go 
international, 

agnes monica 
juga kini dikenal 

sebagai ikon 
dalam dunia 

fashion.
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Sebagai seorang fashion entertainer, wanita yang dikenal 
dengan nama panggung Agnez Mo ini sering membawakan 
gaya busana yang edgy dan boyish. Menurutnya, gaya seperti 
ini sesuai dengan jati dirinya. Tidak berhenti pada ulasan 

majalah nasional saja, penyanyi kelahiran Jakarta ini bahkan dilirik 
oleh majalah fesyen ternama Amerika yakni VOGUE. Selain tampil 
di salah satu halaman VOGUE edisi Maret 2018, pelantun Coke 
Bottle ini juga pernah dibahas dalam artikel online majalah yang 
memiliki 23 edisi internasional ini terkait keberhasilannya di kancah 
internasional.  
Berikut beberapa gaya Agnez Mo yang disanjung oleh VOGUE 
Amerika. 

BusAnA BAtik
Melalui video klip Long As I Get Paid, penampilan Agnez dengan 
batik rancangan Anne Avantie sukses mencuri perhatian publik 
internasional. Dengan atasan model strapless batik warna hitam-
emas, cape motif  batik magenta yang menyapu lantai hingga sepatu 
heels beraksen batik, Agnez sukses menjadi headline di majalah 
VOGUE dengan judul “Is America Ready for Agnez Mo?”. Majalah 
yang dulunya adalah surat kabar mingguan ini memuji keberanian 
diva asal Indonesia ini dalam berbusana dan berdandan. Penyanyi 
berusia 32 tahun itu memang dikenal dengan keberaniannya dalam 
membuat gebrakan, sesuatu yang langka dalam diri selebriti. 

EDgy
Sebagai seorang bintang pop Indonesia yang sukses merambah 
ke luar negeri, gaya berbusana daily Agnez banyak dipengaruhi 
oleh selebriti dan fashion icon papan atas Amerika. Dengan 
jaket oversized, ripped jeans, atasan asimetris, dan aksesoris 
oversized, penyanyi berzodiak Cancer ini kerap menampilkan gaya 
peleburan hip-hop dengan merek-merek high end seperti Louis 
Vuitton, Alexander McQueen, dan lainnya. Menurut Agnez, gaya 
berpakaiannya tidak hanya menjadi pembeda, tetapi juga menjadi 
sarana baginya untuk menunjukan sisi otentik seorang Agnes 
Monica. 

Tertarik untuk ikutan mencoba style Agnez?



 
Poka Ribs, 

summaRecon mal seRPong

shAniA
Dress by STAR Department Store

“A day without 
laughter is  a day 

wasted .”
 – Charlie Chaplin–

LiE
Shirt, Pants & Jacket 
by STAR Department Store

Photographer  : Ely Ricardo
Models : Shania & Lie
Stylist: Radhitio Anindhito 
Make Up Artist : Nadya Naufel
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Dress by STAR 
Department Store

“How many cares 
one loses when one 
decides not to be 

something but to be 
someone .“

 – Coco Chanel –

Shirt by STAR Department Store  
Jacket by The Executive 
Pants by Star Department Store 

“L ife is  e ither a 
daring adventure 

or nothing .”
 – Hellen Keller – 

 
mamas geRman RestauRant, 
summaRecon mal seRPong 

 
mamas geRman RestauRant, 
summaRecon mal seRPong 
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Dress and Vest by 
STAR Department 

Store

Shirts and Pants by 
Salt N Pepper

“ I don’t  care how 
much I give to 

make others happy . 
It makes me happy 

too .” 
 – Terry Mark  –

“Creat iv ity is 
intel l igence having 

fun .”
 – Albert Einstein – 

 
excelso, 

summaRecon mal seRPong

 
excelso, 

summaRecon mal seRPong
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Shirt, Pants & Jacket by Salt N Pepper

Dress by Pink Sugar

Blouse & Skirt by Minimal
Shirt, Pants & Jacket by STAR 

Department Store

“ The secret of 
change is  to 

focus al l  of your 
energ y ,  not on 

f ight ing the o ld , 
but on bui lding 

the new.” 
 – Socrates –

“ The best 
revenge is 

massive success .” 
 – Frank Sinatra– 

 
Pancious Pancake,

 summaRecon mal seRPong

 
the Wine Place, 

summaRecon mal seRPong
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Bar.B.Q Indonesia
Try a unique dining experience at 

Untuk dapat diterima di Indonesia, 
Bar.B.Q menghadirkan model 
bisnis baru yaitu non-pork model 

dengan pilihan menu ala carte dan 
all you can eat. Dengan model self  
grilling dan ditambah saus khusus ala 
Bar.B.Q membuat hal ini menjadi 
pengalaman tersendiri bagi konsumen 
yang menikmatinya. Tidak hanya dapat 
memanggang daging nya sendiri, dalam 

satu tempat panggangan, konsumen juga 
dapat menikmati sup dengan kuah yang 
dapat di refill bebas yang telah disediakan 
oleh Bar.B.Q. 

Selain pengalaman baru dalam 
menikmati barbeque, Bar.B.Q selalu 
mengedepankan kualitas terbaik dalam 
pemilihan dagingnya. Dengan chef yang 
handal, Bar.B.Q memiliki beberapa 

daging terbaiknya seperti Long-Sliced 
Beef, and the Giant Rolled Beef, U.S. Short 
Rib, Beef  Tongue, and U.S. premium beef. 

Sudah tidak sabar ingin mencicipi 
kelezatan Bar.B.Q Plaza? Kini, Bar.B.Q 
Plaza hadir di Summarecon Mal Serpong, 
loh! Yuk, ajak sahabat dan keluarga ke 
Bar.B.Q Plaza!

mengadaptasi dari Japanese-style barbecue, Bar.B.q pertama kali dibuka di central plaza 
ladprao, thailand. secara konsisten memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumennya 
sejak tahun 2014, Bar.B.q kini telah sukses mengembangkan bisnis nya hingga 160 outlets 

yang tersebar di beberapa negara, salah satunya di indonesia.
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Tidak diragukan lagi, outlet makanan 
di bawah payung besar Imperial 
Grup memang menjadi primadona, 

salah satu nya adalah Lamian Palace. 
Berbeda dengan brand Imperial Grup 
lainnya, Lamian Palace memfokuskan diri 
pada varian menu lamian. Dengan harga 
yang terjangkau dan dengan kualitas mie 
terbaik, Lamian Palace menjadi salah satu 
alternatif  bagi Anda yang ingin mencicipi 
Lamian dengan pilihan rasa yang unik dan 
bervariatif, baik halal maupun non halal.

Tentunya, selain menu Lamian, 
konsumen dapat menikmanti berbagai 
menu lain seperti dimsum yang menjadi 
andalan Imperial Group, nasi goreng, 
mie goreng, dan menu sayuran lainnya. 
Seperti brand Imperial Grup lainnya, 
Lamian Palace dibuat dengan konsep 
open kitchen, dimana konsumen dapat 
melihat secara langsung pembuatan 
lamian yang nantinya akan disajikan ke 
meja konsumen. Dengan para koki yang 
sudah ahli di bidangnya, citarasa lamian 
yang dihasilkan tidak perlu diragukan lagi. 

Selain makanannya yang enak, Lamian 
Palace mengusung tema yang santai 
dengan desain yang minimalis yang 
membuat pengunjung betah untuk 
berlama-lama di Lamian Palace. 

Outlet Lamian Palace yang telah tersebar 
di Jakarta, kini kembali melebarkan 
sayapnya ke Summarecon Mal Serpong! 
Jadi, tunggu apa lagi? Tidak perlu jauh-
jauh mencari lamian terbaik, cukup 
datang ke Lamian Palace Summarecon 
Mal Serpong!

Menikmati Kelezatan 
Kualitas Terbaik 
Chinesse Food di 
LAMiAn 
PALACE

mengadaptasi dari Japanese-style barbecue, Bar.B.q pertama 
kali dibuka di central plaza ladprao, thailand. secara konsisten 

memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumennya sejak 
tahun 2014, Bar.B.q kini telah sukses mengembangkan bisnis 

nya hingga 160 outlets yang tersebar di beberapa negara, salah 
satunya di indonesia.
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di era global ini, kemampuan multibahasa atau multilingual 
menjadi hal yang penting. penguasaan lebih dari satu 
bahasa berpotensi menjadikan anak lebih cerdas 
dan berprestasi. anak jadi mampu memahami secara 
baik persepsi orang lain, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi.  

Multibahasa 
sejak Dini
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family info

Anak dengan kemampuan 
multilingual juga lebih 
mudah beradaptasi 
dengan lingkungan baru 

dan memiliki rasa ingin tahu yang 
tinggi. Hal ini membuat mereka 
lebih aktif  dalam bergaul dan 
lebih mudah dalam membangun 
hubungan dengan orang lain.

Para orang tua tidak perlu khawatir 
akan terjadinya keterlambatan 
berbicara (speech delay) atau 
kebingungan bahasa (code switching). 
Kedua hal tersebut merupakan 
bagian dari proses anak untuk 
menguasai kedua bahasa dengan 
baik. Yang penting ada komunikasi 
interaktif  dan proses pembelajaran 
yang konsisten.

Kini, banyak keluarga yang telah 
berlomba-lomba mengajarkan buah 
hatinya berbahasa di luar bahasa 
Indonesia, Bahasa Mandarin satu 
diantaranya. Bahasa Mandarin 
dikabarkan telah menjadi bahasa 
dunia setelah Bahasa Inggris. Bahasa 
tersebut juga sudah tidak sulit 
lagi untuk dipelajari di Indonesia, 
mengingat banyaknya lembaga 
pendidikan bahasa di kota-kota 
besar. 

Salah satunya adalah Caiming Mandarin 
Education Center yang menjadi bagian 
dari Learning Lab di Scientia Square Park. 
Caiming Mandarin Education Center 
dapat menjadi jembatan bagi para orang 
tua untuk belajar bersama buah hati. 
Caiming Mandarin Education Center 
juga terbuka untuk semua usia, jadi dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan usia si 
kecil.

Untuk dapat memaksimalkan 
kemampuan berbahasa Mandarin si kecil, 
Anda dapat berkunjung dan belajar di 
Caiming Education Center yang terletak 
di lantai 1 area Learning Lab - SDC 
Building, Gading Serpong.



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.

Tren Olahraga Baru Para 
Kaum Milenial

POund FiT

Jenis olahraga seperti Aerobik, 
Yoga, Pilates, Zumba, hingga 
Muay Thai menjadi pilihan 

yang paling disenangi oleh para 
kaum Milenial ini. Kini olahraga 
dengan metode baru pun muncul 
lagi untuk memberikan alternatif  
aktivitas fisik kaum urban di kota 
metropolitan, yaitu Pound Fit.

Pound fit merupakan olahraga 
hasil modifikasi yang 
mengombinasikan Kardio, Pilates 
dan Yoga dengan melakukan 
gerakan secara konstan layaknya 

menabuh drum. Olahraga ini 
biasanya dilakukan selama kurang 
lebih 45 menit, dengan dilengkapi 
alas olahraga dan sepasang ripstix. 
Untuk menambah keseruannya, 
olahraga Pound Fit ini diiringi 
dengan lagu yang bertempo 
cepat.

Tidak hanya seru untuk dilakukan, 
olahraga ini juga memiliki 
berbagai macam manfaat seperti, 
membakar lebih banyak kalori 
dalam tubuh, memperkuat dan 
memahat otot, ritme, koordinasi, 

timing, kecepatan, kelincahan, 
dan ketahanan tubuh juga dijamin 
bakal meningkat secara signifikan.

Selain itu, olahraga ini juga tidak 
memerlukan biaya yang mahal 
karena satu-satunya peralatan 
yang dibutuhkan hanya ripstix. 
Peralatan ini memiliki bentuk 
seperti stik drum, namun dibuat 
khusus untuk sesi latihan ini. Berat 
yang dimilikinya akan memaksa 
Anda tidak hanya bekerja pada 
otot-otot bahu, namun juga bisep, 
lengan depan, dan punggung.
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UNTUK MASA 
DEPAN BANGSA Andien Aisyah sebagai public figure 

yang peduli terhadap masalah ini, 
bekerjasama dengan komunitas 

sosial Sadari Sedari yang berfokus pada 
pendidikan.

Komunitas Sadari Sedari merupakan 
komunitas yang bertujuan untuk 
membantu pendidikan anak dan peduli 
lingkungan dengan menggelar sebuah 
garage sale yang 100% pendapatannya 
akan disumbangkan untuk pendidikan 
anak. Sederet bintang tanah air turut 
mendonasikan barang-barangnya untuk 
dijual, salah satunya penyanyi Andien 
Aisyah. 

Berawal dari buku karya Marie Kondo, 
Ibu dari satu putra ini memutuskan 
untuk berkolaborasi dengan Sadari 
Sedari dalam merangkai acara sosial 
bertemakan donasi untuk pendidikan. 
Berangkat dari ide tersebut, munculah 

BERSAMA ANDIEN, 

“Pasar RAiA: Sadari Sedari Bersama 
Andien Aisyah”. Acara garage sale ini 
menjadi acara penggalangan dana untuk 
keperluan pendidikan dan pembimbingan 
anak-anak asuh di wilayah DKI Jakarta 
dan Bandung. 

Pasar RAiA bersama Andien tidak 
hanya garage sale, tetapi juga dilengkapi 
dengan penampilan live music, pameran 
kecil serta bazzar kuliner dari beberapa 
tenan makanan dan minuman.  Sebagai 
penutup acara, Andien bersama 
komunitasnya juga mengadakan field trip 
bagi adik-adik asuh untuk memperluas 
ilmu pengetahuan mereka.  Kabarnya, 
acara garage sale ini akan digelar oleh 
Sadari Sedari setiap tahunnya. Jadi, 
bagi kalian yang ingin ikut berdonasi, 
komunitas Sadari Sedari selalu membuka 
tangan bagi kalian! 

#SemangatBerbagi

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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Sutradara : david Kerr
Produksi  : studio canal, working title films, 
universal pictures 
Pemain : rowan atkinson, olga Kurylenko, 
Ben miller, adam James,   emma  
thompson

Sutradara : Paul Feig
Produksi  : Feigco Entertainment, Lionsgate
Pemain  : Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, 
    Eric Johnson, Jean Smart

Sutradara : edwin
Produksi  : palari films
Pemain  : dian sastrowardoyo, nicholas   
     saputra, oka antara, hannah al rashid
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Merupakan seri ke-3 dari Johnny English 
Series. Film ber-genre comedy action 
ini bercerita kembalinya Agen Johnny 
English (Rowan Atkinson) setelah 
serangan ciber yang menyebabkan 
seluruh identitas mata-mata Inggris 
terbongkar. Menjadi satu-satunya agen 
yang identitasnya tidak diketahui, English 
harus kembali dari masa pensiunnya, untuk 
menjalankan misi rahasia, dan menemukan 
mastermind dibalik serangan. Disisi lain, sebagai 
mata-mata yang sudah ketinggalan jaman, English 
harus berhadapan dengan teknologi yang lebih 
modern untuk melawan berbagai trik canggih dari 
musuhnya. 

Diangkat dari novel karya Laksmi Pamuntjak yang rilis pada 
tahun 2014 lalu, Aruna dan Lidahnya bercerita tentang 
perjalanan kuliner Aruna (Dian Sastrowardoyo) bersama para 
sahabat-sahabatnya, Bono (Nicholas Saputra) dan Nadezha 
(Hannah Al Rashid), ketika menjalankan tugasnya dalam 
meneliti flu burung di Indonesia. Selain berkesempatan untuk 
mencicipi kekayaan kuliner lokal, Aruna juga bertemu kembali 
dengan mantan rekan kerjanya, Farish (Oka Antara). Tidak 
hanya kuliner, cinta dan pertemanan, film ini juga mencer-
minkan kisah perjalanan manusia dalam menemukan jawaban 
terkait kegelisahan hidup dan bagaimana bersatu di tengah 
perbedaan yang ada.

ARunA DAn LiDAhnyA

Final Score merupakan film ber-genre 
action crime yang bercerita tentang 
Michael Knox (Dave Bautista), seorang 
pensiunan tentara yang sedang menonton 
pertandingan sepak bola di Stadion West 
Ham. Di tengah pertandingan, sekelompok 
penjahat bersenjata datang dan menyandera 
semua orang yang ada di stadion.  Demi 
menyelamatkan 35 ribu jiwa, Michael 
harus mengerahkan seluruh kemampuan 
bersenjatanya untuk melawan para 
penjahat, terlebih lagi saat nyawa keponakan 
perempuannya pun ikut terancam.

Sutradara : scott mann
Produksi  : signature films, highland film Group, 
    sky cinema original films
Pemain  : pierce Brosnan, dave Bautista, ray stevenson, 
    Julian cheung

Final
sCore

A siMPLE FAVOR
Diadaptasi dari novel karya Darcey Bell, A Simple Favor berkisah tentang 
Stephanie Ward (Anna Kendrick), seorang ibu rumah tangga dan vlogger yang 
berusaha mencari tahu kebenaran dibalik sahabatnya yang hilang, Emily Nelson 
(Black Lively). Untuk memecahkan misteri dan teka-teki hilangnya Emily, 
Stephanie akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan suami Emily, Sean 
Nelson (Henry Golding). Bercerita dari tiga sudut pandang yang berbeda, film 
ber-genre thriller mystery ini penuh dengan tanda tanya dan plot twists, dalam 
perjalanan mengungkap siapa aktor yang terlibat dalam hilangnya Emily.



kunAng-kunAng 
DALAM kACA
Penulis: D.A. Dahlan
Penerbit: Bhuana ilmu 
Populer

Kisah tentang enam orang: 
Gibran, Arya, Dicky, Kevin, juga 
dua kakak beradik Ara dan Sinar 
yang menjalin persahabatan. 
Mereka mempunyai satu kebiasaan 
menarik, yaitu mengunjungi telaga 
dipenghujung hari untuk melihat 
pendar cahaya kunang-kunang. 
Telaga dan kunang-kunang seakan 
menjadi saksi kehidupan mereka. 
Novel ini tak hanya menyajikan 
persahabatan, tetapi juga cinta dan 
cita-cita.

sERi EDukAsi BRitAnniCA: gAyA 
DAn EnERgi
Penulis: Bombom story 
Penerbit: Bhuana ilmu Populer

Buku ini bercerita tentang Roun dan Seulgi yang harus 
mengikuti kelas tambahan Guru OK. Ternyata Guru Ok 
berasal dari masa depan, dia bertujuan untuk mengajarkan 
anak-anak agar mencintai dan menjaga lingkungan. Roun 
dan Seulgi dibawa menjelajah oleh Guru OK untuk 
mempelajari gaya dan energi. Seperti Hukum Newton, 
jenis-jenis Gerak, Energi Terbarukan, dan lain sebagainya. 
Mau tahu lebih lanjut? Yuk, baca bukunya! 

Seri Edukasi Britannica ini berbentuk komik edukasi 
yang materi sainsnya diambil dari Ensiklopedia Britannica. 
Penjelasannya dibuat ringan dan jelas sehingga mudah 
sekali untuk dimengerti. Banyak disertakan foto atau 
gambar penunjang dan dilengkapi secara  infografis tentang 
rangkuman isi buku.

Bali Reggae Star Festival 2018 
kembali digelar. Berlangsung 
selama dua hari, mulai dari tanggal 

29-30 September 2018, di Pantai 
Mertasari, Sanur, Bali. Acara ini akan 
menghadirkan 32 penampil untuk 
menghibur para pencinta musik Reggae. 
Pada perhelatan kali ini, terdapat 
dua musisi internasional yang akan 
berpartisipasi. Dua musisi tersebut 

yakni, Jamaica The Range dan Budak 
Nakal dari Malaysia. 

Sejak penyelenggaraan pertama, festival 
musik ini diadakan untuk mengajak 
para pecinta Reggae semangat berbagi 
untuk kelestarian lingkungan. Di 
awal pelaksanaanya, acara musik ini 
menggelar charity untuk membeli tong 
sampah yang dikirim ke beberapa 

daerah di Bali, terutama daerah area 
pantai. 

Kegiatan yang sudah ke-empat kalinya 
itu akan memberikan pesan sosial 
mengenai kebersihan lingkungan dan 
kepedulian terhadap sesama. Melalui 
acara ini, komunitas musik Reggae 
ingin mengingatkan kembali masyarakat 
untuk selalu menjaga kebersihan 
lingkungan. 

CherMisterius 

Kontribusi Reggae Untuk Lingkungan
Bali Reggae Star Festival 2018

Penyanyi Amerika Cher, mengumumkan akan merilis sebuah album baru 
pada September 2018. Digadang-gadang, album ini merupakan album ke-
26 penyanyi peraih Grammy Awards tersebut. 
Cher mengumumkan perilisan album barunya itu melalui akun media 
sosialnya. Namun, pelantun Believe tersebut tak memberikan tanggal 
resminya.

Cher adalah penyanyi Amerika keturunan Armenia. Ia memulai karier sejak 
dekade ‘60-an.  Album debutnya bertajuk All I Really Want to Do (1965). 
Perempuan 72 tahun ini dikenal   sebagai ‘Dewi Pop’ dan sebagai simbol 
kemandirian kaum hawa lantaran berhasil sukses di   industry yang kental 
akan dominasi laki-laki. Suara contralto milik Cher telah amat dikenal dan 
menjadi sebuah ciri khas dirinya, selain dari penampilannya yang eksentrik. 
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Endah n RhEsa

Buat kamu yang menggilai seorang 
Adhitia Sofyan, siap-siap yuk! Sebentar 
lagi, persisnya tanggal 15 September 
2018, di Garden Walk Stage, Scientia 

Square Park. Di sini penyanyi berusia 41 tahun 
ini akan tampil dalam rangkaian acara Scientia 
Youth Fest. Pada perhelatan Scientia Youth 
Fest nanti Adithia akan mengisi acara bersama 
Endah N Rhesa .   

Nama Adhitia mulai tenar ketika melantunkan 
lagunya, Adelaide Sky yang merupakan salah 
satu soundtrack untuk film Kambing Jantan 
The Movie. Adhitia merilis album perdananya, 
Quiet Down, dengan konsep Freemium. Ia 
menyediakan album ini untuk diunduh secara 
gratis di blog pribadinya, di samping album 
fisiknya.  Album keduanya pun , Forget Your 
Plans masih mengandalkan format akustik dan 
penjualan secara Freemium.  

Pada tahun 1999 Adhitia pernah memiliki proyek 
solo. Salah satunya pernah memuncaki   tangga 

lagu indie di radio Ardan FM Bandung. Namun 
karier bermusiknya tidak berlanjut, ia lebih fokus 
berkecimpung di industri periklanan dengan menjadi 
desainer grafis di Matari Advertising. 

Setelah cukup mapan di Virus Communications, 
Adhitia kembali ke hobi nya menjadi musisi. Dengan 
format akustik, ia mulai merekam beberapa lagu. 
EP (Extended Player) perdananya, I’m Not Getting 
Any Slimmer, So Here We Go..., dicetak 100 kopi, 
walaupun awalnya ia hanya menginginkan 20 kopi. 
Sisanya ia bagikan secara gratis dengan ongkos kirim 
ditanggung oleh Adhitia sendiri. 

Memang bukan rahasia lagi bahwa 
Duo suami-istri yang selalu 
kompak ini sejak dua tahun 
terakhir menjalankan usaha coffee 

shop yang mereka namakan “Ear House 
Coffe Shop”. Yang menarik disini, mereka 
turut menjadikan kaffee sebagai wadah 
untuk berkumpul dengan para musisi 
lainnya. Sedikit bocoran, tempat ngopi 
ini memiliki lantai dua yang mereka 
namakan EarSpace yang berfungsi 
sebagai tempat pembuatan video dan 
foto, juga ada Earstore dan Earmerce 

untuk penjualan merchandise. 

Tidak itu saja, sambil menjebolkan album 
kelimanya, mereka menjadikan Ear House 
Coffe Shop sebagai tempat berlangsungnya 
Festival Musik Rumah. Acara musik yang digelar 
pada tanggal 17 hingga 19 Agustus kemarin ini 

mendatangkan lima musisi setiap harinya.  

Selama ini, menurut Rhesa, Earhouse 
lebih banya didatangi komunitas. 

Para anggota komunitas yang 
sebagian besar adalah musisi 
ini merasa nyaman berkumpul 
disana. Keuntungan lainnya, 
pengunjung umum yang datang 
pun jadi bisa ikutan berbagi 
ilmu tentang musik.  

Ear House Project, 
Mengajak Masyarakat 
Mencintai Musik

AdHitiA
s o f ya n
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komunitas topi Bambu, Penjaga 
Peninggalan kota tangerang
sesuai dengan namanya topi Bambu merupakan topi yang dirangkai menggunakan 
anyaman bambu. mungkin banyak yang tidak menyadari bahkan lupa bahwa topi Bambu 
merupakan salah satu ikon dari Kabupaten tangerang. 

Kerajinan Topi Bambu telah menjadi 
khas kebudayaan Kabupaten 
Tangerang sejak era tahun 1800 

sampai awal tahun 1900an. Dijaman 
Hindia Belanda, produk Topi Bambu ini 
sangat populer bahkan sampai ke Eropa 
dan Amerika (umumnya di Amerika 
Latin), bahkan konon pemasarannya 
pernah merajai pasar di Negara Prancis.

Kini, sayangnya hanya tinggal sedikit 
tempat penjualan kerajinan Topi Bambu 
yang tersisa. Salah satunya terdapat di 
sebuah galeri daerah Cikupa, Tangerang. 
Galeri ini dikelola para Komunitas 
Topi Bambu Tangerang, yang di pimpin 
oleh Agus Hasanudin sebagai ketua 
komunitas ini. 

Awal terbentuknya komunitas 
Topi Bambu ini sendiri karena para 
anggotanya memiliki visi yang sama, 
yaitu ingin menyelamatkan salah 
satu ikon asli Kabupaten Tangerang. 
Untuk meregenerasi agar kerajinan 
Topi Bambu ini tetap di lestarikan, 
berbagai kegiatan pun dilakukan 
seperti memberikan pelatihan atau 
workshop kepada anak-anak sekolah. 
Tidak berhenti di situ, komunitas ini 
turut membuka peluang pemasaran 
Topi Bambu melalui bisnis online. Agus 
Hasanudin mengatakan, dengan menjual 
secara online sudah beberapa kali ia 
berhasil memasarkan produknya hingga 
ke Jepang. 

asian Games 2018, sebuah festival olahraga bertaraf international yang baru saja selesai 2 september 
2018 lalu ini, mencatatkan nilai sejarah yang berharga bagi bangsa indonesia. indonesia berhasil 

menjadi juara ke 4 dalam festival olahraga ini dan mampu melampaui rekor dari tahun-tahun 
sebelumnya. tapi tahukah kamu dibalik suksesnya indonesia meraih posisi ke 4 ada banyak sekali 

atlit yang berjuang keras dalam membawa nama baik indonesia, antara lain lindswell Kwok dan 
anthony Ginting. siapakah mereka? yuk simak!

Pebulutangkis Anthony Ginting sempat menjadi perbincangan 
masyarakat lewat pertarungan ketat pada final bulutangkis beregu 
putra Asian Games 2018 lalu. Demi mengharumkan nama bangsa, 

atlet kelahiran Cimahi ini harus menahan rasa sakit yang tidak terhingga 
di ujung set ke-3 ketika melawan China, Shi Yu Qi. Pada set pertama, 
Anthony berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 21 – 14, namun set 
kedua justru dikunci oleh Shi Yu Qi, yang menyebabkan dimainkannya set 
ke-3. Di babak rubber game ini lah, Anthony mengalami kram di kaki kiri 
yang cukup parah sehingga membutuhkan bantuan medis. 

Kembali ke lapangan dengan kaki pincang dan kaki kanan yang tidak bisa 
ditekuk, pebulutangkis kelahiran 20 Oktober 1996 ini harus memaksakan 
dirinya untuk terus bertanding. Anthony kembali mendapatkan perawatan 
dikarenakan kondisinya yang memburuk, namun ia diberikan kartu kuning 
oleh wasit karena dianggap menunda pertandingan. Sempat meminta 
time out tapi ditolak, di kedudukan 20 – 21, Anthony, yang tidak lagi kuat 
menahan cedera terpaksa mengakhiri pertandingan. Walaupun tidak 
berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia, perjuangan dan 
semangat Anthony hingga titik akhir pertandingan patut diapresiasi.

Shi Yu Qi, sebagai lawan dari Indonesia pun memberikan rasa hormatnya. 
Di akhir pertandingan, Shi menghampiri dan menjabat tangan Anthony 
untuk memberikan support. Shi sendiri menghargai usaha dan semangat 
yang dimiliki Anthony dalam membanggakan Indonesia hingga akhir 
pertandingan. Dengan kondisi cedera yang cukup berat, pebulutangkis 

Indonesia ini harus ditandu keluar lapangan. Teriakan “Ginting Hebat” dari 
supporter Indonesia pun memenuhi seluruh penjuru Istora Senayan.

Lindswell Kwok, Atlet wushu 
kelahiran Medan, Sumatera Utara 
ini memang telah mencatat berbagai 

prestasi di berbagai kejuaraan nasional 
dan internasional. Kali ini ia  kembali 
mempersembahkan medali emas bagi 
Indonesia di ajang Asian Games 2018. 
Pewushu putri ini berhasil mencetak total 
nilai tertinggi, 19,5 dalam kategori taijiquan 
dan taijijian putri. Peraihan medali emas di 
Asian Games 2018 Jakarta-Palembang ini 
menjadi medali emas pertamanya di ajang 
ini, setelah sebelumnya meraih medali 
perak di Asian Games 2014 Incheon.

Kesuksesan Lindswell sendiri didukung 
oleh kehadiran sang kakak, Iwan Kwok. 
Menjadi salah satu pengurus Pengurus 
Besar Wushu Indonesia (PB WI), Iwan 
menjadi sosok yang memperkenalkan seni 
bela diri tersebut kepada Lindswell. Atlet 
kelahiran 24 September 2991 ini juga sering 
memperhatikan actor Jackie Chan dan Jet 
Li.

Usai meraih medali emas di Asian Games 
2018, wanita 26 tahun ini akan pensiun 
dari dunia Wushu. Ia mengaku akan 
menggunakan waktunya untuk 
istirahat dan menyembuhkan 
cedera yang dimilikinya.

tAhAn LARA DEMi 
PERJuAngAn AsA

EMAs tERAkhiR DARi 
LinDsWELL untuk 
inDOnEsiA

Para   Pejuang    Indonesia
dikancah  olagraga
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tak biasa 
Wisata

Mancanegara

pengalaman mengunjungi 
tempat-tempat wisata di 
berbagai negara sangat 
menarik untuk dilakukan. 
apalagi kalau tempat wisata 
tersebut anti-mainstream, 
sehingga mengundang rasa 
penasaran para wisatawan 
mancanegara. nah, berikut ini 
11 tempat wisata mancanegara 
anti-mainstream yang bisa 
Anda kunjungi. Cekidot!

 

uniVERsAL stuDiOs 
singAPORE (uss),
Menjadi tempat wajib yang dikunjungi saat 
berada di Singapore, Universal Studios 
menawarkan wahana ekstrem Roller Coaster 
bernama Battlestar Galactica. Wahana Roller 
Coaster ini terdiri dari dua jenis, yaitu Human 
untuk trek berwarna merah dan Cylon untuk 
trek berwarna biru. Rasakan pengalaman yang 
tak terlupakan dengan mengawalinya dengan 
trek Human dilanjutkan dengan trek Cylon.

PAsAR REL kEREtA MAE kLOng 
- BAngkOk,
Pasar ini dikenal sebagai Pasar Siang Tai, yang 
dalam bahasa Thailand artinya mengancam 
nyawa. Kenapa disebut begitu? Karena kios-
kios di pasar ini dilintasi oleh rel kereta api. 
Setiap kereta api melewati rel, para pedagang 
akan sibuk membereskan barang dagangannya, 
melipat tenda kios dan menjauh dari rel kereta. 
Sungguh pengalaman berbelanja di pasar yang 
unik, bukan?

EVERLAnD thEME PARk - 
kOREA,
Ingin pacu adrenalinmu? Cobain deh Roller 
Coaster tertinggi ke-4 di dunia, T Express. 
Salah satu wahana di Everland Theme Park 
ini banyak diminati pengunjung yang suka 
menantang keberaniannya. Roller Coaster 
yang terbuat dari kayu ini memiliki turunan 
dengan kecuraman 77 derajat dan meluncur 
dengan kecepatan 104 km per jam. Siap-
siap sport jantung ya!

ngOng Ping CABLE CAR - 
hOng kOng,
Hong Kong memiliki cable car unik yang 
lantainya terbuat dari kaca lho! Jadi, Anda 
bisa lihat apa yang ada di bawahmu. Memang 
agak mengerikan ya. Tapi, pemandangan 
dari cable car ini sangat menakjubkan. Anda 
juga bisa mengambil gambar dengan leluasa dan 
bikin feed media sosial Anda jadi lebih cantik.

hA LOng BAy - ViEtnAM,
Meski memiliki lokasi yang jauh dari Ibukota 
Vietnam, Hanoi, Teluk Ha Long atau Ha Long 
Bay menjadi tempat favorit yang dikunjungi 
wisatawan. Memiliki lebih dari 1.600 pulau 
besar dan hampir 2.000 pulau batu kapur yang 
indah, tak heran jika teluk ini instagrammable. 
Teluk yang tak berpenghuni ini memiliki udara 
yang bersih dan alam yang murni. Biasanya 
para pengunjung memilih untuk bermalam di 
junkboat yang unik untuk menikmati wisata 
semalaman di teluk ini.
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Anda bisa berkunjung ke kota-kota idaman ini 
dengan mencoba peruntungan dalam program 
Eleven Escape Experience yang disuguhkan 
oleh Summarecon Mal Serpong (SMS) dalam 
merayakan hari jadinya yang ke sebelas. Cukup 
menjadi anggota dalam program belanja SMS, 
dengan bertransaksi senilai tertentu, Anda 
sudah memiliki kesempatan memenangkan 
tiket berlibur ke negara-negara ini. Ayo, segara 
bergabung.

MOBiL 2 CV - PARis,
Kalau Anda di Paris, Anda harus coba naik 
mobil Citroen 2 CV keliling Paris. Mobil antik 
khas Paris ini dapat disewa dengan atau tanpa 
sopir. Mobil antik berkapasitas 4 orang ini 
memiliki tampilan yang klasik namun tetap 
nyaman bagi penumpangnya. Atap mobil ini 
terbuka, sehingga penumpang dapat menikmati 
udara dan keindahan langit kota Paris.

REstORAn ROBOt - JEPAng,
Restoran unik ini berlokasi di Shinjuku. Di 
sini, para pengunjung akan dilayani oleh 
robot-robot canggih. Robot-robot tersebut 
akan menyuguhkan berbagai atraksi. Pelayan 
wanitanya juga berdandan dengan tema 
futuristik. Nuansa robotik dan lampu-lampu 
yang gemerlap memberikan pengalaman makan 
yang berbeda. Dalam kurun waktu tertentu, 
restoran ini selalu mengganti tema sehingga 
para pengunjung selalu penasaran dengan 
konsep baru yang ditawarkan.

AquAVEntuRE - DuBAi,
Berada di teluk The Leap of  Faith, 
wahana air ini pasti membuat tegang 
para penggunanya. Bayangkan saja, 
Anda akan meluncur ke dalam kolam 
yang berisi ikan-ikan hiu bergigi tajam. 
Seluncurannya yang curam, membuat 
meluncur menjadi cepat sekali, hingga 
Anda menembus kawanan hiu di tengah 
kolam. Jantung serasa mau copot! 
Ngeri banget ya? Tapi tenang, Anda 
akan tetap aman karena berada di 
dalam terowongan air yang tebal saat 
menyelam di kolam hiu ini.

skyWALk JinMAO tOWER - 
shAnghAi,
Berjalan di teras gedung tanpa atap dan pagar 
pada ketinggian ratusan meter menjadi salah 
satu wisata ekstrem yang wajib dicoba saat 
di Shanghai. Salah satu gedung tertinggi di 
China, Jinmao Tower, terdiri dari 88 lantai 
dengan total tinggi 420 meter. Lokasi Skywalk 
berada di lantai paling atas. Dari sini, terlihat 
pemandangan kota Shanghai dengan gedung-
gedung tinggi, sungai Huangpu yang mampu 
membelah kota dan aktivitas kota yang selalu 
sibuk.

LA PEDRERA CAsA MiLA - 
sPAnyOL,
Mau menikmati malam sambal diiringi music 
jazz? Ya, Anda harus datang ke La Pedrera. 
Di malam hari, atap La Pedrera Casa Mila 
yang merupakan bangunan mahakarya Gaudi, 
menyuguhkan pertunjukkan musik jazz. Para 
pengunjung dapat melihat pemandangan 
menakjubkan kota Barcelona di malam hari 
sambil meminum segelas sampanye. Sempurna!
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OPPO FinD X
BRings FutuRistiC 
FLAgshiP tO inDOnEsiA

FANtAStiS, 
sAMsung 
gALAXy nOtE 9!

Stylus S Pen merupakan inovasi terbaru dari 
Samsung Galaxy Note 9 yang bisa digunakan 
untuk menulis, menggambar di layar, mengambil 

tangkapan layar dengan tepat, S pen juga memiliki 
bluetooth yang bisa menjadi remote control smart-
phone Anda dan melakukan selfie menggunakan 
remote shutter yang terbenam di S Pen. Smartphone 
canggih ini pun didukung dengan kapasitas baterai 
yang cukup tinggi yaitu 4000 mAh yang diiringi oleh 
layar dengan Infinity Display 6,4 inci teknologi 3K 
(2.960x1.440 piksel) Super AMOLED.

Varian warna yang ditawarkan Samsung Galaxy 
Note 9 inipun cukup menarik yaitu Midnight Black, 
Metallic Copper, serta Ocean Blue yang diiringi 
dengan kualitas kamera yang setara dengan DSLR 
(lensa ganda 12MP dan super speed dual aperture 
f1.5 dan f2.4). Galaxy Note 9 hadir dengan dua 
varian penyimpanan yakni RAM 6GB memori 
internal 128GB dan RAM 8GB memori internal 
512GB bahkan kapasitas memori pun bisa 
diperbesar hingga 1TB dengan microSD card.

Tertarik dengan smartphone terbaru dari 
samsung yang menghadirkan fitur canggih 
ini? Kalian bisa melakukan pre-order 
Samsung Galaxy Note 9 di erafone atau 
di gerai resmi Samsung yang ada di Sum-
marecon Mal Serpong yaa

Hadir dengan desain layar bezelles 
dan tidak berponi, Oppo 
Find X semakin menunjukan 

eksistensinya di dunia gadget dengan 
desain futuristiknya. Tidak hanya layar 
yang bebas dari notch, Find X menjadi 
smartphone pertama Oppo yang 
mengusung layar dual-edged-curved, 
atau melengkung pada dua sisi.

Dengan bingkai yang tipis, Find X 
memiliki rasio screen-to-body sebesar 
93,8 persen. Walaupun begitu, Oppo 
membuat ruang tersembunyi di balik 
layar untuk kamera depan dan speaker 
telepon. Disebut sebagai futuristic 

menjadi salah satu merek 
smartphone yang berhasil 
mencuri pasar, kali ini oppo 
kembali menghadirkan 
smartphone yang dinilai 
futuristic, oppo find x. 

setelah sukses dengan smartphone 
terbarunya yaitu samsung Galaxy 
note 8, samsung terus berinovasi 
dengan merilis samsung Galaxy 
note 9 dengan keunggulan dan 
spesifikasi yang lebih tinggi dari 
smartphone lainnya yaitu memiliki 
stylus s pen.

flagship, Oppo menggunakan 
teknologi stealth 3D Camera atau 
modul kamera geser di dalam body. 
Di ruang tersembunyi tersebut, Find 
X menghadirkan pop-up camera atau 

kamera belakang tersembunyi 
dengan kamera depan 25 MP 
dan belakang ganda 16 MP + 
20 MP. Melalui fitur slider ini, 

kedua kamera akan tertarik 
keatas ketika kita membuka 

aplikasi kamera.

Tidak hanya desain 
panoramic arc dan teknologi 

3D stealth camera, Find 
X dilengkapi dengan fitur 
pengenalan wajah. Sistem 3D 

face key ini dilengkapi dengan 
15 ribu titik pengenal dan lampu 

infrared agar face recoginition tetap 
aktif  dalam kondisi gelap. Teknologi 
face key ini memiliki tingkat kesalahan 
1/1.000.000 dengan sistem unlock 
0,6 detik. Find X juga menjamin 
keamanan smartphone melalui 
sistem auto-retract dan lapisan Gorilla 
Glass 5 di depan dan belakang body 
perangkat. 

Hadir dengan RAM 8 GB dan 
media penyimpanan 256 GB, Oppo 
melengkapi spesifikasinya dengan 
baterai berkapasitas 3.730 mAh dan 
teknologi pengisian baterai cepat 
VOOC charge. Bagi kalian yang 
penasaran akan kecanggihan fitur 
Find X, kalian bisa melakukan pre-
order di gerai Oppo atau Erafone di 
Summarecon Mal Serpong.
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Disetiap kantor imigrasi kelas 
satu, kini selain bisa mendaftar 
antrian secara online, Anda juga 

sudah bisa memperbaharui paspor 
konvensional menjadi e-paspor. 

Mengapa harus e-paspor? Karena 
bisa membuat para pemegangnya 
mendapatkan Visa dengan mudah. Hal 
ini karena pendataan e-paspor sudah 
mengikuti standar International Civil 

Aviation Organization (ICAO). Standar 
ICAO telah diterapkan pada paspor 
di berbagai negara seperti Australia, 
Amerika Serikat, Inggris, hingga Jepang.
Tidak hanya mudah, bahkan beberapa 
Negara seperti Jepang membebaskan 
biaya Visa karenanya. 

Keuntungan lainnya adalah pemegang 
e-paspor tidak perlu berlelah-lelah 
antri di pos imigrasi yang ada di 

bandara. E-paspor memiliki chip 
berisikan data akurat meliputi sidik jari 
hingga bentuk wajah. Data ini berguna 
saat pemindaian paspor gerbang 
manual maupun gerbang otomatis. 
Dengan begitu juga data menjadi lebih 
aman dari pencurian, bahkan tidak bisa 
dipalsukan. Jadi sudah tahu kan mau 
pilih yang mana SMSLovers ? 

Paspor VS E-Paspor

mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, pemerintah tengah giat membenahi 
diri untuk memberikan kemudahan bagi para penduduknya. satu diantaranya adalah 
pelayanan pembuatan paspor elektronik atau e-paspor. 

Pesta memang menjadi salah 
satu hal menyenangkan 
yang sering ditunggu-tunggu. 
Pesta biasanya diadakan 

pada hari spesial untuk perayaan 
hal-hal tertentu. Mulai dari pesta 
ulang tahun, bridal shower, pesta 
pernikahan, baby shower, dan masih 
banyak lainnya. Tak hanya istimewa 
bagi orang yang mengadakan pesta, 
tema dan keseruan pesta juga 
menjadi hal yang sangat menarik 
bagi para tamu, mengingat suasana 
pada setiap acara yang berbeda-
beda dan memiliki ciri khas. Namun 
terkadang, menentukan konsep 
pesta merupakan hal yang cukup 
membingungkan.

Berikut ini adalah beberapa inspirasi 
konsep pesta yang baru-baru ini 
menjadi tren di kalangan masyarakat, 
terutama anak muda, yang bisa 
dicontek untuk dijadikan referensi 
tema pesta Anda :

thEMAtiC PARty
Tema pesta tematik dapat diterapkan 
dengan memilih teman tertentu 
misalnya menyadur dari film. 
Contohnya pesta dengan tema 
The Great Gatsby, Hogwarts, atau 
Disney. Konsep ini tentunya bisa 
diterapkan pada acara pesta segala 
umur mulai dari ulang tahun anak, 
remaja, bahkan pernikahan.

RustiC/OutDOOR
Bagi yang suka berpetualang mungkin 
akan lebih cocok memilih tema 

pesta ini. Dengan memanfaatkan 
ruang terbuka, tempat pesta yang 
sederhana seperti taman/lahan 
terbuka akan menjadi tetap keren 
dengan dekorasi nuansa kayu, 
tanaman hijau, dan aksesori dengan 
perpaduan warna putih, cokelat, dan 
hijau.

MusiC/nightLiFE PARty
Jenis pesta seperti ini kerap banyak 
dijumpai pada acara yang digelar oleh 
anak-anak muda masa kini. Biasanya, 
acara bertema music/nightlife 
ini bertempat di kafe atau bar. 
Rangkaian acara nya pun akan diiringi 
dengan live music. Selain itu, Anda 
masih tetap menambahkan dekorasi 
untuk memeriahkan suasana.

tROPiCAL PARty
Terlalu jauh untuk mengadakan 
pesta di tepi pantai? Anda dapat 
melakukannya baik di dalam maupun 
di luar ruangan. Yang diperlukan 
hanyalah dekorasi bertema tropical 
seperti kain pantai, bola dan balon 
warna-warni, floaties, serta dresscode 
baju pantai. Anda bisa menerapkan 
tema ini di pinggir kolam renang 
untuk mendapatkan ambience yang 
lebih kuat.

Nah, tak perlu bingung lagi untuk 
mengadakan pesta. Masih banyak 
lagi referensi tema pesta yang dapat 
diterapkan pada perayaan spesial, 
tren pesta di atas pun bisa di-mix 
dan dikembangkan lagi. Semoga 
membantu ya!

Merayakan Hari Spesial
dengan Tren Pesta Kekinian
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* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Juli 2018. 
Pemenang yang beruntung akan diumumkan pada SMSBlast edisi spesial 2018. 

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. 

suBJEk: sMsBLAst LXVi – MARVE11Ous AnniVERsARy

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.

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

3 orang pemenang yang berhasil  
pada kuis sMsBlast Edisi LXiV – Juni 2018

BERikut PERtAnyAAn untuk EDisi ini: 

1. Sebutkan 2 nama atlit yang mengharumkan nama bangsa di ajang Asian Games 
2018 kemarin!

2. Sebutkan minimal 4 negara yang menjadi tujuan wisata dalam program Eleven 
Escape Experience!

3. Sebutkan tanggal berapakah akan digelar perhelatan OKTOBERFEST 2018!
4. Apa saja nama restoran yang baru membuka outletnya di Summarecon Mal 

Serpong!

1. Febii Suryani , 0857 9877 xxxx
2. Firman Putra, 0838 6261 xxxx
3. Dean Fabi, 0812 8767 xxxx
4. Rebecca Asriani, 0852 2351 xxxx
5. Irwan Dazakaria, 0811 4774 xxx

Hai, Redaksi SMSBlast, Saya 
Rebecca dari Puri Indah. 
Saya dan keluarga sering 
berkunjung ke Summarecon 
Mal Serpong (SMS) terutama 
pada saat weekend.  Kami sering 
menghabiskan waktu kami di 
SMS untuk makan di Downtown 
Walk  sambil mendengarkan live 
music di panggung Unity, yang 
menurut kami sangat menghibur. 
Saya ingin bertanya, apakah live 
music diselenggarakan setiap 
hari? dan kira-kira mulai pukul 
berapa ya? Lalu, ketika kami ingin 
pulang ke rumah, kami parkir di 
basement mal, tetapi mal sudah 
tidak beraktifitas lagi, sedangkan 
Downtown Walk masih buka. 
Maka dari itu saya juga mau 
bertanya, Downtown Walk 
tutup pukul berapa ya? Mohon 
informasinya ya, Terima Kasih.

Rebecca, 
Puri indah

Nama-nama 10 orang pemenang yang berhasil pada 
kuis SMS Blast Special Edition 2018 dapat diihat di 
Instagram SMS yaitu @SMS_Serpong.
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Hallo, Rebecca,

Terima Kasih telah menjadi pengunjung setia SMS, sebagai tempat 
favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga anda. SMS 
setiap harinya mengadakan live music yang disusun dalam beberapa 
sesi dengan genre lagu yang berbeda-beda disetiap panggung. 

hari Minggu-kamis terdapat 2 sesi yaitu:
sesi pertama yang diadakan pukul 19.30-21.30 WIB
sesi kedua dimulai pukul 21.30-00.00. WIB 
Khusus weekend yaitu jumat dan sabtu: 
sesi pertama diadakan pukul 19.30-21.30 WIB
sesi kedua pukul 21.30-00.00 WIB
sesi ketiga pada pukul 00.30-02.30 WIB 
Live music diadakan di seluruh panggung yang ada di Downtown Walk 
SMS, yaitu di panggung Avenue, Unity dan Broadway. Khusus di Salsa 
Food City, live music diadakan setiap hari dengan satu sesi saja yaitu 
pukul 19.30-21.30 WIB. 

Setiap senin malam SMS menghadirkan komunitas band yang cukup 
terkenal yaitu “The Beatles Nights” yang selalu dinantikan SMSLovers 
dan sudah pasti akan selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung setia 
SMS.

Pada hari Minggu-Kamis Downtown Walk tutup pukul 00.00 WIB, 
sedangkan pada saat weekend tutup pukul 02.30 WIB. Untuk info 
detail atau mau tau promo dan event di SMS bisa follow media sosial 
@SMS_Serpong.

Salam Hangat,
Redaksi



SMS _ Serpong ssqpark
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 LAntAi gF                           

stripe                  
● Disc. Up to 50% 

C&F Parfume                                   
●	 Disc. Up to 70%

your Bag spa                                   
●	 Disc. 15% s/d 22 Juni 2018

st. James                                           
● Disc. Up to 70%

 LAntAi 1                            

Wacoal                                                
● Disc. Up to 70% (Selected 

item) s/d 30 Juni 2018

urban icon                                   
● Disc. Up to 30%

hush Puppies                                      
● Buy 1 Get 20%, Buy 2 Get 

30%, Buy 3 Get 40%

Wakai                                                 
● Buy 2 Get 50%

 LAntAi 2                                                

Play Works                                                            
● Get Special promo 

for Japanese Maer 
Disc. up to 28%, Super 
Tuesday,5,12,19,26,& 30 Juni

Lasona                                                 
● Cash Back 100%

hardware                                                             
● Disc. Up to 70%

  
PERIODE AGUSTUS 2018

PERIODE SEPTEMBER 2018

PERIODE SEPTEMBER 20182

1
Dynamic Bakery & CAkE                                                             

● Disc. 30% jam 6 sore untuk 
kue basah Disc. 20% untuk 
jam 8 malam untuk roti 
satuan

solaria                                                     
● Mandiri fiesta point disc 

hingga 20% s/d 31 juni 
2018Back 20 %. Min 
transaksi 30

● T-sel point 210 point ditukar 
dgn voucher 25.000 sampai

● Tcash cash back 20% min 
30.000 dengan mak cash 
back Rp. 20.000

Carls Jr                                                
● Friday is freeday ( portobello 

+ big chz )

Old Chang kee                                  
● buy 5 get 1 Puff

the Coffee Bean and tea 
Leaf                                           

● Disc 30% - 50% off bank 
Mega

Chopstix                                          
● OVO 10% Cash back
Fave 10% chas back

Mamas german                                         
● Heineken 4 botol 111.000
 Singha 3 botol 200.000
 konig ludwig 3 botol 

200.0000.

hop – hop Cafe                            
● Flazz Buy 1 Get 1 Setiap 

Selasa
● Setiap Hari Kecuali Hari 

Selasa Disc 30 % Dengan 
Enggunakan Flazz Berlogo 
Hop-Hop (Debit Gpn 
Disc.20%)

● Sakuku Rp.1,- Setiap Tanggal 
25 Untuk Varian Rasa

● Disc.50% Setiap Jumat 
Varian: Coklat Blend, 
Cappucino Blend, Lychee 
Tea, Bubble Gum, Milk Tea

● Disc. 15% All Varian Sabtu-
Kamis (Credit Bca Dan 
Flazz). Disc 15% All Varian 
Setiap Hari

Rasa                                                     
● Disc.50% Setiap Jumat 

Varian: Coklat Blend, 
Cappucino Blend, Lychee 
Tea, Bubble Gum, 

hemat untuk berdua

steak 21                                                      
● hemat untuk berdua

Milk tea                                                      
● Disc. 15% All Varian Sabtu-

Kamis (Credit Bca Dan 
Flazz). Disc 15% All Varian 
Setiap Hari

Pizza hut 21                                 
● Beli 1 gratis 1 14.00-17.00 

senin-jumat
● Triple Box 250.000

   

hAAgEnDAZs                                                      
● BCA buy 1 get 1 setiap senin
 Permata bank 15 %
 Sakuku 60%

Chir- Chir                                                     
● OVO 10% Cash back berupa 

point

Bengawan solo                                               
● Promo buy 1 get 1 weekday 

(khusus blended)
● Promo Brand Cookies 20 K

Excelso                                  
● BNI disc 30% s/d 31 agustus
● Bukopin Disc 30% ( Senin-

Kamis) Min.Transaksi 300.000 
Max.750.000 Sebelum Pb I

● Mandiri Disc 50% Debit 
Dan Credit Min.300.000 
Max.1.000.000 Setiap Hari 
Pukul 16.00-22.00

saigon Delight                                         
● UOB disc 20% min.350.000 

before tax service
● BNI disc 15% min.350.000 

before tax service s/d 
agustus

● Member saigon 10%
 OVO 10% Cash back

imperial kitchen                                          
● OVO cashback 10%

Warung leko                                         
● OVO 10% Cash back

Eastern kopi tm                                           
● OVO 10% Cash back setiap 

pembelian 10.000 setiap hari

Pancious                            
● Citibank Cashback 50%
● Promo 10% off dgn min.

pembelian 250.000
● Student card disc 15% ( 

min trans 150.000) senin-
jumat. Penukaran harus 
menggunakan kartu debit/
kredit (cashless)

● Penerimaan pembayaran 
OVO cash dan OVO points. 
Promo cashback OVO point 
10%

● Tukar poin telkomsel  400 
poin = 50.000, 80 poin = 
100.000

● Friend ship  minimal 

transaksi 250.000 disc 10% 
menggunakan mamber 
friensip summarecon mal 
serpong

● Min.purchase 50.000 
(sebelum tax & service) akan 
dapat complimentary fried 
mushroom selama program 
late night

● Pancious Promo. Kompetisi 
foto menu baru untuk 
mendapatkan hadiah lewat 
posting foto di Instagram

● Sociolla. Voucher 100.000 
dengan min.pembelian 
200.000

● Disc.15% min.pembelian 
150.000++ dgn menukarkan 
kuponn potongan di iklan 
pancious jakarta city maps

Pizza marzano                                 
● BCA 20% min.Rp.300.000 

exclude tax & service 
(monday-friday) debet

● DBS disc Rp.50.000 min.
Rp.250.000 exclude tax & 
service 

Patbingso                                             
● OVO cashback 10% semua 

makanan
● Sosial media LINE beli 1 

bingsoo free chungmuro

the yumz                                             
● snow ice mango melon Rp. 

8.000
● Disc 30% all fried rice
● OVO 10% Cash backtakjil

the People Cafe                                             
● Disc. 15% credit CIMB
● Aqua package 55.000 (mie 

abon + baso + aqua) dan 
(nasi goreng gila + aqua)

hong tang                                             
● Buy 1 get 1
● T-cash cashback 20%
● OVO 10% Cash back

Poka Ribs                                             
● promo OVO disc 10% semua 

makanan
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Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
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

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

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B)  – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
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
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)   
– 29310464/29310474  

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

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

Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) – 29310525
Kaizen (BA-01) – 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee Siang ( BA-19) 
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) – 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) – 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) – 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)

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

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

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

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
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

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

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

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)

Basement

REtAiL & OthER SERvicESGround floor

REtAiL & OthER SERvicESFIRST floor

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

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

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

FAShiON

FOOD & BEvERAgES

FOOD & BEvERAgES

FOOD & BEvERAgES

FAShiON

directory
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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

FOOD & BEvERAgES

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

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

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

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)

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) 

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

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

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

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

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

REtAiL & OthER SERvicESsecond floor

ENtERtAiNMENt second floor
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