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NOTES FROM EDITOR

smsblast
55 Edition
th

S

eptember Ceria! SMSBlast di edisi September kali ini akan
menyuguhkan sesuatu yang baru dari Summarecon Mal Serpong,
yaitu SOUQ Pasar Malam. Yuk intip setiap sudut SOUQ yang
instagramable di rubrik Fashion Spread edisi kali ini. Cari tahu juga
event bulan ini di Scientia Square Park yang informasi detailnya bisa
Anda baca pada rubrik Hot On SSQPark.
Berbicara tentang sosial media tidak ada habisnya, dunia ini begitu
dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehadirannya bisa membuat
seseorang terkenal dan menjadi idola baru seperti deretan balita yang
telah sukses mencuri perhatian khalayak ramai. Cari tahu siapa aja balita
gemas ini, semuanya terangkum pada rubrik Famous. Tak ketinggalan
dengan adanya sosial media juga memberi pengaruh pada munculnya
tren citizen journalist, secara lengkap dibahas pada rubrik Society.

penerbit
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advisor
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editor in chief
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graphic designer
Teguh Priatna
documentation
Summarecon
distribution
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Jangan lewatkan juga beragam update informasi seputar gadget, film,
musik dan info lainnya di SMSBlast edisi September 2017 khusus untuk
Anda, SMSLovers.

Cut Meutia
Editor in Chief

Models
Dewi & Guan
Make Up Artist
Stacy Louies
Stylist
Ray Hafidz
Location
SOUQ Pasar Malam, Summarecon Mal Serpong
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Be Our Friends On
Thanks to: Seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung
terbitnya SMSBlast Online Magazine. Dilarang mencopy sebagian atau seluruh
isi dari majalah ini tanpa persetujuan dan izin dari penerbit. Saran dan kritik
kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2016.

Summarecon Mal Serpong (SMS)
@SMS_Serpong
sms_serpong
website: www.malserpong.com

6

SMSBLAST MAGAZINE - SEPTEMBER 2017

SEPTEMBER 2017 - SMSBLAST MAGAZINE

7

HOT ON SMS

Lestarikan
Rasa Lokal
ala
Untuk Anda warga
Tangerang, khususnya
pengunjung setia
Summarecon Mal
Serpong (SMS) pasti
sudah tahu bahwa SMS
sekarang hadir spot
kuliner menarik yang
sangat sayang untuk
dilewatkan. Ya, SOUQ
Pasar Malam telah resmi
dibuka untuk Anda
penggemar kuliner.

8
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SOUQ
PASAR
MALAM
S

ebanyak lebih dari
57 tenant hadir di
SOUQ Pasar Malam
dan siap untuk
memuaskan kecintaan Anda
atas jajanan lokal dengan
cita rasa terbaik. Sebut
saja Soto Betawi H. Mamat
dengan oseng-oseng
daging dan soto betawinya,
pilihan menu bakmi dari

Bakmi Abun, Bakmi Ayam Alok,
Bakmi Gocit, hingga Bakmi
Terang Bulan. Menu khas
Aceh juga hadir disini lewat
kelezatan Sate Padang Ajo
Laweh dan Mie Aceh Seulawah.
Menu khas pulau Jawa seperti
Dapur Semarang, Ayam Tulang
Lunak Keratonan, Mie Jowo
Semar, Wedangan Marisini,
Sego Pecel, Tahu Gejrot &

Rujak Beubeuk, Tahu Tek Teeek
Khas Soerabaia, Siomay Dago,
Rujak Juhi & Asinan Betawi Pak
Tata, Ayam Pentol, Baso Malang
Cak Kris dan masih banyak lagi.
Tidak hanya menawarkan gurihnya
panganan khas tanah air,
SOUQ Pasar Malam juga dilengkapi
ragam menu minuman hingga
cemilan. Ada Es Podeng Goreng,
Es Oyen Pak Eef, Zahra Turkish Ice
Cream, Es Mambo &
Es Stik Braasil, Fantasi Ronde,
Es Pisang Ijo Pemuda, Cilok dan
Batagor Cinlok, Kedai Kelapa dan
Otak-Otak Binatu An
dan lain-lain. Semua tenant ini
dihadirkan untuk memuaskan
dahaga Anda. Harganya juga
terjangkau mulai Rp 4 ribu hingga
Rp 100 ribu.
Satu hal lagi yang menjadikan area
ini wajib dikunjungi. Dekorasi khas
Pasar Malam khas Timur Tengah,
dinding-dinding dengan lukisan
mural unik, interior warna-warni,
aksesoris dan pajangan jaman dulu,
hingga adanya becak mini yang
bisa digunakan oleh pengunjung
untuk sekedar foto selfie,
foto ootd atau foto bersama
teman dan keluarga karena sangat
instagramable, istilah kekinian di
dunia media sosial. Bahkan ada

ruangan khusus bergaya Timur
Tengah lengkap dengan lampion
dan lampu antiknya.

Tidak hanya memanjakan mata
Anda, SOUQ juga menghadirkan
alunan musik yang berpadu suara
sodet dan desis dari panci panas
yang terkena air, sampai suara dari
para pedagang yang akrab merayu
pengunjung yang datang.
Walau bertema pasar malam 		
Timur Tengah, kearifan lokal
juga tetap terasa lewat hadirnya
permainan khas tradisional anak
Indonesia seperti congklak,
engklek, atau ular tangga. Anakanak yang ingin mencoba bermain
juga dipandu dengan informasi dan
instruksi cara bermain serta sejarah
awal mula adanya permainan ini.
Di setiap akhir pekan, pengunjung

akan dihibur dengan
kesenian Indonesia. Hal
ini sekaligus mendukung
keinginan Summarecon
untuk ikut melestarikan
sekaligus memperkenalkan
lebih jauh keunikan
makanan nusantara Indonesia yang
kaya dengan rasa dan budaya.
Melalui SOUQ Pasar Malam, SMS
juga ingin membudidayakan
para pahlawan kuliner lokal. Di
setiap gang, tembok, tiang, dan
interior lainnya tersaji beragam
informasi tentang aneka cerita
dan sejarah mengenai kekayaan
dan keunikan kuliner otentik
Indonesia. Tidak ketinggalan profil
para pedagang di SOUQ yang
sangat menginspirasi. Yuk kawan,
bedah kuliner lokal nusantara
di SOUQ Pasar Malam, berada
di Summarecon Mal Serpong lantai
2, buka setiap hari pukul 10.00
hingga 22.00 WIB.
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HOT ON SSQ PARK

MEET UP AT
SCIENTIA
SQUARE PARK

M

Scientia Square Park sudah terkenal menjadi lokasi
favorit keluarga dan komunitas untuk bertemu atau
yang sekarang dikenal dengan istilah meet up. Untuk
sekedar berkumpul, reunian, rekreasi bersama hingga
kegiatan arisan dengan konsep berbeda, menyatu
dengan alam sering dilakukan disini.

enjawab kebutuhan
tersebut, SSQPark,
sapaan akrab dari
Scientia Square
Park menghadirkan beberapa
area untuk digunakan setiap
pengunjung yang datang dari
berbagai kalangan, mulai dari
keluarga muda, komunitas
hingga kelompok tertentu.
Tidak jarang SSQPark dilirik
untuk menjadi lokasi eventevent kreatif berbau alam
karena banyaknya aktivitas luar
ruang seru yang bisa dilakukan
disini.
Sudah menjadi ciri khas
dari Urban Gigs, event
besutan brand ternama,

menggelar event-event
kreatif berbasis anak muda.
Tanggal 9 September 2017
mendatang berlokasi di area
Summarecon Digital Center
(SDC), Urban Gigs mengajak
pengunjung setia SDC dan
juga masyarakat Tangerang
untuk seru-seruan di event
bertajuk Cars and Coffee,
dengan rangkaian kegiatan
seputar kopi dan kendaraan
roda dua yaitu vespa. Event
ini melibatkan beberapa
komunitas yang menaruh
minat pada topik yang
diangkat. Acara ini akan diisi
dengan penampilan indie
band, Secret Meadow dan
Corona.

10 SMSBLAST MAGAZINE - SEPTEMBER 2017

Dilanjutkan dengan mural
painting oleh Raw Art
yang akan menunjukkan
serunya melukis mural
untuk pengunjung yang
ingin mengenal lebih jauh
kesenian satu ini. Pameran
dekorasi dan interior ala
coffee shop yang unik
hingga workshop tentang
minuman kopi disuguhkan
langsung oleh Pernik Kopi
dalam event ini. Pernik
Kopi juga menjual segala
peralatan untuk menyeduh
jenis minuman satu ini
seperti grinder, manual
espresso, vietnam drip,
paper filter dripper sampai
kopi-O filter.
Vespa sudah lama terkenal
sebagai salah satu jenis
transportasi yang digemari,
tidak hanya anak muda
bahkan orang tua juga
senang dengan motor roda
dua ini. Di event Urban
Gigs kali ini juga mengajak
komunitas vespa Tangerang

untuk Tangerang Night Ride
dan kopdar di area SDC.
Selain bisa berinteraksi
sesama penggemar vespa,
event ini juga untuk
mempererat keakraban para
anggota komunitas.
Untuk Anda penyayang
binatang wajib datang
ke event satu ini,
Pets Day Out tanggal
16-17 September 2017 di
area The Farm SSQPark.
Disini semua hewan
kesayangan Anda bisa
berkumpul dan mengikuti
serangkaian acara menarik
seperti kompetisi, bazaar,
community meet up
dan live music. Untuk
yang memiliki binatang
peliharaan, free entry
loh. Satu lagi yang tidak
kalah seru di bulan ini
yaitu Bizarre Bazzar
21-24 September 2017
yaitu bazzar fashion hingga
aksesoris unik. Untuk
Anda yang punya selera

berpakaian yang beda dari
yang lain, wajib kesini,
dibuka dari pukul 		
11.00 - 22.00 WIB.
Bulan September ini akan
ditutup dengan event
bertajuk Scientia Parklife
yang akan berlangsung
pada tanggal 30 September
dan 1 Oktober mendatang.
Event ini digelar sebagai
momen tepat untuk
setiap anggota keluarga
menghabiskan waktu
berkualitas bersama
dengan berbagai aktivitas
seru di alam terbuka.
Disini setiap keluarga bisa
mengikuti kegiatan yang
telah disiapkan mulai dari
talkshow parenting, mom &
baby workout, fun coloring,
face painting, hingga
bazzar dan live music.
Seru kan? Ayo datang
dan ikutin keseruan yang
dihadirkan SSQPark.
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LAST EVENT

Euphoria dalam Merayakan

HARI KEMERDEKAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

T

idak hanya memeriahkan
area SSQPark dengan
balutan dekorasi ala
17-an yang identik
dengan Bendera Merah Putih, di
sana juga ada banyak rangkaian
kegiatan yang bisa dilakukan
bersama keluarga. Mulai dari
Balloonman Show, Talkshow,
Lomba 17an, dan pagelaran
Bazar yang menambah semarak
bulan Agustus di SSQPark.

Bulan Agustus kemarin menjadi
bulan yang sangat meriah dan
seru bagi pengunjung setia
Scientia Square Park (SSQPark).
Tidak heran jika dikatakan
seperti itu, karena banyak sekali
rangkaian acara yang telah
diselenggarakan di SSQPark,
salah satunya adalah perayaan
hari kemerdekaan RI yang ke 72.
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Keseruan bulan Agustus
SSQPark di mulai dari
penampilan memukau
Sang Balloonman, yang
sukses melakukan show
nya pada tanggal 		
13 Agustus 2017 lalu.
Sore itu para pengunjung
khususnya anak-anak
yang berkumpul di tengah
Amphitheatre dibuat
girang dan terpukau oleh
penampilan sulap dan

atraksi balon yang dibawakan
oleh Michael Wong. Tidak
hanya anak-anak yang terlihat
senang dengan pertunjukan
di atas panggung, orang tua
juga terlihat gembira apalagi
pada akhir acara Michael Wong
masuk ke dalam sebuah balon
raksasa, dan atraksi terakhir
dari Michael Wong ini yang
paling ditunggu-tunggu oleh
para pengunjung.
Selain atraksi balon dari
Michael Wong, puncak
keseruan lainnya tentu ada
pada saat memperingati hari
besar Kemerdekaan Republik
Indonesia tanggal 		
17 Agustus 2017 lalu.

Berbagai acara dan
lomba telah disiapkan
oleh SSQPark untuk
memeriahkan “17an”,
mulai dari balap karung,
panjat tebing, mengambil
koin di semangka, dan
masih banyak lagi yang
tergabung dalam acara
“Family Amazing Race”.
Tidak hanya lomba-nya saja
yang menjadi daya tarik
sendiri bagi pengunjung,
namun banyak juga
berbagai hadiah menarik
yang telah disediakan oleh
SSQPark.
Tidak selesai sampai disitu,
SSQPark juga bekerja
sama dengan Googaga
dan Funletics dalam
rangka memperingati hari
Kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal
19 & 20 Agustus 2017
yang lalu.

Ada Talkshow, konsultasi
mengenai anak, lomba, dan
berbagai kegiatan lainnya
yang melibatkan orang tua
dan anak dalam acara
“Sportivity Family Fundate”.
Selain banyaknya
kegiatan dan acara yang
melibatkan orang tua
dan anak, SSQPark juga
sukses menyelenggarakn
“Toys and Food Market”
di area Garden Walk pada
tanggal 17 hingga 20
Agustus 2017. Ada sekitar
lebih dari 10 booth mainan
dan makanan yang mengisi
area Garden Walk, mulai
dari jajanan masa kecil
seperti : Telur Gulung, Rice
Bowl, Pop Corn, pameran
Nitendo dan Game Console,
dan masih banyak lagi.
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LAST EVENT

Kemeriahan bulan Agustus tidak hanya terjadi
di SSQPark, Summarecon Mal Serpong (SMS)
pun juga ikut memeriahkan Bulan Agustus
dengan acara yang tidak kalah seru. Salah
satunya acara tahunan SMS, yaitu Festival
Kuliner Serpong (FKS) yang berhasil memuaskan
para penggila kuliner dan pengunjung SMS tiap
tahunnya dengan berbagai aneka makanan
Nusantara. Tahun ini FKS mengangkat tema
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“Raos Pisan Euy” yang artinya dalam bahasa Sunda
“Enak Sekali”. Pemilihan musisi yang memeriahkan
FKS pun dibuat sesuai dengan tema, dan asli
musisi yang berasal dari tanah Pasundan seperti
penampilan musisi senior Dewi Yull dan mojang
Bandung Hedi Yunus yang sukses menghibur para
pengunjung yang sedang menikmati kuliner di area
FKS.

Pastinya SMSLovers sudah datang
kan ke FKS tahun ini? Jangan lupa
ya untuk share keseruannya di
sosial media kalian dan tunggu lagi
kemeriahan FKS tahun depan!
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ACCESSORIES

GET FIT
WITH
SHAGA!
Dewasa ini, kesehatan sudah menjadi concern di
semua kalangan masyarakat, mulai dari remaja
hingga orang tua. Selain mengkonsumsi makanan
yang bergizi, olahraga secara rutin dapat menjadi
salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk
menunjang gaya hidup sehat. Salah satu jenis
olahraga yang populer adalah fitnes. Dengan
melakukan fitnes yang teratur, tubuh tidak hanya
sehat, tetapi juga dapat membantu membentuk
tubuh lebih atletis.

16 SMSBLAST MAGAZINE - SEPTEMBER 2017

P

ergi ke gym kerap
menjadi pilihan
sebagian orang karena
fasilitas yang lengkap
dan instruktur yang memadai.
Tapi bagi mereka yang hidup
di kota besar seperti Jakarta,
akses menuju gym bisa jadi
sangat melelahkan karena
kemacetan yang tidak ada
habisnya. Sebagai solusinya,
berolahraga di rumah dirasa
lebih efisien dari sisi waktu
maupun biaya.
Melihat hal tersebut, SHAGA
sebagai market leader
peralatan fitnes di Indonesia,
terus berusaha memberikan
yang terbaik bagi masyarakat
Indonesia. SHAGA yakin Anda
bisa mendapatkan peralatan
fitnes yang sesuai dengan
kebutuhan Anda. Peralatan
fitnes yang ditawarkan SHAGA
pun beragam seperti treadmill,
static bike, multifunctional
fitness equipment dan
aksesoris.

dengan teknologi yang
paling terbaru serta fitur
yang makin lengkap, yaitu
Treadmill BH RC04. Dengan
desain futuristik dan teknologi
terdepan, alat ini merupakan
pilihan terbaik yang bisa
Anda miliki di rumah. Selain
itu, tentunya masih banyak
peralatan fitnes lain dari
SHAGA yang lebih unggul dari
yang lainnya. Tentunya selain
menyediakan peralatan fitnes
yang berkualitas, SHAGA juga
memberikan jasa perawatan
alat fitnes yang Anda miliki.
Buat Anda yang ingin memulai
berolahraga di rumah, SHAGA
hadir di Summarecon Mal
Serpong ground floor, loh!
Nah, masih malas
berolahraga? Yuk, biasakan
hidup sehat bersama SHAGA!

Alat treadmill yang disediakan
SHAGA tentunya dihadirkan

SEPTEMBER 2017 - SMSBLAST MAGAZINE
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IN STYLE

IT’S ALL
ABOUT YOU,
GUYS!
Terkadang para pria mengalami
kebosanan dalam memutuskan
bagaimana mereka akan
berpenampilan setiap harinya.
Apalagi banyak “peraturan”
berpakaian yang beredar tentang
apa yang boleh dan tidak
seharusnya dipakai oleh pria.
Seringkali peraturan-peraturan ini
bisa mengekang diri untuk mencoba
sesuatu dan mengekspresikan diri
sepenuhnya. Walaupun hal-hal
tersebut ada benarnya dan ada
juga berbagai mitos yang kini tidak
relevan dan sudah saatnya untuk
diabaikan.

k dipadukan
“Hitam paling coco
”
dengan warna lain
Selama ini kita berpikir celana atau setelan jas
hitam adalah warna netral yang paling wajib dimiliki
karena dapat dipakai dengan aneka warna kemeja
dan sepatu. Namun sesungguhnya abu-abu tua akan
lebih serba-bisa dipadukan dengan warna lain.
Sebagai contoh: paduan kemeja bernuansa pastel
dengan celana hitam terlihat terlalu kontras,
sedangkan dengan celana abu-abu gelap akan
menjadi kombinasi yang lebih serasi. Setelan jas
abu-abu tua juga terlihat lebih modern dan stylish
dibanding basic black. Jadi saat Anda akan membeli
celana hitam, cobalah sesuatu yang baru dan ingatingat saja mantra ini “Grey is the new black”.
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“Sabuk harus matching
dengan sepatu”
Ini adalah pandangan lama yang kini layak untuk didobrak. Sabuk
dan sepatu berbeda warna akan memberi dimensi pada penampilan
keseluruhan dan menjauhkan Anda dari kesan konservatif.
Sepatu hitam dengan sabuk coklat? Kenapa tidak? Atau jika lebih berani,
coba saja sepatu coklat dengan sabuk biru tua. Yang harus diingat
adalah walaupun berbeda warna, kombinasi keduanya tetap berada
dalam mood yang sama: sepatu formal dengan sabuk formal, sabuk
santai dengan sepatu santai.

“Pria sejati anti pink”
It’s not the color, it’s the attitude that counts. Jangan takut akan terlihat
tidak maskulin jika memakai pakaian merah muda. Pink adalah
warna yang segar, cocok dengan berbagai warna kulit dan akan
membuat penampilan lebih hidup. Padukan polo shirt pink dengan
bawahan netral seperti celana chinos biru dongker atau krem untuk
menyeimbangkannya. Mungkin butuh waktu mencoba dan membangun
percaya diri untuk memakai pink, tapi percayalah, hasilnya akan
membuat pandangan Anda berubah.

“Jangan memadukan
motif berbeda”
Banyak pria takut memakai pakaian bermotif, apalagi memadukan 2
motif berbeda dalam 1 penampilan. Tapi print-mixing bukanlah sesuatu
yang harus dijauhi, bahkan ini adalah tren kekinian yang patut dicoba.
Mulailah dengan hal sederhana, seperti memakai kemeja kotak-kotak
dengan dasi bergaris diagonal. Syarat dari mengkombinasikan motif
adalah: pastikan 2 motif tersebut memiliki skala yang berbeda, misalnya
celana bergaris printstripe tipis dan jarang dengan kemeja bergaris rapat.

“Jangan memakai
a”
terlalu banyak warn
Ide memakai lebih dari 3 warna dalam 1 penampilan mungkin terdengar
berlebihan, tapi ini bisa dilakukan tanpa membuat Anda terlihat aneh.
Pilihlah kombinasi warna-warna yang cukup netral, seperti paduan
coklat, hitam, biru tua dengan putih. Tampilan akan tetap terlihat
harmonis. Bisa juga dengan menambah 1 warna kejutan agar pandangan
orang terfokus pada 1 titik. Pria masa kini berani memakai warna, dan
tidak ragu memadukan lebih dari 3 warna sekaligus.

Pada kesempatan berbelanja selanjutnya, Anda bisa mulai mencoba hal-hal diatas agar lebih mudah
memvisualisasikan penampilan diri. Dengan berani melanggar mitos-mitos lama, akan membawa variasi dan
memberi semangat baru dalam kehidupan Anda. Namun tetap harus diingat bagaimanapun penampilan yang
dipilih, bagi seorang pria, ukuran dan fit pakaian yang dikenakan adalah syarat mutlak. Pastikan tidak terlalu
ketat atau longgar, tidak terlalu panjang atau pendek.
SEPTEMBER 2017 - SMSBLAST MAGAZINE
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LOKASI: SOUQ PASAR MALAM - SUMMARECON MAL SERPONG

“Some people look
for a beautiful place,
others make a place
beautiful”
- Hazrat Inayat Khan, Sufi Teacher

LOKASI: SOUQ PASAR MALAM - SUMMARECON MAL SERPONG

“It is nice finding
that place where
you can just go
and relax”
- Moises Arias , Actor

GUAN 4
Top and pants by STAR Department Store
DEWI 4
Top by STAR Department Store
Pants by SOMEDAY
Bag by Hush Puppies

GUAN 4
Polo Shirt and Pants by Samuel & Kevin
DEWI 4
Shirt by STAR Department Store
Dress by SOMEDAY
Bag by Hush Puppies
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GUAN 4
Tshirt and Pants by Samuel & Kevin
Shirt by STAR Department Store
DEWI 4
Top and Skirt by SOMEDAY

“I get way too
much happiness
from good food. “
- Elizabeth Olsen, Actress

LOKASI: SOUQ PASAR MALAM - SUMMARECON MAL SERPONG
PHOTOGRAPHER: ELY RICARDO
MODELS: DEWI & GUAN
STYLIST: RAY HAFIDZ
MAKE UP ARTIST: STACY LOUIES
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LOKASI: SOUQ PASAR MALAM - SUMMARECON MAL SERPONG

LOKASI: SOUQ PASAR MALAM - SUMMARECON MAL SERPONG

“Life is too short not
to enjoy as much of
it as you can”
“People will travel
anywhere for
good food – it’s
crazy.”

- Dennis Prager, Public Speaker.

- Rene Redzepi, Chef

GUAN 4
Tshirt and Pants by STAR Department Store
Shirt by Samuel & Kevin
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DEWI 4
Blouse and Pants by SOMEDAY
Bag by Hush Puppies
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“I like being in new
places and seeing
new sight”
- Tom Welling, Actor

“Food is our common
ground, a universal
experience”
- James Beard, Author
GUAN 4
Tshirt and Pants by STAR Department Store
Shirt by Samuel & Kevin
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DEWI 4
Blouse and Pants by STAR Department
Store
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TASTE THE FOOD

ORIGINAL
TASTE OF

ITALIAN
CUISINE

Pizza. Siapa yang tidak kenal dengan
makanan khas Italia satu ini? Kedai
pizza sudah mudah ditemukan
di berbagai wilayah di Indonesia,
sehingga tidak sulit mencari makanan
berbahan dasar ragi ini. Di antara
banyaknya kedai pizza, 		
nama Pizza Marzano bisa menjadi
salah satu pilihan untuk pemuas
para pecinta pizza. Kesuksesan
Pizza Marzano dimulai oleh Peter
yang terinspirasi dari perjalanannya
menuju Itali. Ketika kembali ke
tempatnya di Inggris, Peter merasa
raza pizza di tempatnya tidak seenak
di Italia. Dari situlah ide nya muncul
untuk melahirkan pizza Italia di
Inggris. Siapa yang menyangka,
kerja keras nya membuahkan hasil.
Hingga sekarang, Pizza Marzano tetap
mempertahankan rasa dan ambience
sejak kali pertama.
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TRYING
JAPANESE DISHES

AT GYOZA BAR

U

ntuk menu 		
di Pizza Marzano
kurang lebih sama
dengan restaurant
pizza lainnya. Selain pizza,
Anda dapat menemukan
menu appatizer hingga
dessert. Yang membedakan
adalah Pizza Marzano
memfokuskan diri pada
beberapa tipe pizza antara
lain Classic Pizza, Romana
Pizza (thin crusted),
Speciality Pizza (thin and
rectangular), Calzone
and Leggara. Nah, bagi
Anda yang sedang diet
tetapi ingin mencoba
Pizza Marzano,
tipe Leggara
cocok untuk Anda.
Bentuk nya pun
berbeda dengan
tipe pizza lainnya,
dimana tipe
Leggara dibuat
dengan diberi
celah di tengah
nya yang dapat
diisi dengan salad.
Kalori dalam menu
tipe ini kurang dari
500 kalori loh!

Dengan pinggirannya
yang tipis dibandingkan
dengan pizza lainnya,
Pizza Marzano semakin
menjadi pilihan bagi
para pecinta pizza.
Didukung dengan suasana
yang santai, membuat
Pizza Marzano cocok untuk
menghabiskan waktu dan
berkumpul berlama-lama
dengan keluarga atau
sahabat Anda.
Kelezatan Pizza Marzano,
kini dapat Anda temukan
di Downtown Walk,
Summarecon Mal Serpong.

Memilih tempat hangout biasa nya yang
dipertimbangkan selain makanannya yang
enak, juga suasana serta konsep yang menarik
dan tentunya unik daripada lainnya. Inilah
yang diusung oleh Gyoza Bar. Anda yang
ingin mencicipi makanan ringan khas Jepang
yaitu Gyoza, tempat yang satu ini cocok untuk
Anda. Selain gyoza, tentunya Anda juga dapat
mencoba varian makanan Jepang seperti Salad,
Soup, Katsu, Yakiniku, Nabe, Donburi, Baked
Rice, Futomaki, Tapas, dan masih banyak lagi.
Dengan daging pilihan sebagai isi gyoza nya,
membuat Anda kembali lagi ke Gyoza Bar.

M

engusung nama
“bar”, disini
Anda juga
dapat menemukan
bermacam-macam
minuman beralkohol
maupun non-alkohol
seperti Sake, Japanese
Whisky, Scotch, Beer,
Coffee, Cocktail,
dan lain-lain. Sambil
menikmati makanan
yang ada di Gyoza
Bar, Anda juga akan

ditemani dengan
musik yang membuat
Anda betah
berlama-lama di sana.
Bagi Anda yang
sedang mencari
tempat nongkrong
yang kekinian, datang
ke Gyoza Bar yang
sekarang bisa Anda
temukan di Downtown
Walk, Summarecon
Mal Serpong!

MIX AND MATCH

YOUR ICE CREAM!

Ice cream merupakan salah satu dessert yang digemari hampir semua kalangan.
Selain memberikan kesegaran, ice cream dikatakan dapat mengembalikan mood yang
tidak baik. Ice cream memiliki berbagai varian rasa yang biasa nya bisa Anda pilih. Namun,
ada yang berbeda dengan Cold Stone Creamy. Di sini, Anda dapat mix and match sendiri
ice cream yang Anda inginkan dengan pilihan rasa dan toping yang beragam. Hal ini
diusung Cold Stone agar setiap pengujung dapat merasakan ice cream sesuai 		
kreasi mereka.

M

eskipun begitu,
Cold Stone membatasi
tidak lebih dua
pencampuran ice cream agar
yang dihasilakan juga tidak
menjadi aneh, tetapi Anda bisa
bebas mengkreasikan toping
ice cream Anda. Cold Stone
menyediakan 3 basic ice cream
yaitu Sweet Cream, Sorbet,
dan Coklat. Jika Anda bingung
memilih rasa ice cream, Anda
dapat meminta tester satu sendok
kecil setiap rasa nya.

Atau Anda bukan pecinta
ice cream? Cold Stone juga
menyediakan hidangan seperti
kue dan pancakes. Dijamin dengan
harga yang terjangkau, Anda dapat
menikmati ice cream yang berbeda
dengan lainnya.
Yuk, ajak keluarga dan sahabat
Anda untuk merasakan kesegaran
ice cream di Cold Stone Creamery
di Downtown Walk, Summarecon
Mal Serpong.
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TASTE THE FOOD

KULINER
KHAS SUNDA
ALA CABE
MONTOQ
N
Membicarakan kuliner
Indonesia memang tidak
ada habisnya. Setiap daerah
memiliki keunikan kuliner
tersendiri, salah satunya
makanan khas dari daerah
Sunda. Sunda berasal dari
bagian barat pulau Jawa,
dengan provinsi Banten
dan Jawa Barat sebagai
wilayah utamanya. Dengan
kekayaan makanannya,
makanan Sunda menjadi
salah satu makanan yang
populer di Indonesia.
Makanan Sunda memiliki
ciri khas dari kesegaran
bahan baku nya, seperti
lalap yang terkenal
dimakan dengan sambal
dan juga karedok yang
menunjukkan kegemaran
orang Sunda terhadap
sayuran mentah segar.
Citarasa yang ditampilkan
dari masakan Sunda lebih
ringan dan sederhana yaitu
berkisar antara gurih asin,
asam segar, manis ringan,
dan pedas.
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amun, Sunda sendiri
masih terbagi dari
beberapa wilayah,
salah satu nya Bogor.
Makanannya pun memiliki ciri
khas tersendiri. Saat ini, makanan
khas Bogor semakin sedikit yang
mempertahankan citarasa asli
dari nenek moyangnya. Melihat
hal itu, Cabe Montoq ingin
mengajak masyarakat untuk
bernostalgia dengan kulineran
khas Bogor dengan rasa yang
masih asli dan otentik.
Yap, bagi Anda yang rindu
dengan kuliner khas Bogor,
Cabe Montoq bisa menjadi
tempat yang tepat. 		
Di Cabe Montoq, Anda dapat
menemukan makanan asli
Bogor seperti toge goreng,
laksa Bogor yang berbeda
dengan laksa pada umumnya,
dimana laksa Bogor berbahan
dasar kari yang lebih lembut
dengan daun kemangi sebagai
pelengkapnya, soto Bogor,
soto bening Bogor, tumis jantung
pisang ala Bogor, dan masih
banyak lagi. Anda juga dapat

menikmati menu rekomendasi
di Cabe Montoq antara lain
sop patin asam pedas, gurame
saos tauco, gurame asam kuning,
nasi tutug oncom, nasi liwet dan
nasi timbel. Jangan ketinggalan juga
untuk mencoba ayam bakar khas
Cabe Montoq karena menggunakan
resep keluarga dengan rasa gurih,
manis dan asin. Nama Cabe Montoq
sendiri terinspirasi dari orang
Sunda yang suka dengan berbagai
makanan pedas. Maka dari itu,
di Cabe Montoq, semua menu
makanan menggunakan racikan
cabai merah besar sebagai bahan
utama nya.
Bagi Anda yang penasaran dengan
citarasa khas Bogor, langsung
datang ke outlet pertama
Cabe Montoq di Salsa Food City,
Summarecon Mal Serpong!

VARIASI OLAHAN

Bebek Mbok Lurah
Sudah berdiri sejak 3-4 tahun yang lalu, Bebek Mbok Lurah telah membuka beberapa
outlet di beberapa wilayah di Tangerang. Kesuksesan Bebek Mbok Lurah ini dikarenakan
varian menu bebek yang beragam, sehingga pengunjung dapat menikmati menu bebek
sesuai keinginan mereka. Bermula dari hobi kulineran dengan citarasa daerah Jawa,
pemilik Bebek Mbok Lurah mendapatkan ide untuk membuat tempat makan bebek
ini. Uniknya lagi, nama Mbok Lurah terinspirasi karena ketika mencoba makanan, yang
terasa enak adalah masakan yang di masak oleh si mbok. Dan menurut si pemilik,
karena lurah adalah orang yang berpengaruh di desa, diharapkan nama Mbok Lurah
selain enak tetapi juga dapat memberikan pengaruh untuk pengunjung yang menikmati
Bebek Mbok Lurah ini.

S

elain bebek, Anda juga
dapat menikmati varian
menu lain seperti ayam,
lele, dan buah goreng.
Sesuatu yang lebih membedakan
Bebek Mbok Lurah dengan bebek
lainnya adalah penggunaan
rempah-rempah sebagai penguat
bumbu. Bebek Mbok Lurah tidak
menggunakan bahan penyedap
rasa dan bebek yang digunakan

merupakan kiriman langsung dari
supplier khusus, sehingga dijamin
kelezatannya.

lebih 25 masakan, sekali datang
ke tempat ini rasanya tidak akan
cukup.

Di Bebek Mbok Lurah, Anda dapat
mencoba variasi rasa seperti
goreng, bakar, bacem, bumbu
rendang, gulai, cabai hijau, sarang
walet, dan masih banyak variasi
lain yang bisa ditemukan di sini.
Dengan varian makanan kurang

Bebek Mbok Lurah juga
membuka cabang di Salsa
Food City, Summarecon Mal
Serpong loh! Jangan sampai
terlewatkan mencicipi kelezatan
Bebek Mbok Lurah yang satu ini!
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FAMILY INFO

2

NO MORE

Bullying

Dalam bergaul, seringkali
anak-anak bertingkah usil
dengan sesamanya. Mulai
dari menjuluki temannya
dengan julukan tidak
lazim, hingga menjahili
sesamanya. Sebagai
orangtua, Anda mungkin
menganggap hal ini wajar
pada usianya. Namun,
tahukah Anda bahwa
sesungguhnya aksi bully
dapat berawal dari sebuah
candaan?

S

ecara garis besar, bullying adalah
perilaku agresif individu yang dilakukan
secara sengaja dan melibatkan aspek
ketidakberimbangan kekuatan maupun
kekuasaan. Terdapat tiga unsur yang menjadi
ciri-ciri bullying dalam pergaulan anak. Unsur
yang pertama adalah unsur kesengajaan.
Pelaku bully biasanya dengan sengaja memiliki
niatan untuk melukai targetnya, baik secara
fisik maupun psikis. Kedua, bully dilakukan
secara berulang. Misalnya, mengejek
seseorang ‘gendut’ dan memanggil target
dengan julukan ‘gendut’ secara berkelanjutan.
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Memuji Perilaku
Baik Anak
Salah satu faktor mengapa seorang anak
melakukan aksi bullying adalah karena
rendahnya self-esteem (harga diri) anak.
Hal inilah yang menyebabkan target bully
cenderung jatuh pada anak yang terlihat
lemah. Dengan melakukan bully, anak
dapat merasa lebih dihargai dan disegani.
Maka dari itu, orangtua perlu membiasakan
kebiasaan memuji perilaku baik anak. Pujian
tidak semestinya diberikan hanya ketika
anak melakukan hal besar. Hal-hal kecil
seperti membuang sampah pada tempatnya
pun patut untuk diberi pujian. Sehingga,
anak pun merasa dihargai dan tidak berusaha
mencari ‘penghargaan’ dari orang lain.

3

Unsur terakhir dari ciri-ciri bullying adalah unsur
ketidakberimbangan. Pelaku bullying biasanya
mengincar target bully yang dianggap lemah dan
tidak mampu melawan. Lemah dalam hal ini tidak
selalu merujuk pada kondisi fisik anak. Kondisi psikis
seperti karakter pemalu, penyendiri, ataupun pendiam
adalah contoh dari target bully pada umumnya.
Oleh sebab itu, untuk menghindari anak berperilaku
demikian, berikut beberapa tips dalam mendidik anak
agar terhindar dari aksi bullying:

1

Dalam masa tumbuh-kembang anak, akan ada
masa dimana anak melakukan tindakan imitasi
alias meniru. Perilaku agresif dalam keluarga dapat
berpotensi besar menjadi faktor pemicu perilaku
bully pada anak. Maka dari itu, orangtua harus
menghindari perilaku agresif seperti memukul
maupun berkata kasar agar anak-anak tidak
meniru perilaku tersebut. Buatlah suasana rumah
Anda penuh dengan kasih sehingga anak terbiasa
untuk membangun relasi baik dengan sesamanya.

Mengedukasi Anak
Mengenai Bullying

Pengenalan mengenai tindakan bullying kepada anak
diibaratkan sebagai bibit terbaik yang bisa ditanamkan
orangtua. Dengan mengetahui apa itu bullying, anak
dapat mengetahui batasan-batasan dalam bercanda
dengan teman-temannya. Di samping itu, anak juga
bisa menyikapi tindakan yang mengarah kepada
bullying sehingga perilaku negatif tersebut tidak
berlanjut.

Membentuk Suasana
Rumah ‘Bebas Bully’

4

Mengenal Teman
Sepergaulan Anak
Berbicara mengenai faktor
lingkungan, perilaku buruk anak
tidak hanya semata-mata berasal
dari lingkungan keluarga saja.
Bisa jadi, perilaku agresif anak
merupakah hasil dari pergaulan
yang buruk. Oleh sebab itu, penting
bagi orangtua untuk mengenal
karakter dari teman-teman sang
anak. Bila dirasa pergaulan anak
Anda bukanlah pergaulan yang baik,
Anda dapat mengajarkan mereka
untuk berkata ‘TIDAK’ pada hal-hal
yang dirasa tidak benar.
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LET'S WORKOUT

SERUNYA
PERMAINAN
ATV BAGI
BUAH HATI
Bingung menentukan kegiatan
akhir pekan bersama si kecil?
Mungkin, sudah saatnya Anda
mencoba permainan ataupun
aktivitas outdoor seperti
ATV. ATV atau all-terrain
vehicle merupakan
kendaraan beroda tiga
ataupun roda empat yang
dioperasikan selayaknya
kendaraan bermotor.
Sesuai dengan
namanya, kendaraan
ini memang khusus
di rancang untuk
lintasan segala
macam track. Mulai
dari permukaan datar,
bergelombang, hingga
menanjak, semuanya dapat
dilibas oleh kendaraan ini.
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Kecepatan ini terhitung sedang untuk kategori kendaraan bermotor.
Di samping itu, jumlah roda kendaraan ini juga membuat kendaraan
lebih seimbang untuk dikendarai. Sehingga, boleh dibilang
permainan ini masih tergolong aman apabila dikendarai bersama
dengan orang dewasa.
Pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak aktivitas outdoor,
mengapa harus ATV? Percaya atau tidak, bermain ATV dapat
membantu perkembangan motorik anak. Berbicara sedikit
mengenai anatomi tubuh, otak manusia terbagi menjadi empat
bagian utama, yaitu otak besar (serebrum), otak kecil (serebelum),
batang otak, dan diensefalon. Keempat bagian ini memiliki
fungsinya masing-masing dalam mengendalikan kemampuan
manusia. Fungsi yang berbeda ini membuat cara melatih setiap
bagiannya dengan cara berbeda pula.
Dalam hal ini, otak kecil memiliki peranan dalam mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan kontraksi otot-otot rangka untuk begerak.
Selain itu, otak kecil juga berperan penting dalam perkembangan
motorik anak, baik itu motorik kasar maupun motorik halus.
Untuk melatihnya, Anda dapat mengajak buah hati untuk bermain
permainan yang melibatkan aktivitas gerak serta berpikir.
ATV merupakan contoh permainan yang melibatkan aktivitas gerak
sekaligus berpikir.
Ketika mengendarai ATV, si kecil akan melatih kemampuannya
dalam mengkoordinasikan bagian tubuhnya sehingga kendaraan
terkendali. Selagi ia menarik pedal gas agar ATV bergerak maju,
ia juga harus mengarahkan kendali agar bergerak ke arah yang
benar. Tidak hanya itu saja, arena bermain ATV juga seringkali
memiliki rintangan berbentuk tanjakan ataupun lubang yang harus
dihindari.

Di poin inilah si kecil dilatih untuk mempertimbangkan kecepatan
yang ia butuhkan agar mampu melewati rintangan tersebut.
Dengan kata lain, kemampuannya untuk berpikir taktis dapat
terasah lewat permainan mengasyikan ini.

S

ayangnya, penggunaan kata ‘kendaraan’
ini seringkali membuat orangtua
menganggap permainan ini berbahaya
bagi anak-anak. Padahal, ATV
sesungguhnya hanya berkecepatan 35 mph
atau setara dengan 56 km/jam.

Menarik untuk dicoba, bukan? Tidak perlu bingung untuk
mencari arena bermain ATV, sebab Scientia Square Park
(SSQPark) menyediakan fasilitas arena bermain ATV untuk Anda
dan si kecil. Wahana terbaru SSQ Park yaitu ‘ATV Adventures
Kezillaz’ beroperasi mulai dari pukul 11:00 - 19:00 WIB pada
Weekdays dan 11:00-20:00 WIB pada Weekend. Dengan hanya
mengeluarkan biaya Rp 50.000, Anda sekeluarga dapat menikmati
serunya bermain ATV selama 15 menit.
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BOX OFFICE

MOVIES ON SEPTEMBER 2017

MOVIES ON SEPTEMBER 2017
KINGSMAN : THE GOLDEN CIRCLE.
Dibulan september 2017 ini, 20th Century Fox akan merilis
sebuah film terbaru mereka yang berjudul Kingsman :
The Golden Circle. Awal mula perjalanan Kingsman saat markas
besarnya dihancurkan dan dunia tengah dalam “sandera”,
sebuah perjalanan membawa mereka untuk menyelidiki sebuah
organisasi mata-mata di AS yang disebut Stateman, yang
didirikan bersamaan dengan Kingsman
Pertualangan baru yang menguji kekuatan agen mereka dan
menembus batas, kedua organisasi rahasia ini bergabung untuk
mengalahkan musuh untuk menyelamatkan dunia, sesuatu
yang menjadi kebiasaan bagi Eggsy (Taron Egerton). Kelompok
penjahat tersebut bernama The Golden Circle yang didalamnya
ada Poppy (Julianne Moore), orang yang menghancurkan
markas Kingsman. Dengan munculnya agen mata-mata baru,
yaitu Stateman, tentunya akan ada beberapa pemain baru yang
diperkenalkan dalam Kingsman : The Golden Circle ini.

IT

adalah salah satu jenis film bergenre Horror - Thriller,
yang bercerita mengenai anak-anak di kota Maine yang
menghilang secara misterius serta anak lainnya diteror oleh
iblis yang bernama Pennywise (Bill Skarsgard), yang merupakan
seorang iblis yang dapat berubah bentuk setiap 27 tahun.
Ia memutuskan untuk berubah menjadi badut agar lebih mudah
menculik anak-anak.
Keberadaan Pennywise membuat sekelompok anak yang dikenal
dengan klub para pengecut “Loser Club” harus menghadapi
makhluk badut tersebut. Mereka berhasil menemukan tempat
tinggal sang badut dan memilih untuk membalaskan dendam
mereka. Dapatkah mereka mengalahkan Pennywise?

THE LEGO NINJAGO MOVIE
The LEGO Ninjago Movie menceritakan enam perjuangan pertarungan ninja muda
yang ditugaskan untuk melindungi dan mempertahankan pulau dan tempat tinggal
mereka tersebut. Mereka adalah Lloyd (Dave Franco), Cole (Fred Armisen), Jay
(Kumail Nanjiani), Kai (Michael Peña), Zane (Zach Woods) dan Nya (Abbi Jacobson).
Mereka beraksi dengan menggunakan keahlian mereka untuk memberantas
kejahatan di malam hari dan kembali menjadi remaja biasa pada siang hari.
Problematika terjadi ketika prajurit rahasia yang dipimpin
oleh Master Wu (Jackie Chan) ini harus melawan
Garmadon, dia adalah
sosok paling jahat yang
merupakan ayah dari Lioyd.
Bagaimana pertarungan
antar keduanya? Tonton aksi
mereka di XXI Summarecon
Mal Serpong.

MOTHER!
Film Mother! ini disutradarai dan naskahnya ditulis
oleh orang yang sama yaitu Darren Aronofsky dengan
produksi Paramount Pictures. Film Mother! yang berkisah
mengenai sepasang suami istri yang tinggal di sebuah
rumah terpecncil yang kemudian kehidupannya menjadi
tidak tenang karena terganggu oleh pasangan misterius
yang menginap di rumah mereka. 		
Pasangan suami istri yang hubungannya tengah diuji
tersebut terpaksa menerima tamu yang tak diundang
tersebut dan sejak itu mulai muncul beberapa
masalah yang mengganggu ketenangan mereka.
Dalam film Mother! ini, Jennifer Lawrence
akan beradu akting dengan artis-artis papan
atas lainnya seperti Javier Bardem, Ed Harris,
Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, dan masih
banyak lagi. Apakah yang sebenarnya terjadi?
Bila Anda penasaran, Anda wajib juga untuk
nonton Mother! 2017.
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BOOK STORE

Taylor Swift :
Membangun Reputasi

BEST
SELLER

“Anak Rantau”
Penulis: A. Fuadi
Buku ‘Anak Rantau’ menceritakan petualangan Hepi,
Attar dan Zen. Hepi adalah seorang bujang yang senang
merantau. Bersama dengan kedua temannya, Attar
sang penembak jitu dan Zen si penyayang binatang,
Hepi pergi berpetualang menjajaki tanah Jawa menuju
Sumatera. Jiwa petualang mereka pun menghantarkan
mereka pada pengalaman-pengalaman mendebarkan.
Mulai dari mendatangi sarang jin, menghadapi lelaki
bermata harimau, memburu biduk hantu hingga
menyusup ke dalam markas pembunuh. Petualangan
rantau ini mereka jalani semata-mata demi melunasi
dendam dan rindu. Lantas, bagaimanakah akhir dari
perjalanan Hepi dari Jakarta menuju Tanah Minang
tersebut?
Di samping tema petualangan novel, Fuadi sebagai
penulis juga menyisipkan tema sampingan yang
sekaligus menjadi pesan utama dari cerita. Tema ini
sesungguhnya menjadi pesan utama novel untuk
para generasi muda Indonesia dalam mengobati luka
pribadinya.

NEW
RELEASE

“The Gates: Hell’s Bells (Pasukan Neraka)”
Penulis: John Connolly
Bagian kedua dari trilogi The Gates, John Connolly
kembali mengeluarkan kelanjutan novel The Gates. Dalam
babak berikutnya, Samuel Johnson kembali terlibat
dalam masalah. Ia jatuh cinta dengan gadis yang salah.
Tidak hanya itu, pasukan neraka yang dipimpin oleh
sang Iblis, Mrs. Abernathy berniat untuk balas dendam
setelah rencananya untuk menguasai bumi digagalkan
oleh Samuel. Mrs. Abernathy akhirnya berkesempatan
untuk membalas dendam ketika ia berhasil menyeret
Samuel beserta anjing setianya Boswell, masuk ke dalam
sebuah portal yang tersambung dengan dunia bawah.
Dalam kisah sebelumnya, Samuel memang berupaya
untuk menghentikan terbukanya pintu gerbang neraka
akibat ritual yang dilakukan pemilik rumah bernomor
666. Namun, upaya Samuel justru malah membuat dirinya
terancam.
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LEWAT ALBUM
‘REPUTATION’

K

abar gembira kembali datang untuk para penggemar setia Taylor
Swift. Setelah hilang cukup lama dari dapur rekaman, Taylor
akhirnya mengumumkan bahwa ia akan segera merilis album studio
keenamnya yang berjudul “Reputation” pada 10 November mendatang.
Sebagai bagian dari promosi album “Reputation” ini, Taylor pun turut
merilis single terbarunya yang berjudul Look What You Made Me Do.
Dirilis tepat pada tanggal 24 Agustus 2017, video klip lagu ini
berhasil mencapai angka 43,2 juta penonton di YouTube. Hal ini
pun sukses memecahkan rekor video dengan jumlah tontonan
terbanyak hanya dalam kurun waktu 24 jam saja.
Wajar saja, Swifties (sebutan untuk para penggemar Taylor
Swift) memang telah menanti-nantikan Taylor Swift sejak
tahun 2016 lalu. Sebab bila dirunut ke belakang, Taylor
memang selalu merilis album baru setiap dua tahun
sekali. Album sebelumnya, 1989, yang merupakan
rilisan tahun 2014, sehingga membuat Swifties
menantikan Taylor untuk segera merilis album baru
pada tahun 2016. Namun nyatanya, Taylor tak
urung memberikan sinyal mengenai album barunya.
Hingga akhirnya Taylor pun mengejutkan para
penggemarnya dengan single berjudul 		
Look What You Made Me Do ini yang menjadi
bagian dari album terbarunya nanti. Kejutan ini
pun direspon dengan baik oleh Swifties. Hal ini
terbukti dari daftar puncak lagu iTunes yang
dikuasai oleh lagu Look What You Made Me Do.

Ultra Beach
Bali 2017

P

ara penikmat musik EDM
belum lama ini tengah ramai
membicarakan festival musik
yang satu ini. Ultra Beach
Bali, festival musik elektronik yang
digelar di 20 negara lainnya dan
merupakan bagian dari Ultra Music
Festival, telah beralngsung pada
14-15 September 2017 di Indonesia.
Setelah sukses memboyong Galantis
dan kawan-kawan pada tahun
lalu, Ultra Beach Bali tahun ini
menampilkan performance dari DJ
yang tidak kalah bersinar dari tahun
sebelumnya. Pada kesempatan
kali ini, Hardwell, Kygo, dan Zedd
mengguncang panggung Ultra Music
Festival 2017 dengan begitu meriah.
Selain itu, DJ lainnya seperti Getter,
REZZ, dan Slushi juga ikut meramaikan
Ultra Beach Bali 2017.
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CLOSE UP

Tips Kuliah
Di Luar Negeri
Ala Tasya Kamila

S

elebritis identik dengan kata cantik, menarik,
populer, dan menawan. Namun tak hanya
sekedar cantik, selebritis muda berikut ini
juga berprestasi gemilang di bidang akademik
dan patut dibanggakan. Shafa Tasya Kamila atau
akrab dikenal dengan nama Tasya lahir di Jakarta,
22 November 1992. Ia merupakan seorang penyanyi
cilik dan bintang iklan yang dikenal imut dan
menggemaskan dengan lesung pipinya. Walaupun
sudah lama bergelut di dunia hiburan Indonesia
sejak lama, Tasya tak pernah sekalipun melupakan
pendidikannya.
Pelantun lagu Anak Gembala dan Libur T’lah Tiba ini
telah menyelesaikan kuliah S1 nya dan mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia
dengan status Cum Laude pada tahun 2014. Belum
puas dengan gelar S1 nya, ia melanjutkan bangku
pendidikan S2 nya ke Columbia University, New York,
Amerika Serikat pada tahun 2016 dengan Beasiswa
LPDP di bidang Public Policy. Untuk mengobati
rasa rindu para penggemarnya di Indonesia, ia rutin
berbagi tips dan kesehariannya berkuliah di negeri
Paman Sam lewat kanal YouTube “Tasya Kamila”.
Bagi yang akan kuliah di luar negeri, Tasya punya
beberapa tips menarik untuk kalian. Pertama, carilah
informasi beasiswa dan kejarlah sebisa mungkin,
seperti Tasya yang mendapatkan beasiswa melalui
jalur LPDP. Jalur beasiswa ke luar negeri cukup
terbuka, baik dari pemerintah maupun swasta, jangan
terlalu minder ataupun takut.
Nah yang kedua, tempat tinggal perlu
dipertimbangkan dan dipersiapkan dari sebelum
menetap di luar negeri. Umumnya pilihan tempat
tinggal untuk mahasiswa adalah dorm atau
apartemen, keduanya memiliki sisi positif dan negatif
tersendiri, tergantung preferensi masing-masing. Lalu
yang ketiga, ketika sudah tiba di luar negeri nanti,
jangan lupa untuk selalu mengecek cuaca hari itu
sebelum kalian berpergian. Sedia payung sebelum
hujan, bukan?
Berikutnya yang keempat, sebelum memulai
perkuliahan pada hari itu selalu baca terlebih dahulu
materi yang akan dipelajari, minimal kita dapat
mengerti apa yang akan didiskusikan oleh dosen.
Dan terakhir, jangan lupakan ibadah sebagai bekal
persiapan utama hari-harimu.

Good luck!
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CARA JITU

Maudy Ayunda
MERAIH MIMPI
DI OXFORD

L

ahir di Jakarta, 19 Desember 1994 pemilik nama Ayunda
Faza Maudya ini dikenal sebagai pemain film atau aktris
sekaligus penyanyi di Indonesia yang memulai jejaknya
dari panggung teater. Kariernya di dunia hiburan Tanah Air
diawali dengan perannya sebagai Rena di film Untuk Rena. Tak
hanya bermain peran dalam film, dia juga memulai debutnya di
bidang tarik suara melalui lagu Aku atau Temanmu. Namanya
semakin melejit setelah membintangi Perahu Kertas yang OST
nya juga diisi oleh nyanyian merdu Maudy. Tak hanya itu, ia juga
digandeng oleh Walt Disney untuk mengisi OST film Moana dalam
bahasa Indonesia.
Tidak hanya karir nya yang gemilang, Maudy ternyata mengenyam
pendidikan kuliahnya di salah satu kampus terbaik di dunia.
Sosok cerdas satu ini merupakan lulusan jurusan P.P.E. (Politics,
Philosophy, Economy) di Oxford University, Inggris. Meskipun tidak
mudah, Maudy berhasil membuktikan prestasi nya dengan menjadi
salah satu mahasiswi Oxford.
Kesuksesan Maudy menembus “dinding tebal” kampus
Oxford bemula dari tekadnya untuk mengincar jurusan P.P.E.
tersebut sedari duduk di bangku SMA. Meskipun banyak
guru dan orang di sekitar yang tidak menyarankan karena
kesempatan yang mustahil, namun ia tetap nekat maju ke
garis depan. Ia pun mengikuti berbagai rangkaian tes yang
wajib dilakukan untuk seleksi mahasiswa. Usahanya pun
tidak sia-sia, Maudy pun berhasil masuk Oxford di jurusan
impiannya.
Hidup sendirian dan berada 7300 mil jauhnya dari Jakarta,
membuat Maudy belajar beradaptasi untuk dapat survive di
The Black Country, baik dari segi gaya hidupnya maupun
pendidikannya. Maudy harus terbiasa berjalan kaki dan
naik sepeda selama di Oxford, serta harus terbiasa
dengan cuaca yang tidak menentu. Kalau ingin sekedar
berjalan-jalan atau nongkrong pada hari itu, ia harus
mempertimbangkan tugas-tugasnya yang cukup banyak.
Terlepas dari sulitnya perkuliahan dan beratnya bahasa
yang digunakan dalam mata kuliah yang ada, Maudy
dengan rajin selalu membuat catatan-catatan dan
banyak membaca buku berulang kali. Terkadang ia juga
bertukar pendapat dengan tutor dan teman sekelasnya.
Baginya, hal itu menarik dan dapat membuat kita melihat
dunia lebih lagi.
Kini, Maudy sudah lulus dari Oxford dan bahkan menjadi
orang Indonesia pertama yang lulus dari jurusan tersebut. Ia
mendapatkan gelar Bachelor of Arts dengan prestasi yang cukup
memuaskan setelah 3 tahun berkuliah. Tak ada hal yang tak
mungkin bila kita berusaha, bukan? Sukses terus ya, Maudy!
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FAMOUS

Selebriti Cilik

3

Yang Sukses
Mencuri Perhatian

Anak kecil memang
selalu menggemaskan
baik secara tingkah laku
maupun ekspresinya.
Terlebih di zaman sosial
media saat ini, tak jarang
banyak orang tua yang
mengunggah foto dan
video tingkah laku sang
buah hati di sosial media
miliknya, bahkan ada yang
sengaja membuat akun
sosial media dengan nama
anaknya sendiri. Hal ini
membuat si kecil dikenal
oleh banyak orang dan
beberapa diantaranya
menjadi selebriti cilik di
sosial media karena jumlah
penggemar nya yang
mencapai angka ratusan
ribu orang.

Netizen

4
1

Gempita Noura Marten

2

Dia Sekala Bumi

Mau tau balita siapa saja
yang menjadi selebrity cilik
di social media, yuuk kita
cek beberapa diantaranya :
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Bayi dari pasangan artis Gading Marten dan Gisel
yang baru berumur 2 tahun ini cukup menarik
perhatian masyarakat dengan tingkahnya yang lucu.
Followers Instagram Gempita sendiri sudah mencapai
191 ribu followers. Gempita sudah mulai menunjukan
darah seni dari kedua orang tuanya, Ia juga sudah
sering melakukan photo shoot untuk kebutuhan yang
sifatnya komersil sampai dengan menjadi endorser
di instagram.

Sekala yang merupakan anak dari pasangan muda
Ayudia Bing Slamet dan Muhammad Pradana Budiarto
sudah diajak berpergian walau usia nya masih
kecil, namun bayi satu ini tidak rewel walau harus
berdesakan ditengah banyak orang. Ini terlihat dari
beberapa video yang diunggah dalam album vlogg
pribadi nya di Youtube. Bayi yang satu ini begitu
menggemaskan karena matanya yang belo dan alis
yang tebal karena rutin di olesi kemiri oleh Ayudia.
Bahkan Sekala mempunyai fans yang menyebutnya
#sekalagariskeras. Followers instagram Ayu bahkan
telah mencapai 1jt karena sering memposting foto
maupun video Sekala.

Nasthusha Olivia Alinski
Bayi yang lahir di angka serba sembilan ini telah
memiliki followers sebanyak 1,5jt di instagram.
Setiap foto Nasthusha yang ada di social media
selalu terlihat sebagai bayi yang murah senyum.
Nasthusha terkenal memiliki pipi yang gembul
karena diberi asi eksklusif selama 6 bulan.
Nasthusah juga terlihat sebagai versi cewek dari
sang ayah karena kemiripan mereka berdua.

Tatan
Jrsugianto atau yang biasa dikenal
Tatan sempat menghebohkan
social media, dengan aksinya berjoget
dengan tubuhnya yang gemuk dan
pipinya yang chubby tapi ia tetap
dengan lincah mengikuti irama lagu.
Di tambah lagi dengan suaranya yang
lantang saat menjawab pertanyaan
yang ditujukan kepada dirinya. Karena
tingkahnya yang menggemaskan
tersebut followers instagram Tatan
yang dikelola oleh kakak Tatan sendiri
bahkan telah mencapai 3.3jt.

5

Maseya Hafsah Kirana
Dengan rambut pendek dan poni
di atas alis membuatnya terlihat bulat dan
menggemaskan. Di tambah lagi dengan
celotehan anak kecil yang polos dan cerdas
saat si bunda sering bertanya ke Kirana.
Hingga kini followers instagram sang Ibu
Retno Hening yang kerap memposting
tingkah lucu Kirana telah mencapai
962 ribu.
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SPLASBLAST

COMMUNITY

INDONESIA SEBAGAI
TUAN RUMAH

ASIAN GAMES

2018
D

alam acara Asian Games kali ini
direncanakan akan ada
41 cabang olahraga yang terdiri
atas 33 cabang olahraga olimpiade
dan 8 cabang olahraga non olimpiade
dengan jumlah nomor perlombaan
sebanyak 400 nomor.
Ditetapkannya sebagai tuan rumah
Asian Games 2018 kali ini membuat
Indonesia menjadi tuan rumah Asian
Games untuk kedua kalinya, setelah
pagelaran Asian Games tahun 1962 lalu.
Penetapan ini juga membuat Indonesia
untuk pertama kalinya dalam sejarah
Asian Games yang dimana dua kota
menjadi tuan rumah olimpiade dan 3
tuan rumah pendukung untuk membantu
menyediakan venue dari beberapa cabang
olahraga.
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KOMUNITAS HISTORIA
INDONESIA (KHI)

Belakangan ini Masyarakat Indonesia
sedang gempar-gemparnya membahas
Asian games XVIII yang akan
segera diselenggarakan di Indonesia
pada tanggal 18 Agustus hingga
2 September 2018. Nantinya Asian
Games sendiri akan diselenggarakan di
dua tempat yang berbeda, yaitu di Jakarta
dan Palembang. Ada pun beberapa
tempat pendukung seperti Lampung,
Jawa Barat dan Banten juga di persiapkan
untuk menggelar perhelatan akbar ini.
Presiden Komite Olimpiade Asia (OCA)
Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah
mengatakan bahwa upacara pembukaan
dan penutupan Asian Games 2018 akan
berlangsung di Jakarta.
Penasaran kan dengan
sepak terjang para atlit
Indonesia yang berjuang
di Asian Games 2018? Yuk
Dukung terus Timnas Indonesia
untuk Asian Games 2018!

Siapa sangka jika travelling
ke tempat-tempat bersejarah
bisa dijadikan sebagai hobi?
Buktinya ada nih! Komunitas
Historia Indonesia (KHI)
yang merupakan komunitas
dan tempat berkumpul bagi
Anda para pecinta sejarah.
Bukan hanya seputar
sejarah, Komunitas Historia
Indonesia (KHI) hadir
sebagai organisasi nirlabaindependen yang bergerak
dalam bidang sejarah,
kebudayaan, pendidikan dan
pariwisata. KHI memiliki tiga
pilar utama dalam setiap
gerakannya, yaitu rekreatif,
edukatif dan menghibur.

P

ada awal berdirinya,
KHI diberi nama
KPSBI-Historia, yaitu
kependekan dari Komunitas
Peduli Sejarah dan 		
Budaya Indonesia - Historia.
Namun, pada tahun
2005/2006, KPSBI-Historia
dirubah namanya menjadi
Komunitas Historia Indonesia
atau disingkat KHI. KPSBIHistoria inilah yang menjadi
awal mula dari gerakan KHI
hingga sekarang. Di tahun
2008, KHI hanya berbagi
melalui media sosial seperti
blog, twitter, dan facebook.
Saat ini Komunitas Historia
Indonesia memiliki anggota
lebih dari 23.500 orang yang
tersebar di seluruh Dunia.
Komunitas Historia Indonesia
juga sudah diakui oleh
beberapa lembaga di
Indonesia contohnya,
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan. Visi
komunitas ini adalah untuk

menumbuhkan kembali
jiwa Nasionalisme serta
Patriotisme melalui halhal kecil yang menghibur.
Beberapa kegiatan
menarik juga sering
mereka lakukan, seperti
menginap di Museum,
berwisata malam di
Kota Tua Jakarta, serta
beberapa kegiatan reguler
lainnya yang disajikan
oleh KHI. Banyak prestasi
juga yang telah mereka
dapatkan, salah satunya
adalah Komunitas Peduli
Museum 2004 dari
Museum Sejarah Jakarta
& Gubernur DKI Jakarta.
Bagi Anda para pecinta
sejarah, Anda bisa gabung
dalam Komunitas Historia
Indonesia (KHI) ini loh,
sebagai bahan berbagi
serta teman untuk
perjalanan travelling
Anda.
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TRAVELERS

Hunting
Lokasi Terbaik

HUTAN MANGROVE, JAKARTA
Mau cari lokasi foto berbeda di
Jakarta? Kamu bisa jadikan Hutan
Mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK)
sebagai pilihannya. Yang menjadi spot
foto favorit di sini adalah jembatan
kayu yang membelah danau buatan
di bagian dalam hutan. Berlatar
pepohonan mangrove dan bentangan
danau buatan akan menambah
indah fotomu. Hutan Mangrove ini
sangat unik dan layak dicoba untuk
kamu yang punya budget berlebih.
Harga tiket masuknya adalah
Rp 10.000,- per orang. Tapi, kalau
kamu membawa kamera DSLR, kamu
harus membayar biaya tambahan
mulai dari Rp 500.000,- hingga
Rp 750.000,-.

Foto Prewedding
Nah, bagi kamu yang
mau melangsungkan foto
prewedding, intip yuk
pilihan lokasi yang sering
diburu oleh para pasangan
calon pengantin. Semoga

Foto prewedding
sudah menjadi
menu wajib bagi
pasangan yang mau
menikah. Konsep
yang diusung dalam
foto pun beragam,
mulai dari klasik,
tradisional, hingga
modern. Lokasi foto
dipilih sesuai konsep
yang diinginkan,
seperti di dalam
ruangan atau pun di
alam terbuka. Para
calon pengantin
rela mendatangi
lokasi foto terbaik
di dalam maupun
di luar kota untuk
mendapatkan hasil
foto prewedding
yang fantastis sesuai
impian mereka.
46 SMSBLAST MAGAZINE - SEPTEMBER 2017

KOTA TUA, JAKARTA
Kota Tua Jakarta memang
salah satu tempat favorit
untuk berburu foto. Berlatar
bangunan tua nan eksotik,
menjelajah Kota Tua seolah
membawa kita kembali ke
masa lalu. Dihiasi dengan
gedung bergaya arsitektur
Belanda, lokasi ini sangat
cocok untuk pemotretan
prewedding-mu. Kalau ingin
hasilnya maksimal, jangan lupa
tampil total dengan kostum
dan properti ala jaman tempo
dulu. Konsep yang sesuai
untuk pemotretan di sini bisa
bernuansa klasik atau sekedar
kostum santai ala pasangan
yang sedang menikmati
indahnya Kota Tua. Di lokasi ini
terdapat Cafe Batavia, Rumah
Akar, Jembatan Merah, dan
gedung-gedung peninggalan
pemerintahan kolonial Belanda
yang bisa kamu gunakan
sebagai salah satu bagian dari
konsep pemotretan. Tenang,
kamu tidak akan dikenakan
biaya kalau berfoto di kawasan
ini, gratis, kecuali kalau kamu
ingin berfoto di dalam gedung
sekitar.

KAWAH PUTIH CIWIDEY, BANDUNG
Bergeser sedikit dari Jakarta, kamu
bisa mendapatkan lokasi foto
prewedding yang ciamik di Selatan
Bandung. Tempatnya nggak asing
lagi, yaitu Kawah Putih. Kawah
vulkanik yang berwarna putih susu
disertai dengan asap putih yang
terus keluar dari kawah belerang
dan warna air yang berganti-ganti
mengikuti cuaca. Wow! Panorama ini
terlihat sempurna untuk background
pemotretan pernikahanmu. Untuk
memberi efek dramatis, kamu juga bisa
menambahkan warna kontras dengan
pakai kostum yang berwarna ngejreng.
Sebelum kesana, jangan lupa siapkan
jaket karena lokasi kawah putih ini
berada di 2.400 km di atas permukaan
laut, sehingga suhu di lokasi ini
terasa dingin sekali. Petugas di sana
juga akan mengingatkan untuk tidak
melakukan foto terlalu lama, karena
belerang nggak baik untuk pernafasan,
jadi siapkan dulu segala sesuatunya
dengan matang ya.
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TRAVELERS
PENANGKARAN RUSA RANCA UPAS,
BANDUNG

TULAMBEN SHIPWRECK,
KARANGASEM BALI

Masih di kawasan Ciwidey, lokasi
lain yang bisa menjadi alternatif foto
prewedding adalah Ranca Upas. Kalau
kamu pecinta alam dan binatang,
tempat yang tenang, damai dan adem
ini bisa menjadi pilihan yang sempurna.
Kamu bisa berfoto dengan latar bukit,
pepohonan hijau dan padang ilalang.
Kalau kamu mau cari angle yang berbeda,
kamu juga bisa berpose sambil memberi
makan rusa-rusa. Romantis sekali!

Siapa yang tidak tahu Bali? Wisatawan
lokal maupun wisatawan mancanegara
pasti tidak asing dengan keindahan
Pulau Dewata ini. Bahkan, Bali sering
digadang-gadang sebagai ikon-nya
Indonesia. Memang banyak sekali
tempat yang cantik untuk dijadikan
lokasi foto prewedding di Bali. Namun,
ada yang berbeda nih, di Kabupaten
Karang Asem kamu bisa mendapatkan
konsep foto berbeda, yakni konsep
foto underwater. Konsep ini cocok
sekali bagi kamu dan pasangan yang
menyukai laut dan tantangan. Dengan
berlatar epik di Tulamben Shipwreck,
bangkai kapal peninggalan Perang
Dunia II ini justru memberikan kesan
klasik dan dramatis bagi fotomu.
Untuk mengantisipasi kejadian yang
tidak diinginkan, pastikan kamu dan
pasangan bisa berenang ya!dengan
matang ya.

TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER
SEMERU, JAWA TIMUR
Selain di Jakarta dan Bandung, kamu
juga bisa melakukan foto prewedding
di daerah Jawa, salah satunya di
Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru Jawa Timur. Taman Nasional
ini memang selalu memberikan pesona
yang tiada duanya bagi wisatawan.
Di sini, banyak spot-spot menarik
yang bisa kamu kunjungi. Bahkan,
banyak pasangan yang jatuh hati
pada keindahan dan keeksotisannya,
sehingga menjadikan Taman Nasional
Bromo ini sebagai lokasi prewedding
mereka. Pepohonan yang rindang,
padang rumput yang hijau dan
paparan sinar matahari membuat
fotomu sempurna. Karena cuaca di sini
cukup ekstrim, bisa sangat panas dan
bisa juga sangat dingin, kamu harus
persiapkan jaket ya.dengan matang ya.

Referensi:
www.seputarpernikahan.com
www.kumparan.com
https://indonesia.tripcanvas.co
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GADGET

LAHIRNYA

ANDROID
OREO 8.0

Siapa yang tidak tahu Android di era digital saat ini? OS buatan Google
ini baru saja mengeluarkan versi terbarunya dan secara resmi sudah
memperkenalkannya pada gerhana matahari total di Amerika lalu.
Google selama ini memang kerap menggunakan nama snack pada OS
buatannya, seperti Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Ice Cream Sandwich,
Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat dan kini untuk versi
terbarunya dinamakan Android Oreo 8.0.
Director product management
Android, Sagar Kamdar berbagi
cerita dalam pemilihan nama
Android Oreo. Ternyata nama
tersebut diambil setelah melihat
banyak engineer-nya yang “ngemil”
Oreo saat lembur. Dibalik nama
uniknya, Android Oreo sudah pasti
tidak kalah canggih dari Android
Google versi sebelumnya. Berikut
beberapa perubahan dan fitur
penting dalam Android Oreo :

2 | PICTURE IN PICTURE

1 | PERFORMA

Salah satu fitur yang paling
ditunggu untuk pengguna
smartphone adalah hemat baterai.
Nah, kini Android Oreo membuat
konsumsi baterai smartphone Anda
bisa lebih hemat walaupun sering
digunakan untuk berkomunikasi,
bermain game, menonton video,
dan lain-lain.

Dalam proses boosting Android
Oreo akan dua kali lebih cepat
dari versi terdahulunya. Android
Oreo juga akan secara otomotis
meminimalkan aktivitas background
untuk aplikasi-aplikasi yang jarang
digunakan oleh pengguna.

Fitur ini membuat Anda bisa tetap
menonton video Youtube maupun
Netflix dengan layar kecil virtual
dan sekaligus juga membuka
aplikasi yang berbeda. Jadi,
pengguna tetap bisa menonton
video serta melakukan hal
lainnya secara bersamaan di satu
smartphone.

3 | HEMAT BATERAI

4 | KEAMANAN

Selain fitur-fitur yang mampu
memanjakan user-nya, Android
Oreo juga meningkatkan fitur
dalam sisi keamanan. Android
Oreo menghadirkan fitur Google
Play Protect untuk menjaga
keamanan smartphone. Fitur ini
akan mengamankan smartphone
dari aplikasi yang tidak sesuai.
Secara otomatis akan menyaring
lebih dari 50 aplikasi yang
bahkan belum pernah di install
setiap harinya.

THE NEW

IPHONE 8

Sepertinya raksasa gadget asal California yang satu ini tidak pernah
lelah untuk meluncurkan smartphone iPhone setiap tahunnya. Tentunya
iPhone yang dilahirkan setiap versinya selalu memiliki keunikan,
sehingga selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Tahun ini Apple kembali
merilis smartphone terbarunya yaitu iPhone 8.
Rumor terbaru mengatakan
bahwa iPhone 8 kali ini memiliki
spesifikasi layar sedikit mirip
dengan iPhone 7 yaitu dengan
bentang 5,1 Inchi. Namun ada
yang membedakan pada layar
yang digunakan, penampilannya
akan lebih stylist dengan
Edge OLED yang membuat
warna yang dihasilkan lebih
jernih dan berkualitas. Ditambah
lagi dengan dukungan
Gorilla Glass 4 sehingga layar
menjadi lebih kuat.
Iphone versi terbaru ini juga
menerapkan desain
“all-glass construction” sehingga
terlihat lebih stylist dan
premium. Selain dari sisi desain,
untuk teknologi yang digunakan
pun juga lebih canggih. Terlihat
dari sistem pengisian daya
baterai-nya yang menggunakan
teknologi Wireless Charging,
prosesor yang digunakan Apple
pun secara khusus menggunakan
A11 Chip yang membuat
kinerjanya akan 100 kali lebih
cepat dari versi sebelumnya.
Bahkan untuk ukuran ponsel,
performa iPhone 8 dinilai sama
dengan desktop. Jelas tidak
perlu lagi khawatir smartphone
Anda “lemot” ya!
Apple akan mengumumkan
iphone 8 bersama dengan
dua seri 7s lainnya pada bulan
September 2017. Anda bisa
segera memiliki iphone 8 di 		
IBOX Summarecon Mal Serpong.
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INTERMEZZO

BE A SMART
AND HEALTHY DONOR
Salah satu hari bersejarah di
bulan September yaitu tanggal
17 September yang dicanangkan
sebagai hari Palang Merah Indonesia.
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah
sebuah organisasi perhimpunan
nasional yang berfokus pada bidang
sosial kemanusiaan. PMI telah
didirikan sejak zaman pemerintahan
kolonial Belanda, namun dibubarkan
pada saat pendudukan Jepang.
Setelah proklamasi kemerdekaan,
Presiden Soekarno memerintahkan
kepada Menteri Kesehatan,
dr. Buntaran Martoatmodjo, untuk
membentuk kembali 		
Badan Palang Merah Nasional.

T

ak hanya dapat membantu sesama,
kegiatan donor darah juga bermanfaat
untuk kesehatan para pendonor, hal ini
yang menjadikan banyak orang ingin terlibat
dalam kegiatan dan mau mendonorkan
darahnya. Namun, tak jarang pengetahuan
tentang kegiatan donor darah masih minim
di kalangan orang awam. Mulai dari syarat
menjadi donor hingga apa yang harus
dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah
menjadi donor darah. Perlu diketahui, darah
akan diambil sekitar 350-450 cc atau kurang
lebih sekitar 11% dari total volume darah
bagi pendonor yang memiliki berat badan
45 kg, maka itu penting untuk memenuhi
persyaratan yang ada.
Syarat untuk menjadi pendonor yakni harus
berusia lebih dari 17 tahun dan dianjurkan
di bawah 60 tahun, bagi yang berusia
60 tahun ke atas harus dengan rujukan
keterangan dokter. Kondisi kesehatan serta
keadaan darah (terkait kadar hemoglobin,

tekanan darah normal, dan
denyut nadi) haruslah dicek
terlebih dahulu oleh dokter
atau petugas sebelum
memeriksakan darah. Bagi
wanita, tidak dalam kondisi
hamil dan disarankan
tidak sedang dalam masa
menstruasi, mengingat kadar
hemoglobin yang riskan. Jarak
penyumbangan darah minimal
sepuluh minggu dengan
penyumbangan maksimal
5 kali dalam setahun.
Sebelum kegiatan 		
donor darah, jangan lupa
untuk minum air putih yang
banyak minimal semenjak
3 hari sebelum mendonorkan
darah. Konsumsilah makanan
bergizi yang mengandung
lebih banyak garam dan zat
besi, karena kedua kadar
mineral ini akan hilang dari
tubuh Anda sekitar 3 gram.
Jangan lupa untuk makan dan
tidur yang cukup agar tubuh
tidak lemas, serta sebaiknya
mencatat apa saja yang Anda
konsumsi mulai dari makanan,
minuman, serta jenis
obat-obatan yang digunakan
sebelum mendonorkan darah.
Jagalah kesehatan dengan
baik, berolahraga ringan
diperbolehkan.
Saat hari H kegiatan donor
darah, jangan terlalu tegang
dan jangan memakai pakaian
yang terlalu ketat untuk
memudahkan proses donor

darah. Anda dapat rileks
sambil mendengarkan
musik, membaca,
mengobrol, atau sekedar
beristirahat.
Waktu terpenting yakni
setelah mendonorkan
darah, beristirahatlah
setidaknya 		
10-15 menit setelah
selesai mendonorkan
darah. Anda dapat
memakan makanan yang
telah disediakan oleh
PMI, disarankan memilih
makanan yang manis dan
bergizi terlebih dahulu.
Selanjutnya 6-12 jam
setelah mendonorkan
darah, hindari berdiri
terlalu lama, terkena
panas, mengangkat
beban, maupun olahraga
berat. Masa berikutnya
yaitu 3 hari setelah
mendonorkan darah, hal
yang harus dilakukan
adalah perbanyak minum
air putih, hindari merokok,
dan konsumsi alkohol.
Informasikanlah pada
petugas donor darah
jika terdapat gangguan
kesehatan apapun setelah
mendonorkan darah Anda.

Ayo bantu sesama!
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QUIZ

IKUTI
KUISNYA

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

SMS_Serpong

ssqpark

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

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

SUBJEK: SMSBLAST LV – SOUQ PASAR MALAM

DAN MENANGKAN

VOUCHER
BELANJA!

BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI:
1. Sebutkan minimal 3 nama selebriti cilik yang diulas di rubrik Famous
edisi kali ini!
2. Sebutkan nama Presiden Komite Olimpiade Asia (OCA) pada
perhelatan Asian Games 2018?
3. Sebutkan minimal 3 nama OS besutan Google atau yang dikenal
dengan OS Android?
4. Berapa harga penyewaan sarana ATV yang ada di Scientia Square
Park?
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Oktober 2017. Pemenang yang
beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi Oktober 2017.
Nama-nama 10 orang pemenang yang berhasil pada kuis
SMS Blast Special Edition 2017 dapat diihat di Instagram
SMS yaitu @SMS_Serpong.

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

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

you’ve got message
Halo redaksi SMSBlast,

Halo Linda

Saya Linda dari Karang Tengah.
Berkunjung ke Summarecon Mal
Serpong bisa menjadi salah satu
kegiatan favorite saya. Mal yang lengkap
dengan beragam fasilitas yang tersedia,
salah satunya yaitu layanan free wi
fi bagi pengunjung Summarecon Mal
Serpong. Itu saya lihat dari beberapa
tanda yang ada di sekitar area SMS.
Tapi saya masih bingung, cara agar bisa
terhubung dengan free wi fi tersebut.
Mohon infonya ya. Terima Kasih

Terima kasih sebelumnya sudah menjadi pengunjung setia
Summarecon Mal Serpong. Seperti yang disebutkan bahwa
benar adanya fasilitas free wifi bagi pengunjung Summarecon
Mal Serpong. Beberapa titik diantaranya yaitu Food Court lt 2
serta Downtown Walk Summarecon Mal Serpong. Cara untuk
bisa mengakses internet dengan menggunakan fasilitas free
wifi dari SMS, Anda hanya perlu login melalui Facebook, Twitter,
ataupun Gmail. Semoga informasi ini dapat membantu ya.
Salam hangat,
Redaksi

Linda, Karang Tengah
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SOCIETY

Trend of
Citizen
Journalism
Tidak dapat dipungkiri, perkembangan
teknologi dan internet yang begitu pesat dapat
memudahkan aktivitas setiap individu. Melalui
internet, kita terbantu dalam bekerja, mencari
hiburan, bahkan mencari informasi maupun berita
yang sedang update. Media cetak seperti koran
dan majalah pun semakin ditinggalkan. Terlebih
lagi, tidak hanya kita dapat mencari berita, kita
sendiri pun dapat membagikan berita secara
global dengan bantuan internet dan sosial media.
Inilah yang disebut dengan Citizen Journalism.

C

itizen Journalism atau jurnalis warga merupakan
suatu aktivitas dimana seorang individu non-jurnalis
melakukan apa yang jurnalis professional lakukan,
yaitu mencari, mengumpulkan dan membagikan berita.
Berita yang disebarkan dapat berupa teks, gambar, audio
maupun video.
Tren dari citizen journalism ini lah yang sedang di gemari
oleh pekerja media maupun masyarakat biasa. Tren ini
begitu diminati, karena selain dapat menulis informasi
yang ingin mereka sampaikan ke masyarakat luas,
citizen journalism juga dapat sekaligus menjadi wadah
untuk mengutarakan pendapat. Hanya dalam sekejap saja,
seluruh pengguna internet dapat mengetahui berbagai
informasi yang ada di sekeliling kita tanpa terbatas jarak
dan waktu. Saat ini beberapa harian online dan media
tv juga telah membuat versi citizen journalism di kanal
mereka untuk meningkatkan pembacanya.
Di Indonesia sendiri perkembangan citizen journalism
sudah sangat pesat dan cepat. Semua orang senang
merekam kejadian disekitar mereka dan langsung
mem-posting-nya di sosial media mereka. Penggunaan
blog, instagram, facebook, youtube dan twitter menjadi
tempat berbagi informasi yang paling digemari
masyarakat.
Nah, Anda juga merupakan salah satu pengguna sosial
media, bukan? Buat Anda yang suka membagikan
informasi melalui sosial media, tetap harus disaring
dan diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya ya, agar
berita yang disampaikan akurat dan tidak mengundang
provokasi!
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o

prom

1 PERIODE SEPTEMBER 2017

PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE SEPTEMBER 2017

LANTAI GF
C&F PERFUME
• Disc. Up to 70%
MOTHER CARE
• Special offer buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
VIONI LIVING & VL BRIO
• Sale 30% selected item.
SAINT JAMES
• Enjoy 20% OFF St James White
Platinum collection with min.
purchase of IDR 1.000.000.
VIVERE
• Disc 25% + 10% + additional up to
IDR 1 MIO with BCA Card
SHAGA
• Disc. up to 60% (accessories only)
• Until 30 Sept 2017
PONDOK PUJIAN
• Disc. 50% untuk seluruh kaset rohani
QUICK SILVER
• Disc. 50%

•
LANTAI 1
BEAUTY BOX
• Disc. up to 50% (item tertentu)
CHARLES AND KEITH
• Disc. up to 50%

KEEVE
• DISC UP TO 40%
FULLTIME
• Discount 50% !! Selected item.
(di setiap Jumat-Minggu)
• Sampai Penghabisan Stok

apparel)
ANDREW SHOES
• Promo disc. 30% on second item
• 1 Oktober 2017
FULL TIME
• Promo disc. 50% (selected item)
setiap hari - jumat

LA CHRISTIE
• Sale up to 70%

LANTAI 2

MINIMAL
• SALE !! (selected items)

MOM & BAB
• Sale Up To 40%

PINK SUGAR
• Disc. up to 60%

RAA CHA
Paket Mantap
• Mantap 1 (Paket Raa Cha 2 + Beef
Bbq + Rice Rp 50.910)
• Mantap 2 (Paket Raa Cha 1 + Beef
Bbq + Rice Rp 46.364)
• Mantap 3 (Paket Raa Cha 3 + Beef
Bbq + Rice Rp 55.000)
• Sampai dengan waktu yang belum
ditentukan

NIKE
• Disc. up to 40% (selected item)
SKELLY
• Disc. up to 50%
VNC
• Slippers & sandals 2 for Rp 299.000
GAUDI
• Get Cashback IDR 250.000 wtih min
purchase IDR 800.000
HAMMER
• Promo disc. 30% (setiap jumat-sabtu)
HUSH PUPPIES
• Disc 20% untuk setiap pembelian 1
produk (shoes/bag/apparel)
• Disc 30% untuk setiap pembelian 2
produk (shoes/bag/apparel)
• Disc 40% untuk setiap pembelian
3 atau lebih produk (shoes/bag/

prom

DYNAMIC NATURAL
• Discount 40% Kue Basah pkl 18.00
• Discount 30% Roti Satuan pkl 20.00
• Berlaku s/d 31 Desember 2017

SAGOO KITCHEN
• Disc 10% Member SSC (Summarecon
Serpong Club)
• S/D 31 DESEMBER 2017

TORI ICHI
• BCA card disc 15% untuk semua jenis
set menu minimal Rp.100.000 (before
tax & service)

SOLARIA
• Disc 15% Credit Card Permata minimal
transaksi Rp. 150.000 s/d 28 Februari
2018
• Kredit & Debit Mandiri, Fiesta point
hemat hingga 50% berlaku s/d
Desember 2017

PIZZA HUT
• Duet Hemat Reguler Rp. 165.000 /
Large Rp. 220.000
• Menu Hebat Disc 50% berlaku senin
– jumat
• Credit Card May Bank Free Salad /
Pizza Personal Meat Lober Dengan Min
250.000

A-PAW
• Setiap pembelian all item gratis ice tea
/ hot tea. S/d 31 September 2017
• ANZ min. 500.000 mendapatkan
potongan 100.000 s/d 30 November
2017

SATE KHAS SENAYAN
• Setiap pembelian ketupat campur dengan
menggunakan BCA card free es blewah
• Lapar Malam Setiap hari mulai pukul 21.00
• Beli 2 porsi sate free ½ porsi sate ayam
daging dengan menggunakan kartu kredit
BCA
• s/d Desember 2017

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF
• Mega Credit Card Disc 50% .
• T- Cash 10 % dan 50 % ( setiap hari
senin)
• BNI Card Buy 1 get 1
• Until September 2017

o

SECRET RECIPE
• Buy 1 Get 1 Slice Cake ( Setiap hari
senin)
• Telkomsel Point 400 Point @50.000
• S/d 31 September 2017

ICHIBAN SUSHI
• Buy 1 Ramen (spicy ramen Rp 39.000,-) Get 1 katsu roll
BUCCHERI
• Buy 2 Get 1 Free *
URBAN CLUB
• Disc. 50% selected items

2 PERIODE SEPTEMBER 2017
PANCIOUS PANCAKE
• Credit Card BNI Disc 20% min 350.000
(sebelum ppn) s/d 5 November 2017
• Disc 15% Pengguna Kartu Pelajar
min. 150.000 (sebelum ppn) s/d 30
November 2017

BENGAWAN SOLO
• Member Bengawan Solo (Disc 10% all
item, setiap tanggal 18 dibulan apa
saja buy 1 get 1, Senin – selasa free up
size, Rabu ladies day disc 30%)
• Sepanjang tahun 2017

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

PAT BING SOO
• UOB minimal Rp. 200.000
mendapatkan free Bing Soo 1 (dine in)
& Honey / Spicy pop corn chicken
• Sepanjang tahun 2017

HAAGENDAZS
• Hari senin buy 1 get 1 dengan BCA
card. Berlaku s/d April 2018
• Join member Haagen Dazs / top up
dengan kartu kredit BCA dapat reward
50% dari nilai Top Up. Berlaku s/d
April 2018
• Telkomsel point 200 point @25.000.
Berlaku S/d 31 Desember 2017
EXCELSO
• OCBC Disc 30% s/d 30 September
2017
• All promo bank minimal transaksi Rp.
300.000
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JAVA VILLAGE
• Buy 1 get 1 free desert (syarat dan
ketentuan berlaku) s/d 30 Desember
2017
POKA RIBS
• Happy Hour disc 20% senin – jumat
pukul 10.00 wib s/d 15.00 wib
• Beer buy 3 get 1, buy 6 get 3
• Sepanjang tahun 2017

IMPERIAL KITCHEN & DIMSUM
• Dim sum Fiesta Rp 9999 Snow Ice
Mango Rp. 8.000 (senin-jumat) pkl
15.00-18.00 WIB sepanjang tahun
2017
SUNNY SIDE UP
• Setiap pembelian Omurice free ocha
s/d 31 Desember 2017
FISH & CO
• ANZ min. 500.000 mendapatkan
potongan 100.000 s/d 30 November
2017
COLD STONE
• Free upsize menggunakan BCA Card
• BNI Card Disc 40% min. 100.000 every
day
• Debit BNI buy 1 get 1 every weekend
• Until 31 September 2017

SAIGON DELIGHT
• Promo disc 15% all item
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DIRECTORY

DIRECTORY

Basement
ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
El-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) - 29310612

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

Ground floor
Antavaya Tour (GF - 231) - 2917 1008
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226)
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636

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

Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) - 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
5461279 / 5461270
Kampung Nelayan (DGF-17) - 5461417
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223)
29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) –

29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) - 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) - 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) - 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) - 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347

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

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

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

RETAIL & OTHER SERVICES
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) - 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B)
Kettler (GF-06) - 54200678
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) - 54204929
Miss Mondial (GF-223B) - 29310419
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907

Panorama J+B (GF-20A) – 5469855
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222) 29310464/29310474
Star Studio (GF-238) - 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) - 29310530
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) - 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) - 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) - 2931 0517 / 2931 0518
Watsons (GF - 223A) 5465548

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

RETAIL & OTHER SERVICES

FASHION

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

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

FOOD & BEVERAGES
A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Biang Kerok (DGF-17C) - 5461986
Bread Life (GF-247) - 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A) 29310647/29310659
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Carl's Jr (DGF-21A) - 29310411
Chatime (2F-16) - 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) - 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707

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

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571 / 29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Gallery (1F-231) - 5460 888 ext 740
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) - 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Olivia Burton (1F 1C - 06)
2931 0513 - 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) - 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Parama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Gaudi (1F-16) – 29543828
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278

Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) - 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674
Someday ( 1F-31) - 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860

Time + Things (1F-242) - 2931 0703
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Goods Supply (1F-239&24) - 29310496 /
29310683
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) - 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) - 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 /
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

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

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

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

FOOD & BEVERAGES
FOOD & BEVERAGES
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DIRECTORY

DIRECTORY

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

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

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

Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A)
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215)
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (FTI-11)

Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06)

Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

ENTERTAINMENT & OTHER SERVICES

second floor

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

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

Eiger (2F-19B)
Export (2F-19A) - 5466338
Hardware (2F - 209) - 2931 0390
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Kids Icon ( 2F237) - 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab (2F-236)

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

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

Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Okirobox (2F-01A)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Ronde Jahe Gardujati (2F-02)
Roti Boy (2F-235) – 29310398

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

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

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

FOOD & BEVERAGES
Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's (2F-16C) - 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) –
70330797
A&W (2F-27A) - 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) - 54204259
Chicken Rice (FC-09)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
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ISLAND COUNTER
Es Duren Gfa (Unit B)
Juice Kedung Sari (Unit G)

PEMPEK KENARI (UNIT F)
Roti Bakar (Unit H)

Siomay Armanda (Unit A)
Tahu Crispy (Unit C)
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