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EDITORIAL

Saatnya Wisata Kuliner Kekinian

Tidak perlu menunggu lagi untuk menikmati ratusan menu lezat karena Pasar
Senggol 2018 telah siap menggoyang lidah anda mulai 12 april - 13 mei 2018.
Tahun ini Pasar Senggol hadir dengan tema berbeda yang lebih fresh yaitu
Jelajahi Kuliner Street Food Kekinian. Pastikan anda siap menjelajah 73 booth
makanan kekinian yang tengah hits di kalangan anak muda jaman sekarang.
Tidak hanya makanan tetapi permainan pasar malam, hiburan artis dari Barasuara
dan Naura juga akan menghibur anda.
Mau tahu bagaimana membuat wisata kuliner di Pasar Senggol lebih seru?
Yuk simak empat tips seru di rubrik Hints & Tips. 8 menu kekinian di Pasar Senggol
juga bisa anda intip di insight. Wahana edukasi terbaru akan membawa kita
melihat kembali sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya. Bertajuk The Legend of
Sriwijaya Empire pastikan anda tidak melewatkan perjalanan sejarah melalui 11
area yang ada. Ketahui lebih lanjut di rubrik what’s happpening. Tampil kekinian
berkonsep casual basic dengan koleksi terbaik dari Pop U dan Traffic Room di
Fabulous.
Jangan lewatkan juga ulasan varian makanan untuk anda yang vegetarian di
Healthy Living, hingga gaya busana dari selebriti dunia yang menghadiri acara
tersebut yang terangkum di rubrik insight dan celeb style. Update juga informasi
sekitar dunia showbiz melalui rubrik Hot Gossip dan Music News. Download
majalah ini secara gratis di aplikasi Gramedia Digital atau website www.malbekasi.
com. Untuk update informasi mengenai Summarecon Mal Bekasi, silakan cek di
instagram dan fanpage @summareconmalbekasi serta twitter melalui akun @
malbekasi.
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HIGHLIGHT

Jelajahi Kuliner
Street Food Kekinian
The wait is over!
Buat Anda yang sudah tidak sabar berwisata kuliner, bersiaplah
menggoyang lidah dengan ratusan menu makanan lezat dan
kekinian yang hadir di Pasar Senggol 2018!
11
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B

ulan April saatnya
menyiapkan waktu untuk
mencicipi berbagai varian
menu dari puluhan tenant yang
ada di Pasar Senggol. Tahun ini
dengan tema “Jelajahi Kuliner Street
Food Kekinian”, Pasar Senggol
siap menghadirkan ratusan menu
makanan hits yang tidak hanya

lezat tetapi juga menarik untuk
media sosial anda. Berlangsung
mulai 12 April - 13 Mei 2018, event
ini berlokasi di area parkir barat, The
Downtown Walk.
Pengunjung dapat menikmati
ragam menu kekinian dari 72 tenant
yang ada. Area gerobak berisi 21
tenant dengan menu camilan lezat

seperti Ice Bucket, Bola ubi ala
Bobol 58, Sempol Gocid, Pentol &
Cilok Kuah Pedas, Mie Tusuk dan
menu lainnya. Sementara itu 9
food truck siap menyajikan ragam
terbaik diantaranya paduan sate
taichan dengan kuah masakan
padang dari Bagindo Panda,
Olahan daging ayam dari Keliling

Asia, Cuanki Bakso bandung ,
Dimsuming dan masih banyak lagi.
Menu kekinian juga hadir di 42
booth diantaranya Es krim semar
dari Eightfully, Lungo Potatoes,
Bakso Aci Bandung, Bakso
Boedjangan, Roti Nogat dan Nasi
Ayam Mangga Thai yang pastinya
buat ketagihan.

Nuansa pasar malam akan
semakin meriah dengan sejumlah
permainan seperti carousel,
ombak banyu, bianglala, ontanganting dan virtual reality. Hiburan
seru lainnya turut dihadirkan
untuk menemani pengunjung
setiap harinya diantaranya
carnival dance, fire jugler, beatbox,

humanoid, ballet, polisi cilik
dan penampilan seru lainnya.
Tidak hanya itu, tahun ini dua
musisi Indonesia akan semakin
memeriahkan suasana yaitu
penampilan Barasuara (27 April)
dan Naura (4 Mei) setiap pukul
20.00 WIB di panggung The
Downtown Walk.

Eightfully (Es Krim
Semar)

Makan semangka aja sudah enak,
apalagi kalau ditambah es krim?
Perkenalkan Es Krim Semar milik
Eightfully. Dessert kekinian yang
mempunyai rasa dan tampilan unik
ini merupakan perpaduan antara
soft ice cream rasa semangka yang
manis nan lembut kemudian diapit
dengan buah semangka yang manis.
Perpaduan antara rasa es krim yang
manis dengan tampilan yang unik
dapat mempercantik tampilan di
media sosial Anda.

8 Menu Kekinian
di Pasar Senggol 2018!
Tahun ini Pasar Senggol membawa tema “Jelajahi Kuliner Street
Food Kekinian” yang artinya akan ada banyak menu hits masa
kini yang patut dicoba. Penasaran ada makanan apa saja di tahun
ini? Berikut 8 menu kekinian yang ada di Pasar Senggol!

1

Pisang Gorilla

Kalau ayam nugget sudah biasa,
sekarang saatnya mencoba pisang
nugget kekinian ala Pisang Gorilla.
Pisang goreng yang dibalut
tepung roti dan diberikan topping
ini siap membuat lidah Anda
bergoyang dengan rasa manisnya.
Tidak hanya itu, pisang nugget
ini juga dihias dengan beragam
topping ada cokelat, cokelat putih,
matcha, bubblegum, hingga red
velvet. Penampilan yang menarik
dan rasa yang menggelitik harus
segera Anda coba di Pasar Senggol
kali ini!

12
BRIGHT Magazine | JANUARI 2018

Cushy
Churros

3

Inilah camilan
khas Spanyol yang
banyak digemari
di Indonesia.
Chussy Churros,
adalah churros
yang digoreng
dan ditaburi gula
halus atau bubuk
kayu manis yang
disajikan dengan berbagai macam saus diantaranya milk choco, dark
choco, hazelnut choco dan strawberry choco. Tambahan topping berupa
almond, keju, oreo, marshmallow, rainbow sprinkle dan cookie crumble
juga semakin membuat rasa dan tampilan Cushy Churros semakin menarik.

2

Roti Nogat

Roti Nogat adalah roti bakar gandum
dengan paduan topping yang lezat.
Roti ini tengah digemari oleh banyak
kalangan karena rasanya dan teksturnya
yang sangat lembut. Terbuat dari roti
kampung dengan bintik-bintik gandum
di sisi luar. Tidak kalah dengan roti lain,
tersedia pilihan rasa diantaranya rasa
nogat, milo, meses coklat, sarikaya hingga
telor kornet. Roti Nogat ini bisa menjadi
menu yang tepat sambil bersantai di sore
hari.

6

Lungo Potatoes (kentang panjang)

Bakso Boedjangan

Bakso khas Bandung ya Bakso
Boedjangan pastinya! Menyajikan
berbagai macam inovasi bakso
yang akan membuat Anda tertarik
untuk mencoba semua menunya,
mulai dari bakso urat yang khas,
bakso keju yang gurih dan bakso
pedas yang akan buat ketagihan.
Eits, Bakso Boedjangan juga punya
bakso goreng loh. Jika Anda makan
bersama keluarga atau sahabat
di Pasar Senggol 2018, Bakso
Boedjangan merupakan pilihan
yang tepat.

Ada terobosan baru dari olahan kentang nih!
Perkenalkan Lungo Potatoes, kentang goreng
panjang yang gurih dengan topping yang nikmat.
Uniknya dari kentang goreng ini adalah panjang si
kentang yang mencapai 30 cm loh! Kentang goreng
panjang ini
menyajikan
campuran
topping
mayonaise, keju,
dan saus yang
akan menambah
kenikmatannya.
Lungo Potatoes
bisa jadi pilihan
camilan nikmat
untuk dibagi
bersama orangorang terdekat.

7

8

5

Kwetiaw 28 Aho

Sudah 41 tahun rupanya
Kwetiau 28 Aho berdiri.
Walau terkenal dengan
kwetiau sapinya, tapi
kwetiau 28 aho terus
berinovasi dengan menu
lain sehingga tidak akan
pernah hilang citarasa
khasnya. Selain kwetiau
goreng sapi dan kwetiau
siram sapi, ada pula nasi
goreng, mie goreng
seafood, dan berbagai
macam menu lainnya.
Buruan coba kwetiau
legendaris ini ya!

Nasi Ayam
Mangga
Thailand

Nasi + Ayam
+ Mangga,
penasaran kan
seperti apa
rasanya? Bagi
kamu yang
suka mencoba
aneka kuliner,
belum lengkap kalau tidak mencoba kuliner ini.
Menggunakan ayam fillet yang digoreng, nasi putih
hangat plus balutan saus mangga yang di atasnya
kemudian diberikan parutan keju, siap membuat
lidah kamu merasakan sensasi antara gurih, asin,
dan sedikit manis. Kalau penasaran ini saatnya kamu
menantang lidahmu untuk mencoba makanan ini di
Pasar Senggol 2018.
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INSIGHT

4

FABULOUS

FABULOUS

U n i q u e ly
Popular
Sejak desember 2017 lalu, pop•u hadir di Summarecon Mal Bekasi lantai
2 dengan koleksi casual basic yang menarik. Desain yang sederhana
dipadukan dengan kultur modern pop membuat Anda semakin popular.

Produk bisa
didapatkan di

20
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Look Good &
Comfortable
M

eski terlihat sederhana, tampilan kasual menjadi
favorit untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
Tidah hanya desain tetapi kualitas pun patut
diperhitungkan. Traffic Room dan Hustle menawarkan
berbagai koleksi berkualitas dengan desain menarik.
Temukan di outlet Traffic Room, Summarecon Mal Bekasi
lantai 2.
Tampil menarik dan nyaman menjadi hal terpenting
dalam bergaya. Ini pula nilai yang diangkat oleh Traffic Room
dalam setiap koleksinya. Sebagai salah satu brand lokal di
Indonesia, Traffic Room mengusung konsep vintage yang unik
dan menarik namun tetap mengedepankan kualitas. Sejak
berdiri tahun 2008, Traffic Room telah memiliki 10 outlet,
salah satunya di Summarecon Mal Bekasi.
Tampilan casual vintage ala Traffic Room cocok bagi
kaum muda yang enerjik sehingga dapat tampil sederhana,
nyaman dan percaya diri. Tersedia pilihan slogan t-shirt,
couples t-shirt, raglan t-shirt, tas, topi dan kacamata. Selain
itu, tersedia pula pilihan koleksi dari Hustle untuk tampilan
urban casual sporty. Motif yang diangkat dalam koleksi Hustle
berisikan quotes motivasi, famous city, dan beberapa nama
klub olahraga terbaik.

21

Produk bisa
didapatkan di
pop•u 2F-116

T

ren fesyen kasual saat ini
tengah digemari di kalangan
anak muda. Tampil santai dan
stylish menjadi goal dari penampilan
sehari-hari. Koleksi pop•u yang
mengedepankan paduan gaya
modern dan kultur pop tampak
menjadi pilihan yang tepat. Easy to
wear for everyone menjadi tujuan
pop•u untuk semakin popular bagi
seluruh kalangan. Ciri khas casual
basic bagi pria dan wanita terlihat
dari desain yang unik dan kaya akan
karakter tanpa berlebihan.
Hasil karya dari desainer Joseph
Lim & Ba’i Soemarlono melahirkan
karya Populo Batik untuk mengantar

budaya dan peninggalan
Indonesia ke pasar modern. Motif
dan desain modern dipadukan
dengan elemen tradisional Batik
Jawa menghasilkan koleksi yang
dapat dipakai untuk semua umur
dan kesempatan serta lekat
dengan ciri pop dan masa kini
yang populer di pasaran fashion
urban-modern Indonesia maupun
luar negeri.pop•u Batik diproduksi
melalu proses “wax resist dyeing”
dimana malam (wax) di apply
secara manual dalam kuantitas
besar agar esensi batik tradisional
Indonesia tetap terjaga dalam
harga yang terjangkau.
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Tr a f f i c R o o m

Traffic 2F-130

HINTS & TIPS
32

4 Tips Seru-Seruan
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di Pasar Senggol
P

asar Senggol selalu
menghadirkan suasana yang
berbeda setiap tahun untuk
dinikmati para pengunjung. Nah
kira-kira selain mencicipi makanan
lezat apalagi yang bisa dilakukan di
Pasar Senggol yaa? Check this out!

1

Cari spot foto!

Di tema Jelajahi Kuliner Street
Food Kekinian tahun ini pastinya
dekorasi Pasar Senggol memiliki
banyak spot yang instagramable.
Temukan satu spot menarik untuk
berfoto dan jangan lupa upload ke
media sosial yaa!

2

Ikut Lucky Dip

Mau makan + dapet hadiah
langsung? Ikutan aja di lucky
dip. Top up kartu bertanda tidak

dapat di refund lalu pilih hadiahnya.
Ada notebook, pouch dan totebag
dengan desain yang lucu dan
menarik.

3

Buat vlog

Sambil berkeliling di area Pasar
Senggol tidak ada salahnya
mengabadikannya dalam sebuah
video blog atau dikenal vlog. Video
ini bisa Anda unggah di media sosial
sehingga para followers dapat turut
merasakan keseruan Pasar Senggol.

4

Coba permainan baru

Selain ada makanan, Pasar
Senggol juga menghadirkan
ragam permainan pasar malam.
Jangan lupa mencoba semua
permainan seru seperti ombak banyu,
kincir-kincir atau virtual reality.

FAMILY

Asyiknya
Belajar Sejarah!
Tahu enggak sih, Pelajaran Sejarah adalah salah satu pelajaran yang
paling tidak disukai? Anak Anda salah satu yang tidak suka dengan mata
pelajaran ini? Coba ikuti tips berikut ini, yuk!

M

engapa pelajaran sejarah
seperti beban besar bagi
kebanyakan siswa? Banyak
yang berpikiran, sejarah adalah
pelajaran menghafal tanggal dan
nama belaka. Materi yang diajarkan
juga dianggap terlalu banyak. Atau,

barangkali karena menghafal
tanggal dan nama dalam sejarah
tidak banyak bersentuhan
dengan kehidupan mereka
setelah ujian. Lalu, bagaimana
cara mengajarkan anak untuk
menyukai pelajaran Sejarah?

Cobalah untuk membuat Sejarah
bukan soal menghafal, tetapi
memahami peristiwa dan pelaku
sejarah. Salah satu cara dengan
menggunakan metode modifikasi
mnemonik, yaitu cara mengingat
tanpa perlu repot menghafal.

1
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Cosplay atau
Reenachment (Reka
Ulang)

Sesekali buatlah drama kecil untuk
mereka ulang satu babak sejarah,
ini akan membantu anak merasa
terhubung dengan peristiwa masa
lampau.

2

Pergi ke Museum

Kunjungan ke museum akan
jauh lebih menyenangkan
dibandingkan dengan hanya
duduk di meja belajar sambil
menghapalkan berbagai nama,

lokasi dan tanggal. Anda harus aktif
membantunya dalam memahami
informasi yang terdapat dalam
setiap situs yang dikunjungi. Jadi,
apabila setelah kunjungan ke
museum ini Ia bertanya tentang
pelajaran yang Ia dapatkan, Anda
dapat langsung menjawab dengan
tepat.

3

Gunakan media
visual

Cobalah dengan bantuan
media visual, seperti menonton
dokumenter hingga film yang dibuat
berdasarkan sejarah peristiwa.

Namun, pilihlah film berdasarkan
umur sang anak ya.

4

Dengan Bermain

Kok malah bermain? Maksud
bermain disini adalah belajar
dengan cara menyenangkan,
seperti bermain “Who Wants to be a
Teacher?”. Lewat permainan ini, Anak
diminta untuk berpura-pura menjadi
guru dan Anda lah yang berperan
sebagai murid. Disela seIa sang Anak
mencoba menjelaskan tentang
ilmu yang dimilikinya, Anda bisa
menyelipkan informasi yang akan
melengkapi pengetahuannya.

HEALTHY LIVING

Kuliner Varian Vegan

di Summarecon Mal Bekasi

Summarecon Mal Bekasi memiliki banyak destinasi wisata kuliner mulai dari
The Downtown Walk, Food Temptation hingga Bekasi Food City yang dilengkapi
tenant-tenant berkualitas. Berikut ini kuliner varian vegan yang dapat Anda
temukan di Summarecon Mal Bekasi.

Salad Pizza Hut

Sayur Salad ala Pizza Hut terlihat begitu menggiurkan
dan tentunya menyehatkan. Para konsumen dapat
memaksimalkan mangkuk yang telah disediakan
untuk mengambil salad sepuasnya dalam satu kali
pengambilan yang berada di Salad Bar. Terdapat
banyak buah dan sayuran segar mulai dari semangka,
melon, kacang merah, jagung, kentang, makaroni dan
masih banyak lagi. Selain itu, terdapat bermacammacam topping dan saus seperti mayonnaise dengan
pilihan rasa asin, manis dan pedas.

Raa Cha Suki & BBQ

Menggunakan bahan makanan yang
organik dan segar, Raa Cha menawarkan
pengalaman cara bersantap baru yang
dilengkapi alat masak personal dan
unik. Di sepanjang display pada tahapan
pertama, para konsumen disajikan
dengan beragam menu andalan mulai
dari aneka sayuran organik seperti phok
coy, jamur enoki, brokoli, kangkung mini
organik dan lettuce. Selain itu terdapat
menu BBQ dan berbagai macam menu
Suki dan masih banyak lagi.

Lokasi : Ground Floor - 112
(Downtown Walk)

Taoge Goreng Bogor

Hidangan yang satu ini termasuk dalam kategori makanan
vegetarian karena menggunakan tauge atau kecambah
kacang hijau sebagai bahan utamanya. Tauge ini dimasak
dengan cara ditumis menggunakan sedikit air panas
kemudian disajikan dalam kondisi panas dengan tambahan
irisan tahu dan irisan ketupat atau lontong kemudian disiram
kuah kental bercita rasa gurih yang terbuat dari oncom.

Lokasi : Ground Floor - FB 111-112 (Downtown Walk)

Lokasi : Ground Floor - PC 18 (Bekasi Food City)
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Mie Hopeng

Berbeda dengan sajian mie lainnya, Mie Hopeng
menyajikan varian mie vegetarian DAAI yang termasuk
dalam kategori mie sehat. Bumbunya tidak mengandung
MSG, bahan mie yang tidak mengandung pengawet dan
pewarna buatan, diproduksi dengan bahan yang alami
serta telah mendapatkan sertifikasi halal MUI dan sertifikasi
Vegan Internasional. Terdapat enam menu yang disajikan
Kedai Mie Hopeng yang diantaranya adalah Mie Goreng
Original, Mie Goreng Jamur, Mie Goreng Sambal Matah, Mie
Goreng Tofu Nanas, Mie Soto Kulit Tahu dan Mie Soto Sayur
Krecek Kacang Tolo.

Lokasi : 3RD Floor - IC 37 (The Food Temptation)

Es Cincau Hijau Bekasi Food City

Es Cincau adalah salah satu minuman segar pelepas dahaga yang paling sering dicari sebagian banyak orang ketika
cuaca sedang terik di siang hari. Cincau hijau mengandung klorofil yang disebut banyak penelitian bahwa zat klorofil
bermanfaat sebagai antioksidan dan anti peradangan. Daun tanaman rambat C. barbata Myers yang berwarna hijau
pucat merupakan bahan alami pembuatan pada cincau hijau

Lokasi : Ground Floor - PC 30 (Bekasi Food City)
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th

J A K A RTA FA S H I O N & F O O D F E S T I VA L
p r e s e n t s

FASHION FESTIVAL
1 1 - 29 A p r i l 2 0 1 8

Fashion Parade from more than
50 Designers & 30 Fashion Brands
MAIN DESIGNERS

ALBERT YANUAR | AMOT SYAMSURI MUDA | ANDREAS ODANG | ARIY ARKA
EDDY BETTY | ERIDANI | DANJYO HIYOJI | DANNY SATRIADI | DEFRICO AUDY
DENNY WIRAWAN | HANDY HARTONO | HENGKI KAWILARANG | HIAN TJEN
IVAN GUNAWAN | JENAHARA | KLÉ | MARGA ALAM | MEL AHYAR
NORMA HAURI | PATRICK OWEN | RAMA DAUHAN | RUDY CHANDRA
STELLA RISSA | YOSAFAT DWI KURNIAWAN

Harris Hotel & Conventions
Kelapa Gading
19 - 26 April 2018

The Forum
Mal Kelapa Gading
20 – 29 April 2018

FASHION VILLAGE

11 - 29 April 2018 at Mal Kelapa Gading

FOOD FESTIVAL

5 April - 6 May 2018 at La Piazza

KAMPOENG TEMPO DOELOE
WINE & CHEESE EXPO
5 - 29 April 2018 at La Piazza

JF3 RUN

22 April 2018

www.jfff.info
Jakarta Fashion Food Festival

@JFFF_Info

Model Face Icon JFFF 2018 Katharina Luandha
Wardrobe by Eddy Betty
Make Up & Hair Do by PAC Martha Tilaar
Location at Taman Langsat, Jakarta

PRESENTED
BY
PRESENTED
BY

Sound System - Ligh

-

edia

COMMUNITY
46
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Soundsfest Music 2018

Guncang SMB!

Event musik satu ini
bisa dibilang menjadi
salah satu event
musik terbesar di Kota
Bekasi, yang digelar
di Summarecon Mal
Bekasi. Sekitar 6.000
tiketnya pun sudah
habis terjual alias
sold out. Seperti apa
keseruannya?

U

ntuk kedua kalinya,
Summarecon Mal Bekasi
terpilih menjadi venue untuk
event musik terbesar di Kota Bekasi,
yaitu Soundsfest Music 2018, yang
digelar pada Sabtu, 31 Maret 2018.
Event ini tak tanggung-tanggung
memboyong musisi-musisi papan
atas Indonesia seperti Sheila on 7,
Tulus, Kahitna, Maliq & D’Essentials,
NAIF, FourTwnty, Sisi Tipsi, TressMnia,
dan Sumber Kencono. Wow!
Acara yang dihelat selama 1
hari penuh ini dibuka mulai pukul
14.00 WIB oleh band indie asal
Malang, Sumber Kencono. Selain

hiburan musik, event ini juga dihadiri
komunitas-komunitas seperti
Kampung Dolanan, Stage id, Redline,
Snap Photography, Cordon Scoot,
Art Therapy Movement, Depok Yoyo
Club, More Than One, Indonesia Pong,
FOK’r, Spring Legacy, Vespa Rangers,
K.O.G Cibubur, dan Light Givers Corps.
Selain ada booth makanan dan
minuman, para penonton juga bisa
berpartisipasi di Games Corner
seperti Bicycle Race, Virtual Race,
Mechanical Bull, Street Cobra, dan
Frisbee Toss. Nah, buat kamu yang
ketinggalan, nantikan tahun depan
lagi ya. See you next year!
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Pada 1 April 2018, layanan
transportasi Big Bird
Airport Shuttle dari dan
menuju Summarecon
Mal Bekasi telah resmi
beroperasi. Layanan Big
Bird Airport Shuttle ini
dilengkapi dengan AC,
Wifi, LED TV, Charging
port, serta kabin yang
nyaman untuk penumpang
selama perjalanan sampai
dengan tujuan masingmasing. Berikut jadwal
Big Bird Airport Shuttle di
Summarecon Mal Bekasi.

I

stilah beautifikasi kini sepertinya kian sering
terdengar. Beautifikasi jalan tol, beautifikasi gang
pemukiman, beautifikasi pedestrian, beautifikasi
halaman sekolah, dan masih banyak lainnya.
Memangnya apa sih beautikasi yang dimaksud di sini?
Sesuai namanya, beautifikasi merupakan sebuah
upaya untuk memperindah sesuatu. Beautifikasi
jalan atau lingkungan yang dimaksud disini, biasanya
dilakukan di lokasi-lokasi yang dirasa kurang nilai
estetikanya. Proses awal beautifikasi biasanya
membuat gambaran atau rancangan lokasi yang akan
dirubah. Kemudian, langkah pembersihan dilakukan
untuk menghilangkan materi-materi yang tidak
dipergunakan atau tidak dapat diaplikasikan pada
konsep yang baru.
Sejalan dengan keinginan untuk memberikan
kawasan asri yang mendorong gaya hidup sehat,
serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat
Bekasi, Summarecon Bekasi berencana akan

melakukan beautifikasi, yaitu mempercantik salah satu
sisi Jalan Perjuangan yang dimulai dari Gerbang Timur
Summarecon Bekasi hingga main gate kawasan The Orchard,
yang merupakan pengembangan kawasan terbaru dari
Summarecon Bekasi.
Nantinya, hasil beautifikasi berupa deretan tanaman
cantik ini tidak hanya dapat dinikmati oleh para penghuni
kawasan The Orchard, namun oleh semua warga Bekasi yang
melalui Jalan Perjuangan.
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FACILITY

Beautifikasi: Membuat Yang
Awalnya Biasa Menjadi Indah!

ENVIRONMENT

Airport Shuttle di
Summarecon Mal Bekasi

Dengan animo masyarakat yang tinggi di Jakarta,
kini giliran Uncle Tetsu membuka gerai terbarunya di
Bekasi. Uncle Tetsu sendiri sudah memiliki cabang di
12 negara dan lebih dari 220 outlet. Salah satu menu
populernya adalah Japanese Soft Cheesecake yang
memang terkenal lembut mengelus lidah. Diciptakan
oleh Uncle Tetsu sendiri 30 tahun lalu. Ia meracik bahanbahan segar serta berkualitas seperti Australian Cheese,
European Butter, Japanese Flour dengan resep rahasia
yang diciptakannya. Menu popular lainnya, seperti
Baked Cheesetart, Cheese Zuccoto, Madelaine, Cheese
Stick dan masih banyak lagi.

di Summarecon Mal Bekasi
CHIZTEA
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Nah, ini dia minuman yang lagi happening, yaitu
Chiztea. Minuman teh yang dicampur dengan keju
cair nan lembut ini ternyata sangat enak dan segar
dilidah. Chiztea kini hadir di area TheFoodHall lantai
dasar. Chiztea menghadirkan varian rasa original, green
tea, caramel black tea, signature chocolate, avocado,
yakult tea, ovaltine dan lain-lain. Harganya juga cukup
terjangkup, 1 cup dibanderol mulai dari Rp18.000
untuk small cup. Penasaran kan?

Setelah sukses di Jakarta, kedai minuman Origins
Authentic akhirnya membuka cabang terbarunya di
Summarecon Mal Bekasi. Minuman segar satu ini bisa
dibilang cukup “hits” di kalangan anak muda. Seperti
apa kesegarannya kira-kira ya? Dengan mengusung
tagline ‘Authentic Taste of The World’, Origins Authentic
menyediakan ragam menu minuman autentik dari
berbagai negara di Asia. Salah satunya adalah Thai Tea
yang berasal dari negara Thailand. Minuman ini biasanya
dibuat dengan menggunakan black tea, susu, dan
creamer. Rasanya manis, gurih, dan pekat di lidah.
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FOODLICIOUS

5
Jajanan Kekinian

UNCLE TETSU

OMBE KOFIE
CAKEKINIAN

Belakangan ini, usaha kue dan bakery dari para
selebritis tengah naik daun. Bisnis dari para artis ini pun
menjadi ikut andil dalam kemajuan bisnis kue. Begitu
pula dengan YouTuber ternama, Arief Muhammad,
yang baru-baru ini membuka outlet cake cabang
terbarunya di Summarecon Mal Bekasi. Outlet cakenya ini dinamakan Cakekinian yang berfokus pada kue
bolu. Kenapa disebut Cakekinian? Karena bahan-bahan
dari cake ini banyak digunakan pada snack masa kini
seperti oreo, cokelat, matcha, hingga matcha.

Belum lama ini, Ombé Kofie resmi membuka outlet
terbaru di Summarecon Mal Bekasi, tepatnya di
area The Downtown Walk. Ini merupakan outlet
ketiga setelah di Pluit dan Mal Kelapa Gading.
Mereka menyajikan kopi-kopi terbaik dan
sebanyak 80 persen didominasi kopi luar seperti
Brasil, Kolombia, dan Panama. Ombé Kofie sendiri
punya cara tersendiri untuk mengolah kopi, yakni
dengan beberapa cara seperti cold-brewed coffee,
cold drip coffee, dan fresh brewed coffee. Kedai
kopi ini tidak menyajikan makanan berat hanya
makanan ringan seperti roti dan kue sebagai
teman saat menikmati kopi.

RAMPAGE
56

Trailer pertama dari sekuel FANTASTIC
BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
telah dirilis. Mengangkat sub judul
THE CRIMES OF GRINDELWALD,
Eddie Redmayne kembali berperan
menjadi magizoologist (ahli hewan
magic), Newt Scamander, dalam film
kedua spin off Harry Potter. Film ini
disutradarai oleh David Yates, film ini
akan mempertemukan Scamander dan
Albus Dumbledore yang diperankan
oleh Jude Law. Mereka akan akan
melawan penyihir hitam Gellert
Grindelwald yang diperankan oleh
Johnny Depp. Katherine Waterston
akan kembali memerankan Tina
Goldstein yang akan membantu
melawan Grindelwald.

Baru-baru ini Sony
mengumumkan didapuknya
Chris Hemsworth sebagai
aktor utama Men in Black 4.
Setelah Chris diajak, ternyata
partnernya di film bertema
alien ini adalah aktris yang pernah tampil bersamanya dalam Thor:
Ragnarok, yaitu Tessa Thompson, yang memerankan Valkyrie di
Thor: Ragnarok. Will Smith dan Tommy Lee Jones yang tampil di tiga
film sebelumnya dikabarkan tak akan kembali sebagai Agent J dan
Agent K. Tak hanya kedua karakter tersebut, beberapa karakter lain
dari film-film terdahulu juga tak menunjukkan tanda-tanda akan
dimunculkan kembali.
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Rampage mengisahkan Davis Okoye (Dwayne Johnson), seorang ahli
primatologis yang selalu mengawasi gorila punggung perak cerdas bernama
George. Gorila ini telah dirawat sejak lahir oleh Davis dan mereka memiliki
ikatan yang kuat. Suatu ketika, George yang awalnya seekor gorila lembut
menjadi mahluk besar dan mengerikan karena sebuah eksperimen genetis.
Eksperimen itu muncul secara tiba-tiba di hutan, bukan hanya George yang
terkena dampak namun seekor serigala juga menjadi mengerikan. Davis
yang mencoba mencari penawar dengan bantuan seorang ahli genetika,
harus berjuang menghentikan bencana yang ditimbulkan kedua hewan ini.

AVENGERS: INFINITY
WAR
Avengers: Infinity War masih akan melanjutkan kisah petualangan para
pahlawan super dari tim Avengers. Para Avengers kali ini harus berhadapan
dengan Thanos yang telah menghancurkan Bumi. Perlawanan yang mereka
lakukan tidak akan mudah karena Thanos sangat kuat serta memiliki tentara
alien dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi mereka harus mencoba
berbagai cara hingga tim Guardian of the Galaxy datang demi memperkuat
perlawanan mereka melawan Thanos.
Tonton film terbaru di Cinema XXI dan IMAX
lt 3 Unit L, Summarecon Mal Bekasi. Telp: 021 2957 2421
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MOVIE FREAKS

Film A Quiet Place bercerita tentang sebuah keluarga yang
hidup dalam ketakutan. Sepasang suami istri (John Krasinski
dan Emily Blunt), bersama dua orang anaknya tinggal di
sebuah tempat terpencil. Keluarga ini harus tinggal dalam
kesunyian abadi. Mereka berkomunikasi lewat bahasa
isyarat. Mereka berusaha harus hidup dalam keheningan
agar terhindar dari makhluk misterius. Bila mereka membuat
suara sedikitpun, entitas misterius yang memburu mereka
akan langsung meneror tanpa henti. Apakah mereka mampu
bertahan selamanya untuk diam membisu?

MEN IN BLACK
4 PERTEMUKAN
CHRIS
HEMSWORTH
DENGAN
AKTRIS THOR:
RAGNAROK

BEHIND THE SCENE

QUIET PLACE

JUDE LAW
PERANKAN
DUMBLEDORE
MUDA

DUA KARAKTER PALING DOMINAN
DALAM AVENGERS: INFINITY WAR
Anthony dan Joe Russo, sutradara Avengers: Infinity War, mengungkapkan
Thanos (Josh Brolin) dan Asgardian Avenger Thor (Chris Hemsworth)
akan berada di garis depan tim Avengers. Meski bukan karakter utama,
namun Mad Titan alias Thanos akan memiliki screen time terbanyak
dalam film tersebut. Berdasarkan trailer yang diunggah beberapa waktu
lalu, pesan utama Avengers: Infinity War adalah tentang kedatangan
Thanos ke bumi. Selain Thanos, menurut Russo, ada Thor yang juga
akan mendapat sorotan lebih. “Dia belum berada di garis depan dalam
Avengers sebelumnya. Tapi di InfinityWar, Thor akan memiliki peran
sangat penting. Jadi, aku bisa katakan, Thanos dan Thor adalah penguasa
Avengers.” Waa, makin enggak sabar nonton, nih!

di The Legend Of Sriwijaya Empire

WHAT'S
HAPPENING

Yuk, Belajar Sejarah

Setelah sukses dengan wahana petualangan diluar angkasa Space
Voyage sebelumnya, kini Summarecon Mal Bekasi menghadirkan
wahana edukasi seru terbaru yaitu The Legend of Sriwijaya Empire.
Penasaran seperti apa? Check this out!

N

ah, sebelumnya Summarecon Mal Bekasi mengajak para
pengunjung untuk belajar seputar luar angkasa lewat wahana
Space Voyage, kini hadir kembali sebuah wahana seru yang
penuh edukasi bertajuk The Legend Of Sriwijaya Empire. Dari
namanya itu, kita sudah langsung menangkap bahwa kita akan
berpetualang sambil belajar tentang sejarah perjalanan jalur rempah
Kerajaan Sriwijaya.
Disini kamu bisa mempelajari mulai dari perjalanan seorang
biksu yang melakukan perjalanan ke Indonesia dan menjadi saksi
bahwa Kerajaan Sriwijaya itu ada. Wahana ini akan terbagi-bagi
mulai dari Area Pelabuhan, Area Perahu, Area Prasasti, Area Teknologi
Perkapalan, Area Hunian Laut, Area Labirin, Area Borobudur, Area
Trap Room, Area Syair Perahu, Area Mimpi untuk Indonesia hingga
Area Trick Art untuk kalian yang suka foto-foto.
Nah, penasaran kan seperti apa keseruannya di wahana ini?
Nantikan mulai 12 April 2018 di exhibition area lantai 1 dengan harga
tiket Rp35.000/orang setiap hari. Jam bukanya mulai dari pukul 11.00
hingga 22.00 WIB!
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TECHNO GEEK

GEAR SPORT
Gear Sport tahan air hingga 50 meter, jadi melompat ke
kolam renang, berlari dalam hujan, dan melompat ke kamar
mandi tanpa melepasnya. Dengan mudah melacak aktivitas
Anda dengan detak jantung dan pemetaan GPS, periksa
keseimbangan kalori Anda dan ukur kemajuan harian Anda.
Plus, dapatkan pembinaan pribadi dari pergelangan tangan
Anda saat berlari dan berolahraga. Samsung Connect
memungkinkan Anda mengendalikan perangkat dan perangkat
cerdas yang kompatibel, termasuk lampu, kunci pintu, TV dan
lainnya dengan putaran bezel. Dengan kompatibilitas Samsung
Pay NFC, Anda bisa melakukan pembayaran dari pergelangan
tangan hanya dengan sekali tekan.

VIVO V9
Tampil dengan layar penuh atau Full View Display yang besarnya
6,3 FHD. Perbandingan layar 19:9 dan screen to body ratio
mencapai 90 persen. Bagian belakang layar didesain dengan
lingkungan 3D pada penutup belakang sehingga lebih mudah
saat digenggam. Untuk kamera, V9 mengusung AI Selfie
Camera dengan kamera depan 24 MB yang dapat mendeteksi
jenis kelamin, usia, dan hasil foto akan terlihat lebih natural.
Mempunyai kamera utama dengan resolusi 13 MP dan kamera
belakang 2MP yang dilengkapi pula dengan fitur AI Bokeh. Vivo
V9 dilengkapi juga dengan AI Face Access untuk mengaktifkan
ponsel yang juga dapat digunakan untuk membuka aplikasi lain,
mengecilkan volume notifikasi pesan, panggilan maupun alarm.

Produk Gear bisa Anda temukan di Samsung Store, Ground Floor (GF-117), 0212957 2426, Summarecon Mal Bekasi.

GO PRO FUSION
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GALAXY NOTE FE
Reinkarnasi dari Galaxy Note 7. Tidak terlalu
terlihat perbedaan mendalam antara Note
7 dengan Note FE ini, perbedaan yang
menonjol antra lain kapasitas baterai yang
menjadi 3.200 mAh, ukuran layar 5,7 inch.
Bagian belakang dan depan terbuat dari
kaca dengan frame metal, dilindungi lapisan
Gorilla Glass 5, bodinya juga dirancang
tahan air serta debu dengan sertifikasi IP68.
Note FE dapur pacunya mengandalkan
prosesor Exynos 8890 Octa dengan RAM 4
GB serta memori internal 64 GB yang dapat
diekspansi.
Produk Samsung
bisa Anda temukan di Global Teleshop, Ground Floor
(GF-140), 021-2957 2583, Summarecon Mal Bekasi.

Satu hal yang menjadi keunggulan dari GoPro Fusion dari versi lainnya adalah,
ia mampu merekam 360 derajat dan memiliki beberapa fitur mengesankan.
Didalam kemampuan rekaman 360 derajat, GoPro Fusion mampu merekam video
5.2K pada 30 frame per detik atau 3K pada 60 fps. Fusion juga dapat menyimpan
gambar diam 360 derajat pada resolusi 18 megapiksel. Belum lagi fitur canggih
yang disematkan pada kamera ini seperti tahan air hingga kedalaman 5 meter,
Bluetooth, Wi-Fi, GPS, accelerometer, giroskop. Seperti kemampuan rekaman
berkualitas 5.2K pada 30fps 3K pada 60 fps.
Produk GoPro bisa Anda temukan di iBox, Ground Floor (GF-157), 021-2957 2646, Summarecon Mal Bekasi.

SKAGEN SIGNATURE
SOLAR BLUE
Salah satu jam tangan unik bertenaga solar ini
merupakan terobosan baru Skagen. Jam tangan
Skagen Signatur Solar 40 mm ini memiliki dot
linear index, jarum jam yang kontras, dan juga
fungsi penanggalan. Dengan dial transparant, ia
menyimpan energi solar pada baterai yang tahan
sampai berbulan bulan.
Produk Skagen bisa Anda temukan di Urban
Icon, 1st Floor (IF-108), 021-29453960, Summarecon Mal Bekasi.
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Produk LG dapat Anda temukan di Erafone Store, Ground Floor (GF-118), 02129572427, Summarecon Mal Bekasi

Siapa yang lagi siap-siap nonton film Avengers: Infinity War? Coba ikutan kuis ini, siapa tahu kamu
lah salah satu pemenang yang berhak mendapatkan voucher Belanja SMB senilai
Rp. 1.500.000 untuk 6 orang pemenang! Psst, voucher ini bisa buat beli tiket nonton, loh!
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KETENTUAN:
1. Temukan 8 nama tokoh yang terdapat dalam film Avengers: Infinity War
(tandai dengan menggunakan stabilo atau spidol).
2. Foto, scan, atau screenshot jawaban Anda dan kirim melalui email info_smb@
summarecon.com dengan subject #InfinityQuizSMB
3. Sertakan biodata Anda (nama,no.telp/alamat/no.ktp)
4. Periode pengiriman dimulai tanggal 20 Mei - 9 Juni 2018
5. 6 (enam) pengirim jawaban yang benar dan memenuhi persyaratan adalah
pemenangnya.
6. Pemenang akan diumumkan pada Win It Bright Edisi selanjutnya.
*Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Nah, ini dia keseruan para pengunjung
SUMMARECON MAL BEKASI yang sedang
bermain panahan diwahana olahraga SMB
ARCHERY RANGE (berlokasi di area parkir
The Downtown Walk)!
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WIN IT

INSTABUZZ
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Catch the Words!

NAMA PEMENANG KUIS
BRIGHT MARET 2018
EDISI 58:
1. APRILIAN AMINAH
2. DEDI SUGIANTO
3. FREDDY LESMANAA
4. AKHMAD MISBAH
5. NURBAITI

Mau juga foto kamu ditampilkan seperti #SMBFriends diatas?
Jangan lupa upload foto kalian & tag Instagram @summareconmalbekasi ya! ;)
Official hashtag: #summareconmalbekasi

EVENT AGENDA

SELAMAT
HARI BUKU
Selamat

Did You Know?

23 April 2018

SUdah Follow
Instagram
@summareconmalbekasi
belum?

Buku dengan usia tertua
di dunia adalah Buku Emas
Etruscan, dengan umur lebih
dari 2.600 tahun. Semantara
untuk buku termahal di
dunia tercatat adalah buku
Cordex Leicester, karangan
Leonardo da Vinci yang
pernah terjual dengan harga
30,8 juta USD.

Monday
19.00 WIB
On Rock with
Lemontea
@The Downtown Walk stage
Country Music with
Fauzy & Fauzan
@BFC

3,10,17 & 24
April 2018

4,11,18 & 25
April 2018

5,12,19 & 26
April 2018

6,13,20 & 27
April 2018

Tuesday
19.00 WIB

Wednesday
19.00 WIB

Thursday
19.00 WIB

Friday
19.30 WIB

Alternative with
All Indonesian with
Koesplus Tribute with
Kanda
Positivo
BPLUS
@The Downtown Walk stage @The Downtown Walk stage @The Downtown Walk stage
Rock Tunes with
Teacoustic
@BFC
66

2,9,16,23 & 30
April 2018

BRIGHT Magazine | APRIL 2018

BANYAK PROMO
MENARIK YANG BISA
ANDA TEMUKAN DI
www.malbekasi.com

JANGAN LUPA
LIKE JUGA
fanpage Summarecon
MAL BEKASI YAH!

CEK TERUS
TWITTER @malbekasi
UNTUK INFO EVENT
DAN KUIS BERHADIAH
MENARIK.

Love Songs with
DSP
@BFC

All Indonesia by
OVI Group
@BFC

7,14,21 & 28
April 2018

1,8,15,22 & 29
April 2018

Saturday
19. 30 WIB

Sunday
19.30 WIB

Evergreen & Top 40 with
Several & Stigma
@The Downtown Walk
stage

Latin with
Losmorenitos
@The Downtown Walk stage

Evergreen with
Eclipse Group
@BFC

Top 40 with
D’Barils
@BFC

It
n
i
W
s
i
u
K
i
t
u
Ik alah Bright,

di Maj kan hadiah
dan dapatelanja total
voucher b .000
Rp. 1.k5600orang
untu ang!
pemen

Beatles & Jazz with
The Lonely Heart Club & Deo
@The Downtown Walk stage
Reggae Vibe with
Conrad Good Vibration
@BFC

HARI KARTINI
21 April 2018
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