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B

agi Anda pecinta kuliner, bulan Agustus ini akan di manjakan
dengan kuliner nusantara di Festival Kuliner Serpong 2016 yang
bertemakan Jawa Timur, “Wuenak E’ Puolll..” SMSBlast bulan ini,
akan membahas kelezatan kuliner Jawa Timur. Serta panorama wisata
Jawa Timur yang sangat indah. Tak ketinggalan, SMSBlast juga akan
mengupas profil dari Ari Lasso, Astrid dan seniman Sujiwo Tejo. Bagi
Anda pecinta fesyen, jangan lewatkan fashion spread dari tenant Centro
Dept-Store yang mengenakan busana etnik serta bertema independence.
Puas bersantap kuliner di Festival Kuliner Serpong, ajak keluarga Anda
untuk menyaksikan film terbaru box office hanya di XXI Summarecon Mal
Serpong. Sebelumnya, jangan lupa baca ulasan film di rubrik Box Office.
Bulan Agustus juga ramai dengan pembukaan Liga Eropa, salah satunya
liga terbesar Eropa yakni, Liga Inggris. Kira-kira tim mana yang akan juara
Liga Inggris musim 2016/2017?
Masih banyak informasi lainnya seperti booming nya games Pokemon Go,
20 tahun di rilisnya lagu Wannabe Spice Girls, hingga cerita Joe Taslim
saat shooting Star Trek beberapa waktu lalu. Semua bisa Anda dapatkan
hanya di SMSBlast edisi Agustus. Selamat membaca!
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hot on SMS

Berburu Kuliner
Sambil Belajar
Budaya Jawa Timur
Ada yang tahu kesenian Reog berasal dari daerah mana? atau masih
ada yang ingat pelajaran sejarah tentang peninggalan candi-candi
kerajaan? Di event tahunan Summarecon Mal Serpong (SMS), Anda
bisa kembali flashback dengan pelajaran di bangku sekolah ini plus
mencicipi masakan nusantara.
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elalui Festival
Kuliner Serpong para
pengunjung dapat
merasakan makanan
khas dari berbagai daerah di
Indonesia tanpa perlu jauh-jauh
datang ke daerah tersebut. Di tahun
pertama, SMS berhasil mengeksplor
daerah wisata primadona Indonesia
dengan tema “Beauty Of Bali”.
Diakuinya rendang sebagai
makanan terenak versi UNESCO
mendasari “Minang nan Rancak”
dari Sumatera Barat digelar di
tahun berikutnya. Rindu akan
daerah asal Yogyakarta dan Solo

lewat “Jawa Sing Ngangeni” (2013)
menjadi terobati. Tahun 2014, tim
SMS terbang ke daerah Sulawesi
untuk merasakan kenikmatan
surga kuliner dan menghadirkan
“Sulawesi Nyamanna’... Pe Sadap”.
“Horas...Beta Mangan Hita”
dari Sumatera Utara mengajak
pengunjung SMS untuk merasakan
kentalnya racikan masakan
kampungnya orang Batak di tahun
2015 yang lalu. SMS menjanjikan
nostalgia kampung halaman
tanpa perlu berpergian jauh untuk
merasakan makanan khas daerah

dan menikmati seni budaya yang
sangat kaya seperti penampilan
musisi-musisi berbakat daerah,
karnaval nusantara dari parade
Gading Night Festival, serta tidak
ketinggalan pertunjukan kembang
api yang spektakuler setiap
tahunnya. Melengkapi ambiance
agar semakin nyata, pengunjung
juga disuguhi dengan dekorasi
yang dibuat khusus sesuai dengan
kebudayaan daerah pilihan mulai
dari replika rumah adat, bangunan
peninggalan sejarah, ikon identik
dari daerah tersebut.
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hot on SMS

Memasuki tahun keenam, SMS kembali
tertantang untuk mengemas event
tahunan khususnya bagi pecinta kuliner.
Membedah kebudayaan dari daerah
asal Arek-arek Suroboyo yaitu Jawa
Timur, Festival Kuliner Serpong tahun
ini hadir membawa tema “Wuenak E’
Puolll” untuk kembali menghibur dan
mengobati rasa rindu para pengunjung
SMS dengan makanan khas budaya
Indonesia yaitu daerah
Jawa Timur. Didukung
dekorasi yang dapat
membuat kita
merasakan budaya
Jawa Timur, seperti
gapura berupa
candi Penataran
dan rumah adat khas
Jawa Timur dan masih
banyak dekorasi lain
yang akan semakin
membuat pengunjung bisa
merasakan kebudayaan
Jawa Timur. Bukan hanya
dekorasi yang bernuansa
Jawa Timur, tetapi juga
akan ada hiburan dari
seniman dan musisi
berdarah Jawa
Timur. Tidak
ketinggalan
yang selalu
ditunggu-tunggu
setiap tahunnya
yaitu kembang
api spektakuler
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dengan letusan hingga ribuan kembang
api yang akan semakin memeriahkan
acara tahun ini. Selain itu akan ada
hiburan dari Reok Ponorogo, kembang
api dan Sujiwo Tejo saat opening FKS,
12 Agustus 2016. Jangan lewatkan
penampilan special dari Astrid
(24 Agustus 2016) dan Ari Lasso
(31 Agustus 2016).
Rasakan rasa otentik dari makanan
khas Jawa Timur Depot Nasi Campur
& Rawon Pojok Tambak Bayan, Sate
Ayam Ponorogo Nyamleng, Bebek
Ireng Suroboyo “Cak Baz”, Jajanan
Baheula “Java Oenik”, hingga saatnya
berburu oleh-oleh khas Jawa Timur
dari BHEK asli Surabaya. Semua
makanan yang dihadirkan langsung
dari tempat asalnya dan sudah
terseleksi. Karena menu yang disajikan
harus mengutamakan rasa, penyajian,
kebersihan, dan harga. Konsep
pengemasannya juga cukup unik
berupa stand dalam balutan rumah
adat, angkringan, wartegan dan bale.

Selain berburu menu andalan,
jangan lupa untuk senantiasa
menjaga kebersihan. Melalui
program Keep You Fun, pengunjung
diajak untuk ikut tetap peduli
lingkungan dengan mengumpulkan
sampah botol plastik yang
nantinya akan di daur ulang di
depo pengolahan sampah plastik
Summarecon Serpong yang
bekerjasama dengan Yayasan
Buddha Tzu Chi. Tidak hanya peduli
lingkungan, pengunjung juga akan
tetap fun karena setiap botol
yang ditukarkan mendapatkan
benefit berupa voucher makan
hingga voucher bermain di
pojok dolanan FKS. Bagi Anda
yang merindukan suasana Jawa

Timur lengkap dengan makanan
dan keseniannya bisa datang ke
Summarecon Mal Serpong pada
12 Agustus - 12 September
2016. Selama sebulan penuh
rasakan nikmatnya berburu
kuliner lengkap dengan suasana
kampung halaman.
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LAST EVENT

Spirit Ramadan
(Summarecon Mal Serpong)

Bulan Ramadhan yang lalu, Summarecon Mal Serpong mempersembahkan
sebuah acara yang seru. Mulai dari program belanja, diskon yang besar
hingga tentunya penampilan artis-artis ternama.

A

cara yang berlangsung
pada 20 Juni hingga
17 Juli yang lalu di
meriahkan oleh penampilan dari
Yana Yulio, sangat cocok bagi
Anda yang ingin bernostalgia
dengan hits nya, serta
penampilan lainnya dari: The
Second Breaktime, band yang
di kawal oleh Iqbal CJR sangat

12
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menghibur
pengunjung SMS, tak
ketinggalan penampilan dari Putri
Bella, Tiwi Sakuramoto, Siti Liza dan
Blink. Tak hanya itu, SMS khusus
menghadirkan penampilan menawan
dari sufi dance, kilic kalkan dance, dan
tanoura dance. Ketiga tarian tersebut
adalah tarian tradisional dari negara
Turki dan Mesir. Tak lupa ada atraksi
bedug yang dilakukan oleh para
profesional. Menyambut lebaran dan
liburan anak sekolah, SMS menggelar
pesta diskon hingga 90% dan ada
hadianya juga, seperti: Macbook Air,
Logam Mulia dan lainnya. Selamat
untuk para pemenang, belanja terus di
Summarecon Mal Serpong ya! :)
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LAST EVENT

Blast The Bright
(Scientia Square Park)
Melengkapi momen spesial bagi
keluarga yang menghabiskan
waktu liburannya ke Scientia
Square Park. Menghadirkan bintang
tamu, Nidji saat malam minggu.
Meski saat Nidji perform sempat
turun hujan, namun tak membuat

14
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para Nidjiholic (nama fans Nidji)
hilang semangat. Mereka-pun tetap
larut dan bernyanyi bersama Nidji
di tengah rintik hujan. Apalagi saat
Nidji membawakan lagu ‘Bila Aku
Jatuh Cinta’, suasana semakin seru
ditambah Giring merekam aksi

Nidjiholic menyanyikan lagu Bangkit
yang di upload ke Instagram Giring.
Selain penampilan seru dari Nidji,
Blast The Bright juga menghadirkan
rangkaian acara lainnya seperti: Clay
Coloring, Bokumi Festival, Audisi
Kang-Nong dan Kampung Kuliner

Serpong. Bokumi Festival misalnya,
sangat seru karena nantinya para
peserta bisa membawa pulang
Bokumi yang sudah di warnai sesuai
selera. Ada yang mewarnai dengan
gambar Iron Man dan lainnya. Fun
with your lovely family!
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accessories

KOLEKSI
TERBARU
Menjadi masyarakat urban yang hidup
di era modern ini sangat mustahil
apabila tidak tahu merek sepatu
kondang Vans. Merek sepatu yang
sudah beredar di masyarakat selama
setengah abad ini memang sangat
digemari, terutama oleh remaja dan
dewasa muda

16
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eskipun telah menjadi
produk yang sukses
dicintai masyarakat
selama puluhan tahun, Vans
tidak pernah berhenti membuat
inovasi dan model baru untuk
memanjakan kaki para pengguna.
Baru-baru ini misalnya, Vans
melakukan kolaborasi dengan
salah satu pemain sepak bola
terbaik dunia, Kyle Walker. Jenis
sepatu yang dipilih adalah Vans
Waffle-cup yang diberi nama Kyle
Walker Pro. Sepatu ini dilengkapi
dengan teknologi mutakhir yang
membuat sol sepatu menjadi
nyaman sehingga pengguna bisa

berjalan dengan lebih stabil dan
kakinya tidak akan terasa pegal.
Produk ini sudah tersedia pada
toko-toko Vans terdekat di seluruh
dunia sejak tanggal 9 Juli lalu.
Ketika ditanya mengenai hasil
akhir produknya, Kyle Walker
merasa puas karena sepatu
ini benar-benar sesuai dengan
keinginan dan harapannya. Sol
sepatu ini dibuat empuk sehingga
meskipun digunakan selama
berjam-jam kaki tidak akan terasa
sakit. Apalagi ditambah dengan
fakta bahwa ini merupakan sepatu
pertama yang menggunakan
teknik vulcanized.

Tak hanya dengan pemain
olahraga, saat ini Vans juga
berkolaborasi dengan Dabsmyla.
Dabsmyla adalah duo seniman
dari Los Angeles yang kerap
mengeluarkan karya seni bergaya
street style yang terinspirasi
dari grafiti, skema warna bold,
ilustrasi abad pertengahan, dan
kehidupan sehari-hari mereka
sebagai pasangan yang saling
mencintai. Kolaborasi ini sudah
bisa ditemukan pada berbagai
produk Vans seperti sepatu, kaos,
jaket, terusan, dan lainnya dengan
motif memikat yang pastinya
cocok untuk para fashionista yang
berani bergaya unik.
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in style

Gaya
Etnik

Bold Babe

Extra Edgy

Ini dia pilihan gaya etnik untuk
para daring fashionista. Bagi Anda
yang ingin tampil beda, Anda
bisa mengenakan bomber jacket
bermotif etnik. Karena jaket sudah
bermotif ramai, kenakan kaos
polos untuk menyeimbangkan
penampilan supaya tidak
berlebihan. Jangan lupa pakai
fashion backpack polos kesukaan
Anda.

Pecinta gaya ini biasanya hanya
menggunakan warna hitam.
Dengan twist motif etnik, kombinasi
yang bisa Anda gunakan adalah
celana high waist bermotif etnik
yang kemudian dipadukan dengan
crop top hitam dan pleater jacket.
Dijamin penampilan ini terlihat
effortless dan modis.

ala Fashionista
Bagi fashionista yang hobi memakai warna
pastel atau motif polos, sekarang saatnya
keluar dari permainan aman dan mencoba
tren mode etnik.

M

odel pakaian etnik
merupakan jenis
pakaian dengan desain
yang didominasi oleh berbagai
motif dan corak. Motifnya kerap
terinspirasi dari kekayaan alam.
Pakaian bermotif etnik bisa
dibilang menjadi sebuah karya
seni bernilai tinggi karena motif
indah dan bold-nya yang akan
membuat fashionista terlihat
anggun dan cantik ketika
memakainya.
Jika belum percaya diri untuk
menggunakan pakaian dengan
motif ‘ramai’, maka Anda bisa
memulai dari menggunakan
aksesoris etnik. Aksesoris
etnik yang dipilih bisa berupa
gelang, kalung, kaus kaki,

18
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Hippie Hype
Pecinta gaya berpakaian yang
earthy, motif etnik menawarkan
sejuta alternatif berpakaian untuk
anda. Salah satunya, anda bisa
mengenakan dress panjang etnik
yang kemudian disempurnakan
dengan rompi atau kardigan polos.
Jangan lupa untuk memakai
headband bunga favorit anda.

atau bando. Dimulai dari
aksesoris etnik, perlahan-lahan
Anda akan berani memakai
pakaian hingga dress panjang
bermotif etnik. Nah, jika
sudah berani menggunakan
segala jenis pakaian dan
aksesoris etnik, inilah saatnya
Anda bereksperimen dengan
memadukan etnik ke dalam
beberapa jenis fashion style.
Anda bisa memakai dress
selutut yang bermotif
etnik. Jangan lupa untuk
menggunakan aksesoris untuk
menyempurnakan gaya. Pilihan
mode berpakaian ini cocok
untuk Anda yang sedang
menjalani hari santai, namun
tetap ingin terlihat cantik.

Charm Chic
Penampilan ini cocok untuk Anda
yang mengutamakan kenyamanan
pakaian. Kenakan t-shirt polos
andalan dan padukan dengan rok
atau celana baggy bermotif etnik.
Semudah itu dan Anda sudat
terlihat fashionable.

Tentu saja masih ada banyak gaya
yang bisa dipadu-padankan dengan
motif etnik. Anda hanya perlu
sedikit lebih kreatif dan berani
untuk mencoba gaya baru. Jangan
pernah takut untuk bereksperimen
mix and match isi lemari dengan
pakaian etnik. Selamat mencoba :)
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Lokasi: Sagoo Kitchen, Summarecon Mal Serpong

Lokasi: Festival Kuliner Serpong 2016

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit.
Bermimpilah setinggi langit.
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh
di antara bintang-bintang”
-Ir. Soekarno-

Dhio 6
Shirt & Pants by Centro Department Store
20
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Elsa 5
Outwear by Centro Department Store
Blouse by Centro Department Store
Pants by Centro Department Store

Dhio 6
Sweater by Centro Department Store
Shirt & Pants by Centro Department Store
Shoes by Model’s Own

Elsa 5
Blouse by Centro Department Store
Skirt by Centro Department Store
Heels bySMSBLAST
CentroMagazine
Department
Store
AGUSTUS 2016
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Elsa 4
Necklace by Stylist’s Own
Blouse by Centro Department Store
Pants by Centro Department Store
Dhio 4
Shirt & Pants by Centro Department Store

Hidup di alam fana
adalah hidup
di alam sandiwara

- Sujiwo Tejo-

Lokasi : Festival Kuliner Serpong 2016
Photographer	
Make Up Artist	
Stylist		
Models		
22
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Ely Ricardo
Karnesia Devi
Ray Hafid
Elsa & Dhio
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Lokasi : Festival Kuliner Serpong 2016
Lokasi : Sagoo Kitchen, Summarecon Mal Serpong

3Elsa
Outwear by Centro Department Store
Long Skirt by Centro Department Store

“Aja mbedakake marang
sapadha-padha"
(Hargai perbedaan, jangan membeda-bedakan sesama manusia).
24
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Dhio4
Batik by Centro Department Store
Pants by Centro Department Store
Elsa4
Batik by Centro Department Store
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Lokasi: QQ kopitiam, Summarecon Mal Serpong
3Elsa
Top by Centro Department Store
Vest by Centro Department Store
Pants by Centro Department Store
Heels by Model’s Own

“Ambeg utomo, andhap asor.
(Selalu menjadi yang utama
tapi selalu rendah hati).”

26
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Lokasi: Java Village, Summarecon Mal Serpong
Elsa 5
Shirt & Pants by Centro Department Store
Necklace by Stylist’s Own

3Dhio
Shirt by Centro Department Store
Tie by Centro Department Store
Sweater by Centro Department Store
Pants by Centro Department Store
Shoes by Model’s Own
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taste the food

vegetarian, Anda tak perlu khawatir
karena ada nasi pecel, tahu pong,
tahu telur, dan tahu pong gimbal
telur yang pastinya siap untuk
dinikmati. Selanjutnya adalah
menu tepat bagi Anda yang ingin
menyantap makanan berkuah, yaitu
soto ayam lamongan dan rawon.

SANTAPAN
LEZAT
KHAS JAWA
TIMUR

Tak ada manusia di dunia ini yang tidak suka makan. Sebagai salah
satu kebutuhan primer, makanan selalu dicari oleh masyarakat dari
segala usia dan kalangan. Di Indonesia sendiri, yang merupakan
negara majemuk, wisata kuliner sudah mendarah daging bagi seluruh
masyarakatnya.

B

anyak orang pergi berwisata
keliling Indonesia untuk
mencari makanan khas yang
berasal dari masing-masing daerah.
Dengan puluhan suku bangsa yang
terbentang dari Sabang sampai
Merauke, tentunya ada banyak
kelezatan makanan khas masingmasing daerah yang ditawarkan.
Salah satu daerah yang tak boleh
dilupakan adalah Jawa Timur.
Daerah dengan Ibukota Surabaya
ini menawarkan ratusan makanan
khas yang tak diragukan lagi siap
untuk memanjakan lidah dan
mengenyangkan perut Anda. Jawa
Timur selalu memiliki makanan
yang siap di santap setiap orang
dengan preferensi rasa yang
berbeda-beda, namun menjunjung
satu kesamaan, yaitu menyukai
makanan lezat.
Seiring dengan perkembangan
jaman, kini penggemar wisata
kuliner Jawa Timur tidak perlu
kerepotan jika ingin menyantap
makanan khas daerah tersebut,

28
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karena telah hadir banyak restoran
yang menyediakan segudang
pilihan makanan ala Jawa Timur.
Di Summarecon Mal Serpong (SMS)
misalnya, ada 4 restoran bergengsi
yang siap memanjakan perut Anda
seperti Sate Khas Senayan, Seruput,
Java Village, dan Sagoo Kitchen.
Bagi Anda penggemar makanan
manis, ada nasi gudeg yang bisa
disantap dengan daging ayam
pilihan. Ada pula menu nasi lain
yang tak kalah lezat seperti nasi
bogana, nasi langgi, nasi krawa,
nasi timbel, dan nasi lodeh.
Semuanya memiliki komposisi
karbohidrat, sayur, dan protein
yang sesuai dengan kebutuhan
tubuh Anda, sehingga selain sedap
dijamin sehat untuk dikonsumsi.
Bagi Anda yang mungkin bosan
dan tidak ingin memakan nasi,
maka rujak cingur, lontong cap
gomeh, sate maranggi, lontong mie,
mie goreng jawa, dan bistik sapi
jawa bisa dijadikan pilihan makanan
untuk disantap. Selain itu, bagi
pencinta kuliner dengan pola diet

Semua restoran penyedia makanan
lezat ini bisa dikunjungi setiap
hari di Downtown Walk SMS. Baik
makan sendiri maupun bersama
kawan dan keluarga, restoran
akan selalu siap untuk mengakhiri
rasa lapar Anda dan menjawab
kerinduan Anda akan rasa santapan
khas Jawa Timur. Suasana daerah
outdoor Downtown Walk SMS yang
tidak pernah sepi pengunjung juga
akan membuat Anda merasa lebih
hidup dan nyaman. Tak lupa juga
di sana sering ada live music dari
penyanyi andalan SMS yang siap
membawakan lagu-lagu populer
kesukaan Anda dan keluarga.
Ambiance ini benar-benar cocok
untuk menemani aktivitas makan
Anda.
Jadi tunggu apa lagi? Ayo kunjungi
restoran ini dan hilangkan rasa
kangen Anda terhadap makanan
khas Jawa Timur sekarang juga.

SMSBLAST Magazine AGUSTUS 2016
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taste the food

Si Segar
Manis
dari Negeri
Ginseng

M

elihat momentum
tersebut, pada bulan
Januari 2015, Patbingsoo
Korean Dessert House di buka.
Restoran yang juga sudah ada di
Singapura ini menitik beratkan
hidangannya pada berbagai
jenis dessert yang pastinya
menyegarkan dahaga. Restoran
ala korea itu saat ini sangat
booming dan menjadi salah satu
tempat nongkrong yang digemari,
khususnya bagi kalangan remaja.
Hal tersebut membuat restoran
hits ini melakukan ekspansi
cabang ke tempat-tempat lainnya
seperti ke Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong.
Nama Patbingsoo terinspirasi dari
salah satu makanan pencuci mulut
favorit orang Korea di musim
panas. Makanan manis ini juga
dijadikan menu utama restoran.
Dessert segar berwadah mangkok
itu berisi es serut, susu kental,

Tren hallyu atau Korean wave sudah bukan hal baru lagi di
Indonesia. Kebudayaan Negeri Ginseng itu kian dicintai oleh
masyarakat Indonesia. Mulai dari lagu, film, bahasa, hingga
makanan kini sangat digandrungi oleh Korean lovers.

es krim, buah, kacang merah dan
berbagai varian topping lainnya
yang pastinya selalu cocok untuk
disantap kapanpun dan bersama
siapapun. Selain menawarkan
rasa dessert yang menyegarkan,
restoran ini juga menyuguhkan
menunya dengan sebutan yang
unik seperti Sinchon Patbingsoo,
Gangnam Patbingsoo, Myeondong
Patbingsoo, Chungmuro
Patbingsoo, dan masih banyak
lagi. Kebanyakan namanya
terinspirasi dari nama daerah
beken di Korea Selatan.

tidak ingin makan es, tak perlu
khawatir karena ada beragam
menu lainnya yang disajikan.
Mulai dari makanan ringan seperti
popcorn ayam saus madu, chicken
wings, french fries, dan lainnya
hingga makanan berat seperti nasi
goreng kimchi, bibimbap, ramen,
sandwich, dan masih banyak lagi.
Keberagaman tersebut tidak hanya
berhenti pada menu makanan.
Ada banyak jenis minuman
yang ditawarkan, sebut saja 3
diantaranya cocktail semangka,
smoothies, dan minuman collagen.

Pengunjung tidak perlu khawatir
dengan biaya makanan, karena
dijamin harganya terjangkau
dan sangat sesuai dengan rasa
dan porsi yang ditawarkan.
Hanya dengan harga 35.000-an
patbingsoo sudah bisa dinikmati
sepuasnya, baik untuk sendiri
maupun sharing. Salah satu
menu favorit yang cocok untuk
dinikmati bersama-sama adalah
Bibim Patbingsoo. Dinamakan
Bibim Patbingsoo karena
presentasi sajiannya mirip dengan
Bimbimbap, nasi campur sayur,
telur, dan daging ala Korea.
Bedanya, Bibim Patbingsoo berisi
es serut, kacang merah, buahbuahan (kiwi, stroberi, peach,
apel), saus stroberi, jelly dan es
krim vanilla.

Nuansa Korea pada restoran
semakin terasa dengan dekorasi
ruangan yang unik dan modern.
Ditambah dengan lantunan
berbagai lagu K-pop yang setia
menemani pengunjung restoran.
Dijamin ambiance yang ditawarkan
akan membuat semua orang
merasa betah dan nyaman.

Bagi pengunjung yang sedang
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Apabila belum pernah mencicipi
menu yang ditawarkan, segera
kunjungi gerai Patbingsoo di
Downtown Walk Summarecon Mal
Serpong. Jangan lupa ajak teman
dan keluarga ke Patbingsoo,
karena restoran yang baik tak
hanya menyediakan makanan
yang enak, namun juga membuat
momen berkumpul bersama
menjadi semakin menyenangkan
dengan menyediakan ambiance
yang tepat.
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family info

Aku Bangga
jadi anak
Indonesia!
Seiring dengan semakin majunya
teknologi dan besarnya pengaruh
globalisasi di negara ini, anak -anak
menjadi lebih mudah terekspos dengan
kebudayaan negara asing.

A

pabila dapat dimanfaatkan
secara maksimal, tentu saja
ini memberikan dampak
positif. Namun globalisasi
dapat menjadi hal yang negatif
apabila anak bangsa secara mentahmentah mengikuti budaya asing dan
meninggalkan kebudayaan asli Indonesia.
Jika dibiarkan terus menerus, bisa-bisa
generasi penerus bangsa kehilangan nilai
dan makna budaya asli turunan nenek
moyang dan kehilangan rasa untuk
mencintai Indonesia. Maka dari itu anakanak perlu menambah pengetahuannya
tentang Indonesia agar bisa bangga
dengan tanah kelahirannya.
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Bahasa Indonesia
adalah bahasa ibu
Memang bahasa global adalah
bahasa Inggris, hingga banyak
orang tua yang memberikan
pendidikan bahasa asing ke anak
sejak dini. Namun jangan lupa
bahwa ini bukan negara Inggris, ini
negara Indonesia. Bahasa seharihari yang digunakan di tanah air
adalah bahasa Indonesia, sehingga
sejatinya sepenting apapun bahasa
internasional, bahasa tanah
kelahiran haruslah menjadi bahasa
Ibu yang paling dikuasai oleh
generasi penerus bangsa.
Indonesia adalah negara
yang sangat kaya akan SDA
(Sumber Daya Alam)
Letak geografis Indonesia yang
strategis membuat negara
ini sangat kaya akan sumber
daya alam dengan segala flora
dan fauna. Sumber daya alam
Indonesia berasal dari pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan,
peternakan, perkebunan,
pertambangan, dan energi.
Bahkan Indonesia menjadi negara
penghasil batu bara terbanyak dan
emas terbaik.

Wisata
alam di Indonesia sangat
beragam dan keindahannya
tak tertandingi
Mulai dari pantai yang eksotis
hingga pegunungan yang
menyimpan misteri alam, semuanya
ada di Indonesia. Jutaan turis
mancanegara datang ke Indonesia
setiap tahunnya untuk menikmati
keindahan alam Indonesia. Gunung
Bromo, Raja Ampat, Pantai di Bali,
dan Taman Laut Bunaken adalah
sedikit contoh dari ribuan tempat
wisata alam indah di Indonesia
yang wajib untuk dikunjungi.
Ada ribuan budaya dengan
adat istiadat yang unik di
Indonesia
Indonesia adalah negara maritim
yang terdiri dari berbagai macam
ras dan suku dengan tradisi atau

adat
istiadat yang unik dan berbedabeda. Meskipun berbeda-beda,
selama setengah abad lebih semua
suku tetap dapat bersatu di bawah
satu negara, yaitu Indonesia.
Itu artinya bangsa ini memiliki
persatuan yang kuat dan tidak
dapat dipecah belah atas dasar
kesukuan.
Itulah 4 hal sederhana yang perlu
diketahui dengan baik oleh anakanak muda Indonesia. Apabila
kesadaran akan hal tersebut
sudah tertanam pada mereka,
niscaya kecintaan pada tanah air
meningkat dan Indonesia dapat
menjadi negara maju dengan
generasi penerus yang bangga
akan kebangsaannya. Aku cinta
Indonesia :)
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Let's WorkOut

a
t
a
b
Ta

Mendapatkan tubuh sehat tidak harus melakukannya di gym, jika
Anda tidak memiliki waktu yang mencukupi, opsi lain seperti halaman
rumah, taman, atau ruang kantor sekalipun dapat menjadi reverensi Anda
untuk memiliki tubuh sehat.

T

abata mungkin masih
cukup asing di telinga.
Pasalnya latihan ini
berdurasi singkat dan dirasa
cukup efektif. Bagaimana
tidak, kegiatan tersebut
hanya membutuhkan waktu
empat menit. Gerakannya
juga sederhana dan mudah
dipahami.
Latihan tabata memanglah
cocok bagi Anda yang memiliki
program penurunan berat
badan ataupun Anda yang
super sibuk dengan waktu kerja,
sehingga sulit menyempatkan
diri untuk melakukan aktivitas
berolahraga.
Tabata pun bukan latihan
sembarangan karena didukung
dengan penelitian. Awalnya
olahraga tersebut dipopulerkan
oleh Dr. Izumi Tabata dari
National Institute of Fitness
and Sport pada 1996. Tabata
pun menjadi latihan pemanasan
wajib para atlet di Jepang.

t
a
k
g
n
i
S
n
Latiha asil Hebat
untuk h
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Secara teknis, metode Tabata
sangatlah mudah dilakukan,
intinya terfokus pada sirkuit
yang telah ditetapkan. Yaitu
dengan menggunakan durasi
waktu selama 20 detik untuk
melakukan gerakan super
intensif, dan 10 detik untuk
beristirahat dengan catatan
tidak berhenti sepenuhnya.
Latihan tersebut tentunya
dilakukan secara berulang-ulang
dan terus menerus selama 8
siklus. Itu artinya dalam 1 siklus
Anda memiliki 30 durasi waktu
yang dilakukan secara bevariasi.
Namun perlu ditekankan pula,
sebelum Anda melakukan
gerakan advance, dianjurkan
untuk melakukan stretching
guna melemaskan persendian
ataupun otot-otot, serta
menghindari risiko terjadinya
cedera selama berlatih.
Sebagai gambaran jika Anda
melakukan latihan dada
dengan push-ups, maka untuk
siklus pertama Anda harus
melakukannya dengan penuh

kekuatan selama
20 detik, lalu 10
detik berikutnya
Anda lakukan
secara perlahan.
Menyambung
pada siklus
kedua,disarankan jika
Anda menggabungkan jenis
latihan yang berkaitannya
dengan kaki, seperti squats
ataupun lunges. Berikut
contoh variasi latihan tabata
yang kedepannya dapat Anda
kembangkan kembali:
Push-ups
dilakukan pada putaran
BarbellSquats
dilakukan pada putaran
Chin up		
dilakukan pada putaran
Lari di tempat
dilakukan pada putaran

1&3
2&5
4&6
7&8

Untuk mendapatkan hasil yang
maksimal Anda disarankan untuk
berlatih tabata 4x dalam seminggu,
dan jangan lupa mengakhiri setiap
sesi latihan dengan pendinginan.
Selamat mencoba...
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box office
MOVIES ON agustus 2016

MOVIES ON agustus 2016

P

esta perayaan kemerdakaan
Indonesia tidak bertahan
lama, ketika muncul kabar
bahwa Belanda ingin kembali
menjajah Indonesia. Banyak
rakyat yang marah hingga
sukarela menjadi pejuang untuk
mempertahakan kemerdekaan
negeri ini. Salah satunya adalah
rakyat Bogor yang membentuk
kelompok-kelompok kecil yang
disebut “Lasjkar Rakjat” (sipil
bersenjata). Rasa benci terhadap
Belanda mendorong Tidjan
bersama ketiga sahabat karibnya
Enim, Anau, dan Rais bergabung

P

ada awal musim dingin
di Tokyo, Ishida Keiko
kedatangan tetangga baru
di apartemennya, yaitu seorang
lelaki yang bernama Nishimura
Kazuto. Dalam waktu singkat
mereka menjadi akrab dan
perasaan baru pun mulai tumbuh.
Keduanya juga secara perlahan
akhirnya bisa menyingkirkan
perasaan-perasaan lama yang
telah dimiliki dengan mantan

P

residen AS, Amanda
Waller (Viola Davis) mulai
menyusun rencana karena
keamanan White House sedang
sangat mengkhawatirkan. Ia
ingin membentuk tim yang
beranggotakan para penjahat
kuat dan meminta mereka
untuk bertarung dengan
apapun yang mengancam
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AS, dengan menjanjikan
imbalan pengurangan waktu
hukuman kurungan mereka
di penjara. Kelompok yang
dibentuk mencakup master
pembunuh Deadshot (Will
Smith), Harley Quinn (Margot
Robbie), The Joker (Jared
Leto), Killer Croc (Adewale
Akinnuoye-Agbaje), Captain

Boomerang (Jai Courtney),
Enchantress (Cara Delevingne),
Katana (Karen Fukuhara), El
Diablo (Jay Hernandez) dan
Slipknot (Adam Beach). Rick
Flag (Joel Kinnaman) diberikan
kepercayaan untuk mengawasi
mereka, dan ia akhirnya sadar
bahwa ternyata mengatur para
penjahat sangatlah sulit.

dengan Lasjkar Rakjat dibawah
pimpinan Djulu. Cerita pada film
ini dipadu dengan kehidupan
jaman sekarang, dimana ada
seorang pemuda bernama
Akbar yang memiliki persamaan
karakter dengan Tidjan, yaitu
setia kawan, pemberani, dan jago
beladiri. Namun sayangnya ia
suka tawuran. Suatu hari Akbar
bertemu dengan Nonon, kekasih
Tidjan. Nonon pun menceritakan
kisah Tidjan kepada Akbar, hingga
akhirnya ia terinspirasi untuk
menjadi manusia yang berguna
bagi bangsa seperti Tidjan.

kekasih mereka selama bertahuntahun sebelum saling bertemu.
Namun tiba-tiba kejadian di luar
dugaan terjadi. Masih di musim
dingin yang sama, pada suatu
pagi, salah seorang di antara
mereka ada yang terbangun
dan tak bisa mengingat segala
hal yang telah mereka berdua
alami. Ia terbangun dan hanya
bisa mengingat cerita lama yang
sebenarnya sudah ditinggalkan.

K

einginan Epic Scrat (Chris Wedge) untuk memperoleh biji ke membawanya terbang
ke luar angkasa. Namun siapa sangka kalau aksi luar biasa Scrat ini malah membawa
malapetaka? Petualangan Scram menyebabkan rentetan peristiwa, yang pada
akhirnya mengarah pada jatuhnya asteroid ke bumi yang berpotensi memusnahkan semua
mahluk di permukaan bumi. Sid (John Leguizamo), Manny (Ray Romano), serta Diego (Denis
Leary) harus memimpin kawan mereka untuk meninggalkan rumah dan menyelamatkan
diri. Mereka juga berusaha untuk mencari cara supaya kiamat di bumi bisa dihentikan.
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Asal Muasal Pelukan
Candra Malik adalah seorang Sufi yang bergiat di bidang
kesenian, kebudayaan, dan kesusastraan. Kecintaannya
pada dunia sastra telah ia tumpahkan ke dalam 9 buku
karyanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak ingin
berhenti berkarya, pertengahan tahun 2016 ini, ia
kembali menerbitkan buku dengan judul Asal Muasal
Pelukan. Buku terbitan Bentang Pustaka ini berisi tentang
kumpulan puisi-puisi karya Candra Malik. Bagi Candra
Malik, inti kehidupan adalah kerinduan untuk menyatu
dengan Sang Pencipta. Kesadaran tersebutlah
yang membuat penulis kelahiran tahun 1978
ini berkarya dan melahirkan semua tulisannya.
Bagi dirinya, semua puisinya seperti yoga dalam
berbahasa.

Surat Kecil Untuk Tuhan
Anton dan Angel adalah anak yatim piatu yang
dirawat oleh Om Rudy. Dengan iming-iming
mencarikan orang tua asuh, kedua kakak beradik itu
bekerja setiap hari menjadi pengamen lampu merah.
Suatu hari, Angel mengalami sebuah kecelakaan dan
membutuhkan biaya besar untuk rumah sakitnya.
Demi menyelamatkan Angel, Anton rela dijual ke
orang tua asuh oleh Om Rudy untuk menembus biaya
rumah sakit. Namun tak disangka, Om Rudy malah
melarikan diri, sehingga kemudian Angel diasuh oleh
seorang diplomat untuk tinggal di Australia. Kakak
dan adik itupun terpisah tanpa pernah mengucapkan
salam perpisahan. Hanya ada sebuah surat kecil untuk
Tuhan yang menjadi harapan mereka supaya kelak
dipertemukan kembali. Akankah Tuhan mendengar doa
mereka?
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Film Documenter
“Zlatan Ibrahimovic”

S

iapa yang tidak kenal dengan sosok
besar tinggi yang terkenal dengan
aksi goal yang memukau dan
tingkah like a king, Zlatan Ibrahimovic.
Dibalik kebiasaan yang bisa dikenal saat
ini, ternyata dahulu ia adalah orang
yang kaku. Becoming Zlatan, sebuah
film dokumenter karya Magnus Gertten
dan Fredrik Gertten yang mengisahkan
bagaimana kerasnya perjalanan karir yang
dilalui oleh Ibrahimovic mulai dari bermain
Malmo yang merupakan klub pertama
Zlatan, hingga saat ini berada di klub
sekelas Manchester United.

Timnas Indonesia U-15
Juara Dunia, Bangga!!
“Diam-diam membanggakan”, mungkin
bahasa yang pantas ditujukan kepada Timnas
sepakbola U-15 yang ternyata meraih gelar
juara dunia di ajang Gothia Cup 2016. Timnas
sepakbola U-15 yang diwakili oleh SSB ASIOP
ini menjadi juara setelah mengalahkan tim
Swedia IF Elfsburg di laga puncak dengan
score 3-1.
ASIOP memperlihatkan bahwa mereka mampu
bersaing di tingkat dunia. Kemenangan
mereka di laga akhir jelas menjadi bukti
bahwa Indonesia mempunyai pemain-pemain
muda yang sangat berbakat. Kemenangan
ini patut diberikan acungan jempol. Pasalnya
mereka sangat jarang disorot oleh media atau
publik, namun mereka malah memberikan
hasil yang menakjubkan. Semoga dengan
hasil yang membanggakan ini, sepak bola
Indonesia bisa semakin maju dan bersaing di
kelas dunia.

SMSBLAST Magazine AGUSTUS 2016

39

close up

Sujiwo Tejo

Sang Raja

Seni
B

agaimana tidak? Pria
yang sekarang berusia
lebih dari setengah abad
ini sudah berkecimpung dalam
berbagai kesenian di Indonesia.
Dunia wayang, teater, musik,
film, buku, dan lukisan pernah
digeluti olehnya. Pria yang
sempat mengenyam pendidikan
di ITB ini dikenal masyarakat
Indonesia sebagai budayawan
yang kontroversial dan berani
mengutarakan pemikirannya secara
gamblang.

Bagi pencinta dunia seni, nama Sujiwo Tejo
mungkin sudah tidak asing lagi di telinga.
Rasanya tidak salah untuk menyebut pria asal
Jember ini sebagai raja seni.
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orang berani ungkapkan. Salah
satu bukunya yang populer
adalah Jiwo Jancuk terbitan
Gagas Media 4 tahun yang lalu.
Pada buku ini, ia berbagi rasa
tentang cinta dan berbagai
hal lain yang dekat dengan
kesehariannya. Ia memaparkan
pikirannya tentang perempuan,
kebudayaan, kemacetan kota,
hingga filosofi sederhana
kehidupan. Buku ini memberikan
ruang bagi para pembaca untuk
ikut tenggelam dalam kata dan
hidup dalam goresan tinta.
Kesuksesannya tidak hanya
berhenti pada dunia sastra. Ia
juga aktif menjadi aktor sinetron,
teater, hingga film layar lebar.
Sampai saat ini Sujiwo Tejo
telah membintangi 10 film layar
lebar Indonesia. Salah satu film
terkenalnya adalah Janji Joni
dengan bintang utama Nicholas
Saputra. Seakan tak bisa lepas
dari darah sastranya, pada film
itu ia memiliki peran sebagai
seniman sinting pencuri tas.
Selain itu, dirinya juga kerap

menjadi orang dibalik layar film
bioskop, yang salah satunya
berjudul Bahwa Cinta Itu Ada
(2010).
Karier Sujiwo tak hanya sukses di
negeri sang Ibu. Dari profesinya
sebagai pendalang wayang,
pada tahun 2004 ia pernah
keliling Yunani untuk mendalang.
Pekerjaan ini telah ditekuninya
sejak lebih dari 10 tahun yang
lalu. Kemudian pada tahun
1999, Tejo -panggilan akrabnyamemprakarsai berdirinya
Jaringan Dalang dengan tujuan
untuk memberi napas baru bagi
pertumbuhan nilai-nilai wayang
dalam kehidupan masyarakat.
Benar-benar luar biasa dedikasi
budayawan yang satu ini.
Dalam dunia musik, dirinya
pernah mengeluarkan beberapa
album yang pastinya berisi
lirik frontal dan berani. Karier
musiknya juga bisa dibilang
sukses karena video klip album
Pada Suatu Ketika meraih
penghargaan di acara Grand Final

Video Musik Indonesia 1999.
Sepanjang dirinya masih
hidup, tentu saja Tejo tak akan
pernah berhenti berkarya.
Dirinya akan terus melakukan
observasi terhadap detail
kehidupan dan menyampaikan
hasil pengamatannya dalam
bentuk tulisan dengan bahasa
santai yang kerap “menyentil”.
Seperti terlihat pada celotehan
terbarunya di akun twitter yang
diikuti oleh lebih dari 1 juta
orang yaitu “#Jancukers hidupnya
bersandar ke Tuhan, sehingga
mereka tidak usah menjadi lovers
atau haters untuk bisa makan”.
Pemikiran pria yang menyebut
dirinya sebagai President
Jancukers ini laksana bola
liar. Loncat ke sana, loncat
kemari. Pada hakikatnya, ia
ingin menyampaikan kepada
masyarakat bahwa kehidupan
itu menjadi bermakna apabila
seseorang terus bertanya pada
setiap kejadian.

Sampai sekarang dirinya telah
mengeluarkan 11 buku. Tentu
saja buku-buku itu berisi tulisan
kontroversial yang tidak sembarang
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on STAGE
ON
stage

Makanan
Favorit
Artis Indonesia

M

enjadi public
figure terkenal
dan bekerja di
Ibukota Indonesia bisa
dibilang menjadi impian
banyak orang. Tak sedikit
yang rela merantau untuk
mengadu nasib di Jakarta.
Sama halnya seperti
dua penyanyi kondang
Indonesia Ari Lasso dan
Astrid yang aslinya lahir
di Jawa Timur.
Ari lasso adalah pria
kelahiran Kota Madiun
tahun 1973. Dari TK
hingga kuliah dirinya
selalu melakukan
studinya di tanah
kelahirannya tersebut.
Sambil mengenyam
pendidikan, ia bersama
teman-temannya
membentuk band dan
sering manggung ke sana
kemari. Dulu, Ari Lasso
yang kini sudah menjadi
penyanyi solo, sempat
beberapa kali pindah
anggota band sampai
akhirnya menjadi terkenal
bersama Ahmad Dhani
melalui Dewa 19.

Ada pula penyanyi
kondang lain yang
bertanah kelahiran di
Jawa Timur yaitu Astrid
Sartiasari. Sejak ia masih
meniti pendidikan SMA,
wanita yang sekarang
berusia 34 tahun ini
sudah sering menyabet
penghargaan di dunia
tarik suara, yang salah
satunya adalah Best
Vocal Festival Band SMA
se-Surabaya. Kesuksesan
karirnya sekarang
membuat ia bisa tur
konser keliling Indonesia.
Namun Istri Arlan
Jumarwan Djoewarsa
ini mengaku, meskipun
sudah tidak tinggal di
tanah kelahirannya,
makanan favoritnya
tetap saja makanan
khas Jawa Timur. Ketika
ditanya, dengan lantang
ia menjawab, “suka
pecel kawi, ayam goreng
tenes, toko oen, nasi
buk. Pokoknya, Malang
sama Surabaya tuh
makanannya berat-berat
banget. Selalu pakai nasi.
Bikin gendut, hahahaha”.

kelahiran saya, jadinya
sudah terbiasa dengan
makanan khas sana”.
ungkapnya. Dua makanan
andalannya adalah rawon
dan pecel pandegiling.
Bahkan ia menuturkan
bahwa setiap mudik, pria
bernama lengkap Ari
Bernardus Lasso itu pasti
menyempatkan dirinya
untuk menikmati nasi
pecel pandegiling di Jalan
Pandegiling.
Tak diragukan lagi bahwa
Jawa Timur adalah
daerah yang memiliki
segudang makanan lezat.
Bahkan artis papan atas
Indonesia yang sudah
bertahun-tahun tinggal
di Ibukota saja tidak bisa
melupakan kelezatan
makanan masa kecil
mereka. Anda ingin
bernostalgia dengan
makanan khas Jawa
Timur? Jangan lewatkan
penampilan Astris dan
Aris Lasso, serta sajian
makanan super lezat khas
Jawa Timur, hanya di
Festival Kuliner Serpong
2016, Wuenak E’ Puolll..

Tak jauh berbeda dengan
Astrid, Ari Lasso juga
pencinta makanan khas
Jawa Timur. “Makanan
Indonesia saya suka
semua, tapi paling disuka
Jawa Timur. Selain lezat,
Jawa Timur kan kota
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MUSIC

Album Baru Angel Olsen

T

anggal 2 September mendatang akan menjadi hari
yang ditunggu-tunggu bagi penggemar penyanyi cantik
berdarah Amerika, Angel Olsen. Dara muda kelahiran
tahun 1987 ini akan mengeluarkan album keempatnya
setelah 2 tahun yang lalu sukses menjual album Burn Your
Fire for No Witness. Bekerja sama dengan Justin Raisen
sebagai produser, ia menamai album ini My Woman.
Olsen mengatakan bahwa lagu-lagu di albumnya ini
bertemakan kekacauan dan kerumitan menjadi wanita.
Meskipun bertemakan wanita, Olsen menegaskan bahwa ini
bukan album feminis. “Aku menggunakan berbagai adegan
yang berulang-ulang kali ada di kepalaku. Sama halnya
seperti ketika aku sedang menulis lirik dan memanipulasi
memori yang ada supaya cocok dengan lagunya. Tapi
menurutku, yang penting adalah orang bisa menafsirkan
sesuatu sesuai dengan keinginannya,” jelasnya. Sepuluh lagu
yang bisa dinikmati pada album ini seperti: Intern, Never Be
Mine, Shut Up Kiss Me, Give It Up, Not Gonna Kill You, Heart
Shaped Face, Sister, Those Were The Days, Woman, dan Pops.
Album ini bisa dibeli dalam bentuk kaset, CD, dan juga Black
Vinyl.

God Bless Rilis album terbaru

A

khirnya setelah tujuh
tahun, Grup musik
legendaris di Indonesia,
God Bless, sedang menyiapkan
album baru mereka dan akan
menjadi album ketujuh God
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Bless setelah
album 36th yang
dirilis tahun
2009. Di album
terbarunya ini,
God Bless akan
memasukkan
sebanyak 12
lagu. Tema
dari album
terbarunya tetap bertemakan sosial
dan lingkungan hidup. Uniknya
sampai saat ini God Bless sudah
mulai pembuatan album tersebut
namun belum menentukan judul
untuk album terbarunya. Iyek

mengatakan, judul akan diberikan
kemudian setelah proses mixing
selesai.
Ini akan menjadi moment Comeback
dari God Bless setelah tujuh
tahun tidak merilis album baru.
Rencananya album baru tersebut
akan dirilis pada bulan September
2016 mendatang. seluruh personel
God Bless berusaha dengan keras
agar album tersebut bisa rampung
sesuai dengan target, dan bisa
kembali memenuhi permintaan para
fans yang telah lama menantikan
mereka.
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Serunya
Berburu Kuliner
di Tangerang

Tak berbeda dengan Jakarta, untuk soal kuliner, Tangerang juga memiliki banyak pilihan.
Dari jajanan pinggiran hingga restoran semuanya lengkap. Bagi Anda penggemar kuliner
dan ingin mencari tau lebih banyak mengenai kuliner di Tangerang, beberapa akun
Instagram ini dapat menjadi solusi Anda.
@eatintangerang
blog : http://eatintangerang.blogspot.co.id/

Akun yang dibentuk oleh sepasang
muda-mudi ini memuat beragam
informasi mengenai tempat makan
yang lezat dengan harga terjangkau,
khususnya untuk anak-anak kos
yang merantau dari daerah masingmasing. Tidak hanya menyuguhkan cita rasa
yang enak, tempat-tempat tersebut juga
cocok untuk dijadikan tempat nongkrong.
Mereka juga menuliskan kisaran harga untuk
salah satu menu dalam foto berikut dengan
lokasinya. Selain foto produk,
@eatintangerang juga kerap memposting
promo serta kontes yang ditawarkan oleh
beberapa restaurant.
@infokulinertangerang
Akun ini membuka kesempatan bagi para netizen untuk
turut serta memposting rekomendasi tempat makanan
dengan menyertakan review, lokasi dan harga menggunakan
#infokulinertangerang. Beragam variasi menu menghiasi
halaman akun ini, dimulai dari makanan berat (nasi, mie,
pasta, ketoprak, gado-gado, ayam, burger, bakso) hingga
dessert seperti kue, es krim, yoghurt, es campur, pudding dan
kopi.
Anda dapat melihat kisaran harga untuk setiap makanannya,
serta meninjau langsung akun social media dari masingmasing restoran. Kini, dari social media-pun bisa memberikan
segala informasi termasuk seputar dunia kuliner.
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Pantai Klayar - Pacitan

The Beauty of

East Java
Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Timur juga
kaya akan pesona wisata alam yang memikat serta panorama laut yang menawan hati.

S

elain itu akses untuk
menjangkau tempattempat wisata di Jawa
Timur juga telah didukung
dengan beragam transportasi
serta infrastruktur yang baik.
Jadi jangan lewatkan liburan
Anda untuk berkunjung ke Jawa
Timur. Berikut ini kami sajikan
beberapa tempat wisata favorit
di Jawa Timur :
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Terletak di Kecamatan Donorojo,
Pacitan, pantai Klayar adalah
salah satu tempat wisata di Jawa
Timur yang ramai dikunjungi
wisatawan. Pesona pantai ini ada
pada hamparan pasir putih, batu
karang yang menyerupai Sphinx,
karang bolong, seruling laut, dan
air mancur alami setinggi 10 meter.
Pantai Klayar diapit oleh tebingtebing yang tinggi dan tersedia
menara pandang bagi Anda
yang ingin menikmati panorama
eksotiknya.

Gunung Bromo - Malang
Sebagai ikon wisata di Jawa Timur, keindahan Gunung Bromo telah
terkenal sampai ke mancanegara, tidak heran jika setiap tahunnya
tempat ini selalu dipadati wisatawan baik lokal maupun asing. Pesona
keindahan matahari terbit (sunrise) di Gunung Bromo adalah salah satu
yang terbaik yang dapat Anda rasakan di puncak Penanjakan. Gunung
Bromo memiliki karakter alam yang menawan, hamparan lautan pasir
yang luas, udara segar, dan berhawa dingin. Inilah yang membuat tempat
wisata ini disukai para wisatawan.

Pulau Sempu - Malang
Sebagai objek wisata pantai, Pulau Sempu memiliki daya tarik utama nan memikat, yakni Laguna Segara Anakan,
sebuah pantai di dalam pulau dengan hamparan pasir putih dan memiliki luas 4 ha. Air di laguna ini adalah air
laut yang dipisahkan oleh bebatuan karang. Melakukan trekking penjelajahan di kawasan Pulau Sempu adalah
sebuah hal yang sangat menyenangkan, selain itu Anda dapat berkemah di sana dengan suguhan suasana private
yang mempesona di tengah-tengah alam yang masih asri.
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Teluk Hijau - Banyuwangi

Gua Gong - Pacitan
Gua gong terletak di Desa Bomo pacitan Jawa
Timur, adalah sebuah gua yang indah dan cukup
dalam diantara gugusan gua-gua yang berada
di sekitarnya. Selain keindahan bentuk stalaktit
dan stalagmitnya, keunikan Gua Gong juga
adalah karena stalaktit dan stalakmit tertentu
dapat berbunyi seperti gong ketika dipukul.
Dari sinilah gua ini mendapatkan namanya.
Gua Gong merupakan gua horizontal, artinya
bahwa untuk menelusurinya tidak memerlukan
peralatan dan keahlian khusus.

Sungai Pekalen - Probolinggo
Terletak sekitar 25 km dari kota Probolinggo,
Arung Jeram Pekalen adalah sebuah objek wisata
di Probolinggo yang populer, menyuguhkan Anda
tantangan yang berpadu dengan keindahan alam
yang menawan. Di sepanjang perjalanan mengarungi
sungai ini, Anda akan menyaksikan keindahan 7
air terjun dan goa-goa kelelawar yang sesekali
memekik beterbangan. Beberapa operator arung
jeram di Pekalen juga menawarkan paket arung
jeram keluarga.
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Tempat wisata yang juga dikenal
dengan julukan Green Bay ini tak
hanya menarik di namanya saja.
Teluk ini benar-benar memiliki air
yang jernih kehijauan dan sangat
menakjubkan. Tempat wisata di
Banyuwangi yang masuk dalam
kawasan Taman Nasional Meru
Betiri memiliki hamparan pasir
putih yang lembut dan dikelilingi
hutan tropis. Banyak kegiatan
bisa Anda lakukan di sini seperti
berenang, snorkeling, bermain
pasir dan memancing. Anda juga
bisa mengunjungi Air Terjun
Bidadari yang terletak di kawasan
pantai. Konon, air terjun dengan
ketinggian 8 meter ini merupakan
tempat mandi para bidadari pada
saat-saat tertentu.

Kawah Ijen - Banyuwangi
Kawah Ijen adalah kawah danau
terbesar di pulau Jawa. Dengan
pemandangan alam yang luar
biasa menakjubkan yang berada
di atas ketinggian 2.368 meter
di atas permukaan laut. Daya
tarik utama dari tempat wisata
ini adalah Api Biru atau Blue
Fire. Api yang terletak di bawah
kawah berwarna biru dan terlihat
semakin cantik saat kondisi
sekitarnya gelap. Untuk itu, Anda
harus datang pada dini hari agar
dapat melihat keindahan Api
Biru ini.
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Iphone
7
Akan Segera Rilis
Setelah
kehadiran
iPhone 6, kini
kabarnya
iPhone 7 akan
segera di rilis.
Evan Blass
seorang jurnalis
teknologi yang
terkenal dengan
bocorannya
yang akurat
mengatakan
bahwa iPhone
7 akan rilis
pada bulan
September 2016
mendatang,
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M

eskipun dari pihak Apple
sendiri belum mengumumkan
secara resmi. Kabarnya
iPhone 7 ini akan memperkenalkan
fitur terbaru, dan akan hadir dalam
dua versi, yaitu iPhone 7 dan iPhone
7 plus. iPhone 7 dengan ukuran layar
4.7 inch, dan iPhone 7 plus dengan
layar berukuran 5.5 inch. Selain itu
dikabarkan juga iPhone 7 dan iPhone
7 Plus akan menggunakan chipset
generasi terbaru buatan Apple, yaitu
chipset A10 yang membedakannya,
iPhone 7 menggunakan RAM sebesar
2GB dan iPhone 7 Plus menggunakan
RAM sebear 3GB.
Tidak hanya itu saja, iPhone 7 ini
dikabarkan akan memiliki kamera yang
lebih baik serta processor yang lebih
baik dari jenis iPhone yang sebelumnya.
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Pada iPhone 7 Plus tersedia dengan
sistem dual-lensa kamera yang
menawarkan kualitas gambar seperti
DSLR dengan 2-3 x optical zoom dan
meningkatkan kinerja dalam kondisi
pencahayaan rendah. Apple membuat
desain terbaru untuk iPhone 7 setipis
6.1 mm, lebih tipis dan super slim.
Dengan menghilangkan headphone
jack akan memberikan Apple lebih
banyak ruang internal, dan Apple juga
menjaga perangkat ramping dengan
terus menggunakan sel panel dan
teknologi layar TFT-LCD.
Sampai saat ini harga iPhone 7 belum
tersedia, namun jika menyesuaikan
dengan spesifikasi yang banyak
dikabarkan harga iPhone 7 ini
diperkirakan akan ada dikisaran 12
jutaan.

Siapa yang tidak
tahu Pokemon
Go? Game besutan
Niantic yang baru
berusia kurang lebih
1 bulan ini sedang
tren dikalangan
masyarakat seluruh
dunia.

G

ame yang dapat
diunduh gratis dari
platform iOS dan
Android ini menggunakan
tekonologi augmented reality
yang membuat pemain dapat
menciptakan avatar untuk
menangkap, melatih, hingga
mempertandingan karakter
Pokemon.
Pokemon Go menawarkan inovasi
dan pengalaman baru dengan
menggunakan kamera dan
google maps untuk memberi
tahu dimana lokasi
pemain. Jadi ketika
pemain berjalan,
maka avatar pada
game juga ikut
berjalan. Games
ini seakan-akan
‘memaksa’
pemain untuk
bergerak
terus-menerus
supaya berhasil
menemukan
pokemon yang
bersembunyi.
Konsep unik
itulah yang

membuat banyak orang pergi ke
luar rumah, hingga ke tempat
yang jauh sambil membawa
gadget dengan harapan mereka
bisa menemukan pokemon.
Fenomena Pokemon Go membuat
banyak orang yang tadinya
malas keluar rumah menjadi
keluar rumah untuk mencari
pokemon. Bahkan di Amerika,
orang-orang yang berpapasan di
jalan sambil memegang gadget
saling menyapa dengan teriakan
“Pokemon Go!”
Fenomena unik ini belum pernah
terjadi sebelumnya. Maka dari
itu, ayo segera download game
ini dan jadilah bagian dari
fenomena Pokemon Go! Cari
pokemon dan dapatkan berbagai
jenis pokemon. Bagi Anda yang
bingung ingin mencari Pokemon,
Anda bisa mencari di Scientia
Square Park, siapa tahu mereka
bersembunyi di balik pohon atau
bahkan mungkin sedang asyik di
atas wall climbing. Jangan lupa
juga ajak teman dan keluarga
untuk bersama-sama hunting
Pokemon bersama.
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INTERMEZZO

Joe Taslim

Ditakuti Aktor
Hollywood
M
eskipun sudah biasa berakting,
kesempatan ini tentu saja
memiliki tantangan tersendiri
untuk dirinya. Pria bernama asli
Johannes Taslim ini harus merubah
penampilannya secara drastis
supaya terlihat seperti alien yang
menyeramkan.

Perannya sebagai alien ini membuat
dirinya menjadi ‘ditakuti’ oleh para
pemain Star Trek Beyond lainnya.
“Waktu saya duduk pun enggak ada
yang berani mengajak saya bercanda.
Saya juga harus mengubah mimik buat
peran sebagai Manas. Apalagi peran
saya butuh ekspresi wajah seram. Jadi
saya enggak bisa cengengesan seperti
sekarang ini. Jadi, enggak ada di sana
yang namanya, ‘Eh harus gimana ya?
Mau ngapain ya?’” kata Joe sambil
tersenyum. Namun tentu saja itu hanya
terjadi ketika shooting. Setelah selesai
shooting atau sedang break, Joe
banyak bercanda dengan para kru dan
aktor lainnya.
Keakraban Joe Taslim terlihat dari
beberapa selfie viral bersama aktor lain
film Star Trek Beyond yang ia ambil
pada saat acara premier Star Trek
Beyond di Comic-Con International,
Rabu, 20 Juli 2016 waktu setempat.
Saat itu Joe Taslim hadir bersama anak
dan istrinya. Lewat akun Instagram @
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joe_taslim, ia terlihat sumringah setiap
kali berpose dengan para bintang besar
Hollywood. Joe dan keluarga berfoto
bersama Idris Elba, Chris Pine, Zoe
Saldana dan juga sang penulis naskah
Simon Pegg.
Semua selfie seru Joe
Taslim ini menuai
banyak pujian dari
netizen. Mereka
merasa bangga
karena Joe
Taslim mewakili
Indonesia di
acara besar
tersebut. Netizen
juga memberi
dukungan agar
Joe Taslim bisa
mengepakkan
sayap kariernya
di dunia
Hollywood lebih
luas lagi. Bagi netizen yang
penasaran dan ingin melihat
aksi dari aktor kebanggaan
bangsa ini, film ‘Star
Trek Beyond’ sudah bisa
dinikmati pada bioskop
Indonesia sejak 20 Juli
kemarin. Sedangkan di
AS, film garapan Justin
Lin itu baru dirilis pada
22 Juli yang lalu.

daman.co.id

Setelah menjadi aktor pada
film Fast and Furious 6
(2013), Joe Taslim kembali
mendapatkan kesempatan
untuk tampil di film
blockbuster Hollywood Star
Trek Beyond (2016). Pada seri
ketiga waralaba Star Trek ini
Joe berperan sebagai alien
bernama Manas.
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QUIZ
IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN
FREE VOUCHER BELANJA!!!!
Untuk edisi kali ini, ada voucher
belanja masing- masing sebesar
Rp 250.000,- untuk 3 (tiga) orang
yang beruntung! Caranya? Jawab
pertanyaan yang diberikan dengan
benar dan tepat. Pemenang yang
beruntung akan diumumkan di SMS
Blast edisi selanjutnya.
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.

3.

Pastikan alamat email atau nomor
telepon yang Anda cantumkan
dapat dihubungi oleh Pihak
Manajemen SMS untuk konfirmasi
pemenang kuis.
Jawaban ditunggu sebelum tanggal
5 September 2016.

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

get online

Whats on Social Media?
@SMS_Serpong
Subjek: SMSBlast XLIII - Festival Kuliner Serpong 2016
Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan 3 tema dan daerah asal untuk event Festival Kuliner
Serpong tahun sebelumnya!
2. Siapakah nama pemain sepak bola terbaik dunia yang
berkolaborasi dengan VANS?
3. Sebutkan 2 topik yang dibahas di rubrik Splash Blash edisi
bulan ini!
4. Sebutkan lokasi dari objek wisata Arung Jeram Pekalen di Jawa
Timur!
Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis
SMS Blast Edisi XLII - Agustus 2016.
1. Fatnawati, 0878 7445 xxxx
2. RA Yosua Ariane, 0895 0257 xxxx
3. Ega Nicholas Ozora., 0858 1138 xxxx

@ieu_angga :
Don’t miss it! Festival Kuliner Serpong Borong
sneakers... (at @sms_serpong)
@ikaaa_29 :
Buka puasa nya disini dihibur sama vierratale (with
Agung at @sms_serpong)
@Nauradhiadhea :
Ngabuburit eyy (at @sms_serpong)
@andiniNnabila :
Midnight Sale (with Nindi, Bimo, and Bunda at @
sms_serpong)

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

Summarecon Mal Serpong (SMS)

you’ve got message
Apa kabar redaksi majalah smsblast? Aku
Karina dari Cikupa. Mau tanya, apakah benar
untuk festival kuliner tahun ini bertemakan
Jawa Timur? Pas banget soalnya dari asalnya
papa aku. Beliau pasti seneng banget dan mau
ke sana. Kalau boleh tau, acaranya mulai kapan
dan sampai kapan? Trus adakah artis perform
nya juga? Terima kasih jika membalas email aku
ini. Sukses terus majalah smsblast.
Karina, Cikupa.
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Dear Karina,
Thank you for your email.. Benar sekali
untuk Festival Kuliner Serpong 2016
bertemakan Jawa Timur ‘Wuenak E’ Puolll...’
mulai dari 12 Agustus - 12 September
2016. Banyak makanan khas dari Jawa
Timur yang bisa Anda nikmati seperti:
Depot nasi campur & rawon pojok tambak
bayan, info lebih detail bisa baca di rubrik
Hot On SMS ya. Selain itu juga akan di
meriahkan oleh Ari Lasso, Astrid, Sujiwo
Tedjo, Reok Ponorogo dan spektakuler
fireworks. Jangan lewatkan Festival Kuliner
Serpong 2016 ya, karena masih banyak lagi
keseruannya. Salam untuk keluarga :)
Salam hangat,
Redaksi

Agneesia Kristiyani S
Pasti dateng.. tiap tahun ga pernah kelewatan FKS 2016.. Sukses ya
Yani Budhi :
FKS 2016 khas jawa timuran ya...
Rosmini :
Love FKS 2016
Irwansyah Slalu :
Summarecon Mal Serpong (SMS) bareng kawan’,,,,
Drivermallam Poetra Bhibiiem :
oyy oTw serpong . . . Summarecon Mal Serpong (SMS)
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20 Years,
Spice Girls
“Wannabe”

“Yo, I’ll tell you what I
want, what I really really
want.. So tell me what
you want, what you
really really want. I’ll tell
you what I want, what
I really really want. So
tell me what you want,
what you really really
want. I wanna, I wanna, I
wanna, I wanna, I wanna
really really really wanna
zigazig ha..”
Spice Girls beranggotakan: Victoria
Beckham (Posh Spice), Melanie
Brown (Scary Spice), Emma Bunton
(Baby Spice), Melanie Chisholm
(Sporty Spice) dan Geri Halliwell
(Ginger Spice). Spice Girls telah
meninggalkan jutaan fans nya
di seluruh dunia pada tahun
2000, setelah mengumumkan
vakum dalam waktu yang tidak
terterbatas. Kerena mereka ingin
fokus mengejar solo karir. Namun,
di Olimpiade London 2012, untuk
pertama kalinya Spice Girls bersatu.

M

asih ingat dengan lagu
Wannabe? Lagu ini di
populerkan oleh girlband
asal Inggris yang sangat berjaya
di era 90-an. Bisa di bilang, Spice
Girls memiliki dampak yang cukup
berpengaruh pada musik pop. Pada
Juli tahun 1996, Wannabe resmi
di rilis. Dan mencapai kesuksesan
yang sangat baik, yaitu terjual
lebih dari 80 juta keping album di
seluruh dunia. Kini genap 20 tahun
sejak Wannabe di rilis. Melalui
sebuah video yang di unggah via
social media, Instagram, Emma
Bunton, Geri Horner (Halliwell)
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dan Melanie B, memberikan isyarat
akan adanya sebuah reuni Spice
Girls.

Apakah Anda salah satunya
yang rindu dengan Spice Girls?
Kita tunggu saja kepastian reuni
Wannabe ini.
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SPECIAL OFFERS

PROMOTENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODEAGUSTUS 2016

STARBUCKS	
• Buy 1 winter beverage get 1 free
cappucino or latte with BCA Credit
Card
• Buy 1 Winter beverage get 1
free cappucino or latte with BCA
Starbucks Card
• Line Promo
PIZZA HUT	
• Paket Cheese Burger , Rp 110.00 /
Pax
SOLARIA	
•
Tukar 210 Poin Telkomsel dengan Rp
25.000 voucher makan
•
Beli 2 ( Frozen Cappucino/teh tarik )
Dengan french fries hanya Rp 30.000
Tukar voucher samsung galaxy gift

LANTAI BA
EGGO
• New Flavor!
• Try our new Flavor! Taro, Red Velvet,
Half & Half
• Valid until 15 Sept 2016

LANTAI GF
SAMSUNG
• Pre Order Samsung Galaxy Note 7!
• Enjoy Exclusive Offer with Samsung
• Cashback up to Rp 1.000.000
• Cash, Debit, and Installment 0%
• Valid until 21 August 2016
• Promo Merdeka!
• Dapatkan Hot Items dengan Special
Price
• Valid until 31 August 2016
ANTAVAYA TOUR
• Promo Merdeka!
• Dapatkan harga khusus paket tour
• Tujuan Asia, Eropa, Australia,New
Zealand, dan USA
• Valid until 31 August 2016
VIVERE
• Anniversary Treat!
• Buy More Save More
• 10% Disc for purchasing 1 furniture
item
• 15% Disc for purchasing 2 furniture
items
• 20% Disc for purchasing 3 furniture
items
• 25% Disc for purchasing 4 furniture
items
• Valid until 31 August 2016
URBANLIFE
• Dirgahayu Indonesia!
• Sale up to 70% OFF
• Buy 1 Get 1 Free
• Special Offers Instant Discount up to
Rp 2.000.000
• Valid until 31 August 2016
SHAGA
• Independence Day Celebration!
• Discount up to 71% + 17%
• Valid until 31 August 2016
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OPTIK MELAWAI
• Promo Polaroid!
• Buy 1 Get 1 FREE
• Start from Rp 850.000
• Promo Newlook Color Contact Lens!
• Buy 1 box Disc. 10&
• Buy 2 boxes Disc. 15%
• Buy 3 boxes Disc. 20%
• Valid until 05 September 2016
BREADLIFE
• 60 Days Full of Surprises!
• Special Promo Buy 6 Get 6
• Valid on 16 & 17 August 2016 and 16
& 17 September 2016
• Promo Buy 4 Get 2
• Valid until 15 October 2016

LANTAI 1
FULL TIME
• Dirgahayu Indonesia!
• Disc. Up to 45%
• Valid until 21 August 2016
THE EXECUTIVE
• Lebaran Sale!
• Disc. Up to 70% OFF
• Valid until 24 August 2016
lEVI’S
• Sale!
• Disc. Up to 50% OFF
• On Selected Items Only
• Valid until 28 August 2016
TIRAJEANS
• I Love Sale!
• Disc. Up to 70%
• Valid until 31 August 2016
PROMOD
• Opening Promo!
• Buy 1 Disc. 15%
• Buy 2 or More Disc. 30%
• Valid until 31 July 2016
BATIK GALLERY
• Roemah Kebaya : Disc. Up to 20%
• Batik Riana Kesuma : Disc. Up to 50%
• Batik Muda : Disc. Up to 50%
• Valid until 31 August 2016
BERRYBENKA
• Pop Up Store Sale!
• Disc. 15% OFF All Items
• Valid until 21 October 2016

LANTAI 2
TA WAN
• Indonesian Independence Day Promo!
• Get 1 Menu IDR 17.000 with Choice
of 8 Delicious Menu
• Valid from 08-19 August 2016
MOM & BAB
• Promo Merdeka!
• Dapatkan Cashback Voucher Rp
100.000
• Setiap transaksi min. Rp 600.000
• Valid until 25 August 2016
• Berlaku mulai 01 Juni - 31 Juli 2016
COLORBOX
• August Sale!
• Disc. Up to 50%
• Valid until 31 August 2016
OKE SHOP
• Promo Merdeka!
• Dapatkan Hot Items dengan Special
Price
• Valid until 31 August 2016
ES TELER 77
• Promo Senin Selasa Hemat!
• Senin Selasa Paket Hemat 20.000
• Promo Semangat 17an!
• Serba 17ribuan untuk Menu Pilihan
• Valid until 31 August 2016
•
HER GLAM NAIL BOUTIQUE
• Member Promo
• Get 15% OFF for All Treatments Every
Day by Joining Our Member
• No Minimum Purchase
LOLY POLY
• Custom Case Special Promo
• Buy 1 IDR 160K
• Buy 2 IDR 219K
• Buy 3 IDR 269K
• You even can get your name printed
on the case!
• While Stocks Last

LANTAI 3
CINEMA XXI
• T-Cash Promo!
• Get your movie ticket for only Rp
25.000 on Mondays
• Valid until 31 August 2016

Secret Recipe
• Promo BRI Bank disc 30% min Rp
200.00 before tax and service. Food &
Beverage
• Telkomsel Poin :
• 360 Point setara dengan potongan Rp
50.000

PROMOTENANT
SUNNY SIDE UP
• Pembayaran debit CIMB NIAGA gratis
Ramen mie jelly
September 2015
s/d Februari 2016
		
PANCIOUS PANCAKE
• Transaksi minimal Rp 200,000
REEDEM POINT REWARD 15%
Menggunakan kredit BNI JULI 2015
s/d JULI 2016
• Transaksi minimal Rp 350,000++
bisa REEDEM POINT REWARD 15%+
cash bonus Rp 50,000 movie XXI
menggunakan City Bank
AGUSTUS 2015 s/d JUNI 2016
		
FISH & CO ANZ BOGO EVERY MONDAY
• Min transaksi Rp 150,000 after
discount & 15 persen food ony every
day Max Rp 2,000,000 30 juni 2016
		
THE PEOPLE’S CAFE
• CC CIBM Niaga disc F&B 15% Min
transaksi Rp 100,00
Maret 2016
		
ROPPAN	
• HEMAT Rp 13,000 setiap pembelian 8
Toast/T.pan ( 1 box isi 8 pcs)
• Kartu HSBC penukaran Rp12,000 poin
Reward dengan T.pan isi 4 dan spesial
honey toast Feb-16
		
HONG TANG	
• Min Rp 100,000 Max tek terbatas
before tax until 28 february 2015
28-Feb-16
		
HAAGENDAZS	
• DISC 20% BCA Card senin s/d jumat

1

• 700 Poin setara dengan potongan Rp
100.000
The Coffee Bean & Tea Leaf	
• Discount up to 50% with credit card
mega
• Discount 50% with T-Cash Tap Every
Monday
• Discount 10% with T-Cash Tap
Everyday ( Kecuali Senin )
OLIVE HOUSE
• Disc 45% Wagyu Sirloin
• Disc 45% Wagyu Rib Eye
• Disc 10% Oxtail Soup
• Beer Bintang buy 2 get 1
• Promo Pancake minimal membeli
minum 2 ( Apa Saja ) Rp 19.800

DANTE COFFEE
• Discount 15% with Centro Card
Member
• Get 1 can Cocoa Mix Poweder (
Worth IDR 95.000 ) with minimal
purchase IDR 350 K ( Before Tax )
•
SATE KHAS SENAYAN	
• Promo Tahunan BCA setiap
pembelian 2 porsi sate kecuali sate
lilit, pembayaran menggunakan kartu
credit BCA mendapatkan FREE ½ Sate
Ayam Daging, tidak berkelipatan
• Promo Lapar Malam, setiap pembelian
menu sate kecuali sate lilit free nasi
goreng gado, berlaku kelpiatan. Jika
menggunakan kartu credit BCA +
Wedang Ronde
• Note : Berlaku hanya untuk Dine In

STEAK 21
• Paket combo paket berdua
DAIRY QUEEN	
• Buy 1 Get 1 Molatte Card membber
Cash back 30% Rekening Ponsel
• Discount cake 30% pembayaran kartu
credit BCA

2

promo

PERIODE AGUSTUS 2016

PERIODE AGUSTUS 2016

EXCELSO	
• DISC 20% BNI ALL (10 Maret 2016)
• DISC 30% BRI ALL (31 Januari 2016)
		
KENNY ROGERS ROASTER	
• PERMATA 20% END Min transaksi Rp
250,000 1 november 15 S/D Oktober
2016
• HY CARD HIPERMART 20% Min
transaksi Rp 150,000 1 februari 15 s/d
31 januari 2016
• GOLD GYM 20% END Min transaksi Rp
150,000 11 may 15 s/d 11 may 2016

SPECIAL OFFERS

promo

JAVA VILLAGE
• Beli gado-gado free lemon grass (
kusus week day 10:00 -16:00 )
senin s/d kamis
BLACK CANYOON COFFEE
• Pakson Card ( DISC 10%)
senin s/d minggu
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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 Bank Mega (GF-ATM Center 02)
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)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
Cellebritz (GF-06) – 5474659
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636
Circuz Party Room (CTC-01)

directory

Retail & Other Services

fashion

Best Pongs Home Center (GF-UnitB) –
29310606
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)
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Hankook Ceramic (GF-238) – 29310530
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Murigo Art (GF-207) – 29310648
Nokia Sales & Care Center (GF-08)
5470955 / 54213507
Osim (GF-30) – 5467907

Panorama Tours (GF-20A) – 5469855
Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) –
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328/
5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548

fashion
Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) – 54203009
Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/
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Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
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)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 ) NOW OPEN
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) OPENING SOON
Share Tea (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701
Swan Jewellery (GF-239) 2917 1020 / 2917
1021
Tata Time (GF-249A) – 29310502/
29310503
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Black Canyon Coffee (DGF-219) – 29310712
Bread Life (GF-247) – 29310659 / 29310647
Bread Talk (GF-22 & 23A)
29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A) 2931 0410
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
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
Gojira Ice Cream Bar (GF-229) OPENING SOON
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32, DGF-210)
5461279 / 5461270

Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680
Kenny Rogers Roasters (DGF-228) – 29310429
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
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017)
2917 1017
Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 /
54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622

Roppan (GF-242) - 2931 0670
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
5420 0444/5420 4758
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 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
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

Retail & Other Services

FIRST floor

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)
Eggo (BA-19)
El-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21) NOW OPEN
JNE (BA-09) - 29310525

Ground floor

Basement

directory

Batik Gallery (1F-231) 5460 888
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Copia (1F-1C 05) - 29310535
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
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
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) 2971 1029
Shirley Beauty (1F-17E) –

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Berry Benka (1F - 211)
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06)
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117

Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563
JOUEL by Bling (1F-233) - 2931 0415
2931 0416
La Christie (1F-33) – 5465576

29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Skelly (1F-20)
Sports Station (1F-35) – 5464254
Vafito (1F-19) - 5471416 NOW OPEN
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

fashion
Levi's (1F-238) – 29310560
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
Promod (1F-219) – 29310486 / 29310487 /
29310489
Samba (1F-22) – 29543848
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first floor

directory
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Sixteen Denim Scale (1F-31) - 2954 3854
Skelly (1F-20A) - 2931 0674
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

fashion
The Little Things She Needs (1F-225)
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861

directory

fashion
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298

Hardware (2F-207) - 2931 0390
ICOninety9 (2F-245) – 29310664 /
29310665
Mom & Bab (2F-236)
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Lasona (2F-02) – 29310385
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Urban Club (2F-207) NOW OPEN
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)

Food & Beverages

Food & Beverages
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Retail & Other Services
Arena (2F-17C) – 54204797
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
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
JBL (2F-08) 5420 5122
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Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16)
Miracle Me (2F-03A) – 5470563
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
My Scrapbook Ideas (2F-246) – 29310433
Oke Shop (2F-27F) – 5473743
Origami (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437
Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630

Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024

Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) –
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso Jawir (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Comebuy (2F-IC 07)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Eat and Eat (2F-G) – 29310551
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Podeng Pandawa (2F-07)
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027
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
House Of Trap (2F-229&229B) 5460 888
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
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)
Lekker Bekker (2F-219) – 29310631
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) –
54202004
MM Juice (2F-57) – 5466062
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C) NOW OPEN
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Ronde Jahe Gardujati (2F-02)
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shihlin (2F-21B) – 29310625
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861

Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
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

second floor

Bakerz Place (1F - IC 15)
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12)
Mamapao (1F-IC 11)
Sushi Tei (1F-215 - 217) 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687

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