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Notes from Editor
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advisor
Board of Director

B

ulan Juli 2016 bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri
dan liburan sekolah. Banyak keluarga yang telah menyiapkan
waktu untuk kembali ke kampung halaman, sekaligus berlibur
bersama keluarga. Moment special ini Summarecon Mal Serpong
menghardirkan Midnight Sale serta perform dari beberapa penyanyi
Indonesia, diantaranya band The Second Breaktime. Merupakan band dari
Iqbal CJR. Selain itu, Scientia Square Park juga menyajikan Party Under
The Star, khusus bagi Anda yang ingin merayakan ulang tahun dengan
tema alam yang hijau. Dapatkan informasi selengkapnya hanya di rubrik
Last Events dan Hot On SMS.
Jika Anda ingin mengajak si kecil berlibur keluar kota, ada baiknya
membaca beberapa tips di Family Info. Bila Anda penggemar movies,
jangan lewatkan film karya anak bangsa: 3 Srikandi dan Jilbab Adventure
Love Sparks in Korea. Serta temukan keseruan dari perayaan Idul Fitri di
beberapa negara hanya di rubrik Travelers.
Jangan lewatkan beberapa informasi seputar: Euro 2016, bintang dunia
yang gemar bersosial, keluarga dari Zaskia Adya Mecca, aplikasi yang
sedang hits yaitu Snapchat dan lainnya. Selamat membaca! :)

Cut Meutia
Editor in Chief
Thanks to: Seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung
terbitnya SMSBlast Online Magazine. Dilarang mencopy sebagian atau seluruh
isi dari majalah ini tanpa persetujuan dan izin dari penerbit. Saran dan kritik
kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2015.
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hot on SMS

Party Under
The Star
Scientia Square Park

It not just about the party, it’s about who we celebrate. We
celebrate the joy and love of those we have in our lives and for
that, we give our best to make it the most memorable moment.
Celebration is not just for the young, it’s for everyone who has
a reason for it. Every year matters! Every achievement matters.
Everyone matters. So don’t forget to call your loved one and get

S

cientia Square Park mempersembahkan
Party Under The Star. Diantaranya, Anda
bisa merayakan pesta ulang tahun dan
pernikahan. Indahnya suasana Scientia Square
Park serta atmosphere alam yang membuat hari
special Anda semakin berkesan. Hangatnya Alam
akan menyatukan dengan hari kebahagiaan
Anda bersama orang tercinta. Serta Anda juga
bisa memilih lokasi, seperti: Amphitheater, Paddy
Field, Farmers Courtyard, The Farm dan The
Farm Extended. Tim dari Scientia Square Park
akan dengan senang hati memberikan wujud
nyata party yang menyatu dengan alam yang
tak terlupakan. Sentuhan dari setiap dekorasinya
pun sangat indah dan cantik. Bila Anda ingin
merayakan ulang tahun atau pernikahan, bisa
langsung menghubungi +6221-2917112 atau
email sqp_party@summarecon.com bila Anda
masih penasaran, follow Instagram @ssqpark .
Make your dreams party do come true.

together for a party!
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hot on SMS

P

Pulse

ulse “House Of Sports”
menghadirkan beberapa
cabang olahraga yang patut
untuk Anda coba lakukan. Seperti:
Ping Pong, Taekwondo, Fencing,
Futsal dan Wushu. Hal yang
berbeda di Pulse adalah, cabang
olahraga Fencing atau anggar.
Cabang olahraga ini memang
masih jarang di Indonesia, tetapi
tidak ada salahnya untuk mencoba
sesuatu hal yang berbeda.
Selain itu di Pulse juga di latih
oleh pelatih yang profesional di
bidangnya masing-masing. Jadi
Anda tidak perlu ragu untuk
bergabung dengan Pulse “House
Of Sports” yang berada di lantai
1 Summarecon Digital Center.
Bila Anda member family Scientia
Square Park dapatkan diskon
IDR 150.000 pada program Pulse
Summercamp. More information
follow Instagram @ssqpark . Be
happy and be healthy!

House Of Sports
In Pulse “House Of Sports” we believe in developing a child’s character
trough sportsmanship, the spirit of adventure and honor.
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LAST EVENT

Merayakan Bulan Suci,
Liburan Sekolah Hingga
Perhelatan Kejuaraan
Bergengsi Eropa
Mal Serpong
han tahun ini, Summarecon
Ramad
lan
bu
ya dengan rangkaian
Menyambut momen
pengunjung setian
spesial
hari
yanyi papan atas
(SMS) menemani hari
dari berbagai pen
Islami
bertema
nada
lantunan-lantunan
Ramadhan”.
tema “The Spirit of
Indonesia dalam

E

vent ini digelar pada 20
Juni hingga 17 Juli 2016.
Tiffany Kenanga, Yana Yulio, Tiwi
Sakuramoto, Putri Bella, Siti Liza,
Blink hingga The Second Breaktime
menorehkan kesan mendalam di
hati pengunjung SMS.

lupa ada
atraksi bedug yang dilakukan
oleh para profesional. Dan sudah
menjadi tradisi masyarakat
sekarang ini mempersiapkan
pakaian terbaik untuk dikenakan
di hari raya Idul Fitri. SMS turut

menggelar
1001 Night Sale untuk
menjawab kebutuhan dari
pengunjung pada tanggal 18 dan
25 Juni 2016 yang lalu. Hampir
seluruh tenant SMS menggelar
pesta diskon hingga 90% dengan
beragam hadiah menarik mulai dari
Samsung Galaxy S7 Edge, Macbook
Air, Home Theater, iPad Pro, Logam
Mulia hingga voucher belanja
senilai jutaan rupiah.

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
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LAST EVENT

Euforia Piala Eropa 2016
Sebulan penuh gema kemeriahan Piala Eropa
2016 berlangsung di area Broadway dan Parkir
Selatan SMS. Didukung penuh oleh RCTI, sebagai
official broadcaster Euro 2016. Euforia mendukung
negara Eropa favorit pengunjung dipuaskan
dengan digelarnya event nonton bareng selama
pertandingan berlangsung, yaitu 10 Juni - 10 Juli
2016. Tidak tanggung-tanggung, semangat Piala
Eropa terlihat dari dibangunnya replika menara
Eiffel yang dihiasi dengan bendera-bendera
dari negara Eropa yang berpartisipasi. Menara
ini memiliki tinggi 18 meter dengan luas 45m2
berlokasi di area parkir selatan SMS.

Jagoan 4 KuraKura Ninja Hadir di
Indonesia
Liburan sekolah tahun ini menjadi
spesial untuk pengunjung setia
SMS. Karena tidak tanggungtanggung, SMS bekerjasama
dengan Paramount Pictures
International dan Nickelodeon
menghadirkan yang pertama dan
hanya hadir secara khusus di SMS
yaitu patung Teenage Mutant
Ninja Turles (TMNT) dengan
ukuran aslinya. Berbeda dengan
yang terjadi di film, kali ini para
jagoan Kura-Kura Ninja akan
menunjukkan wujud asli
mereka ke masyarakat umum
dalam wujud patung yang
mempunyai berat rata-rata 178
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kg dan tinggi mencapai 2 meter
lebih. Patung ini didatangkan
langsung oleh Paramount Pictures
International dalam rangka
menyambut dirilisnya sekuel film
terbaru yaitu Teenage Mutant
Ninja Turtles: Out Of The Shadow

mereka yang lucu dan baik hati.
Pengunjung diberikan kesempatan
bertemu langsung karakter TMNT
tanggal 29 Mei hingga 19 Juni
2016 yang lalu, berlokasi di atrium
Circle SMS. Penonton dibuat
terkesima dengan wujud dan

di bioskop tanah air pada tanggal
1 Juni yang lalu.

ukuran asli para superhero KuraKura Ninja ini. Selain berinteraksi
dengan patung superhero 4
personil Kura-Kura Ninja, SMS
juga menghadirkan show menarik
bertajuk TMNT Show setiap akhir
pekan berupa martial art dan aksi
para personil Kura - Kura Ninja.

Idola di salah satu komik masa
kecil era awal 90an, 4 kura-kura
jagoan, Raphael, Michelangelo,
Leonardo, dan Donatello
kembali beraksi dengan karakter

Antusias pengunjung setia SMS cukup tinggi
mengingat event ini menghadirkan segudang
aktivitas seru. Seperti mini soccer, football games,
penampilan artis jebolan stasiun televisi nasional
tersebut hingga acara kerohanian. Karna acara ini
bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, seperti
tausiyah, buka bersama hingga aksi menantang dari
Limbad vs Space Cowboy, magician asal Australia. Area
panggung Broadway juga dibuat meriah dengan segala
atribut resmi dari Euro 2016. Kira-kira siapa yang
berhasil memboyong piala bergengsi ini ya?

SMSBLAST Magazine JULI 2016
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accessories

A MODERN
HAIRCUT FOR MEN,
WOMEN & KIDS
Di Hari Raya Idul Fitri, tidak ada salahnya kita memberikan penampilan yang baru. Ixobox
Summarecon Mal Serpong merupakan tempat yang tepat untuk merubah penampilan Anda. Gerai
Ixobox di lantai basement lobby 5 Summarecon Mal Serpong, terlihat sangat mencolok.

L

uas gerainya tergolong kecil
namun gerai ini tertata sangat
rapih dengan desain dan
penataan ruangan yang minimalist.
Terlihat sangat bersih, higienis,
mewah dan modern. Hal ini tentunya
sangat menarik perhatian para
pengunjung yang melintas di depan
gerai Ixobox dan juga mobil-mobil
yang lalu lalang di pelataran parkir
tempat gerai Ixobox berada.
Konsep Ixobox memang dirancang
untuk dapat bekerja optimal dalam
ruangan yang kecil. Konsumen yang

16
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datang tidak dilayani oleh kasir.
Cukup masukkan lembaran uang
Rp 50.000,- ke Kiosk Machine dan
nomor antrean pun muncul. Ixobox
memadukan ‘Stylish haircut’ dengan
‘Modern Technology’. Konsep ini dan
cara pembayaran serba otomatis ini
adalah yang pertama di Indonesia.
Setelah itu, silahkan menunggu
dengan nyaman di tempat duduk
yang telah disediakan sambil
mengamati para penata rambut
(hairstylist) bekerja. Anda tidak
menunggu terlalu lama karena
para penata rambut Ixobox adalah

‘specialized hairstylists’, yang
dilatih khusus untuk menjadi
ahli dibidangnya. Disamping itu,
jam terbangnya menjadi lebih
tinggi karena aktivitas setiap
harinya adalah melayani trimming
(merapikan) dan cutting (gunting)
rambut pelanggannya, tanpa
melakukan pelayanan lainnya seperti
cuci rambut, pijat. Ini tentunya
membuat sangat efisien dan efektif.
Segera kunjungi gerai Ixobox di
Summarecon Mal Serpong!

SMSBLAST Magazine JULI 2016
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in style

T

Lebaran adalah
salah satu momen
yang menjadi simbol
kemenangan umat
Islam karena berhasil
menjalani puasa
selama sebulan penuh.
Saat lebaran, banyak
sejumlah kegiatan
yang rutin dilakukan
seperti halal bihalal
dengan keluarga,
teman dan tetangga.
Nah, saat halal bihalal
tidak ada salahnya
Anda untuk tampil
modis ya..

Modis Saat
Lebaran
18
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celana panjang. Pemilihan warna
celana disesuaikan dengan warna
dominan pada hijab atau warna
yang ada pada detail atasan. Hal ini
penting agar penampilan terlihat
modis dan tidak norak. Perlu
diingat bahwa semakin gelap warna
bawahan, maka semakin terlihat
pula efek kaki yang ramping dan
jenjang.

ahun ini, menurut
fashion designer
busana muslim
Dian Pelangi, gaya
berpakaian syar’I
simple dengan palet
warna monokrom atau
netral akan menjadi
favorit masyarakat dan
mendominasi Hari Raya
Lebaran.
Namun, mengikuti
tren warna monokrom
bukan berarti
penampilan menjadi
membosankan. Anda
bisa menggunakan
hijab bermotif bunga
dengan palet warna
monokrom atau netral.
Selain terlihat modis,
motif bunga cocok
untuk menyambut
musim panas. Hijab
model pashmina
berbahan chiffon atau
cerutti dapat menjadi
pilihan yang tepat
karena mudah dibentuk
dan ada efek flowy,
sehingga menampilkan
kesan elegan. Tak
dapat dipungkiri juga
bahwa bahan ini adem
di rambut, jadi cocok
dengan iklim tropis di
Indonesia yang selalu
panas.
Dalam memilih baju
atasan, karena hijab
sudah bermotif, maka
lebih baik memakai
pakaian polos atau
bermotif sangat kecil
yang tidak mencolok.

Menggunakan atasan dengan
aksen, detail, atau potongan yang
unik merupakan kunci utama agar
penampilan tidak membosankan.
Pakaian berbahan katun dan
viscose menjadi pilihan yang
tepat karena menyerap keringat,
sehingga cocok untuk menunjang
aktivitas selama musim panas.
Bawahan dapat disesuaikan
dengan aktivitas yang dilakukan.
Jika Anda adalah orang yang
dinamis, lebih baik menggunakan

itu, hal utama ketika lebaran
yang akan selalu trendy adalah
menggunakan aksesoris senyum
dan hati yang putih bersih.

Memiliki penampilan modis bukan
berarti Anda harus mengorbankan
kenyamanan diri. Untuk alas kaki,
pilihlah sepatu yang nyaman
digunakan seperti wedges. Selain
memberikan efek badan tinggi
dan kaki jenjang, Anda tidak
perlu khawatir dengan kaki yang
lecet dan pegal karena wedges
cenderung lebih nyaman untuk
beraktivitas dibandingkan sepatu
heels lainnya.
Nah, itulah tren fashion lebaran
2016 menurut Dian Pelangi.
Apapun gaya berpakaiannya yang
penting adalah kepercayaan diri
dan kenyamanan Anda ketika
mengenakan outfit tersebut. Selain

SMSBLAST Magazine JULI 2016
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Tyo 6
Koko by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

Tyo 6
Shirt by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

“Mohon maaf lahir
dan batin”

“I think togetherness
is a very important
ingredient to family life.”
-Barbara Bush-

Niya 5
Moslem’s Dress
by STAR Dept-Store

Lokasi: Eat & Eat, Summarecon Mal Serpong

Niya 5
Blouse by Berrybenka SMS
Pants by Berrybenka SMS

Lokasi: Lekker Bekker, Summarecon Mal Serpong
20
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Tyo 6
Koko by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

3 Niya
Hijab by Berrybenka SMS
Clothes by Berrybenka SMS
Pants by Berrybenka SMS

Happy
Eid
Mubarak
May Allah bless you
with happiness and grace
Lokasi : Eat & Eat, Summarecon Mal Serpong
Photographer	
Make Up Artist	
Stylist		
Models		
22
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Ely Ricardo
Julita Tan
Andin
Tyo, Niya & Lovisha
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Lovisha 5
Dress by STAR Dept-Store
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Lokasi : Nanny’s Pavilion, Summarecon Mal Serpong
Lokasi : Nanny’s Pavilion, Summarecon Mal Serpong

3Niya
Necklace by STAR Dept-Store
Blouse by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

3Niya
Blouse by STAR Dept-Store
Long Skirt by STAR Dept-Store
Headband by STAR Dept-Store

Lovisha 4
Dress by STAR Dept-Store

24
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3Lovisha
Top by STAR Dpet-Store
SMSBLAST
JULI 2016
Skirt by
STARMagazine
Dept-Store

25

Lokasi: Nanny’s Pavilion, Summarecon Mal Serpong

“In every
conceivable
manner,
the family is link
to our past,
bridge to our
future.”
-Alex Haley-

26

Lokasi: Life & Loft, Summarecon Mal Serpong
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3Niya
Head Scarf by Berrybenka SMS
Blouse by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

Tyo 5
Koko by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

Lovisha 5
Dress by STAR Dept-Store

Niya 5
Blouse by STAR Dept-Store
Long Skirt by STAR Dept-Store
Headband by STAR Dept-Store
SMSBLAST Magazine JULI 2016
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taste the food

S

aat ini street food sedang menjadi
tren yang naik daun dan digandrungi
oleh anak muda hingga orang tua di
Indonesia. Perkembangan street food tentu
saja tidak lepas dari kecintaan masyarakat
terhadap budaya makanan yang beraneka
ragam. Banyak orang yang mencari tempat
street food yang nyaman dan enak untuk
sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Enjoy Foods with Modern
and Cozy Interior

Street food adalah makanan atau minuman siap santap yang dijual di
jalanan atau area publik seperti tenda oleh penjual keliling. Namun bukan
hanya itu, street food juga bisa diartikan sebagai comfort food, yaitu
makanan yang dapat memberikan rasa puas dan nyaman saat disantap
dengan harga yang terjangkau walau berada di pinggiran jalan sekalipun.

28
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Melihat peluang pada tren street food ini,
PT Nuansa Lestari yang juga dikenal dengan
nama Eastern Group membuka restoran
Eastern Hawker pada tahun 2016. Restoran ini
memiliki konsep street food dengan tagline
‘forever street food’. Kini para pecinta kuliner
dapat merasakan nikmatnya makanan street
food pada restoran Eastern Hawker pertama
yang berlokasi di Summarecon Mal Serpong,
tepatnya di area Downtown Walk.

Menjadi restoran street food pertama di SMS
yang konsisten dengan konsep dan tagline-nya,
Eastern Hawker menawarkan berbagai menu
street food seperti dimsum, bubur, kuotie, nasi
goreng, sate, seafood, dan masih banyak lagi
yang dikemas cita rasa Asia. Ada pula makanan
vegetarian, sehingga pengunjung yang tidak
menyantap daging tetap bisa merasakan
nikmatnya street food di restoran ini. Nasi Kari
Cumi atau ayam menjadi menu yang paling
disarankan disini. Jika ingin yang gurih segar
wajib memesan Paket Ayam Saus Lemon dan
Paket Sapi Lada Hitam.
Semua makanan lezat tersebut bisa disantap
dengan harga yang sangat terjangkau. Kualitas
bahan makanan dan proses pembuatannya juga
tidak perlu diragukan lagi, karena semuanya
bersih dan sehat. Jadi tunggu apa lagi food
lovers? Ayo kunjungi Eastern Hawker dan
buktikan sendiri kelezatan makanannya!

SMSBLAST Magazine JULI 2016
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taste the food

Dapur Pelepas Lapar
yang Instagram-able
Anda lapar tapi bingung ingin makan dimana? Jangan khawatir! Stop
kegundahan Anda dan segeralah mampir ke Hunger Pit Stop, restoran
baru di Salsa Food City SMS yang siap memanjakan lidah.

R

estoran yang buka bulan
lalu ini, mengusung
konsep kekinian ala cafe
dan berusaha untuk menarik
kaum milenials atau anak muda
bersama peer group-nya. Namun
tentu saja semua orang boleh
ke sini, karena makanan yang

Semua makanan di sini disajikan
secara ‘instagram-able’ alias
cocok untuk diposting pada
media sosial seperti instagram,
path, dan snapchat. Jadi selain
dipuaskan oleh kelezatan rasa
makanan, postingan foto pada
media sosial Anda juga akan

disajikan cocok untuk berbagai
usia.

mendapat banyak likes dan
comment.

Hidangan utama restoran ini
adalah Indomie yang merupakan
makanan favorit sejuta umat.
Namun indomie di sini berbeda
dengan yang biasanya dibuat
sendiri karena Anda bisa memilih
berbagai macam topping yang unik
dan lezat. Ada indomie satu truk
yaitu 5 indomie dengan topping
telur yang disajikan di atas mainan
berupa bak truk. Menu ini cocok
untuk dinikmati bersama keluarga
atau peer group. Ada juga indomie
goreng gila yaitu indomie goreng
topping sosis, baso, sayur, ayam
dan telur. Pas untuk Anda yang
sedang sangat kelaparan. Jika
hujan dan cuaca dingin, Anda
bisa memesan indomie milky way
yaitu indomie kuah susu dengan
topping sosis dan keju. Bagaimana
dengan pengunjung restoran
yang Korea lovers? Tenang saja,
Anda bisa merasakan sedapnya
pernikahan budaya makanan Korea
dan Indonesia dengan menikmati
indomie kimchi, yaitu indomie
goreng atau kuah dengan topping
kimchi.
Restoran ini tidak hanya menyajikan
indomie. Ada pula snacks unik
ala Hunger Pit Stop yang salah
satunya adalah internet pizza atau
martabak mie. Cocok sekali bagi
Anda yang suka makanan gurih.
Untuk Anda yang suka pedas,
pesanlah spicy cassava balls yang
merupakan bola-bola ubi dengan
sambal terasi. Ingin makanan
berat, tidak perlu khawatir karena
restoran hits ini juga menyajikan
berbagai menu nasi, seperti nasi
ayam kremes Bu Tarmini, nasi
goreng merah ferari, nasi gila dan
masih banyak lagi.

30
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Setelah puas makan, jangan
lupa lepas dahaga dengan
memesan minuman yang
dijamin menyegarkan. Salah
satu minuman rekomendasi
chef adalah power slushies
yaitu minuman yang disajikan di
dalam gelas khusus yang dapat

membentuk es sendiri dan dapat
bertahan selama kurang lebih 30
menit. Nah, jadi tunggu apa lagi?
Ayo isi perut lapar Anda dengan
berbagai makanan kekinian di
Hunger Pit Stop, Salsa Food City,
Summarecon Mal Serpong.

SMSBLAST Magazine JULI 2016
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family info

Persiapan H
liburan bersama

keluarga
Momen ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat yang
tinggal di kota besar untuk mudik ke tempat kampung
halaman. Mudik atau pulang kampung bukanlah hal
yang asing bagi masyarakat Indonesia.

al ini sudah menjadi
tradisi turun-temurun
bagi penduduk kota.
Mudik tidak akan
menjadi beban berat apabila
kampung halamannya bisa
ditempuh dalam hitungan jam.
Namun bagi pemudik yang harus
menempuh perjalanan seharian
atau bahkan berhari-hari, apalagi
dengan membawa kendaraan
pribadi, acara mudik harus
dipersiapkan dengan benar. Hal
ini penting untuk rasa aman
dan nyaman selama perjalanan.
Berikut adalah beberapa tips
agar perjalanan mudik Anda
menjadi lebih menyenangkan.



Pertama, periksa kondisi
kendaraan. Pastikan mobil
atau motor dalam keadaan
baik, mulai dari tekanan ban,
oli, saringan udara, aki dan
listrik. Bawa sikring (fuse)
cadangan bila diperlukan.



Kedua, tak hanya kondisi
kendaraan yang harus
diperiksa dan dipersiapkan.
Anda juga harus
mempersiapkan diri secara
fisik maupun psikologis.
Hindari berangkat setelah
pulang kerja karena kondisi
badan dan psikologi setelah
kerja pasti tidak akan sebaik
jika Anda berangkat pada
keesokan harinya. Jangan
lupa juga untuk memeriksa
kesehatan, terutama jika
memiliki riwayat penyakit
tertentu.
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Ketiga, setelah mengetahui
kondisi fisik, bawalah
obat-obatan yang sesuai
dengan kebutuhan pribadi.
Bawa pula makanan dan
minuman untuk persiapan
di perjalanan, terutama jika
Anda mudik bersama anakanak yang berusia kurang
dari lima tahun. Sebaiknya
tidak membeli makanan
sembarangan di pinggir
jalan, karena selain terkena
debu kendaraan yang lalu
lalang serta tingkat higenis
dari makanan tersebut juga
patut Anda ketahui.

mempersiapkan peta mudik
yang paling baru. Jaman
sekarang sudah dipermudah
dengan banyaknya aplikasi
penunjuk arah seperti
google maps, waze, dan
garmin. Semua aplikasi
tersebut hanya bisa
dijalankan jika gadget dalam
keadaan aktif. Jadi pastikan
Anda memiliki paket internet
yang cukup, baterai yang
memadai, dan power bank
untuk mengisi baterai saat
keadaan darurat.


Kelima, ketika diperjalanan,
pastikan Anda tidak

memaksakan diri untuk tetap
menyetir jika sudah merasa
lelah. Carilah mushola,
mesjid, atau pom bensin
terdekat untuk berhenti dan
istirahat sejenak. Jangan
sampai terjadi hal yang
tidak diinginkan karena
Anda tidak konsentrasi saat
mengemudikan kendaraan.
Itulah kelima tips yang dapat
Anda terapkan agar perjalanan
mudik menjadi aman dan tidak
melelahkan. Serta jangan lupa
berdoa, niscaya perjalanan mudik
menjadi lancar dan selamat
sampai tujuan. Selamat mudik!

Keempat, Anda perlu
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Let's WorkOut

Pilates,

Olahraga Mudah,
Kaya Manfaat
Pilates adalah jenis olahraga yang dikembangkan oleh Joseph Pilates, seorang ahli fisika.
Pilates merupakan bentuk olah tubuh yang dilakukan dengan cara mengombinasikan
latihan kelenturan dan kekuatan tubuh serta pernapasan dan rileksasi.

O

lahraga ini bisa dilakukan
oleh siapapun, baik itu pria
maupun wanita. Pola dasar
gerakannya menitikberatkan pada
gerakan-gerakan otot panggul dan
otot perut.
Para ahli mengatakan bahwa
pilates berguna untuk
meningkatkan pengendalian otot
punggung, tungkai dan otot perut.
Dalam pilates, Anda diharuskan
melakukan bermacam-macam
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gerakan lambat serta serangkaian
latihan dengan menggunakan
teknik pernapasan yang tepat.
Dengan kata lain, olah napas
adalah kunci penting dari olahraga
pilates ini. Pilates tidak hanya
membantu tubuh Anda, tetapi
juga pikiran dan jiwa. Gerakan
halus, tepat dan mengalir dari
Pilates dirancang untuk membuat
Anda lebih memperhatikan tubuh.
Pilates dapat mengurangi stres,
kegelisahan, dan membantu

menghilangkan depresi, serta
menjaga agar garis tulang belakang
lurus sesuai anatominya.
Sekalipun tidak membakar kalori
sebanyak Anda melakukan
latihan kardio, namun latihan
pilates dapat meningkatkan
metabolisme. Meningkatnya
metabolisme merupakan awal dari
proses pembakaran kalori untuk
menurunkan berat badan. Pada
dasarnya ada dua jenis Pilates.

Pertama, Mat-based Pilates yaitu
pilates yang dilakukan di atas
lantai. Kuncinya, pilates jenis ini

2. Glutes (otot di bagian
pinggul). Berbaring terlentang di
atas matras dan letakkan lengan

menurunkan kaki ke sudut 45°,
sedikit mengangkat kepala dari
lantai. Punggung Anda harus tetap

menggunakan kombinasi gravitasi
dan berat tubuh Anda dalam
melakukan setiap gerakannya.
Sedangkan Equipment-based
Pilates adalah pilates yang
menggunakan berbagai peralatan
dalam menunjang gerakangerakannya.

di samping tubuh. Tekuk kaki
dengan sudut 45 derajat. Tarik
napas. Angkat otot glutes sambil
menghembuskan napas. Pada
posisi ini, angkat salah satu kaki
dan silangkan di atas kaki yang
lain. Kembalikan kaki ke posisi
awal dan ulangi latihan dengan
kaki yang lain. Seperti di latihan
terdahulu, lakukan dua set terdiri
dari 5 pengulangan dengan setiap
kaki, istirahat satu menit di antara
setiap set.

rata dengan lantai. Tarik napas
sambil mengembalikan kaki ke
posisi awal. Ulangi 8 kali: istirahat
satu menit dan ulangi.

Berikut ini kami sajikan beberapa
gerakan Pilates yang dapat anda
coba dirumah, meski terlihat
sederhana, rasakan manfaatnya
setelah beberapa kali berlatih :
1. Kaki. Berbaring terlentang, jika
memungkinkan di atas matras.
Rentangkan lengan di samping
tubuh dan tarik napas. Angkat
salah satu kaki sampai membentuk
sudut 90 derajat dengan tubuh
Anda sambil menghembuskan
napas. Turunkan perlahan-lahan
sambil menarik napas dalamdalam. Ulangi lima kali untuk setiap
kaki: istirahat satu menit dan ulangi
rangkaian ini.

3. Perut. Berbaring terlentang
di lantai, lalu letakkan tangan
di belakang leher dan kaki lurus
dirapatkan dalam posisi vertikal,
dengan jari kaki mengarah ke
atas. Kerutkan pusar ke dalam dan
sedikit ke atas. Tetap tempelkan
punggung di lantai, jangan
sampai ada ruang antara matras
dan ruas tulang punggung. Tarik
napas sambil menahan posisi
awal. Hembuskan napas sambil

4. Lengan. Berbaring tertelungkup
di atas matras. Rentangkan lengan
dan regangkan seluruh tubuh
Anda. Tarik napas. Tarik tangan
dan tumpukan beban tubuh
Anda pada kedua tangan untuk
mengangkat tubuh perlahan-lahan
sambil menghembuskan napas.
Jaga kepala tetap lurus sepanjang
latihan dan regangkan sampai
Anda merasakan tekanan pada otot
perut. Ulangi 5 kali dan istirahat.
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box office
MOVIES ON juLi 2016

MOVIES ON juLi 2016
3 Srikandi
Pada tahun 1988, Indonesia
tengah mempersiapkan diri untuk
mengikuti Olimpiade Musim
Panas ke 24 di Seoul. Saat itu
cabang panahan berada di titik

(Tara Basro), yang sering disebut
sebagai 3 Srikandi.

kritis dan satu-satunya yang bisa
diandalkan untuk menjadi pelatih
adalah Donald Pandiangan (Reza
Rahadian) yang dikenal sebagai
“Robin Hood Indonesia”. Selain
pelatih, tim panahan juga memilih
3 orang atlit wanita terbaik, yaitu
Nurfitriyana (Bunga Citra Lestari),
Lilies (Chelsea Islan) dan Kusuma

yang menghadang 3 Srikandi.
Karakter Donald yang sangat
keras dan militan, serta kerasnya
medan pelatihan dengan waktu
yang semakin menipis. Dengan
meneguhkan semangat sekuat
baja, apakah mereka pada
akhirnya siap untuk bertempur di
lapangan?

Banyak rintangan yang mereka
hadapi, seperti masalah pribadi

Jilbab Adventure: Love Sparks in Korea
Siapa sangka perjalanan Rania
membuat ia bertemu dengan Hyun
Geun (Morgan Oey), fotografer asal

hingga dirinya memutuskan untuk
tinggal di rumah dan mendampingi
ibunya. Hyun Geun menjadi merasa

Korea yang tampan namun cuek.
Hyun Geun bersama sahabatnya,
Alvin (Ringgo Agus), berhasil
memaksa Rania untuk memandu

bersalah dan mencoba mendekati
Rania. Inilah saat dimana Rania
menghadapi dilema terbesar dalam
hidupnya. Apakah ini titik dimana

mereka ke kawah Ijen.

Allah menyiapkan titik henti bagi
petualangannya atau ia harus
lanjut traveling bersama kawan

Tetapi keputusan itu malah

D

ua orang penulis muda,
Erin Gilbert (Kristen Wiig)
dan Abby Yates (Melissa
McCarthy) diremehkan orangorang karena menulis buku
yang mengatakan bahwa hantu
itu nyata. Tak hanya itu, profesi
Erin sebagai dosen ternama di
Universitas Columbia juga menjadi
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ejekan. Ia dianggap tidak layak
menjadi dosen.
Namun siapa sangka jika keadaan
akan berubah. Secara tibatiba, Manhattan diserang oleh
sekelompok hantu. Erin dan
Abby yang pernah menulis buku
tentang hantu kemudian bersatu

untuk menyelamatkan dunia dari
iblis misterius, Rowan (Neil Casey)
yang bisa mengambil kontrol
tubuh manusia. Mereka juga
mengajak insinyur nuklir, Jillian
Holtzmann (Kate McKinnon), dan
pekerja subway, Patty Tolan (Leslie
Jones) untuk bergabung ke dalam
tim Ghostbusters.

Robinson Crusoe

membuat Rania kehilangan momen
terpenting bersama ayahnya,

barunya?

Pada sebuah pulau kecil, Tuesday
(David Howard), seekor burung
kakaktua tinggal bersama teman
hewan lainnya. Tuesday memiliki
cita-cita untuk menjelajahi dunia.
Suatu hari, saat ia dan temantemannya baru saja diterpa badai
kencang, mereka menemukan
seseorang di pantai, yaitu Robinson
Crusoe (Yuri Lowenthal). Tuesday
merasa senang dan melihat Crusoe
sebagai tiket keluar dari pulau itu
untuk menjelajahi daratan lain.
Sebaliknya, Crusoe merasa bahwa

kunci keselamatan dirinya ada di
tangan Tuesday dan kawan-kawan.
Meskipun awal perjalanan mereka
tidak mudah, secara perlahan
hidup mereka berjalan harmonis.
Tapi tiba-tiba muncul dua kucing
liar yang ingin menguasai pulau.
Pertempuran pun terjadi. Mereka
berusaha untuk melawan para
kucing, sampai akhirnya Crusoe
dan para hewan menemukan
kekuatan sesungguhnya dari
persahabatan.
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book store

Summer Days & Summer Nights:
Twelve Love Stories.
Penulis : Stephanie Perkins
Stephanie Perkins adalah penulis novel ternama asal
Amerika yang dikenal dunia melalui karya New York Time
best seller-nya, Isla and the Happily Ever After. Bertepatan
dengan liburan musim panas, Ia merilis karya romantis
baru berjudul Summer Days & Summer Nights: Twelve
Love Stories. Buku ini berisi tentang 12 cerita cinta yang
terjadi pada saat musim panas. Ia sebagai editor utama,
bersama beberapa penulis lainnya menghadirkan cerita
romantis anak muda yang akan menemani liburan
pembaca. Liburan musim panas adalah momen
yang tepat untuk bertamasya ke daerah baru,
bertemu, dan berkenalan dengan orang-orang
baru. Bahkan jika mungkin, apabila anda single,
bertemu dengan jodoh.

Buku Berani Gagal
Penulis : Faza Meonk, Yahya M & Tim Sukses Juki
Juki adalah seorang pria muda yang semasa hidupnya
telah berkali-kali melewati berbagai kegagalan. Mulai dari
kegagalan terkecil seperti kalah lomba panjat pinang
hingga yang paling mutakhir, gagal menjadi presiden.
Namun, kegagalan demi kegagalan yang Ia alami tidak
membuat semangat dalam dirinya menjadi pudar.
Juki memilih untuk melihat sisi positif dari berbagai
kegagalannya dan belajar banyak hal. Menurut pemahaman
Juki, hidup tidak akan selalu lancar. Tapi jika dijalani dengan
ketekunan, kesabaran, dan kekuatan pasti akan dapat dilalui
dengan baik.

splash blash

Henri Delaunay Trophy
”Henri Delaunay Trophy” adalah trofi
yang diberikan kepada pemenang
ajang turnamen sepak bola begengsi
yang diadakan oleh UEFA setiap 4
tahun sekali semenjak 1960. Henri
Delaunay, Sekretaris Jenderal pertama
UEFA menjadi nama dari trofi tersebut
karena beliau yang pertama datang
dengan ide dari sebuah kejuaraan
Eropa, tapi meninggal lima tahun
sebelum turnamen perdana pada tahun
1960. Anaknya, Pierre, yang kemudian
bertanggung jawab untuk menciptakan
trofi tersebut. Sejak turnamen pertama
itu, trofi tersebut telah diberikan
kepada tim pemenang untuk disimpan
selama empat tahun, sampai turnamen
berikutnya diadakan.

Pada turnamen Euro 2008,
trofi tersebut diperbaiki untuk
menjadikannya sedikit lebih besar.
Trofi baru diperbesar karena ukurannya
yang terlalu kecil, bahkan lebih
kecil dibandingkan dengan trofi liga
champions. Trofi baru, yang terbuat
dari perak sterling, sekarang beratnya
8 kilogram (18 pon) dan tinggi 60
cm, menjadi tujuh inci panjang dan
1 pon lebih berat dari sebelumnya.
Dengan trofi baru nama-nama negara
pemenang yang muncul di alas kini
telah terukir di bagian belakang
piala. Trofi versi ini hanya pernah
dimenangkan oleh satu tim sejauh
ini, Spanyol. Tim mana kah yang
selanjutnya akan memenangkan trofi
ini?

Super Victor
Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya siapa anak
kecil yang menjadi maskot Euro 2016 saat ini. Dia adalah
Super Victor. Ya di Euro tahun ini Super Victor tepilih untuk
menjadi maskot acara pertandingan sepak bola bergengsi
antar negara di Eropa. Super Victor menggambarkan
seorang anak kecil dengan kekuatan super berkebangsaan
Prancis yang sangat suka sekali dengan sepak bola dan
sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia mendapatkan
kekuatannya setelah membuka sebuah kotak ajaib yang
berisi bola, jubah merah, dan sepatu bola. Misi Super
Victor adalah membawa kebahagian dan mengajarkan
seni sepak bola bagi seluruh penduduk di berbagai negara
dan latar belakang yang menyukai sepak bola.

Buku Berani Gagal garapan Faza Meonk, Yahya M, dan Tim
Sukses Juki tidak hanya berisi kumpulan catatan-catatan
kegagalan Juki. Buku ini juga berisi tentang Juki yang berani
beda untuk menghadapi kegagalan demi kegagalan tanpa air
mata. Ayo menjadi seperti Juki yang berani gagal dan tetap
berjuang menghadapi tantangan dalam hidup!
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close up

Terinspirasi
dari Zaskia
Adya Mecca

Siapa yang tidak
kenal Zaskia Adya
Mecca? Dara muda
kelahiran tahun
1987 ini mengawali
karirnya di dunia
hiburan sejak
menjadi juara 2
Model Kawanku
tahun 2011.

Z

askia mulai dikenal jutaan
publik saat membintangi
sinetron arahan sutradara
Deddy Mizwar, Kiamat Sudah Dekat.
Pada awal karirnya di dunia
hiburan, ia tidak mengenakan hijab.
Namun pada tahun 2005, diusianya
yang masih 17 tahun, Zaskia
memberi kejutan kepada keluarga
dan teman-temannya dengan
keputusannya untuk mengenakan
jilbab. Kebiasaan lama Zaskia yang
“gaul” dan suka clubbing langsung
ia tinggalkan sampai sekarang
tahun kesebelasnya memakai hijab.
Ia mematahkan stigma masyarakat
yang menganggap bahwa
perempuan yang dulunya nakal
tidak bisa bertobat.
Saat karirnya sedang naik daun
pada bulan September 2009 ia
resmi menikah dengan sutradara,
Hanung Bramantyo. Zaskia
mengaku bahwa sejak menikah
dengan pria kelahiran Jogjakarta
itu, hidupnya menjadi lebih indah
dan bermakna. Hal ini terbukti dari
kelanggengan hubungan rumah
tangganya yang sudah hampir
berjalan 7 tahun.
Zaskia merasa puas dengan bisnis
yang dijalaninya karena dinilai
sesuai dengan syari’at Rosul.
Karena baginya, Nabi Muhammad
SAW mengajarkan untuk berdagang
mempunyai manfaat yang luar
biasa.
Selain menjadi wanita karir, ia dan
Hanung telah dikarunai oleh 3
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buah hati bernama Kanna Sybilla
Bramantyo, Kala Madali Bramantyo,
dan yang baru lahir pada bulan
Februari lalu, Bhai Kaba Bramantyo.
Kesibukannya sebagai business
woman, ibu rumah tangga, dan
istri sutradara kondang ia maknai
sebagai kehidupan yang sempurna.
Perempuan berdarah Sunda,
Aceh, dan Jerman ini tidak pernah
melupakan kewajibannya sebagai
seorang ibu. Sambil menjalani
kesibukan karirnya, ia tetap
mengutamakan perannya sebagai
ibu rumah tangga yaitu dengan
bermain dan merawat anakanaknya. Hal ini terlihat melalui
instagram @zaskiaadyamecca,
dimana ia sering memperlihatkan
kelucuan anak-anaknya saat
sedang bermain bersama.

wanita yang paling menginspirasi
masyarakat di Indonesia. Ditambah
lagi Zaskia Adya Mecca sudah
memenuhi syarat perempuan
hebat yang memiliki 3B yaitu
brain, beauty, dan behavior. Brain
adalah kemampuan Zaskia dalam
meningkatkan kesuksesan karirnya,
beauty adalah kecantikan luar dan
dalam Zaskia, sedangkan behavior
adalah perilaku baik Zaskia kepada
keluarga dan orang lainnya.

Walaupun setiap hari disibukkan
dengan karir bisnisnya, ia tidak
pernah mengabaikan kodratnya
sebagai ibu rumah tangga. Maka
tidak salah apabila wanita ini
dikategorikan sebagai salah satu
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on STAGE
ON
stage

K

Iqbal

SQP Taman yang Super Keren!

ala itu Iqbal m
anggung bersam
a
band sekolahn
ya, yang diberi
nama: The Seco
nd Breaktime.
Bagi
Anda yang ingi
n melihat perfo
m dari
The Second Br
eaktime, merek
a akan
perform di Sum
marecon Mal Se
rpong
tanggal 17 Juli
2016 jam 7 mal
am
.
Save the date
ya! Namun, ad
a hal
yang menarik
untuk di bahas
saat tim
smsblast sempa
t ngobrol asik
bersama
Iqbal sesaat se
belum perform
.
Ialah
pembahasan m
engenai Scientia
Square
Park.
Bagi Iqbal, SQP
merupakan tam
an yang
lengkap. “Di sin
i tuh kaya sem
ua
nya
udah ada. Tadi
kan aku liat ya
,
sa
mpe
ada wall climbi
ng, pendulum,
sawah,

nah sawah ini
sih yang beda
banget
dan seru. Kere
n keren..”
Mengingat saat
ini penghijauan
yang
semain berkuran
g di kota besar,
maka
Iqbal sangat m
enyukai dengan
ad
anya
SQP. “Bagus ba
nget malah ad
a
ta
man
kaya gini, biar
adik-adik kecil
tu
h
ta
u
sawah, kebo.. W
ah canggih de
h
SQ
P.
”
Setelah Iqbal as
ik melihat-liha
t
di
SQ
P,
ia pun menam
bahkan, “Kaya
ny
a
ka
lo
aku libur mesti
kesini deh, mau
nyobain
semua yang ad
a di sini. Boleh
ga
k?”
Boleh banget,
dengan senang
hati.

Mau tau, giman
a keseruan berm
ain di
Scientia Square
Park? Follow In
stagram
@ssqpark ya :)

Beberapa waktu yang lalu, Iqbaal D. Ramadhan atau yang biasa di sapa
Iqbal, manggung di Garden Walk Stage. Meski kali ini tampil bukan
bersama CJR, penonton yang datang tak kalah ramai lho.
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MUSIC

Good Charlotte

S

etelah lama vakum sekitar
6 tahun lamanya, Good
Charlotte akan mengobati rindu
para penggemarnya dengan
merilis album baru mereka “Youth
Authority” pada 15 Juli 2016.
Dalam albumnya Good Charlotte
akan hadir dengan musik baru
yang berbeda dari album - album
sebelumnya.

Setelah merilis album mereka
“Cardiology” pada tahun 2010,
grup band asal Amerika Serikat
ini akan menjalankan musiknya
setelah beberapa tahun vakum.
Berkolaborasi dengan Brian
Montuori, mereka menggunakan
album cover dengan tema 90an.
Pada bulan November lalu lewat
alternative press, Good Charlotte
menyatakan dengan hashtag

Blink 182

#WelcomeBackGC mengumumkan
akhir vakumnya.
Dalam album ini Good Charlotte
juga bekerja sama dengan
beberapa musisi antara lai, Three 6
Mafia, All Time Low dan 5 Second
of Summer. Wah kembalinya
mereka ke dunia hiburan pasti
sudah ditunggu banget penggemar
musik emo nih.

K

abar gembira untuk para
penggemar Blink 182. Band yang
terdiri dari Mark Hoppus, Travis Barker
dan Matt Skiba resmi mengumumkan
album yang berjudul California akan
berisikan 16 lagu untuk para penikmat
musiknya.
Jika Anda penasaran dengan lagu
dialbum terbaru mereka lewat single
“Bored to Death” kalian bisa dengerin
di situs resmi Blink 182. Mengusung
genre pop punk pada lagu Bored to
Death merupakan warna baru bagi
Blink 182.
Peluncuran album baru mereka ini
juga dibarengi dengan jadwal tour
Blink 182 pada Juli 2016 di California
dan berakhir pada 1 Oktober 2016 di
Los Angeles. Wajib ditunggu nih untuk
penggemar Blink 182.
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community

Hijabers Community

Hijab bukan
penghalang
dalam berkarya

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia.
Maka, tidak heran jika wanita berhijab semakin banyak di Indonesia.
sehingga memudahkan hijabers
lainnya dalam mencari inspirasi
gaya berhijab.

T

idak sedikit dari mereka
membentuk komunitaskomunitas untuk sekedar
berkumpul dan berbagi cerita.
Salah satu komunitas yang populer
adalah Hijabers Community (HC).
Hijabers Community (HC)
terbentuk pada tahun 2010 oleh
para desainer muda, seperti Dian
Pelangi, Ria Miranda, Jenahara,
dan lainnya. HC dibentuk menjadi
organisasi sosial yang bersifat
terbuka dari dan untuk seluruh
muslimah di Indonesia, menjadi
panutan dan penggerak bagi
muslimah Indonesia melalui
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berbagai kegiatan yang diadakan
secara rutin. Hijabers merupakan
sebutan baru bagi wanita
muslimah yang mengenakan hijab.
Komunitas hijabers lainnya juga
sering membagikan tutorial hijab
dalam pertemuan rutin mereka.
Bahkan, kini banyak hijabers yang
membagikan tutorial hijab melalui
media sosial,

Di kawasan Tangerang, terdapat
Hijab Community Tangerang
(HCT) dan Hijab Syar’i Tangerang
(HST) yang sudah berdiri
lebih dari 5 tahun. Melalui
komunitasnya tersebut, mereka
sering mengadakan tausyiah,
talkshow dan beauty class dengan
menghadirkan pakar dalam
bidangnya. Komunitas ini juga
mengadakan charity, hijab tutorial,
lomba peragaan busana muslim,
dan bazaar. Kegiatan bazaar
menjadi salah satu bentuk HCT dan
HST dalam mendukung ekonomi
kreatif para anggotanya. Komunitas
hijabers di atas terbuka untuk
seluruh muslimah. Hijab bukan
penghalang Anda untuk terus
berkarya!
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Tradisi Ramadhan di Mesir

Ramadan
&
Eid
Mubarak
Around The World

Umat Muslim di Kairo, Mesir menyambut
datangnya bulan suci Ramadhan dengan
memasang lampu tradisional yang disebut dengan
lampu Fanoos. Tradisi ini telah berlangsung
sejak dinasti Fattimiyah yang memasang lampu
Fanoos untuk menyambut kedatangan pasukan
Rada yang berkunjung ketika menjelang bulan
Ramadhan. Perayaan Ramadan sudah dimulai
sejak hari pertama sahur. Sejumlah anak muda
menabuh gendang untuk membangunkan orang
sahur. Setelah berbuka, para ibu bersama anakanak kecil keliling kota membawa fanoos (sejenis
lentera). Kalau dulu fanoos terbuat dari gelas dan
bercahayakan lilin, sekarang sudah dibuat dari
plastik dengan cahaya lampu kecil. Toko-toko
seluruh Mesir menjual fanoos dengan model dan
harga yang bervariasi.

Tradisi Ramadhan di Bosnia
Untuk mengawali bulan suci Ramadan,
seluruh warga di Bosnia membersihkan diri
dengan air di sebuah gua. Mereka percaya
menggunakan air natural dan berdoa di gua
bisa memancarkan inner beauty sekaligus
membawa kesuksesan. Menjelang puasa,
sekitar 30.000 orang berdoa di gua yang
terletak di Kladanj, 50 km dari Sarajevo.

Beragamnya etnis dan suku bangsa didunia
telah membawa tradisi yang berbeda
beda bagi umat muslim didunia dalam
menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Bukan hanya di wilayah Indonesia saja
yang punya tradisi unik penyambutan bulan
Ramadhan tapi di negara lain pun juga
memiliki tradisi unik tersendiri.
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Tradisi Ramadhan di Albania

Tradisi Ramadhan

Sebagai salah satu negara di Eropa yang mayoritas
muslim, suasana Ramadan sangat terasa di Albania.
Di negara ini sahur dan buka ditandai dengan
bunyi lodra (sejenis drum dari kulit kambing). Menu
buka khas Albania adalah byrek (semacam kue
pie berisi daging dan bayam) dan roti pitta yang
diolesi keju, krim, mentega atau selai. Setiap datang
bulan Ramadhan mereka akan menggelar kesenian
yang dinamakan dengan Lodra. Kesenian ini mirip
dengan tradisi memukul bedug di Nusantara. Lodra
akan dikombinasikan dengan perkusi serta alat
tiup lainnya, sehingga Lodra nampak mirip dengan
iringan musik marching band. Seniman Lodra
terkadang juga diundang khusus untuk mengiring
sahur atau biasa disebut dengan Syfyr dan buka
puasa atau Iftar.

di Perancis
Umat Muslim di Perancis
kebanyakan memang berasal
dari imigran Arab yang
tinggal di Couronne. Ketika
bulan puasa atau Ramadan
akan datang, mereka
menyambutnya dengan
berbelanja berbagai macam
makanan dan pernak-pernik
untuk menyambut datangnya
bulan Ramadan. Biasanya
mereka membelinya di
kawasan jalan Jean-Pierre
Timbaud yang merupakan
tempat paling terkenal
menjual berbagai pernakpernik Ramadan.

Tradisi Ramadhan di Rusia
Ramadan di Rusia merupakan salah satu
puasa terlama, yakni selama 17 jam. Di
Rusia kini terdapat 8000 masjid, dan 20 juta
umat muslim. Dua juta diantaranya berada
di Moscow sehingga pada Ramadan, kota
ini sangat semarak dengan nuansa Islami.
Ada hidangan khas yang biasanya disajikan
untuk berbuka puasa, makanan berupa roti
yang terbuat dari tepung yang diisi berbagai
aneka masakan. Jika isinya labu atau
keju, disebut khingalsh, dan jika terbuat
dari gandum, disebut galnash. Hidangan
ini biasanya didapati di wilayah selatan
Rusia. Untuk penawar dahaga, biasanya
disuguhkan kvass, minuman tradisional
Rusia non alkohol yang dihasilkan dari
proses fermentasi dan telah dicampur
dengan perasa berbagai rasa buah.
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Iphone 7
iPhone Lovers pastinya tak sabar dengan kehadiran
ponsel pintar Apple generasi ketujuh alias iPhone 7.

R

encananya, perusahaan yang bermarkas di
Cupertino, Amerika Serikat itu akan mengenalkan
produk terbarunya dalam beberapa bulan ke
depan. Meski begitu, banyak rumor yang mengatakan
bahwa Apple akan merombak desain yang sudah ada dan
menghadirkan berbagai fitur baru.
Seperti rumor yang beredar sebelumnya bahwa Iphone seri
terbaru ini akan memiliki dual camera belakang seperti
model smartphone LG G5. Namun kabar ini langsung
dibantah oleh salah satu karyawan foxconn. Karyawan
yang mengrahasiakan namanya tersebut mengatakan,
Iphone 7 tidak akan memiliki dual camera.
Mendengar kabar ini tentunya mengecewakan sebagian
orang. Meski begitu Apple tetap saja akan memberikan
berbagai macam fitur menarik, seperti yang selama ini
mereka berikan bahwa ada saja kejutan di setiap serinya.
Jadi, kemungkinan besar saat ini adalah pembaruan pada
prosesornya yang mengungsung prosesor A10 terbaru dari
chip LTE Qualcomm.
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Snapchat
Saat ini banyak sekali aplikasi yang diciptakan untuk berkomunikasi
dengan menggunakan gambar dan video melalui dunia maya, salah
satunya adalah snapchat.

A

plikasi pesan gambar yang dirilis pada September
2011 lalu, penggunanya terus bertambah secara
signifikan. Semakin bertambahnya pengguna
aplikasi Snapchat dikarenakan inovasi dalam pembaruan
versi-nya yang menarik perhatian masyarkat dunia maya.
Salah satu fitur yang saat ini paling popular dari snapchat
adalah “lenses”. Lenses adalah fitur yang memberikan efek
khusus dengan menggunakan teknologi deteksi wajah,
sehingga pengguna bisa melihat perubahan yang terjadi
dengan muka mereka. Contohnya adalah lense muntah
pelangi yang memberikan efek jika kita membuka mulut
maka akan mengeluarkan muntahan pelangi. Serta masih
ada beberapa lense yang favorite seperti: lense muka
anjing yang sangat populer di kalangan muda. Selain itu
Snapchat, saat ini juga di gunakan para selebritis agar
semakin dekat dengan fansnya.
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INTERMEZZO

Lebaranala Seleb

Halal bi halal juga merupakan salah
satu tradisi yang selalu dilakukan
masyarakat untuk merayakan
lebaran. Pada hari Raya, umat Islam
saling mengunjungi teman, tetangga,
dan sanak saudara untuk saling
bermaafan, termasuk juga selebriti
indonesia

B

54

SMSBLAST Magazine JULI 2016

iasanya menjelang
halal bi halal baik
kaum adam maupun
hawa gencar mencari inspirasi
busana baru untuk dikenakan
pada saat hari H. Bagi kaum
perempuan, inspirasi tersebut
tak jarang datang dari
selebriti hijabers.

menggunakan busana muslim
syar’I dengan potonganpotongan yang lebar dan
bertumpuk. Shireen Sungkar
dan Zaskia Sungkar, menjadi
inspirasi bagi perempuan
yang ingin terlihat stylish
dan modis dengan gaya hijab
yang modern.

Dian Pelangi yang merupakan
salah satu desainer selebriti
busana muslim terkenal di
Indonesia mengatakan bahwa
gaya hijab simple dengan
palet warna monokrom akan
menjadi favorit masyarakat
dan mendominasi Hari Raya
Lebaran. Inspirasi berbusana
syar’I juga bisa didapatkan
dari selebriti papan atas
lainnya seperti Cindy Fertika
Sari yang memilih warnawarna terang kaya motif

Nah, itulah inspirasi busana
muslim dari selebriti papan
atas untuk para wanita yang
sedang mencari inspirasi
untuk merayakan hari lebaran.
Mengenakan baju baru
yang bagus memang telah
dilakukan oleh banyak orang,
namun perlu diingat bahwa
yang lebih penting adalah
merayakan hari lebaran
dengan hati yang bersih dan
suci. Pakaian apapun yang
dikenakan, hari lebaran harus

agar penampilannya terlihat
ceria. Bagi kaum wanita yang
ingin terlihat anggun bisa
mengambil inspirasi dari artis
cantik Lyra Virna yang suka

dijalankan dengan tujuan
utama, yaitu mendekatkan diri
kepada Tuhan dan menjaga
tali silaturrahmi dengan
sesama. Maaf lahir batin ya :)
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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 Agustus 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 XLII - Ramadhan 2016
Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan 2 nama desainer muda yang membentuk Hijabers
Community (HC) tahun 2010 yang lalu!
2. Siapakah nama anak kecil yang menjadi maskot Euro 2016 saat
ini!
3. Sebutkan 3 judul film yang diulas di SMSBlast edisi bulan ini!
4. Sebutkan nama yayasan sosial untuk mengurangi angka
kemiskinan yang didirikan oleh Angelina Jolie dan Brad Pitt!

Berikut tiga orang pemenang yang berhasil
pada kuis SMS Blast Edisi XLI - Juni 2016.
1. Gunawati, 0878 7144 xxxx
2. Agata Pritasari, 0856 4861 xxxx
3. Hendra S., 0821 1270 xxxx
Selamat kepada para pemenang dan terima kasih atas partisipasinya.
Pemenang akan dihubungi oleh SMS untuk konfirmasi mengenai
prosuder pengambilan hadiah.

@ida_nadhira :

@ida_nadhira :

@SMS_Serpong semangat selalu min,

@SMS_Serpong @azupi6 yeayyyy

selamat menjalankan ibadah puasa :)

makasih banyak hadiahnya min... Aaaaa

@ida_nadhira :

seneng bgd, terima kasih.

@SMS_Serpong @azupi6 yeayyyy

@ikaaa_29 :

makasih banyak hadiahnya min... Aaaaa

Buka puasa nya disini dihibur sama

seneng bgd, terima kasih.

vierratale (with Agung at @sms_serpong)

@IlhamRahdnsyh :

@Nauradhiadhea :

Bukber time (with Yudha and Kelvin at @

Ngabuburit eyy (at @sms_serpong)

sms_serpong)

@andiniNnabila :

@ikaaa_29 :

Midnight Sale (with Nindi, Bimo, and

Buka puasa nya disini dihibur sama

Bunda at @sms_serpong)

vierratale (with Agung at @sms_
serpong)

Summarecon Mal Serpong (SMS)

you’ve got message
Halo tim majalah smsblast.. Aku Keisha dari
Jakarta. Aku mau nanya dong, beberapa
kali majalah ini mengulas tentang taman
Scientia Square Park. Nah, aku tuh
penasaran banget mau piknik kesana
sama temen-temen. Kalau boleh tau,
apakah kalau piknik di sana boleh bawa
makanan dari luar serta perlengkapan
piknik sendiri? Mohon infonya ya. Makasi.
Keisha - Jakarta
56
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Dear Keisha,
Terima kasih sudah mengirim surat
pembaca kepada redaksi majalah
smsblast. Mengenai piknik di Scientia
Square Park, boleh membawa
makanan dari luar serta perlengkapan
piknik sendiri. Namun, tetap menjaga
kebersihan taman ya. Jika Anda ingin
mengetahui informasi lebin lanjut, bisa
follow Instagram @ssqpark . Selamat
piknik dengan teman-teman! Have a
nice day :)
Salam hangat,
Redaksi

Rey Sahputra :
Sumarecon asik buat nongkrong..i like
Ritawan :
Ada Nobar UERO 2016 nich ...Utk malam ini dan seterusnya
Rhenny Yulianti :
Summarecon Mal Serpong penuh cerita,
Igor Rettob :
..ngabuburit...
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society

Superstars

like Angels!

Mereka bukan hanya
terkenal dan berprestasi
di bidangnya masingmasing. Tetapi para
selebritis dunia ini
mempunyai hati seperti
malaikat. Ternyata
popularitas tak membuat
mereka ini lupa untuk
membantu sesama dan
giat dalam kegiatan
sosial dunia. Siapa saja
mereka?
Angelina Jolie dan Brad Pit
Pasangan ini memang termasuk
yang sangat aktif di kegiatan
social dunia. Jolie-Pitt juga telah
membuat sebuah Yayasan yang
diberi nama, Maddox Jolie-Pitt.
Yayasan yang concern dengan
perlindungan sumber daya alam
dan pengurangan angka kemiskinan
di dunia. Jolie-Pitt terbilang sering
untuk kegiatan amal di dunia,
sebelum dan sesudah menjadi
pasangan suami-istri.

David Beckham Salah
satu icon pemain sepak
bola tersukses sepanjang
masa. Saat Beckham
bermain di PSG (France), ia
menyumbangkan gajinya
sebesar 5 juta dollar atau
sekitar 65 miliyar rupiah
untuk membantu anakanak di dunia. Setelah itu
Beckham mengajak sang
istri, Victoria, untuk bekerja
sama dengan Unicef.
Pasangan ini concern
dengan mengurangi angka
kematian bayi, khususnya
di negara berkembang.
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50 Cent, atau yang mempunyai nama lengkap
Curtis Jackson. Rapper terkenal asal New York
ini mendirikan sebuah yayasan G-Unity. Mereka
membantu agar anak-anak bisa menikmati
pendidikan dengan layak, kesehatan dan
nutrisi yang baik untuk tubuh. 50 Cent juga
mendonasikan penghasilannya bagi penderita
HIV/AIDS.
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SPECIAL OFFERS

PROMOTENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE JULI 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
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
• 700 Poin setara dengan potongan

PROMOTENANT

LANTAI GF
OPTIK MELAWAI
• Travelling Promo!
• Buy Glasses or Sunglasses and you
can fly with Air Asia!
• Buy 2 box New Look Color Contact
Lenses and get Free Sunglasses
Illustro
• Receive one Swarovski Necklace with
every purchase of Swarovski Eyewear
Collections
• Valid until 21 July 2016

OWL
• Idul Fitri Promo!
• Buy 2 Free 1!
• Valid until 24 July 2016
HABB HAIR GALLERY
• School Out Promo
• Show your student ID and Get 35%
OFF every day!
• Valid until 31 July 2016
CLARKS
• Buy 1 Get 1 Free
• Mix Collections
• Valid until 31 July 2016

PAPERCLIP
• Pre Order Now!
• Harry Potter and The Cursed Child
Part I & II
• Valid until 31 July 2016

MY FEET
• Opening Promo!
• Buy 1 Disc. 15%
• Buy 2 or More Disc. 30%
• Valid until 31 July 2016

OPTIK TUNGGAL
• Optik Tunggal Great Sale!
• Enjoy Frames Disc. Up to 60% + 10%
• Only at Optik Tunggal Summarecon
Mal Serpong
• Valid until 31 July 2016

THE EXECUTIVE
• Lebaran Sale!
• Disc. Up to 70% OFF
• Valid until 24 August 2016

ANTAVAYA TOUR
• Promo Merdeka!
• Dapatkan harga khusus paket tour
• Tujuan Asia, Eropa, Australia,New
Zealand, dan USA
• Valid until 31 August 2016

LANTAI 1
BERRYBENKA
• Pop Up Store
• Discount 15% All Items!
• Buy Clothes, Get Free Accessories
• Valid until 21 July 2016
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LANTAI 2
ES TELER 77
• Paket Berkah (Berbuka Murah)
• Gratis Teh Kotak Sosro 1 liter setiap
belanja Rp 150.000
• Valid until 21 July 2016
YOSHINOYA
• Paket Berbagi Yoshinoya!
• Hanya Rp 90.000*! Lebih Hemat Rp
46.000
• Paket Berbagi, untuk beramai-ramai
• Beli 1 untuk berdua, Beli 2 untuk
ber-10
• Berlaku mulai 01 Juni - 31 Juli 2016

PLANET POPCORN
• Lebaran Package Promo!
• Get 1 Pack + 1 Bucket + 1 Mini Pack
Original for only IDR 100K
• Mudik Combo Promo!
• Get 2 Pack + 2 Bucket + 1 Tumbler
with Gift Box for only IDR 200K
• Valid Until 31 July 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 2
CINEMA XXI
• T-Cash Promo!
• Get your movie ticket for only Rp
25.000 on Mondays
• Valid until 31 August 2016

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
(Belum ada batas waktunya)
		
JAVA VILLAGE
• Beli gado-gado free lemon grass (
kusus week day 10:00 -16:00 )
senin s/d kamis (Belum ada batas
waktunya)

1

promo

PERIODE JULI 2016

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
STEAK 21
• Paket combo paket berdua

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

DAIRY QUEEN	
• Buy 2 get 3 All Payment
• Buy 1 Get 1 Molatte Card membber
• Cash back 30% Rekening Ponsel
• Discount cake 30% pembayaran kartu
credit BCA

2
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BLACK CANYOON COFFEE
• Pakson Card ( DISC 10%)
senin s/d minggu (Belum ada batas
waktunya)
		
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
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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 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
D’Highlight (1F-19) – 5466220
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

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
G2000 (1F-240)- 2931 0676
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

Shirley Beauty (1F-17E) –
29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Skelly (1F-20)
Sports Station (1F-35) – 5464254
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

fashion
La Christie (1F-33) – 5465576
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
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first floor

directory
Samba (1F-22) – 29543848
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

fashion
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
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

directory

fashion
Wood (1F-07) – 5471861
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) OPENING SOON
Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711

Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680

Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B)
Export (2F-19A)

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
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) OPENING SOON
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
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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
ORISKIN (2F-12B) 5472 630
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) NOW OPEN
Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630

RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) –
54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telkomsel Grapari (2F-239) OPENING SOON
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
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Pietro’s Gelato (2F-01A) – 99813698
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C) OPENING SOON
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

Snack And Co (BA-15 ) NOW OPEN
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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