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MSBlast bulan ini akan membahas beberapa topik hangat
yang sedang berlangsung di Summarecon Mal Serpong. Di
antaranya seperti: Meet & Greet tokoh Ninja Turtle, nonton
bareng pertandingan Euro 2016 hingga menyambut datangnya
bulan Ramadan. Selain itu juga akan membahas para pemain
sepak bola yang berpuasa saat Euro 2016 di Prancis. Tak lupa
dari segi fashion akan membahas style dari Xabi Alonso yang
super stylish! Serta masih ada beberapa nama pesepak bola yang
mempunyai taste of fashion yang sangat kece.
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Anda masih ingat tidak dengan permainan petak umpet?
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kenangan permainan jadul ini. Jangan lewatkan informasi seputar
buku terbaru dari serial Harry Potter di rubrik Book Store. Dan
bagi Anda pecinta traveling, simak beberapa negara yang pernah
menjadi tuan rumah Euro 2016, sungguh perjalanan wisata yang
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hot on SMS

Euforia Menyambut
Laga Bergengsi
Benua Eropa
Bulan ini menjadi bulan yang paling ditunggu
untuk para pecinta setia olahraga bola bundar ini.
Menyaksikan laga perebutan Piala Eropa menjadi
agenda penting yang pastinya bisa dinikmati di area
Downtown Walk, SMS
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hot on SMS

B

ulan Juni tahun ini
menjadi momen yang
paling dinantikan untuk
semua penggila bola. Kompetisi
bola skala dunia akan kembali
di gelar tahun ini tepatnya
tanggal 10 Juni 2016. Laga
yang digelar setiap empat
tahun sekali ini oleh UEFA
menjadikan Perancis sebagai
tuan rumah. Piala Eropa kali ini
diselenggarakan pada musim
panas dan memasuki musim
ke-15. Tahun ini untuk pertama
kalinya Piala Euro Eropa
Cup 2016 diperluas menjadi
16 - 24 tim dan pemenang
akan mendapatkan hak untuk
bersaing memperebutkan Piala
FIFA 2017.
Menyambut kemeriahan Piala
Eropa 2016, SMS bekerjasama
dengan RCTI menggelar
acara nonton bareng selama
pertandingan berlangsung,
yaitu 10 Juni - 10 Juli 2016.
Untuk melengkapi euforia dan
semangat menyambut Piala
Eropa kali ini, RCTI membangun
replika menara Eiffel yang

10
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akan dihiasi dengan
bendera- bendera
dari negara Eropa
yang berpartisipasi.
Menara ini memiliki
tinggi 18 meter dengan
luas 45m2 berlokasi
di area parkir selatan
SMS. Untuk pagelaran
nobarnya sendiri akan
di selenggarakan di
panggung Broadway setiap jadwal
pertandingan yang digelar di
negara fashion tersebut dengan
segudang aktivitas seru. Seperti
mini soccer, football games,
penampilan artis jebolan stasiun
televisi nasional hingga acara
kerohanian. Karena acara ini
bertepatan dengan bulan suci
Ramadhan, maka akan di adakan
rangkaian acara seperti tausiyah,
buka puasa bersama hingga
aksi menantang dari Limbad vs
Space Cowboy, magician asal
Australia menyajikan aksi yang
sangat dangerous. Area panggung
Broadway juga dibuat meriah
dengan segala atribut resmi dari
Euro 2016.

Sebelumnya, RCTI
juga telah menggelar
Konser Musik Menuju
Euro 2016 pada
tanggal 28 Mei 2016
berlokasi di parkir
selatan Scientia
Square Park (SQP)
yang disiarkan secara
live. Terlihat antusiasme
pengunjung cukup tinggi karena
penuhnya lokasi acara mulai dari
sore hingga malam hari. Konser ini
sendiri mendatangkan sejumlah
artis untuk menyemarakkan
suasana mulai dari Geisha, Ari
Lasso, Husein, Trio Macan & Oge
Arthemus. Pentolan RCTI juga
diutus untuk memandu acara ini

seperti Raffi Ahmad, Pica Priscilla
dan Mumuk Gomez.
Jangan lewatkan momen langka
ini. Saksikan negara jagoan Anda
berlaga di EURO 2016 langsung di
Summarecon Mal Serpong dengan
segala aktivitas seru dan hadiah
yang siap untuk dimenangkan.
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LAST EVENT

S

alah satu musisi yang memeriahkan
perhelatan ini adalah The Groove,
Kikan x Kotak, The Upstairs dan
Potret. Selain itu masih ada banyak lagi
musisi- musisi local yang memeriahkan
Downtown Walk Festival. Kesuksesan
Downtown Walk Festival ini terlihat dari
animo pengunjung yang selalu memenuhi
panggung Avenue, Unity dan Broadway.
Terlihat dari setiap penampilanpenampilan musisi yang memeriahkan
Downtown Walk Festival, area panggung
selalu dipenuhi oleh pengunjungpengunjung yang datang ke Summarecon
Mal Serpong.
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LAST EVENT

Final Champion

festival durian yang diadakan
pada 20 Mei – 29 Mei 2016 ini
diselenggarakan di Salsa Food
City. Pesta durian ini menyediakan
durian yang utuh sehingga
kualitas durian- durian yang ada
tidak dapat diragukan lagi. Untuk
memeriahkan acara ini, Pesta
Durian menyediakan durian-durian
dari beberapa daerah di Indonesia.

Pesta Durian
Durian menurut masyarakat
adalah raja dari segala buah.
Rasanya yang khas dan nikmat
tak ayal banyak masyarakat yang

14
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mengidolai buah asal wilayah Asia
Tenggara ini. Di Indonesia sendiri
durian adalah buah yang cukup
terkenal. Summarecon Mal Serpong
menggelar acara untuk para
penggemar durian. Pesta durian,

Nonton bareng Final Liga Champion
di Broadway, SMS, seru banget. Area
Broadway di penuhi oleh pendukung
Real Madrid maupun Atletico Madrid.
Area Downtown Walk malam itu sangat
penuh hingga ke area Unity. Semua
sangat terlarut dengan partai Final
Liga Champion yang di menangi Read
Madrid melalui drama adu penalty.
Pecinta sepak bola nampaknya akan
semakin di manjakan oleh SMS, karena
mulai 10 Juni - 10 Juli 2016, akan di
adakan nonton bareng pertandingan
EURO 2016. So, mau nyari tempat
nobar? Ke SMS aja..!

Durian tersebut berasal dari daerah
Wonosobo, Banjarnegara, Denpasar,
Trenggalek, Jombang, Jember dan
Pasuruan. Banyaknya varian durian
dari berbagai daerah ini membuat
masyarakat antusias dengan
Pesta Durian. Banyak masyarakat
yang datang sebagai pengunjung
untuk menikmati kelezatan dari
durian yang tentu saja mempunyai
ciri khas masing- masing karena
datang dari berbagai daerah yang
ada di Indonesia.
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accessories

STRIPE
untuk memproduksi semua
produk yang distribusikan melalui
seluruh lini market yang STRIPE
punya, hingga sampai ke tangan
konsumen.

STRIPE

STRIPE berdiri sebagai brand
dengan membawa misi untuk
memperkenalkan kepada semua
orang, bahwa seni itu bisa
dinikmati dan didapati dengan
mudah oleh semua kalangan, dari
berbagai macam usia, tanpa harus
mengeluarkan biaya yang terlalu
mahal.

Di musim liburan sekolah dan bulan suci Ramadhan
STRIPE memberikan warna baru dari berbagai produk
bagi Anda penggemar aksesoris dan hobby. Anda
juga dapat memberikan tampilan seru bagi pesona
dekorasi rumah Anda selama musim liburan sekolah
dan bulan suci Ramadhan.

16

STRIPE adalah sebuah brand retail
yang menawarkan pop art, craft
dan semua hal yang berhubungan
dengan seni. Produk yang
dihasilkan antara lain adalah, pop
art, poster, home sign, office sign,
kitchen sign, toilet sign, phone
case, pillow case, stationary, dan
masih banyak lagi lainnya.
Semua produk tersebut di

Beberapa hal yang menjadi
pedoman seluruh team STRIPE
adalah, selalu berfikir kreatif,
dengan konsep yang baik, dengan
design yang keren dan inovatif, dan
juga harus memiliki cara kerja yang
baik sebagai team. Jangan pernah
takut bermimpi, teruslah bermimpi

design dengan team designer
professional. STRIPE juga
mempunyai workshop sendiri

Jadikan STRIPE sebagai inspirasi
Anda di musim liburan sekolah dan
bulan suci Ramadhan.

SMSBLAST Magazine JUNI 2016

hingga menjadi nyata.

SMSBLAST Magazine JUNI 2016

17

in style
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Pria yang lahir pada 5 Februari 1985
ini seringkali menggunakan brand
Gucci dalam menunjang berpakaiannya.
Baru- baru ini terlihat Ronaldo hendak
meninggalkan sebuah restaurant di Los
Angeles dengan mengapit erat Gucci
clutch. Tak hanya disitu bila diperhatikan
ia juga menggunakan
sepatu dan ikat pinggang
menggunakan
brand Gucci ini.
Ronaldo juga sering
menggunakan brand
Gucci pada aktivitas
sehari- hari. Sepertinya
pria yang lahir di Portugal
ini sangat menyukai design
dari brand Gucci hingga
sering pada setiap
kesempatan terlihat
menggunakan brand
tersebut.

Gaya street style yang dipengaruhi
oleh kaum muda di London ini,
terlihat dari tampilan Beckham
bermain dalam gaya semi
formal. Dimana ia memakai
sebuah blazer hitam yang
dipadukan dengan t-shirt putih
dan sepatu Converse dalam
warna senada. Beckham
juga sangat cerdas dalam
memadu-padankan
style di berbagai acara,
baik acara formal dan
sehari-hari.

Bintang Arsenal dan juga striker timnas
Prancis ini secara terbuka mengaku
gaya berpakaiannya terinspirasi oleh
David Beckham. Giroud sangat menyukai
Beckham, mulai dari gaya bermain sepak
bola hingga berpakaian. Namun seperti
di lihat dari gaya berpakaiannya, Giroud
mempunyai gaya nya sendiri. Dan banyak
pemuda di Prancis yang mulai mengikuti
lelaki berusia 29 tahun ini. Bahkan
Giroud terpilih sebagai model untuk baju
rancangan Lanvin, karena di nilai sebagai
pemain Arsenal dengan busana terbaik.
Giroud lebih senang mengenakan kemeja,
jeans, t-shirt yang di padankan dengan
sweater.

Xabi Alonso

keahliannya bermain sepak bola
namun suami dari Victoria Beckham
juga terkenal karena stylish dan
fashionable. Street style ala Beckham
ini adalah salah satu gaya ayah empat
anak yang terlihat santai namnu tetap
keren.

Meski usianya sudah tak muda
lagi untuk pemain sepak bola (36),
namun Andrea Pirlo mempunyai
taste bergaya yang bekelas. Gaya
yang sering Ia kenakan hampir
bisa mirip dengan bintang dunia.
Bila bergaya casual Andrea Pirlo
lebih nyaman dengan t-shirt,
celana pendek dan sepatu Adidas
atau Nike. Tak lupa Ia juga senang
memakai topi. Jenggot yang di
biarkan menjadi semakin lebat,
membuat Pirlo terlihat seperti
sang maestro. Baik di lapangan
maupun dalam urusan style.

Oliver Giroud

bola Real Madrid ini bukan hanya
memilik prestasi yang bagus di bidang
sepak bola, tampan dan gaya berpakaian
Ronaldo menjadi sorotoan dunia.

Legendaris sepak bola ini selalu
menjadi sorotan dunia, selain karena

untuk Vogue Spanyol.

Andrea Pirlo

Menjadi seorang pemain bola tentu saja
juga menjadi pusat perhartian ketika
dilapangan, apalagi jika pemainnya
tampan dan berprestasi. Pemain sepak

David Beckham

ChristianO Ronaldo

They are
Very Stylish!

Xabi Alonso hampir tidak pernah telihat tampil biasa saja. Penampilannya selalu
terlihat keren dan edgy. Terlihat dari gaya casual Xabi yang sedang berjalan
bersama anjingnya, Xabi menggunakan kemeja biru dipadukan dengan blue
jeans serta kacama hitam untuk melindunginya dari sinar matahari. Walaupun
penampilannya terlihat simple namun tetap saja keren dan sempurna. Gaya
berpakaian Xabi Alonso juga mungkin dipengaruhi oleh istrinya yang berprofesi
sebagai model dan aktris. Terbukti pasangan suami istri ini pernah editorial pose
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“One man practicing
sportsmanship is far better
than a hundred teaching it.”
-Knute RockneJessica
Jacket by Centro Dept-Store
Shirt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

Thomas	
Jacket by Centro Dept-Store
T-shirt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store
Shoes by Model’s Own

Lokasi: House Of Trap, Summarecon Mal Serpong
20
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Lokasi : House Of Trap, Summarecon Mal Serpong

“The Euro is our common fate,
and Europe is our common future.”
-Angela Merkel-

Jessica
France Polo Shirt by Centro Dept-Store
Skirt by Centro Dept-Store
Thomas
France Polo Shirt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

22

SMSBLAST Magazine JUNI 2016

Photographer	
Make Up Artist	
Stylist		
Model		

:
:
:
:

Ely Ricardo
Karnesia Devi
Angghia
Magazine JUNI 2016
JessicaSMSBLAST
& Thomas
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-Jesse Owens-

Jessica
Hat by Centro Dept-Store
T-Shirt Nike by Centro Dept-Store
Skirt by Centro Dept-Store
Shoes by Model’s Own
Lokasi : Ninja Turtle’s Stage, Summarecon Mal Serpong
24
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-Vince Lombardi-

“A lifetime of
training for just
ten second.”

“Winners never quit
and quitters never win.”

Thomas	
Jacket by Centro Dept-Store
Shirt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

Ardavan
Jacket by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

Lokasi : Ninja Turtle’s Stage, Summarecon Mal Serpong
SMSBLAST Magazine JUNI 2016
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Jessica
Tank Top by Centro Dept-Store
Tank Top by Centro Dept-Store
Pans by Centro Dept-Store

Jessica
Hat by Centro Dept-Store
Jacket by Centro Dept-Store
Tank Top by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store
Nike Bag by Centro Dept-Store
Thomas	
Jacket by Centro Dept-Store
T-Shirt by Centro Dept-Store
Bag by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

“You win some,
lose some, and wreck
some.”
-Dale Earnhardt26

Lokasi: Serenity Koi Farm, Summarecon Mal Serpong
SMSBLAST Magazine JUNI 2016

Lokasi: Lobby Utama, Summarecon Mal Serpong
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taste the food

dalam sajian chicken pineapple
pepper rice. Atau untuk Anda
penggila pasta bisa mencoba
Seafood Tom Yum Pasta yang
memadukan elemen seafood
terbaik: udang, cumi, dan
kerang yang disandingkan
dengan kelezatan kuah
Tom Yum ala Thailand yang
terkenal, berpadu
dengan spaghetti
dan jamur
shitake yang
membawa
kelezatan pasta
di dalamnya.

Cita Rasa Khas Thailand
di Menu Baru Pepper Lunch
Bulan ini, bersiaplah
menikmati sajian
Pepper Rice dengan
cita rasa khas
Thailand dengan
potongan harga
sebesar 10% khusus
untuk pelanggan setia
Pepper Lunch.

28
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D

i penghujung bulan
April yang lalu, Pepper
Lunch kembali hadir
membawa kabar baik untuk para
pelanggannya. Apalagi kalau
bukan rangkaian menu baru yang
selalu menjadi daya pikat dari
Pepper Lunch. Kali ini, Pepper
Lunch hadir dengan rangkaian
menu bertajuk Summer Series
– yang menyuguhkan cita rasa

ataupun paket dengan pilihan
minuman pelengkap.

khas Thailand. Menu terbaru ini
terdiri atas tiga varian yang bisa
dipilih dengan sajian tanpa minum

dipadukan dengan potongan
bawang, jagung dan saus steak
yang siap menggugah selera Anda

Pepper Lunch
merupakan The
Original Japanese
DIY Teppan Restaurant,
yang menghadirkan pengalaman
tersendiri bagi pengunjung
untuk dapat Do It Yourself (DIY),
alias memasak makanan sendiri
menurut selera masing-masing.
Konsep unik tersebut diwujudkan
dengan penyajian

makanan di atas hot plate bersuhu
260 derajat celcius. Ditambah
dengan special butter yang
menambah gurihnya makanan dan
pepper yang digiling setiap hari
sehingga segar dan menambah
aroma wangi makanan. Pepper
Lunch menyajikan berbagai variasi
menu, mulai dari menu utama, side
dish, dan ice cream. Menu andalan
Pepper Lunch yaitu Pepper Steak
dan Beef Pepper Rice. Pilihan
menu salmon dengan pasta juga
bisa Anda pilih disini.
Untuk side dish, Pepper Lunch
menghadirkan miso soup, steamed
rice, mashed potato dan shakeshake salad. Atau coba menu
dessert terbaik mulai dari
mousse dessert dengan
4 varian rasa (Foret
Noire, Hazelnut,
Red Velvet
dan Oreo
Cheese)
dan

Ice Cream (Goma, Chocolate,
Strawberry dan Mix Berry). Setiap
menu menggunakan bahanbahan terpilih, seperti daging
sapi yang diimpor dari Australia
dan salmon dari Norwegia.
Setiap bahan tersebut diolah
dengan pengawasan ketat untuk
dapat menjadi yang terbaik bagi
masyarakat.
Segera kunjungi outlet Pepper
Rice di lantai 2 SMS mulai 1 Mei
2016 untuk menikmati sajian
menu Summer Series dan nikmati
potongan harga sebesar 10%
khusus untuk Anda pelanggan
Pepper Lunch.

Bersiaplah menikmati perpaduan
potongan udang, cumi, dan kerang
di dalam sajian seafood tom yum
ala Thailand yang berpadu di atas
kelezatan pepper rice ala Pepper
Lunch, bertabur potongan jagung
dan jamur shitake. Sensasi pedas
manis di atas pepper rice ayam,

SMSBLAST Magazine JUNI 2016
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taste the food

Beragam Alternatif
Menu Berbuka di

Seafood 99
Selama momen Ramadhan sudah
pasti menjadi catatan penting
setiap harinya memilih menu
berbuka yang tepat setelah
seharian menjalankan ibadah
puasa. Untuk Anda, wajib mampir
ke area Salsa Food City karena
disini terdapat berbagai restoran
dengan beragam masakan
baik cita rasa lokal maupun
internasional, mulai dari menu
jajanan hingga menu utama. Yuk,
kita coba keliling restoran disini.

yang ada di Salsa Food City.
Restoran yang menyajikan
masakan laut yang diolah menjadi
masakan khas Chinese ini hadir
sejak tahun 2004. Tidak hanya
makanannya, namun restoran
ini juga mendekor restorannya
dengan ornamen-

ornamen khas dari negeri China
dengan warna merah dan kuning.
Berbagai macam hewan laut
menjadi hidangan yang sangat
menggiurkan di sini. Tidak hanya
ikan, namun udang, cumi dan
kerang pun menjadi favorit
pengunjung. Salah satu
menu andalan
yaitu ikan

gurame asam manis. Ikan
gurame yang besar dan cukup
untuk beberapa orang serta
dihidangkan bersama saus asam
manis membuat menu ini semakin
nikmat untuk disantap. Sajian lain
yang tak kalah menjadi favorit
adalah Fuyunghai dengan bahan
dasar telur dadar yang dicampur
berbagai macam sayuran dan juga
saus asam manis, pas disantap
bersama nasi. Dilengkapi dengan
berbagai jus buah segar dan soft
drinks yang menyatu disantap
dengan hidangan laut.
Restoran ini sering dikunjungi
oleh keluarga saat makan malam
atau hari libur. Apalagi saat libur
nasional seperti Hari Raya Idul
Fitri dan Hari Raya Imlek, Seafood
99 Pecenongan ramai dipenuhi
pengunjung. Harga menu makanan
disini beragam, mulai dari Rp
40.000 - Rp 100.000. Untuk Anda
yang Muslim, jangan takut karena
restoran ini hanya menyediakan
menu masakan halal. Restoran ini
buka dari pukul 10.00 - 22.00 WIB.

Soto Haji Pak Hapid
Bau harum yang menyeruak dari
sebuah dapur tercium hingga
keluar sebuah kedai soto. Bau ini
ternyata datang dari dapur Soto
Haji Pak Hapid. Restoran ini
berdiri sejak tahun 2004
dan spesial menjual Soto
Betawi dan Oseng Sapi.

Menu yang disediakan disini
tidak begitu banyak, namun
dari kesederhaan menu yang
disediakan tidak berarti rasa yang
ada pada soto ini juga sederhana.
Soto betawi adalah ciri khas
dari Soto Haji Pak Hapid
dengan beberapa
macam menu
pilihan seperti
soto ayam,
soto daging,
atau soto
campur dengan
menggunakan
jeroan sapi. Selain
soto, disini juga
menjual oseng dengan
dua pilihan menu oseng
yaitu, oseng daging dan oseng
campur.
Oseng pada dasarnya sama
saja dengan soto, namun yang
membedakan adalah daging
atau jeroannya dioseng terlebih
dahulu kemudian disajikan terpisah
dengan kuah soto. Untuk kuah
soto bisa dipilih antara kuah
bening dan kuah santan. Cukup
membayar senilai Rp 34.000
sampai dengan Rp 37.000 untuk
soto dan Rp 39.000 untuk
osengnya. Setelah
menyantap

soto dan oseng yang nikmat,
pengunjung dapat menikmati es
jeruk kelapa. Kesegaran dari buah
jeruk kemudian dipadukan dengan
buah kelapa dapat mengembalikan

kesegaran setelah pengunjung
menyatap soto dan oseng.
Lokasi Soto Haji Pak Hapid berada
di area Salsa Food City. Buka dari
jam 10 pagi hingga 10 malam.
Soto Haji Hapid terutama sangat
ramai ketika jam makan siang dan
weekend. Bisa menjadi alternatif
berbuka puasa bersama keluarga,
loh.

Jika Anda pecinta makanan
laut, restoran ini patut Anda
coba. Seafood 99 Pecenongan
merupakan salah satu tenant
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Puasa
family info

Ajari Anak

Sejak Dini

L

alu bagaimana orang tua
seharusnya mengajari buah
hatinya untuk berpuasa?
Secara psikologis anak yang
berpuasa sejak dini akan memiliki
pola hidup yang disiplin, sabar dan
dapat mengendalikan diri. Sehingga
berpuasa dapat memberikan dampak
yang positif bagi pertumbuhan dan
perkembangan mental anak.
Untuk mengajarkan buah hati
berpuasa tentu saja harus dilihat
dari usia dan kemampuan mereka,
maka dari itu ada baiknya dimulai
dari setengah hari berpuasa dahulu
kemudian jika mereka sanggup dan
bertambahnya usia maka akan lanjut
ke tingkat berikutnya, yaitu berpuasa
seharian penuh. Ada beberapa tips
untuk orang tua dalam mengajarkan
buah hati untuk berpuasa, antara lain
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Puasa itu adalah ibadah
Tanamkan kepada anak bahwa
puasa itu adalah bagian dari
ibadah dan kewajiban. Selain
itu berilah contoh yang baik
untuk buah hati. Jangan sampai
orang tua menyuruh anak untuk
berpuasa namun diri sendiri tidak
melakukan puasa. Karena orang
tua adalah panutan dan contoh
bagi anak.

Bulan Ramadhan datang
sebentar lagi. Datangnya
bulan penuh berkah ini
mewajibkan umatnya
untuk berpuasa selama
kurang lebih 30 hari. Tentu
saja menahan lapar dan
haus ini sudah biasa untuk
orang dewasa. Namun
kewajiban berpuasa bukan
saja ditujukan untuk
orang dewasa namun
anak kecil. Tetapi banyak
orang tua yang tidak
tega dan khawatir untuk
mengajarkan anaknya
berpuasa lantaran rasa
tidak tega melihat buah
hati lapar dan haus.

Berpuasa secara bertahap
Seperti yang kita tahu puasa adalah
menahan haus dan lapar seharian
penuh, tentu saja mungkin untuk
orang dewasa itu dapat dilakukan.
Namun hal itu tidak mudah untuk
anak kecil lakukan. Maka dari itu
janganlah memaksa anak untuk
langsung berpuasa seharian penuh,
berilah mereka tahap dimulai
dari setengah hari (hingga waktu
Dzuhur).

untuk mengajarkan anak berpuasa
dimulai dari membiasakan anak
untuk ikut sahur. Karena saat sahur
adalah bekal untuk melakukan
puasa.

Ajak sahur
Banyak orang tua yang tidak tega
untuk membangunkan anaknya

lapar, orang tua jangan mengejek
mereka, tetapi tetap mendukung
anak mereka untuk menahan haus

ketika mereka tidur, apalagi jika
anaknya tertidur pulas. Namun

dan lapar.

Hargai ketika anak
mengeluh
Jangankan anak kecil, terkadang
orang dewasa pun sering mengeluh
ketika lapar dan haus saat
berpuasa. Maka dari itu ketika anak
mulai mengeluh mereka haus dan

Hidangkan makanan yang
menggugah selera
Anak akan senang jika orang tua
mereka menyiapkan hidangan yang
menggugah selera saat berpuasa.
Jadikanlah momen ini sebagai
pengacu anak melakukan puasa.
Selain itu orang tua juga dapat
mengajak anak mereka untuk
berbuka puasa hidangan kesukaan
mereka atau direstoran favorit
sehingga buah hati yang tadinya
mengeluh berat melakukan puasa
akan dapat tetap bersabar dan
bersemangat agar dapat menikmati
hidangan yang menggugah selera.
Selamat berpuasa :)
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Let's WorkOut

Skate
board

Olahraga Multi Guna yang Penuh Pesona

S

kateboard merupakan salah
satu jenis olahraga dari
Amerika Serikat yang cukup
digandrungi oleh para pemuda
Indonesia. Skateboard pertama
kali ditemukan pada pertengahan
tahun 1950, seiring dengan
perkembangan era surfing di
daerah California, Amerika Serikat.
Pada saat pertama kali muncul,
skateboard masih diciptakan
oleh tangan manusia dan terbuat
dari kayu yang digabungkan
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dengan ban sepatu roda dan
disambungakan oleh trucks dari
sepatu roda, yang sangat tebal
dan berat. Pada saat itu orang
juga belum mengenal nama
‘skateboard’, melainkan ‘sidewalk
surfing’.
Di Amerika sendiri, skateboard
tidak hanya dipandang sebagai
salah satu jenis permainan biasa,
namun juga sebagai profesi
yang menghasilkan pendapatan

menjanjikan. Ada banyak skater
terkenal yang telah mencapai
tingkat ketenaran kelas dunia dan
hidup sangat berkecukupan, seperti
Tony Hawk, Rodney Mullen, dan
juga Tony Alfa.
Bermain skateboard,memang tidak
mudah,tapi bisa dilatih setahap
demi setahap, sehingga mahir. Dan
apabila telah mahir kita bisa dapat
melakukan gerakan-gerakan yang
mungkin sulit untuk dilakukan oleh

orang biasa, seperti meluncur,
melayang dan berputar putar,
bahkan melakukan salto dari
tempat yang tinggi. Olah raga
yang satu ini memang berbeda
dengan olah raga lainnya, perlu
ketekunan, kesabaran dan tekat
yang kuat untuk mahir bermain
Skateboard, semakin dalam kita
mempelajari semakin tinggi level
kita untuk dicoba, tantangan mulai
berkembang dari hanya bermain
di jalan mulai beralih di tangga

tinggi terutama di saat melakukan
trik-trik. Oleh karena itu bagi
mereka yang pemula disarankan
menggunakan berbagai pelindung
dari mulai kepala hingga di bagianbagian tertantu yang rentan cedera
seperti lutut, siku, kepala, hingga
pergelangan tangan. Selain itu
bagi Anda yang belum bisa atau
masih belajar olahraga ini sangat
disarankan untuk didampingi
oleh instruktur yang terlatih
dan berpengalaman agar dapat

tangga, Handrail, dan Gap.

menghindari resiko cedera yang
bisa terjadi dari olahraga ini.

Untuk mencapai kemahiran hingga
tingkat ini, tentunya membutuhkan
latih diri yang tekun, selama
berbulan bulan, bahkan mungkin
dalam hitungan tahun. Bila
kita memperhatikan dengan
seksama, permainan skateboard
ini sangat unik dan bermanfaat.
Karena melatih diri untuk: Selalu
disiplin diri dalam berlatih.
Melatih keberanian, meningkatkan
rasa percaya diri dan melatih
keseimbangan diri. Perlu diketahui
jika resiko cedera dan terjatuh
saat bermain skate itu cenderung

Memang secara umum permainan
skateboard ini memiliki resiko
yang besar, namun hal ini tidak
menyurutkan para
penggemarnya
untuk belajar dan
melakukan triktrik berbahaya.
Ada kepuasan
tersendiri
di saat
mampu

menuntaskan sebuah trik baru
yang berulangkali dicoba gagal
sampai akhirnya bisa berhasil dan
melakukannya dengan baik.
Skateboarding mengharuskan kita
untuk menggerakkan beberapa
bagian tubuh, terutama pada
bagian kaki dan punggung. Dengan
melakukan olah raga ini selama 30
menit dapat membakar 167 kalori
Anda, hasil ini sama dengan saat
Anda melakukan olah raga jalan
cepat selama 30 menit.
So, guys jika Anda mulai tertarik
untuk mencoba olah raga ini,
Scientia Square Park (SQP) yang
berlokasi di salah satu area dari
Summarecon Serpong adalah
tempat yang patut Anda kunjungi.
Karena selain memiliki fasilitas
arena bermain skateboard yang
memadai, di tempat ini juga
menyediakan instruktur
yang berpengalaman,
plus Anda juga dapat
membeli skateboard
idaman Anda di gerai khusus yang
ada ditempat ini.
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box office
MOVIES ON juni 2016

A

nda pasti ingat dengan
kelakuan nakal serta lucu dari
empat kura-kura mutant hasil
penelitian dari Kevin Eastmen dan
Peter Laid. Siapa sangka keempat
kura-kura mutant ini tumbuh dewasa
dan dilatih oleh seorang tikus
menjadi pahlawan rahasia. Dalam
film sebelumnya, Teenage Mutant
Ninja Turtles (2014) menceritakan
bagaimana keempat kura-kura ini
bisa menjadi pahlawan dan bertemu
dengan pengasuh mereka saat kecil.
Keempat kura-kura tersebut bernama
Leonardo, Ralphael, Donatello, dan
Michaelangelo.
Tahun ini mereka kembali
meluncurkan film baru dengan
judul Teenage Mutant Ninja Turtles:
Out of The Shadows yang rilis
pada 1 Juni 2016. Menceritakan
kisah empat kura- kura ninja ini
beraksi menyelamatkan kota
dari ancaman The Shredder dan
kawannya. Seperti yang kita tahu
The Shredder adalah tokoh jahat
yang ingin menghancurkan kota.
Namun keempat ninja ini dalam
mengalahkan Shredder dibantu oleh
dua penjahat yang berubah jadi
mutan, yaitu Bebop yang berwujud
badak dan Rocksteady dengan
wujudnya sebagai babi hutan.

MOVIES ON juni 2016

Pada film sebelumnya Marlin si ikan badut mencari
anaknya, Nemo, dibantu oleh Dory. Namun setelah
Nemo kembali berkumpul bersama Marlin, kini
giliran Dory yang ingin mencari keluarganya
yang terpisah darinya sejak kecil. Dory yang
mengidap penyakit amnesia, tidak dapat mengingat
dengan jelas keluarganya, hingga suatu ketika ia
mendapatkan ingatannya kembali sedikit-sedikit
tentang keluarganya. Dibantu dengan Marlin dan
Nemo, akhirnya Dory memulai petualangan mencari
keluarganya.
Film ini rilis serentak di seluruh dunia tanggal 17 Juni
2016. Karakter-karakter dalam Finding Dory masih
menggaet beberapa pengisi suara seperti Albert
Brooks (Marlin), Ellen DeGeneres (Dory), Alexander
Gould (Nemo) dan lainnya. Film animasi garapan Walt
Disney Pictures dan Pixar Animation ini sangat pas
ditonton oleh anak-anak dengan beragam pesan yang
disampaikan oleh film ini.

Menceritakan kehidupan BJ Habibie saat
masih muda yang dikenal sebagai Rudy
Habibie. Rudy bercita-cita dapat membuat
pesawat asli buatan Indonesia. Cita-citanya
tersebut juga merupakan wasiat dari sang
ayah yang diharapkan dapat berguna bagi
masyarakat Indonesia. Tidak mudah bagi
Rudy untuk mencapai cita-citanya. Ia harus
menempuh pendidikan di Jerman dengan
segala rintangan yang ia miliki.
Karakter Rudy Habibie masih diperankan
oleh Reza Rahardian dengan beragam
pemain baru seperti Chelsea Islan, Indah
Permatasari, Ernest Perkasa dan Cakra
Khan. Diproduksi oleh MD Pictures, film ini
rilis tanggal 25 Juni 2016.

NOW YOU SEE ME 2
Melanjutkan film sebelumnya, Now You See Me tahun
2013, “The Four Horsemen” sebuah kelompok ilusionis
terbesar kembali hadir setelah menghilang selama
setahun pada aksi terakhirnya. Mereka mendapatkan
pujian dari masyarakat lantaran mengungkap praktik
korupsi oleh pemimpin bisnis layaknya Robin Hood ala
pesulap. Kali ini Daniel (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney
(Woody Harrelson), Lula (Lizzy Caplan) dan Jack Wilder
(Dave Franco) akan mengungkap kejahatan dari para
pengusaha teknologi. Tidak hanya keempat pesulap
tersebut, akan ada Walter (Daniel Radcliffe) yang menjadi
dalang dari aksi terbaru The Four Horsemen.
Film yang rilis tanggal 10 Juni 2016 ini diramaikan oleh
pemain lama seperti Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Dave
Franco dan lainnya serta beberapa pemain baru seperti
Daniel Radcliffe dan Jay Chou.
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book store

Harry Potter and the Cursed Child
Part I & II
Kangen dengan Harry Potter? Untuk mengobati
kerinduan aksi Harry Potter, sebentar lagi akan
diluncurkan buku Harry Potter. Novel yang berjudul
Harry Potter and the Cursed Child – Parts I & II.
Dalam novel ini di ceritakan kisah Harry sebagai
ayah dan karyawan Departemen Sihir yang sibuk.
Novel kedelapan ini akan menceritakan 19 tahun
setelah Harry melepas dua anaknya ke Hogwarts.
Buku yang merupakan kisah drama Harry Potter
di London, akan diterbitakn dalam bentuk buku
fisik di Amerika, namun untuk penggemar global
di seluruh dunia akan diterbitkan dalam bentuk
e-book. Pasti kalian penggemar berat Harry Potter
tidak sabar menunggu buku ini diterbitkan.

Finding Dory
Masih ingat dengan teman ayahnya Nemo
dalam membantu mencari anaknya? Si ikan
biru yang bernama Dory merupakan ikan
yang pintar. Namun karena iya memiliki
penyakit “pelupa” sehingga ia sering kali
melakukan hal- hal yang ceroboh. Karena
pelupanya ini banyak hal- hal kecil saja ia
sampai tidak ingat. Tapi secara tiba- tiba
Dory kalau ia memiliki keluarga. Dory pun
melakukan perjalanan panjang melintasi
samudera yang ada di dunia untuk mencari
keluarganya. Ditemani dua orang sahabatnya
ia berusaha mencari keluarganya di samudera
yang gelap dan menyeramkan. Novel Finding
Dory ini mengajak kita menelusuri misteri dan
mengajarkan kekuatan keluarga yang kuat.
Kalian yang sudah penasaran dengan kisah
seru Dory dalam menemukan keluarganya
tidak perlu khawatir, karena novel ini akan
segera terbit pada akhir Juni nanti.
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UEFA Euro 2016 France Groups
Bagi Anda pecinta olahraga
khususnya sepak bola, bulan
Juni - Juli 2016 akan di manjakan
dengan turmamen sepak bola
terbesar di benua Eropa, UEFA

Euro Championship 2016 yang
di selenggarakan di Prancis.
Mulai dari tanggal 10 Juni - 10
Juli 2016. Dari beberapa tahun
sebelumnya, Prancis sudah

splash blash
mulai mempersiapkan dari mulai
perbaikan stadion, keamanan
negara hingga wisata. Berikut ini
pembagian 24 negara:

Peraturan Baru di Euro 2016
Ajang sepak bola bergengsi di benua Eropa, UEFA Euro
Championship 2016 mulai sejak 10 Juni 2016. Namun ada
hal menarik di balik perhelatan sepak bola terbesar di
Eropa ini. Yaitu beberapa perubahan peraturan vital yang
IFAB (Dewan Asosiasi Sepak Bola International) rubah
yang nantinya akan mempengaruhi beberapa keputusan
wasit. Salah satunya ialah pemberian kartu merah saat
sebelum pertandingan di mulai. Wasit akan di berikan
ijin untuk mengeluarkan kartu merah kepada pemain
sebelum pertandingan di mulai, apabila pemain tersebut
berkata kasar ataupun hal lainnya. Tim yang pemainnya
mendapatkan kartu merah sebelum pertandingan, masih
di berikan ijin untuk memulai pertandingan dengan 11
pemain. Tetapi mereka akan kehilangan pemain pengganti
sebagai konsekuensi dari pemain yang mendapatkan kartu
merah di awal pertandingan. Kita simak bersama bagaimana
perubahan ini di Euro 2016? Akankah menjadi lebih disiplin?
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close up

Laudya C. Bella

Cantik
Dengan
Hijab
Bagi beberapa wanita, memutuskan untuk berhijab
tidaklah mudah. Banyak kekhawatiran yang
perhitungkan. Apalagi bagi selebriti papan atas
dengan segala pekerjaan yang memungkinkan adanya
perubahan. Namun tidak bagi artis cantik Laudya
Chintya Bella. Ia kini mantap berhijab sejak awal tahun
2015 lalu.
Banyak yang meragukan
keputusannya berhijab karena
akan mengurangi eksistensinya di
dunia hiburan. Siapa sangka? Saat
ini Ia mondar-mandir di berbagai
layar kaca maupun layar lebar.
Memang tidak mudah memutuskan
untuk berhijab. Namun pada saat
ia terlibat dalam pembuatan
film Assalamualaikum Beijing, Ia
mulai menikmati kenyamanan
dalam mengenakan hijab. Kala
itu, ia harus melakukan syuting
di Tiongkok dengan suhu udara
yang sangat dingin. Ia merasa
dihangatkan oleh hijab yang
iIa pakai. Bella mulai mantap
mengenakan hijab ketika Ia
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pulang dari umrah, Ia memposting
foto dirinya dan memberikan
keterangan bahwa Ia berhijab
lewat akun Instagramnya.
Bagi personel grup vokal BBB
ini, berhijab tidak menghalangi
dirinya untuk tetap melakoni
pekerjaan. Bella tidak segan
untuk menolak tawaran kerja
yang mengharuskannya untuk
melepas hijab. Bella percaya
semua rezeki sudah diatur oleh
sang Maha Kuasa. Tawaran
bermain film hingga menjadi
model mengalir deras. Apalagi
sekarang ia menjadi brand
ambassador dari produk hijab
ternama dan juga mendapatkan

beberapa penghargaan atas
kerja kerasnya.
Sebagai seorang selebriti,
Bella tetap memperhatikan
penampilannya. Ia tidak ingin
mengenakan pakaian yang ketat
sehingga dapat memperlihatkan
bentuk tubuhnya. Ia
memadupadankan berbagai
pakaian untuk menciptakan
kesan berhijab itu tidak

membosankan. Tidak hanya para
penggemarnya, tetapi juga untuk
teman selebriti yang banyak
memberikan komentar positif
untuknya. Bahkan tidak sedikit
yang akhirnya terinspirasi untuk
mengenakan hijab. Walaupun
Bella menginspirasi banyak
wanita, namun ia mengaku
masih banyak belajar.
Lalu untuk urusan

percintaannya, pemeran
Aisyah dalam film terbarunya
ini belum memberikan tandatanda siapa yang akan menjadi
pendampingnya. Setelah
putus dari Chicco Jerikho
beberapa tahun lalu, Bella
belum menunjukkan siapa
kekasih hatinya saat ini. Tak
banyak komentar, Bella hanya
mengatakan Insha Allah dan
Bismillah.
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on STAGE
ON
stage

M
@ Scientia Square Park
Bulan Juni selain bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, di bulan ini
juga bertepatan dengan ajang sepak bola bergengsi Eropa, Euro 2016.
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enyambut kemeriahan
Euro 2016 yang di
selenggarakan oleh
negara Perancis sebagai
tuan rumah. Beberapa waktu yang
lalu di parkir selatan Scientia
Square Park di adakan Konser
Menuju Euro 2016. Di meriahkan
oleh Geisha, Ari Lasso, Hussein,
Trio Macan & Oge Arthemus dan
di pandu oleh Raffi Ahmad, Pica
Priscilla dan Mumuk Gomez.
Parkir selatan SQP mendadak
dipenuhi oleh lautan massa

yang tidak sabar ingin menonton
performance dari artis idola.
Kemeriahan dari masing-masing
performance di tambah dengan
penonton yang selalu bersemangat,
menjadikan malam itu sangat
sempurna. Ari Lasso membawakan
beberapa hits andalannya seperti:
Mengejar Matahari.
Geisha pun tak kalah menghibur
para penonton yang mulai
memadati area sejak sore
hari. Geisha membawakan hits
andalannya: Kamu Jahat, Cinta dan

Benci. Seluruh penonton sangat
bersemangat dan terus bernyanyi.
Hussein dan Trio Macan & Oge
Arthemus pun sukses menghibur
penonton.
Kemeriahan ini adalah awal dari
sebuah partai besar sepak bola
Eropa, Euro 2016. Bila Anda tak
ingin ketinggalan pertandingannya,
jangan lupa aja semua teman dan
keluarga untuk nonton bareng di
Summarecon Mal Serpong. Don’t
miss it!
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MUSIC

THE WEEKND

BORONG PENGHARGAAN BMA 2016

B

illboard Music Award (BMA) 2016
sukses digelar dengan sangat meriah
di Las Vegas, Nevada, pada 22 Mei lalu.
Dalam ajang penghargaan musik bergengsi
ini, banyak selebriti Hollywood yang turut
memeriahkan acara. Penampilan Madonna
dan Stevie Wonder yang sangat memukau
berduet untuk mengenang mendiang Prince.
Penyanyi asal Kanada, The Weeknd, sukses
memborong delapan penghargaan di malam
yang bergengsi tersebut. Diantaranya Top
Hot 100 Artist, Top Song Sales Artist, Top
Radio Songs Artist, Top Streaming Songs
Artist, Top R&B Artist, Top R&B Album, Top
Streaming Song (Audio), dan Top R&B Song.
Ia tidak menyangka akan mendapatkan
penghargaan sebanyak itu. Ia juga
berujar bahwa kedelapan penghargaan ia
dedikasikan kepada mendiang Prince. Well,
congratulation The Weeknd!

HADDAD
ALWI
MERILIS ALBUM RELIGI BARU
M

enyambut bulan suci Ramadhan, Haddad Alwi
kembali merilis album terbarunya setelah tiga tahun
vakum. Lagu-lagu dari album terbarunya yang bertajuk
“Pelangi Cinta untuk Sang Nabi”. Haddad Alwi membuat
perbedaan dari album sebelumnya. Kali ini Ia membuat
aransemen di beberapa lagunya lebih upbeat dengan
harapan dapat menarik para remaja dapat mendengarkan
lagu-lagunya.

ad

Dalam penggarapan albumnya, Haddad Alwi kerap
menggaet beberapa penyanyi. Kali ini, Ia menggaet dua
penyanyi cilik, Nada dan Syifa, dan juga Fadly, vokalis
grup band Musikimia. Fadly menyumbang suara pada
tiga lagu dalam album Haddad Alwi yang memiliki total
10 lagu. Haddad Alwi berharap album barunya ini dapat
diterima masyarakat khususnya para penggemar musik
religi tanah air.
44
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community

Marawis:

Pujian untuk Sang Pencipta

Rasa syukur kepada Sang Pencipta tidak hanya dapat disampaikan
melalui untaian doa, melainkan juga melalui alunan musik yang sarat
makna, seperti Marawis.
IMTA (Ikatan Marawis Tangerang).
Komunitas ini menjadi wadah bagi
orang-orang yang mau belajar atau
mau berbagi pengalaman terkait
Marawis. Mereka sangat berperan
bagi penyebaran dan eksistensi
musik Marawis di kalangan
masyarakat.

M

arawis merupakan
kolaborasi kesenian
antara Betawi dan Timur
Tengah, yang kental dengan unsur
keagamaan. Mengandalkan perkusi
sebagai alat musik utamanya,
Marawis biasanya membawakan
lagu-lagu yang bermakna pujian
dan kecintaan kepada Sang
Pencipta.

memiliki hubungan keluarga yang
bersifat turun-temurun, misalnya
kakek, anak dan cucu.
Kesenian Betawi ini tidak hanya
dapat dijumpai di Jakarta,
melainkan sudah tersebar di
seluruh penjuru Indonesia. Bahkan,
hampir setiap daerah memiliki
komunitas Marawis, seperti

Marawis sering dipentaskan dalam
acara-acara seni budaya Islam,
sunatan dan pesta perkawinan.
Marawis juga eksis di lembaga
pendidikan. Tak jarang lembaga
pendidikan mengadakan festival
dan perlombaan Marawis antar
sekolah. Antusiasme para pelajar
dalam mengikuti perlombaan
Marawis ini memberikan angin
segar bagi seni musik tradisional
Indonesia. Mengingat banyak orang
yang mulai meninggalkan seni
musik tradisional dan memberikan
tempat pada seni musik genre luar.
Minat belajar musik marawis?

ad

Lagu-lagu yang dibawakan
Marawis diiringi oleh jenis pukulan
tertentu. Marawis dimainkan oleh
paling sedikit sembilan orang,
yang masing-masing memainkan
sebuah alat sambil bernyanyi. Para
pemain biasanya didominasi oleh
pria yang identik mengenakan
baju gamis, celana panjang dan
peci. Uniknya, antar pemain masih
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travelers
Inggris

The biggest tournament

football
at
Europe,
UEFA Euro And the hosts are...

Inggris menjadi salah satu negara yang
pernah menjadi tuan rumah UEFA Euro
di tahun 1996. Kala itu, Jerman yang
keluar sebagai juara. Bila Anda menyukai
arsitektur seni yang tinggi, Inggris
menjadi salah satu destinasi yang wajib
Anda kunjungi. Buckingham Palace,
Natural History Museum dan British

Museum akan sangat memanjakan Anda
dengan keindahan bangunan serta karya
seni yang tinggi. Selain itu, Anda juga
bisa berkunjung ke Stonehenge yang
merupakan situs sejarah paling penting
di dunia. Stonehenge di bangun sekitar
tahun 2500 SM dan digunakan untuk acara
upacara agama dan ritual oleh penduduk
Inggris pada masa itu.

France
Bulan ini, pegelaran sepak bola terbesar di benua Eropa kembali berlangsung. Prancis
terpilih menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya. Sebelumnya Prancis pernah menjadi
tuan rumah UEFA Euro pada tahun 1960 dan 1984. Jika Anda berniat untuk menonton
langsung Euro 2016 Anda harus ke beberapa lokasi indah di Prancis. Selain Menara
Eiffel yang sudah mendunia, Anda bisa ke Bordeaux, kota yang terkenal dengan hasil
wine yang sudah masuk ke Warisan Dunia Kemanusiaan UNESCO pada tahun 2007.
Di kota ini akan menyugguhkan Anda dengan keindahan arsitektur yang indah serta
gedung opera yang di bangun sejak tahun 1773. Selain itu Anda dapat ke Marseille,
sebuah pelabuhan terbesar di Prancis. Di sini Anda bisa menikmati hamparan pasir
emas Plage des Catalan dan kerikil lembut Plage du Prado. Anda juga bisa berkeliling
pulau kecil dengan menggunakan perahu. Sangat indah pemandangan di sini..

Austria & Swiss
Kedua negara ini sama-sama mempunyai
keindahan wisata. Austria dan Swiss pernah
menjadi tuan rumah UEFA Euro di tahun
2008 lalu. Di Austria mempunyai Vienna Zoo.
Sebuah kebun binatang tertua di dunia, Vienna
Zoo didirikan sejak tahun 1752. Sebanyak
750 spesies binatang. Selain itu juga ada
Kitzbuheler Horn menyajikan pemandangan
yang sangat indah. Dengan ketinggian 1.998
meter dan merupakan salah satu puncak
terindah di Austria. Bagi Anda yang ingin ke
Swiss wajib ke Taman Nasional Swiss yang
berada di pegunungan Alpen yang sudah
didirikan sejak 1914. Di sini Anda akan di
manjakan dengan indahnya pemandangan
pegunungan Alpen.
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travelers
Spanyol

Italia
Italia pernah menjadi tuan rumah di tahun 1968 dan 1980, serta menjadi juara di tahun 1968.
Negara yang terkenal dengan Pizza ini sudah tidak asing lagi dengan keindahan alam serta
seninya. Namun, jika Anda berniat liburan ke Italia, Anda bisa ke Bukit Gianicolo yang akan
memberikan Anda pemandangan terbaik kota Roma. Bukit ini terletak di antara Vatikan dan
Trastevere. Di Bukit Gianicolo juga terdapat bangunan bersejarah seperti: Castel Saint Angelo.
Waktu yang pas untuk kesini itu saat akan menujun sunrise dan sunset.

Spanyol menjadi juara UEFA Euro di tahun
2008 saat Jerman menjadi tuan rumahnya.
Spanyol juga pernah menjadi tuan rumah
ajang sepak bola terbesar di benua Eropa
pada tahun 1964. Spanyol juga mempunyai
wisata alam yang indah, yaitu La Concha.
Sebuah pantai yang di kenal sebagai pantai
terindah di benua Eropa. Di sini Anda bisa
surfing, dan menikmati wisata kuliner
dengan view pantai yang mengagumkan.

Jerman
Negara yang terkenal dengan sebutan Der Panser
ini pernah menjuarai UEFA Euro di tahun 1972, 1980
dan 1996. Jerman pernah menjadi tuan rumah di
tahun 1988. Bila Anda penasaran dengan wisata di
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Jerman, Anda patut memasukan ke dalam list yaitu
ke Rhine sebuah sungai yang romantis. Sungai Rhine
mengalir sepanjang 103.20 km dengan panorama
pemandangan yang sangat indah, apalagi saat
malam hari.
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gadget

Best Application

for Ramadhan

Saat ini banyak aplikasi- aplikasi yang dapat membantu agar dapat
mengoptimalkan aktivitas berpuasa di bulan Ramadhan. Aplikasi yang dapat
membantu aktivitas berpuasa antara lain:

Jadwal Imsak
Indonesia
Aplikasi yang membantu
untuk mengetahui jadwal
batas imsak dan jadwal
shalat ini berguna untuk
mengingatkan agar tidak
lupa untuk makan sahur
dan melaksanakan ibadah
shalat.

Muslim Pro
Aplikasi Muslim Pro adalah aplikasi
yang menyediakan panduan doa
dan jadwal shalat. Muslim Pro
menyajikan berbagai informasi
yang berguna untuk umat muslim,
jadwal shalat, surah Al- Quran
lengkap 30 juzz dengan audio
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dan lafalnya. Serta dilengkapi
bahasa Indonesia yang semakin
memudahkan untuk memahami
ayat- ayat Al- Quran. Sehingga
walaupun sedang beraktivitas
tetap dapat membaca ayat- ayat
Al- Quran, Selain itu aplikasi ini
juga dapat menunjukan masjid

yang ada di sekitar kita, sehingga
ketika sedang berada diluar rumah
dan sulit untuk menemukan
masjid untuk menunaikan ibadah,
aplikasi ini dapat membantu
dan mempermudah kelancaran
beribadah sehari-hari dan pada
bulan puasa.

Buka Dimana
Nah pasti sering kan
bingung mau buka puasa
dimana? Aplikasi Buka
Dimana adalah aplikasi
yang berisikan informasi
tempat makan dan restoran
terdekat di sekitar Anda
untuk berbuka puasa.
Aplikasi ini memudahkan
penggunanya untuk
menemukan solusi berbuka
puasa dimana sesuai
dengan nama aplikasinya
“Buka Dimana”.

Panduan Tarawih &
Ramadhan
Aplikasi ini berisi
panduan shalat tarawih
dan tips-tips berguna
dalam menjalani
ibadah puasa di bulan
Ramadhan. Sehingga
berguna untuk orang
yang belum terlalu
menguasai gerakan
dan doa- doa shalat
tarawih serta tips agar
tetap semangat untuk
melakukan puasa.

EOS 5DsR
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INTERMEZZO

Old School Games
3. Bekel

Bekel merupakan sebuah bola karet sebesar
genggaman anak kecil yang dimainkan dengan cara
dilempar dan ditangkap kembali. Eits, tidak semudah
itu, ada anak buah besi kecil yang harus diambil
ketika bola terlempar. Permainan ini dapat melatih
kecepatan tangan dan konsentrasi anak.

Banyak permainan yang bisa Anda lakukan saat
menunggu waktu berbuka. Apa saja games yang
bisa Anda mainkan?

1. Tak Umpet
Kunci utama dari permainan ini adalah mencari
tempat yang paling tepat untuk bersembunyi.
Dimainkan oleh sekelompok anak, namun hanya
satu anak yang akan menutup matanya dan
berhitung hingga hitungan kesekian dan anak
lainnya bersembunyi. Pemain yang menutup
matanya harus mencari pemain yang bersembunyi.
Dan bagi yang bersembunyi harus mencari waktu
yang tepat untuk berlari kearah pos jaga pemain
yang menutup mata agar dinyatakan lolos.

2. Karet
Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok.
Menggunakan karet yang dirangkai menjadi sebuah
tali yang panjang. Kemudian dengan melalui tahaptahap tertentu, pemain dari masing-masing kelompok
melompati tali tersebut. Jika tidak dapat melewati
tali, maka kelompok yang bermain gantian dengan
kelompok yang memegang tali. Walaupun lebih sering
dimainkan oleh anak perempuan, namun tak jarang
anak laki juga pandai memainkan. Permainan ini
dapat melatih badan anak agar lebih lentur dan dapat
melompat tinggi.
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4. Galaksin
Lapangan yang digunakan untuk memainkan
permainan ini harus berbentuk persegi panjang
dan memiliki garis-garis khusus untuk menjadi
pembatas gerak kelompok yang giliran jaga. Kelompok
dibedakan menjadi kelompok bermain dan kelompok
jaga. Namun keduanya bisa bergantian ketika
kelompok jaga dapat menangkap anggota kelompok
bermain saat melewati kelompok jaga. Permainan ini
melatih anak untuk membuat strategi agar semua
pemain dapat melewati kelompok jaga dan juga
melatih kecepatan anak saat berlari.
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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
2. Kirim jawaban Anda dengan
format subjek, nama lengkap,
alamat, nomor telepon & 		
jawaban
3. Pastikan nomor telepon yang
Anda gunakan dapat dihubungi
oleh Pihak Summarecon Mal
Serpong untuk konfirmasi 		
pemenang kuis
4. Jawaban ditunggu sebelum
tanggal 1 Juli 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 XLI - Europhoria EURO 2016
Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan 2 nama permainan tahun 90an yang dapat dilakukan
saat menunggu waktu berbuka!
2. Sebutkan nama rangkaian menu terbaru dari The Pepper Lunch!
3. Sebutkan 3 nama artis yang memeriahkan Konser Musik Menuju
Euro 2016 RCTI pada tanggal 28 Mei yang lalu!
4. Siapakah sajakah nama pemain bola dunia yang direview terkait
selera fashionnya? Sebutkan minimal 2 nama.

Berikut tiga orang pemenang yang berhasil
pada kuis SMS Blast Edisi XL - Mei 2016.
1. Dhias Purwo Kusuma, 0856 1643 xxx
2. Nadya A.S, 0878 9855 xxxx
3. Tamara Bangun, 0812 8583 xxx

@citraamalia002 :
Jatuh Dari Pohon Rasa Pesta Durian di Salsa Food Serpong @sms_serpong
@pinkkorset :
Sosok asli 4 kura-kura ninja di film #TeenageMutantNinjaTurtles hadir di @
SMS_Serpong dalam bentuk patung. Yay
@EkaYunia8 :
@SMS_Serpong waaaahhh asiknyaaaa hihihi thankyou mimin :)
@inijuandanih :
Seru bgt nonton kikan x kotak di @SMS_Serpong sukse bwt summarecon
mal serpong.. Makasih voucher nya..#kikanxkotak #nontonlive
@Robie_HP :
Yess, ready tonight... w/ @KikanNamara X @kotakband_ 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
Halo halo redaksi majalah kece, smsblast..
Gw Adi dari Bintaro. Mau nanya nih,
biasanya kan SMS selalu ngadain nobar.
Nah bentar lagi kan Euro, apakah SMS
ngadain nobar juga? Kalau iya, dimana
ya lokasi nobarnya? Trus nyiarin semua
pertandingan Euro? Keren banget sih kalo
sampe begitu.. Okedeh sukses terus SMS!
-Adi, Bintaro56
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Dear Adi,
Halo juga.. Bulan Juni ini bagi Anda pecinta
olahraga sepak bola pastinya bakalan di
manjakan dengan pertandingan seru Euro 2016.
SMS bekerja sama dengan RCTI satu-satunya
televisi di Indonesia yang memiliki hak siar
pertandingan Euro 2016, akan mengadakan
nonton bareng di area Broadway. Seluruh
pertandingan akan di siarkan secara langsung,
mulai dari babak penyisihan group hingga partai
final. Nah, bagi Anda yang ingin mendukung
negara jagoan Anda, jangan ragu untuk nobar di
SMS aja..

Masalalu
Bagus bwt ngilangin stres, saya suka tempat ini

Vincent Halim
Mid-end mall which can fullfil your needs from
culinary, clothing, accesories, desserts and more.
Very recommended, and always packed with
people

Alfian Ade Putra
Ayo nobar barca vs madrid

Erly Mardiati
Langganan Breadtalk SMS....enak sihhh

Yayah Baelah
Senin puasa, kerja lembur smaangat!!!!!

Salam hangat,
Redaksi
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society

Fasting

at Euro 2016
Memasuki bulan suci Ramadhan, semua umat muslim di dunia menunaikan ibadah puasa untuk memenuhi
perintah-Nya. Tidak terkecuali bagi para pemain bola dunia. Walaupun harus melakukan kegiatan fisik yang
membutuhkan energi besar, tak sedikit dari para pemain bola muslim ini yang tetap menjalankan ibadah puasa
dan ibadah lainnya. Siapa saja mereka?

Mesut Ozil
Pemain andalan klub Arsenal dan timnas Jerman ini beberapa waktu
lalu terlihat sedang menunaikan ibadah Umrah. Terlihat dari salah
satu warga Indonesia yang mengunggah foto dirinya bersama Ozil
yang sedang mengenakan pakaian ihram, pakaian yang digunakan
saat menunaikan ibadah Umrah. Ozil pergi Umrah sebelum dirinya
bersama timnas Jerman berangkat ke Perancis untuk mengikuti Euro
2016. Tidak hanya saat itu, Ozil dikabarkan berpuasa saat bulan
Ramadhan atau di bulan lainnya serta taat sholat dan berdoa sebelum
bertanding.

Karim Benzema
Pemilik nama asli Karim Mostafa
Benzema merupakan pemain
sepak bola Perancis yang saat
ini bermain untuk tim La Liga
Spanyol, Real Madrid. Benzema
menjadi salah satu pemain bola
muslim yang sangat bersinar
di Eropa. Ia memiliki kebiasaan
mendengarkan lantunan ayatayat Al Quran sebelum ia
bertanding. Seperti pada tahuntahun sebelumnya, kesehatan
Benzema terus dipantau oleh
tim kesehatan dari klubnya.
Kesehatannya harus terus
terjaga agar ia tetap mantap
bermain bola saat menjalani

Yaya Toure
Menjadi pemain bola
profesional, tidak membuat
Toure meninggalkan
ibadah puasa. Seperti saat
ia berlaga di Piala Dunia
2014, ia tetap menjalanan
puasa walaupun harus
bertanding. Pemain tengah
dari klub Manchester City
ini kerap menolak untuk
merayakan kemenangan
dengan berpesta.
Bagaimana dengan tahun
ini? Semoga Toure dapat
menunaikan ibadah puasa
dengan lancar.

ibadah puasa.
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PROMOTENANT
Sate Khas Senayan
• Lapar Sore : Rp. 65.000,- Senin s/d
Jumat pukul 15.00 s/d 17.00 WIB
(Appatizer Sampler + 1 Kopi Tetes + 1
Teh Poci) Dine In
• Lapar Malam : Rp. 90.000,- setiap hari
mulai pukul 21.00 WIB (Sate Ayam/Sate
Ayam Bumbu Blora/Sate Kambing/Sate
Manis Sapi + Nasi Goreng) Dine In
• BCA Credit gratis es blewah setiap
pembelian ketupat campur maksimal
2/transaksi
Dynamic	
• Disc 40% mulai pukul 18.00 WIB s/d
close (kue basah)
• Disc 30% mulai pukul 20.00 WIB s/d
close (selected item)
• Buy 1 get 1 (japan sus)
• BRI BRIZZI disc 25%

PROMOTENANT

LANTAI GF

LANTAI 1

L’OCCITANE
• New Product Pivoine Sublime!
• Get Free Peony Duo & Pouch*
• Valid until 20 June 2016

BERRYBENKA
• Pop Up Store
• Discount 15% All Items!
• Buy Clothes, Get Free Accessories
• Valid until 21 July 2016

MOTHERCARE
• Sale Fashion & Hardware!
• Discount up to 70% OFF
• Valid until 26 June 2016
NANNY’S PAVILLON
• Special Ramadhan Menu!
• Happy to Gather with Spicy Chicken
Rice and Froyo Choco Berry
• Free Tajil*
• Valid until 07 July 2016
HANKOOK CERAMIC
• Special Ramadhan Promo!
• Promo up to 50% for Dinner Sets,
Coffee Sets & Parcels
• Valid until 10 July 2016
OPTIK MELAWAI
• Traveling 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
• Valid until 21 July 2016

PAPERCLIP
• Pre Order Now!
• Harry Potter and The Cursed Child
Part I & II
• Valid until 31 July 2016
HABB HAIR GALLERY
• School Out Promo
• Show your student ID and Get 35%
OFF every day!
• Valid until 31 July 2016

LANTAI 2
KENARI DJAJA
• Mid Season Sale!
• Discount up to 40% OFF
• Get Free Gift
• Valid until 30 June 2016
COLOURS INN & SNOOPY BABY
• Come and Join With Special Price!
• IDR 95.900 up to IDR 169.900
• All of Style! Boys and Girls!
• Valid until 30 June 2016

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

MOM & BAB
• Free Membership Card!
• Get our member card for FREE!
• With NO PURCHASE
• Valid until 30 June 2016

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

BUCCHERI
• Lebaran Sale
• Sale up to 50% OFF
• Valid until 30 June 2016
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HOKBEN
• Bento Ramadan
• Simple Set Teriyaki & ABCD Special
Price
• Valid until 30 June 2016
ES TELER 77
• Paket Berkah (Berbuka Murah)
• Gratis Teh Kotak Sosro 1 liter setiap
belanja Rp 150.000
• Valid until 15 July 2016
YOSHINOYA
• Paket Berbagi Yoshinoya!
• Hanya Rp 90.000*! Lebih Hemat Rp
46.000
• Paket Berbagi, untuk beramai-ramai
• Beli 1 untuk ber-2, Beli 2 untuk
ber-10
• Berlaku mulai 01 Juni - 31 Juli 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

Excelso
• BNI Disc 20% Min Rp 275,000 Max Rp
1,000,000 Khusus untuk kartu kredit
'Titanium,Platinim,Infinite garuda 31
Maret 2017
• Mandiri Disc 40% Min Rp 275.000 30
Juni 2016
• Standart charter Disc 50% Min Rp
275,000 discount 15% Every day only
food 28 Februari 2017
		
Old town white coffee
• Citybank Card Min Rp 150,000 Before
Tax&Service free kaya toast single
25-Juni-2016
• BRI Disc 15% Min Rp 200.000
s/d
30 September 2016
• Disc 10% dengan menggunakan
aplikasi dompetku dari indosat
s/d
30 September 2016
		
Kenny Roager Roaster
• Permata 20% Min Rp 250,000
Sampai akhir tahun 2016
• Hicard 20% Min Rp 150,000
Sampai akhir tahun 2016
• Member Goldgym 20% Min Rp
150,000 Sampai akhir tahun 2016
• Blitz Card 15% tidak ada minimum
sampai bulan juni 2016
• Centro Privillage card 20% 11 maret
2016 s/d 13 maret 2017
		
Black Canyon Coffee	
• BRI 20% S/d 30 Juni 2016
• Parkson CENTRI 10% s/d 31
Desember 2016
		
Sunny side up
• Payment pakai Debit CIMB NIAGA free
dessert(Ramen/Re jelly) Min transaksi
Rp 75,000 30-Sep-16
• Beli 1 porsi SUKIYAKI OMURICE (free
dessert+minimochi) 30-Sep-16
• Setiap transaksi berapa aja
mendapatkan member card PONTA
30-Sep-16
• Selfie chalanger,kirim foto ke
instagram dan tag sunny side up.id
(Bisa mendapatkan voucher bila
terpilih) 30-Sep-16
• Member Goldgym 10%
		

1

Dante Coffee	
• Permata disc 20%
• Member Centro 15%
Secret Recipe
• Buy 2 get 3 for any food (dine in
only)
The Coffee Bean & Tea Leaf	
• MEGA Card Disc 30% up to 50%
• T. Cash 50% hari senin, 10% selasa
s/d minggu
		
Chicken Village
• Beer Bintang buy 2 get 1

2

promo

PERIODE JUNI 2016
Carl's Jr
• Student Id Disc 10%
• Free Up size with credit card BCA
• Friday is freeday buy hawaian teriyaki
beef free hawaian teriyaki chiken
Olive House	
• Olive HouseBeer Bintang buy 2 get 1
• Disc 45% rib eye steak
•
Starbucks Coffee	
• Disc 50% untuk semua jenis minuman
semua ukuran dgn menggunakan
tumbler/mug starbucks 3-5 Juni 2016

PERIODE JUNI 2016

Pancious Pancake	
• BNI redeem 15% total transaksi Rp
200,000 12-Juli-2016
• Kartu kredit CITYBANK Pembelanjaan
Rp 350,000 dapat voucher 50.000
s/d 31 Juli 2016
•
		
Fish & Co
• ANZ Min transaksi Rp 150,000
discount 15% Every day only food
31-Desember-2016
• ANZ Buy 1 Get 1 Every
Monday only fish n chip
31-Desember-2016
• Standart charter Min transaksi Rp
250,000 discount 15% Every day only
food 30-Juni-2016
• Standart charter bank Min transaksi
Rp 250,000 discount 50% Every 15 th
only food 30-Juni-2016
• Vip member fish n co 15% every day
31-Desember-2016
		
J'CO donuts	
• Mandiri disc 30%
s/d 15 Desember
2016
• OCBC 1 lusin Rp. 50.000,- (sabtu –
minggu) s/d 30 Agustus 2016
• Permata 2 lusin Rp. 108.000,- (senin –
selasa) s/d 13 Desember 2016
• BNI 1 lusin free single, 2 lusin free 2
single s/d 30 September 2016

Roppan
• Mandiri penukaran poin fiesta
13
desember 2016
		
Haagen dazs	
• Discount 20% Min transaksi Rp
100,000 all kartu kredit BCA
14-Apr-16
• BCA card buy 1 get 1 Max transaksi
Rp 1,000,000 every Monday
27-Apr-17
• Permata Card debit/credit Disc15%
s/d 31 Desember 2016
• Disc 15% every day GFF (garuda
fiying frequent) gold/platinum s/d 31
Desember 2016
•
		
Bengawan solo
• Disc 20% CIMB NIAGA min Rp. 75.000,s/d 31 Desember 2016
• CIMB NIAGA credit/debit buy 1 get 1
23 Juni 2016
• Promo up size khusus member setiap
hari senin & selasa 1 Mei 2017
• Disc 10% khusus member 1 Mei 2017

SPECIAL OFFERS

promo
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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

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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