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Tidak terasa Summarecon Mal Serpong (SMS) yang dibuka pertama 
kali tahun 2007 memasuki tahun ke-9. Memeriahkan bertambahnya 
umur SMS, Glorious Anniversary hadir dengan identik angka 9, mulai 
dari berbagai event hingga promo menarik. Psst, ada trip ke Bali juga 

loh. Tidak ketinggalan festival tahunan adaptasi budaya Jerman dalam event 
Oktoberfest dengan kehadiran band asli Jerman, ENZI’S BLASBAND. Intip 
detailnya di rubrik Hot On SMS. 

SMSBlast bulan ini juga akan membahas kilas balik dari keseruan event 
lari perdana SMS, Serpong Green Warrior Run 2016 yang digelar beberapa 
waktu lalu dan menjadi event lari dengan obstacle pertama yang sangat 
menantang.

Jika ingin mengajak anak Anda untuk berolahraga sambil rekreasi, Scientia 
Square Park atau dikenal dengan SQP adalah pilihan tempat yang cocok. 
SQP menawarkan berbagai macam aktivitas dan fasilitas menarik seperti 
Inline Skate, Skate Park, Wall Climbing, dll. Artikel ini bisa dibaca di rubrik 
community. Ingin tahu bagaimana rasanya berada di negeri dongeng? Anda 
bisa baca di rubrik travellers yang membahas tempat-tempat yang terlihat 
persis seperti di negeri dongeng.

Jangan lewatkan ulasan mengenai Street Style ala Kendall Jenner, liburan 
ala pesepakbola professional,  dan informasi terupdate mengenai kamera 
dan smartphone terbaru dari Xiaomi yang saat ini menjadi perhatian dunia. 
Masih banyak lagi yang Anda bisa baca di SMSBlast edisi Oktober ini, 
selamat membaca!



SMSBLAST Magazine OKTOBER 20168 SMSBLAST Magazine OKTOBER 2016 9

hot on SMS

TIDAK TERASA SuMMARECOn MAL SERPOnG (SMS) yAnG DIBuKA PERTAMA KALI 

TAhun 2007 MEMASuKI TAhun KE-9. DIBuKA DI ATAS LAhAn SELuAS 110.000 M2 

DAn DIKEMBAnGKAn DALAM DuA TAhAP, SMS hADIR MEnJADI SALAh SATuS PuSAT 

BELAnJA hInGGA LIFESTyLE CEnTER PILIhAn MASyARAKAT TAnGERAnG DEnGAn 

DIBuATKAnnyA KOnSEP unIK ThE DOwnTOwn wALK. 

Ulang Tahun SMS 
Ke Sembilan

Gemilang
Tahun ini SMS tetap 

konsisten kembali berbagi 
kebahagiaan dengan 
pengunjung setianya 

dalam serangkaian event 
bertajuk “Glorius Anniversary”. 
SMS berbagi total ratusan juta 
rupiah dalam Glorious Gift 
bertema angka 9 (sembilan). 
Event ini berlangsung mulai 
tanggal 9 September hingga  
30 November 2016 mendatang. 
Merayakan usia yang ke-9 ini, 
SMS berbagi hadiah untuk para 
pengunjung SMS yang memiliki 
tanggal ulang tahun dengan 
angka 9 di periode event ini, 
berhak mendapatkan cash back 
hingga Rp 1 juta, loh. Pas untuk 
traktir teman atau keluarga.

Layaknya perayaan ulang 
tahun yang identik dengan 
kemeriahan dan aktivitas yang 
menyenangkan, SMS mengisi 
momen spesial ini dengan acara 
musik dengan mendatangkan 
musisi papan atas Indonesia. 
Sebut saja trio yang debut 
melalui covering lagu -lagu 
terkenal melalui akun Youtube, 
yaitu GAC, penyanyi cantik 
bersuara merdu ,Bunga Citra 
Lestari atau BCL hingga band 
kenamaan Barasuara.

Tidak tanggung-tanggung, 
SMS juga berbagi kebahagian 
dengan memberikan hadiah 
perjalanan ke Bali untuk  
9 pemenang beruntung dan 
menikmati penginapan eksklusif 
di Movenpick Hotel, produk 
terbaru dari Summarecon yang 
berlokasi di Jimbaran, Bali. 
Cukup mengabadikan momen 
di e-MOVEnPICK spot dan 
berbelanja minimal Rp 1 juta. 
Gampang kan?

Para top shopper juga tidak 
ketinggalan akan kecipratan 
keberuntungan di momen 
anniversary tahun ini. Untuk 
sembilan customer dengan 
pembelanjaan tertinggi akan 
mendapatkan voucher belanja 
hingga Rp 9 juta. Bahkan 
kesempatan untuk memenangkan 
Grand Prize berupa 1 unit 
BMW 218i akan semakin besar 
karena double poin disetiap 
pembelanjaan yang dilakukan 
dalam periode kali ini. Senin 
hingga Kamis pastikan Anda 
berkunjung ke SMS dan 
melakukan transaksi karena ada 
cash back hingga 99.99% dengan 
minimum belanja  Rp 900 ribu. 
Jangan lupa, syarat utama 
untuk mengikuti semua program 
ini dengan mendaftarkan diri 
menjadi member di Friendship 
Card, berlokasi di lantai dasar 
atau lantai 1, SMS. Jangan 
sampai melewatkan momen ini 
ya.
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hot on SMS

Dalam misi 
Summarecon untuk turut 
melestarikan budaya 
dalam setiap event 

yang digelarnya, SMS konsisten 
menggelar event dengan latar 
belakang budaya, contohnya 
Festival Kuliner Serpong sebagai 
salah satu upaya SMS dalam 
menjaga kekayaan kuliner 
daerah-daerah di tanah air. 
Tidak hanya budaya lokal, sebagai 
ajang pengunjung mengenal 
lebih dekat budaya dari suatu 
negara, SMS mengadaptasi tradisi 
negara Jerman dan menghadirkan 
festival Oktoberfest yang tahun 
ini memasuki tahun ke-10, 
digelar pada tanggal 28 Oktober 
mendatang di area Broadway, 
Downtown Walk. 

Octoberfest sendiri merupakan 
salah satu event terbesar di 
dunia dan sangat ditunggu oleh 
masyarakat yang turut merayakan 
event ini. SMS yang berlokasi di 
kota Tangerang menjadi spot yang 
sangat strategis karena dikelilingi 
beberapa universitas internasional 

seperti Swiss German University, 
UPH, Binus Internasional, hingga 
UMN. Daerah Tangerang juga 
dikenal sebagai wilayah yang 
menjadi pilihan lokasi tempat 
tinggal oleh expatriat-expatriat luar 
seperti dari daerah Jerman, Austria 
bahkan Swiss. 

Tahun ke tahun, 
SMS berinovasi 
untuk membawa 
keistimewaan dan 
otentik Oktoberfest 
khas Jerman untuk 
dapat dirasakan 
pengunjung 
SMS. Makanan 
khas Jerman, bir 
kualitas lokal 

dan internasional hingga Enzi’s 
Blasband, band Jerman otentik 
yang memiliki sertifikat asli 
sebagai pengisi festival tahunan 
ini di negara asalnya diterbangkan 
langsung untuk menyemarakkan 
festival tahunan ini.  

Semua keseruan ini dapat dinikmati 
pengunjung hanya dengan membeli 
invitation early bird hingga         
21 Oktober 2016 seharga           
Rp 360 ribu. Harga normal senilai 
Rp 450 ribu. Untuk yang menyukai 
cita rasa bir impor bisa menambah 

Rp 175 ribu dan 
juga mendapatkan 
topi otentik event 
ini. Reservasi 
bisa dilakukan di 
The Barrels yang 
berlokasi di area 
Downtown Walk atau 
menghubungi (021) 
5460888 ext. 769. 

Melengkapi event 
ini, digelar juga Beer 
Expo di lobi Broadway 
mulai tanggal 
20 - 30 Oktober 

2016 dengan menghadirkan 
produsen-produsen bir lokal dan 
internasional. Pengunjung diberikan 
kesempatan mencicipi cita rasa bir 
dan mengenal lebih jauh minuman 
satu ini. Raise your glassess and 
Prost It!

Mengenal Lebih Dekat Festival 
Oktoberfest Khas Jerman
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LAST EVENT

Dewasa ini tren gaya hidup sehat menjadi lifestyle baru untuk beberapa 
kaum urban perkotaan dan beberapa daerah penyangga lainnya. 
Banyak orang melakukan aktivitas olahraga, seperti: bersepeda, berlari 
ataupun sekedar jalan sehat setiap pagi sebelum beraktifitas atau 
sore setelah selesai aktifitas sehari-hari semata-mata untuk tetap fit 
atau menjadi ajang berkumpul bersama teman. Melihat tren tersebut, 
Summarecon Mal Serpong (SMS) memanfaatkan momentum yang ada 
dan menghadirkan event yang ditunggu para runners - sebutan untuk 
penggemar olahraga lari. 

Event ini menjadi event lari 
pertama di Tangerang yang 
mengusung konsep rintangan 
atau obstacle sebagai 

tantangan bagi para runners.

Serpong Green Warrior Run 
2016 atau bisa disingkat SGWR 
menjadi rangkaian dari acara 
tahunan Festival Kuliner Serpong 
(FKS) 2016, hasil kerjasama SMS 
dengan pengembang terpercaya di 

kawasan Tangerang, Summarecon 
Serpong. SGWR merupakan 
adaptasi dari Jakarta Wine & 
Cheese Run yang diadakan oleh 
Mal Kelapa Gading (MKG) dan 
Summarecon Kelapa Gading yang 
sukses dilaksanakan pada event 
tahunan Jakarta Fashion & Food 
Festival. Dengan konsep yang 
unik, SGWR dipastikan memberikan 
ambience dan tantangan tersendiri 
bagi pelari profesional atau 

penggemar lari di Indonesia. 

Event ini terbukti diminati para 
pelari karena keunikan yang 
ditawarkan mulai dari hadiah total 
ratusan juta rupiah hingga trip 
mengikuti Fujisan Marathon di 
Jepang, terlihat dari antusias yang 
tinggi saat pendaftaran dimulai. 
Apalagi area lari dengan jarak 
hingga 10 kilometer berada di 
kawasan yang terjamin bebas dari 

polusi. Semua peserta dari berbagai 
kalangan dan usia diperkenankan 
untuk mengikuti acara ini. Tidak hanya 
warga negara Indonesia, warga negara 
asing juga antusias mendaftarkan diri 
dalam event ini. Terdiri 3 kategori jarak 
tempuh, 10K, 5K, dan 1,2K (khusus 
anak-anak usia mulai 5 - 10 tahun) 
serta lari dengan obstacle khusus 
jarak 10K dan 5K. Runners yang sudah 
mendaftarkan diri diijinkan untuk 
mencoba latihan di area obstacle atau 
di area Scientia Square Park (SQP) 
untuk memaksimalkan performa saat 
hari H.

Obstacle yang disediakan dirancang 
dengan matang dan penuh 
pertimbangan karena diharapkan dapat 
menguji ketahanan stamina tubuh 
peserta serta tentunya mengandung 
unsur fun. Dibagi menjadi 4 jenis, 
Warrior on Tyres berupa tumpukan 
ratusan ban; Warrior Jump, kolam 
lumpur dengan deretan barrier, Warrior 
Squat berupa jaring paranet setinggi 
pinggang orang dewasa yang dilewati 
dengan posisi squat, Warrior Balance 
Beam balok titian tipis diatas kubangan 
lumpur. Semua obstacle ini sukses 
menghadang pelari dengan tingkat 
kesulitan cukup berat karena otomatis 

Senyum Bangga 
PeSerta di gariS 
FiniSh
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LAST EVENT

memperlambat speed pelari. 
Obstacles yang paling menantang 
yaitu Warrior On Challenge. 
Runners kategori 10K diwajibkan 
melewati 3 obstacle sekaligus, 
Warrior on Tyres, Warrior Jump, 
Warrior Squat secara berurutan. 
Tantangan ini menuntut pelari 
untuk memiliki ketangkasan, 
kekuatan, dan daya tahan fisik 
yang mumpuni untuk bisa melewati 
rintangan dengan sempurna dan 
waktu terbaik. 

Pendaftaran yang digelar via 
online pada website www.sgwrun.
com atau datang langsung di 
Food Temptation lt.2, SMS dan 
MKG mulai tanggal 15 Juli hingga       
28 Agustus 2016 disambut antusias 
yang tinggi, hingga akhirnya 
pendaftaran diperpanjang sampai 
tanggal 4 September 2016. Para 
peserta mendapatkan race pack 
yang diambil 4 hari menjelang 

hari H berupa eco bag, kaos 
Under Armour dan BIB number. 
Untuk kategori obstacle, chip 
computer diberikan berupa gelang 
yang digunakan di bagian kaki 
untuk mencatat waktu pelari agar 
terekam sistem. 

Digelar pada tanggal                  
11 September yang lalu, SGWR 
sukses menorehkan senyum 
di wajah para Green Warrior - 
sebutan untuk peserta - ketika 
mereka berhasil mencapai garis 
finish dengan waktu terbilang 
cepat. Mulai pukul 05.00 dini hari 
peserta SGWR sudah mulai tampak 
memenuhi lokasi, hal ini dilakukan 
mengantisipasi keterlambatan 
karena ada beberapa akses jalan 
yang ditutup untuk kebutuhan 
lintasan lari. Tepat pukul 06.00 
WIB para pelari dengan kategori 
10K yang sebelumnya diajak 
pemanasan ringan dan doa 

bersama, resmi memulai lomba. 
Dilanjutkan dengan kategori 5K 
dan 1,2K. Dimenit ke 32 peserta 
pertama bernama Stephen 
Mungathia Nkubita, pelari 
kewargaan Kenya berhasil melewati 
garis finish dan mengukuhkan tahta 
untuk menjadi salah satu peserta 
terbang ke Jepang.

Disusul pelari wanita kategori 
10K bernama Susan Jemutai 
Kosgei di menit ke 36. Sebanyak                 
2 pelari kategori 10K obstacle yang 
memasuki garis finish menyusul 
para pelari kategori speed tanpa 
obstacle yaitu Wilder Carolis 
kewarganegaraan Kenya dan 
Novita Andriyani kewarganegaraan 
Indonesia. Total 6 orang peserta 
dari kategori 10K berhasil 
mendapatkan tiket menuju Jepang. 
Dua orang ditentukan melalui 
undian untuk pelari dengan waktu 
terbaik. Terpilih Benny Maulana 

dan Absaria Sinaga, melengkapi 
4 pelari dengan waktu tercepat 
sebelumnya. Selain perjalanan 
ke Jepang, para pemenang juga 
mendapatkan hadiah jutaan rupiah 
berupa uang kas, voucher belanja 
hingga pin emas dari sponsor yang 
diserahkan langsung oleh Bapak 
Soegianto Nagaria selaku Direktur 
Summarecon dipanggung Broadway 
pukul 10.00 pagi. Selain pemenang 
di kategori 10K, SMS juga 
memberikan apresiasi kepada para 
best timing untuk kategori lari 5K 
dan 1,2K berupa 3 orang tercepat 
mendapatkan paket hadiah medali 
emas, perak dan perunggu dan 
total hadiah uang kas dan voucher 
belanja jutaan rupiah.

Selamat kepada para pemenang 
yang akan berjuang di Fujisan 
Marathon bulan November ini. 
Nantikan SGWR dengan tantangan 
lebih seru lagi di tahun depan. 
Pastikan Anda jangan sampai 
ketinggalan event Serpong Green 
Warrior Run, let run and keep a 
wonderful life.
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in style

Hai K-Pop lovers! Korean wave atau demam budaya 
Korea sedang marak menyebar di kalangan anak 
muda sekarang ini. Berawal dari kecintaan akan 
drama Korea hingga tampan dan cantiknya para 
musisi negara Ginseng ini. Tidak ketinggalan, 
fashion Korea juga turut dilirik. Gaya berpakaian 
Korea mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga 
sangat mudah untuk mengenali orang yang 
suka berpakaian ala Korea. Gaya Korea ini bisa 
bermacam-macam, mulai dari formal, casual, semi 
formal, hingga minimalis.

Trend K-Pop yang beberapa 
tahun ini melanda 
Indonesia memang 
tidak bisa dipungkiri 

mempengaruhi para wanita 
untuk mengikuti budaya mereka. 
Dengan kesan simple namun 
eye catching, gaya Korea ini 
sangat diminati dan mudah untuk 
diterapkan. STAR Department 
Store yang memiliki outlet 
di tiga mal besar, yaitu Mal 
Kelapa Gading, Summarecon 
Mal Serpong dan Summarecon 
Mal Bekasi, secara eksklusif 
menampilkan koleksi terbaru dari 
TWANG2.

TWANG2 merupakan brand 
fashion dari salah satu negara 
yang menjadi pusat mode di 
Asia, Korea Selatan. Dengan 
mengusung konsep K-Urban 
style, TWANG2 mampu 
memenuhi kebutuhan fashion 
di kalangan wanita modern saat 
ini. Beberapa waktu yang lalu, 
koleksi terbaru resmi dirilis oleh 
STAR Department Store pada 
pagelaran fashion show dalam 
event tahunan, Jakarta Fashion 
and Food Festival 2016. TWANG2 
menghadirkan konsep baru dalam 
tren berbusana batik di Indonesia. 
Kolaborasi antara batik khas 
Pekalongan yang didesain khusus 
oleh desainer Korea memberikan 
nuansa berbeda khas Korean 
style di setiap detailnya. 

Salah satu trend yang ditampilkan 
oleh TWANG2 adalah koleksi 
dress minimalis namun cantik 
untuk para wanita-wanita 
muda, tentunya dengan bahan 
berkualitas. Dengan konsep 
design yang lebih kekinian 
dengan warna cerah pastinya 
mampu meningkatkan rasa 
percaya diri penggunanya. Koleksi 
ini sangat cocok untuk dikenakan 
dalam acara-acara pesta maupun 
santai. Padukan dress ini 
dengan make up simple, tatanan 
rambut atau hair do sederhana, 
sepatu hingga aksesoris untuk 
mempercantik looks Anda. 

Dress Up  Like   Korean 
with Twang2
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Kendall 
Jenner

in style

Tampil rebel namun tetap stylish dan 
terkesan mahal? Wajib contek gaya 

model satu ini.  

Street Style AlA 

S
iapa yang tidak terpesona atau 

bahkan iri melihat kecantikan 

model cantik yang berusia 

20 tahun ini, Kendall Jenner. 

Sebagai model, tentunya apapun yang 

dikenakan Kendall selalu jadi perhatian. 

Seperti selera fashion Kendall yang 

banyak menginspirasi perempuan 

modern saat ini. Sebagai seorang 

model tentunya Kendall terbiasa 

menggunakan busana dengan model, 

brand, atau designer ternama yang dapat 

mengalihkan perhatian banyak orang. 

Namun ternyata Kendall lebih menyukai 

gaya casual pada busana kesehariannya. 

Diwaktu luangnya Kendall lebih 

memilih pakaian potongan santai untuk 

kesehariannya, seperti saat jalan dengan 

sahabatnya dan keluarganya wanita 

cantik ini sering terlihat menggunakan 

jeans. Selain ciri khasnya yang 

sering terlihat dengan busana 

all black dan oversized outer, 

ternyata Kendall mengakui 

bahwa pakaian favoritnya 

perpaduan celana jins dan 

kaos santai suka dipadukan 

dengan high heels atau 

sneakers untuk terlihat 

lebih chic. 

Style Kendall ini terlihat 

maksimal walau hanya 

berdandan sederhana. 

Model dengan tinggi 178 

cm dan tubuh semampai 

tentunya membuat jeans 

yang dikenakan terlihat 

sangat indah melekat 

dikaki jenjangnya. 

Kendall sering 

mengkombinasikan 

sepatu boots atau 

sneaker dengan bawahan 

jeans model skinny, 

repped jeans atau 

legging berbahan kulit 

berpadu atasan kaos 

polos warna monokrom 

dengan jaket kulit atau kemeja 

chambray lengkap dengan 

aksesorisnya. Kendall suka 

berkreasi dengan menambahkan 

sesuatu yang merupakan ciri 

khasnya misalnya dengan 

menambahkan tas berwarna 

menyala untuk menarik perhatian. 

Bentuk tubuh indah membuat 

tampilan casual dengan tambahan 

aksen yang menjadi ciri khas 

membuat Kendall terlihat sangat 

sempurna dan energik ya. 
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LOKASI: PANCIOUS PANCAKE, SUMMARECON MAL SERPONG

KEN 5
Jacket by Star Department Store

Pants and Shirt by Centro Department Store

3GLEy 
Top and Skirt by Centro Department Store

Accessories by Stylish’s Own

LOKASI: OLIVES HOUSE, SUMMARECON MAL SERPONG

"OCTOBER IS ABOUT TREES 
REVEALING COLORS 
THEY'VE HIDDEN ALL YEAR. 
PEOPLE HAVE AN OCTOBER AS WELL" 
- JM STORM -
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LOKASI : THE WINE PLACE, SUMMARECON MAL SERPONG

GLEy4
Top and Cullote Pants by Centro Department Store
Accessories by Stylish’s Own

KEN4
Jacket by Star Department Store
Pants by Centro Department Store

PHOTOGRAPHER : ELY RICARDO
MAKE UP ARTIST : JULITA TAN
STYLIST  : RAY HAFID
MODELS  : KEN KAI DAN GLEY 

“A fine beer mAy be judged
 with only one sip, 
but it’s better to be 
thoroughly sure.” -
- CzeCh proverb -
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LOKASI : OLIVES HOUSE, SUMMARECON MAL SERPONG

GLEy 5
Outer and Jumpsuit by Centro Department Store
Accesories by Stylish's Own

KEN 6
Shirt and Suit 
by Centro Department Store
Pants and Watch by Model’s OwN

GLEy 5
Dress by Centro Department Store
Accesories by Stylish's Own

5KEN
Sweater by Star Department Store

 Pants by Centro Department Store

"STRENGHT DOES NOT COME FROM 
PHYSICAL CAPACITY. IT COMES FROM 
AN INDOMITABLE WILL" 
- MAHATMA GANDHI -

AN ANNIVERSARY IS A TIME TO 
CELEBRATE THE JOYS OF TODAY, THE 
MEMORIES OF YESTERDAY, AND THE 

HOPES OF TOMORROW.
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LOKASI: THE WINE PLACE, SUMMARECON MAL SERPONG LOKASI: FISH & CO, SUMMARECON MAL SERPONG

GLEy4
Top by Centro Department Store
Pants and Accesories by Stylish's Own

GLEy5
Dress by Pink Sugar

Shoes by Model’s Own

KEN4
Shirt by Star Department Store

Jacket and Pants by Centro Department Store

KEN5
Sweater by Centro Department Store
Pants and Shoes by Model’s Own

"LAUGHTER IS TIMELESS, IMAGINATION 
HAS NO AGE AND DREAMS ARE 
FOREVER"
- WALT DISNEY-
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taste the food

Jarang dapat kita temui restoran yang menyajikan makanan ala Jerman asli seperti dari negara 
asalnya. Apalagi yang diolah langsung oleh “mama”. Maksudnya disini yaitu masakan rumahan 

yang umumnya di buat oleh seorang ibu untuk di sajikan kepada keluarganya.

RestoRan otentik 
Jerman ala Mama

S
ekarang tidak perlu sampai 
ke Jerman karena MAMA’S 
German Restaurant & 
Bar siap memuaskan 
rasa penasaran Anda. 

Hadir di kawasan Tangerang, 
tepatnya di Downtown Walk 
Summarecon Mal Serpong (SMS), 
MAMA’S German Restaurant and 
Bar menjadi restoran dengan ciri 
khas makanan tradisional Jerman 
hasil olahan sendiri. Ciri khas 
MAMA’s yaitu olahan paha babi 
panggang, bratwurst, masakan khas 
Mediteranian hingga lokal. 
Sejak tahun 1983, MAMA’s 
German Restaurant and Bar 
menjamin kualitas yang baik 
dalam memproses daging dan 
produk makanannya karena diolah 
secara profesional dengan standar 
internasional. Pertama kali dibuka di 
Legian, Bali. Dimiliki oleh Reinhold 
Jantzen, keturunan Jerman yang 
tinggal lama di Bali. Tempat ini 
dipilih karena merupakan tempat 
wisata terkenal dan dikunjungi 
banyak turis-turis asing.

Dengan kisaran harga mulai dari 
Rp 15 ribu - 280 ribu, pengunjung 
dapat mencicipi kelezatan menu 
ala Jerman dengan berbagai 
pilihan. Menu rekomendasi yang 
harus dipesan ketika berkunjung ke 
restoran ini yaitu MAMA’s Bavarian 
Pork Knuckle dengan berat hingga 
1.000 gram, dipanggang hingga 
empuk dan garing dalam waktu 
bersamaan, disajikan dengan pilihan 
side dish berupa olahan kentang, 
kol merah dan acar kol ala Jerman. 
Untuk mencicipi menu ini, Anda 
akan dikenakan charge Rp 260 ribu 
per porsi.

Pilihan salad segar, sup, burger, 
ayam panggang, olahan ikan, pizza 
hingga pasta juga bisa menjadi 
alternatif dari restoran ini. Masakan 
spesialis Jerman juga ditawarkan 
untuk Anda yang merasa ingin 
mengetahui cita rasa asli Jerman. 
Meat Loaf Bavarian style, Roasted 
Pork Kulmbach Style, Pork Kassler 

Berlin Style, MAMA’s Beef Goulash, 
atau Slow Barised Beef Rouladen 
Mecklenburger Style. Semua menu 
ini disajikan menggunakan daging 
babi dan sapi ditambah side dish 
pelengkap seperti Bread Dumpling, 
Pan Fried Potato, French Fries, 
Mashed Potato, Spaetzle, Potato 
Wedges, Parsley Boiled Potato atau 
bisa juga dengan nasi.

Belum kenyang?  Anda bisa 
mencoba memesan Sosis Family 
Platter yang terdiri atas 3 sosis 
daging sapi Krainer dengan keju,    
2 sosis daging babi Thuringer, 1 
sosis ayam siput, 2 sosis Debrecener 
ditambah dengan kentang goreng. 
Untuk pilihan soup kettle terdapat 
Goulash Soup, Tomato Soup dan 
Potato Cream Soup yang disajikan 
dengan potongan sosis Jerman. 

MAMA’S German Restaurant & Bar 
memiliki konsep yang sesuai dengan 
lingkungan Jerman yang nyaman, 

ditambah dengan ornamen meja 
dan kursi yang terbuat dari bahan 
kayu beserta dengan lukisan-lukisan 
unik menghiasi dinding di dalam 
restoran. Selain itu, penggunaan 
kualitas bahan yang segar oleh 
MAMA’S German Restaurant & Bar 
membuat pengunjung tidak ragu 
untuk memilih restoran ini sebagai 
tempat berkumpul dan makan 
bersama teman dan keluarga. 

Tertarik untuk mencicipi kelezatan 
dari menu makanan di MAMA’S 
German Restaurant & Bar? Hadir 
di area Downtown Walk SMS yang 
buka setiap hari. Atau Anda juga 
bisa mencicipi menu ala MAMA’s 
lengkap dengan suasana otentik 
festival tahunan Jerman di event 
akbar SMS yaitu Oktoberfest 2016 
yang akan digelar pada 28 Oktober 
2016 di area Broadway, Downtown 
Walk. Reservasi sekarang juga di 
The Barrels atau The Wine Place, 
SMS.
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Siapa yang tidak mengenal jenis minuman satu ini. Bir atau beer menjadi jenis minuman paling 
banyak dikonsumsi di dunia bahkan menjadi primadona dalam golongan minuman beralkohol 
karena kandungan alkoholnya yang cukup ringan sekitar 4% - 6% namun menyegarkan. 

B
ir hadir cukup lama 

di dunia, diperkirakan 

menjadi minuman 

tertua di dunia karena 

ditemukan sekitar tahun 5.000 SM 

dalam sejarah tertulis Mesir Kuno 

dan Mesopotamia. Diproduksi 

melalui proses fermentasi bahan 

berpati namun tanpa disuling. 

Proses ini disebut dengan 

brewing. Bir kemudian diproduksi 

secara komersial mulai tahun 

1.200 Masehi di suatu daerah di 

negara Jerman. Terdapat lebih 

dari 20.000 merk bir di seluruh 

dunia yang diolah dalam 180 cita 

rasa mulai dari bir keras atau ales, 

lagers, pilsner atau bir hitam, bir 

pahit, cream ales hingga iced 

beers.

Summarecon Mal Serpong atau 

SMS menjadi salah satu mal 

yang memiliki house of beer 

di kawasan Tangerang lewat 

The Barrels. Bar dengan menu 

utama bir ini hadir menjadi 

salah satu tenant di SMS yang 

berlokasi di area Downtown Walk. 

Menyediakan beragam jenis dan 

merk bir dari yang sudah tidak 

asing terdengar di telinga hingga 

koleksi bir asing dari berbagai 

negara. The Barrels memberikan 

pilihan ukuran untuk pecinta bir 

mulai dari small glass, medium 

glass, big glass, pitcher hingga 

barrel. 

Terdapat banyak brand bir impor 

yang ditawarkan disini seperti 

Carlsberg, Erdinger, Guinness, 

Smirnoff Ice, San Miguel, 

Corona hingga Heineken. Tidak 

ketinggalan Kilkenny, salah 

satu brand bir dari Irlandia 

dan termasuk dalam kategori 

red beer. Selain itu The Barrels 

juga memiliki Erdinger, jenis bir 

terkenal asal Jerman, dengan 4 

macam pilihan, yakni Pikantus, 

Kristall, Dunkel, dan Weissbier 

dengan citarasa masing-masing. 

Tidak ketinggalan bir-bir jenis 

lokal juga tersedia di sini mulai 

dari Mansion House, Aneka Bir 

Bintang, Bali Hai, dan Bir Angker. 

The Barrels kurang lebih memiliki 

20 jenis koleksi bir yang dapat 

dinikmati oleh pecinta bir. Untuk 

harga The Barrels membandrol 

setiap minumannya mulai          

Rp 35.000,- hingga Rp 450.000,-.

The Barrels menjadi salah satu 

tenant yang terlibat penuh 

dalam event tahunan SMS yaitu 

Oktoberfest yang digelar tanggal 

28 Oktober mendatang. The 

Barrels menjadi partisipan yang 

menyediakan kebutuhan bir dalam 

event tersebut mulai menyediakan 

bir lokal hingga bir internasional 

untul memeriahkan event akbar 

tersebut. Reservasi untuk hadir 

di event Oktoberfest juga dapat 

dilakukan di The Barrels datang 

langsung atau melalui telepon di 

021 - 5460 888 ext 769. 

Untuk pecinta bir yang ingin 

mencicipi berbagai jenis bir dapat 

berkunjung ke The Barrels, buka 

mulai pukul 10.00 - 24.00 WIB 

di weekdays dan hingga pukul   

03.00 WIB di weekends.
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si kecil
 berlibur

Tips membawa

Membawa anak berlibur yang jauh kadang membuat 
beberapa orang tua menjadi khawatir. Sebenernya 
membawa anak saat ingin berlibur adalah hal 
mengasyikkan dan menjadi pengalaman baru. Apalagi 
jika ingin berlibur ke Eropa, banyak tempat yang 
menyenangkan. Dan orang tua harus mempersiapkan 
segala kebutuhannya untuk berlibur, khususnya dengan 
jarak yang cukup jauh agar liburan terasa nyaman dan 
menyenangkan.
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Berikut beberapa hal yang harus 

disiapkan dan diperhatikan ketika 

membawa si kecil berlibur :

PERSiAPAN 
DOKuMEN
Beberapa tahun 

belakangan ini 

untuk melakukan 

perjalanan jauh 

khususnya ke 

Eropa, anak 

harus memiliki 

pasport dan 

visa sendiri, 

tidak seperti 

tahun-tahun sebelumnya bisa ikut 

dalam pasport orang tua. Dan yang 

terutama adalah Tiket. Orang tua 

sebelum melakukan perjalanan 

harus mengurus segala keperluan 

dokumen si kecil,  agar bisa 

melakukan perjalanan dengan 

aman dan tenang.

BABy CARRiER AtAu 
StROLLER
Barang ini sangat diperlukan 

jika sedang bepergian bagi 

pasangan yang masih memiliki 

baby, khususnya saat sedang 

berlibur. Baby Carrier dan 

Stroller sangat  membantu 

kenyamanan saat berlibur, anak 

bisa merasa nyaman dan orang 

tua pun tidak cepat lelah karena 

harus menggendong anak selama 

berjalan-jalan. Stroller  yang bisa 

dibawa saat berlibur adalah stroller 

khusus traveling 

yang memiliki 

berat  yang 

ringan dan bisa 

di lipat, sehingga 

memudahkan 

untuk dibawa 

kemana-mana.

VitAMiN DAN OBAt-
OBAtAN
Selama berlibur tentu kita ingin 

kondisi tubuh si kecil selalu 

sehat dan tetapi vit. Oleh 

karena itu orang tua harus 

menyiapkan vitamin untuk 

menjaga daya tahan tubuh si 

kecil yang mudah lelah karena 

melakukan perjalanan panjang. 

Obat-obatan pribadi  juga 

menjadi hal yang sangat 

penting, suhu dan cuaca 

yang berbeda dengan 

Indonesia memicu badan 

mudah terserang 

penyakit. Dan di negara 

tujuan, belum tentu 

memiliki persediaan 

obat seperti yang biasa 

di konsumsi.

MAiNAN
Menjaga mood si kecil saat berlibur 

sangatlah penting. Terkadang 

anak kecil bisa tiba-tiba menangis 

karena mood nya yang sedang 

tidak baik atau ia merasa bosan 

dengan suasana sekitarnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut 

mainan kesayangan si kecil bisa 

menjadi senjata andalan untuk 

menenangkannya. Orang tua bisa 

memilih mainan mana yang lebih si 

kecil sukai dan bisa membuat mood 

nya kembali baik.

PAKAiAN
Pakaian juga 

menjadi hal 

yang utama 

diperlukan saat 

berlibur. Bukan hanya membawa 

pakaian secukupnya seperti biasa 

berpergian. Ketika membawa si 

kecil berlibur jauh seperti ke Eropa, 

orang tua harus menyiapkan baju 

yang cukup banyak, jangan sampai 

si kecil kekurangan baju apalagi 

jika memiliki anak yang super aktif. 

Selain baju untuk ganti, pakaian 

seperti jacket, syal, alas 

kaki sangat diperlukan dan 

juga perlengkapan pakaian 

lagi yang menyesuaikan 

dengan suhu dan cuaca 

di sana.

PERLENGKAPAN
Keperluan lainnya saat berlibur 

dengan si kecil juga masih banyak 

lagi, seperti popok,perlengkapan 

untuk susu si kecil, snack yang 

cukup dan perlengkapan P3K untuk 

antisipasi.

Itulah beberapa tips atau keperluan 

untuk membawa si kecil berlibur. 

Jangan takut untuk membawa anak 

Anda berlibur. Karena kebersamaan 

bersama keluarga adalahhal 

terbaik.
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Let's WorkOut 

Ruang lingkup anak menjadi 
hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan, seperti 
lingkungan bermain dan 
belajar karena menjadi salah 
satu faktor penting dalam 
perkembangan psikologis 
anak. Tentunya ketika sang 
anak bermain, orang tua 
harus memperhatikan dan 
memastikan apakah hal yang 
dimainkan anaknya baik atau 
tidak baik untuk dilakukan. hal 
tersebutlah yang belakangan 
membuat orang tua jadi lebih 
protektif kepada anaknya. 

Olahraga 
Menyenangkan

UntUk Si kecil

Ketakutan akan pergaulan 
anak menyebabkan 
orang tua lebih memilih 
untuk mengurung 

anaknya dirumah dari pada 
bermain diluar rumah. 
Hal tersebut pastinya 
membatasi ruang anak 
untuk tumbuh dan 
berkembang dengan 
lingkungan sosialnya. 
Dampaknya anak jadi 
tidak akrab dengan 
lingkungan dan teman - 
teman sekitar, anak akan 
menjadi individualis. 

Perlu di ketahui sebenarnya 
saat anak bermain, ia berarti 

juga sedang bersosialisasi dengan 
temen - temannya, belajar tentang 
lingkungannya. Bukan hanya itu, 
biasanya anak akan berkeringat 
ketika ia bermain dengan temen - 
temannya. Ini berarti tanpa disadari 
anak - anak sedang bermain dan 
berolahraga dalam waktu yang 
bersamaan. 

Orang tua biasanya lebih fokus 
pada kemajuan akademik sang 
anak di sekolah. Bahkan anaknya 
dilibatkan untuk mengikuti 
beberapa kursus. Padahal bukan 
hanya kemajuan akademik anak, 
olahraga juga sangat penting untuk 
kesehatan dan kebugaran anak. 

Berdasarkan penelitian di 
Inggris tahun 2014, anak-anak 
yang mengalami obesitas terus 
meningkat hingga 19,1% di usia  
10-11 tahun. Sangat penting 
dimulai sejak dini mengajarkan 
anak-anak bermain di luar 
dan melakukan kegiatan fisik. 
Olahraga adalah kunci utama yang 
dibutuhkan anak Anda untuk tetap 
sehat secara fisik dan mental. 
Menurut studi yang dilakukan di 
University of South Carolina dan 
Pennsylvania State University pada 
tahun 2013, berpartisipasi dalam 
olahraga beregu memiliki pengaruh 
yang konsisten dan signifikan 
pada nilai sekolah – termasuk 
kesempatan lebih di tingkat 
pendidikan tinggi.

Hal tersebut seharusnya menjadi 
perhatian para orang tua untuk 
menawarkan kegiatan fisik yang 
menarik untuk anak, agar anak 
tertarik untuk melakukannya. 
Selain itu perhatian khusus juga 
harus diberikan orang tua, karena 

tidak semua jenis olahraga bisa 
dilakukan anak. Biasanya olahraga 
yang dilakukan anak adalah 
olahraga yang dapat membantu 
meningkatkan fleksibilitas, dan 
membuat otot-otot sendi mudah 
bergerak secara penuh. 

Anda tidak perlu khawatir, 
karena ada tempat yang tepat 
yang bisa jadi referensi anda 
mengenalkan dunia olahraga 
yang menyenangkan. Gold’s Gym 
memperkenalkan Born to Move, 
sebuah program fitness unik 
dan inspiratif untuk anak usia 
8 – 12 tahun dan 13-16 tahun. 
Menggabungkan musik, 

games, dan 

gerakan seru dari kelas GGX seperti 
dance, martial arts, dan yoga, 
Born to Move memotivasi anak 
untuk jatuh cinta dengan dunia 
fitness dan membangun pola hidup 
aktif dan sehat sedini dengan 
pendekatan yang menyenangkan. 

Untuk Anda yang ingin mengajak 
anak Anda mengikuti program Born 
To Move kini tersedia di Gold’s Gym 
Summarecon Mal Serpong yang 
berada di area Downtown Walk. 
Olahraga yang menyenangkan, 
mudah dilakukan anak - anak dan 
hal yang paling penting, anak - 
anak Anda akan lebih aktif dalam 
kegiatan sosial dengan teman 
temannya. 
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MOVIES ON OctObEr 2016 MOVIES ON OctObEr 2016

Mengambil setting empat 

tahun setelah petualangan 

di film pertama. Jack 

Reacher (Tom Cruise) kembali 

ke markas dari unit ia dulu 

bekerja. Namun disana, 

ia dituduh terlibat atas 

pembunuhan yang terjadi 

16 tahun yang lalu. Ia 

juga menemukan bahwa 

atasannya terdahulu, Susan 

Turner (Cobie Smulders), ditangkap 

atas tuduhan pengkhianatan.

Yakin bahwa atasannya tidak 

bersalah, Jack berniat untuk 

membebaskan Susan dari penjara, 

dan mengungkap kebenaran 

dibalik konspirasi pemerintah yang 

melibatkan mereka. Dalam pelarian, 

Jack baru mengetahui kalau ia 

hanyalah bagian kecil dari sebuah 

rahasia besar, yang berhubungan 

dengan masa lalunya.

OuiJA 2 : ORiGiN OF EViL

MiDDLE SChOOL: thE WORSt yEARS OF My LiFE

Rachel (Emily Blunt) seorang wanita 

cantik yang telah bercerai dengan 

suaminya. Suatu hari Rachel yang 

ingin pergi ke London menggunakan 

kereta, ia melewati rumah lamanya 

yang masih ditinggali oleh mantan 

suaminya Megan (Haley Bennett) yang 

tinggal bersama istri barunya Scott 

(Luke Evans). Namun Rachel melihat 

sesuatu yang aneh terjadi, dia tampak 

sedikit terkejut dan merasa marah. 

Keesokan harinya dia bangun dalam 

keadaan mabuk, berbagai luka dan 

memar tapi ia tidak mengingat apa 

yang terjadi pada malam sebelumnya. 

Yang dirasakan adalah sesuatu yang 

buruk telah terjadi. Ketika adanya 

laporan televisi, bahwa Megan 

Hipwell menghilang. Rachel mencoba 

menginvestigasi kasus dan mencari 

tahu apa yang terjadi dengan Megan. 

Dan mengungkap pembunuhan itu, 

Rachel harus menjadi saksi karena ia 

menyaksikan pembunuhan tersebut. 

Dapatkah Rachel memecahkan misteri 

ini? 

thE GiRL ON thE tRAiN

Film “Ouija 2 (2016)” merupakan 

sekuel dari film Ouija pertama. Papan 

Ouija merupakan papan kayu yang 

berisi angka, huruf dan simbol, yang 

bisa digunakan untuk berkomunikasi 

dengan arwah orang yang sudah 

meninggal. Pada film pertama mereka 

memanggil arwah Debbie untuk 

mengetahui penyebab kematianya. 

Dan pada film Ouija yang ke dua ini 

mereka memanggil arwah ayahnya 

Basso yang baru saja meninggal 

dunia. Tetapi tanpa mereka sadari, 

mereka juga memanggil arwah jahat 

di papan Ouija yang sedang mereka 

mainkan. Tanpa disadari permainan 

mereka membawa malapetaka hingga 

putri bungsunya (Doris) mengalami 

kesurupan roh jahat. Mereka sangat 

ketakutan dan berharap bisa 

mengembalikan kembali roh jahat 

ke tempat asalnya. Namun usaha 

mereka selalu gagal. Nyawa mereka 

pun menjadi incaran dari makluk jahat 

yang tak sengaja mereka panggil. 

Seorang remaja bernama Rafe 

Khatchadorian yang tinggal dirumah 

dengan dikelilingi banyak masalah. 

Ayah angkatnya selalu menghukum 

dirinya disaat ibunya sedang tidak 

di rumah. Namun Rafe harus 

melanjutkan sekolahnya ke sekolah 

menengah atas di Petterson Amerika 

Serikat. Padahal Rafe memiliki 

rencana brilian bila dirinya tidak 

bersekolah di tahun ini. Sejak SD 

Rafe sudah tidak menyukai sekolah 

dan program R.A.F.E yang dibuatnya 

bersama temannya Leonardo 

sebenarnya merupakan program yang 

buruk. Akhirnya, Rafe dan Leonardo 

berusaha membuat onar agar segera 

dikeluarkan dari sekolahnya. Apakah 

dia harus melanjutkan kenakalannya 

atau harus bersedia mematuhi segala 

peraturan di sekolah karena alasan 

tertentu. 
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splash blashbook store

Sepeninggal ayahnya Tania, adiknya dan ibunya menjalani 
kehidupan yang begitu sulit. Tania harus meninggalkan 
sekolahnya, mengamen, makan tidak teratur, bahkan mereka 
harus tinggal di sebuah rumah kardus. Hingga datanglah Danar, 
seorang lelaki yang berhati malaikat. Membawa Tania, adiknya 
dan ibu pergi dari kehidupan jalanan yang begitu miskin dan 
nestapa. Memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan 
janji masa depan yang lebih baik. Bagi keluarganya, lelaki itu 
adalah malaikat, yang memberikan kasih sayang, perhatian, 

dan teladan tanpa mengharapkan balas budi. Namun, ketika 
Tania tumbuh dewasa menjadi gadis yang cerdas dan cantik. 

Ternyata Tania menyimpan sebuah perasaan yang tidak bisa 
dikendalikan kepada Danar bahkan sejak rambut Tania 

masih dikepang dua. Tania terjebak oleh perasaannya 
sendiri  kepada orang yang menggapnya adik. Hingga 
akhirnya kenyataan pahit terjadi,  Danar memutuskan 
untuk menikah dengan Ratna, seorang perempuan 
yang lebih cocok Tania panggil Tante. Apakah setelah 
pernikahan Danar dengan Ratna, perasaan Tania akan 

berubah? Ternyata ada sebuah rahasia besar dibalik 
sikap Danar selama ini...

Penulis : tere Liye

Penulis : Ransom Riggs

“Daun yang Jatuh 
Tak Pernah Membenci Angin”

“Rumah Miss Peregrine 
untuk Anak - Anak Aneh 
(Miss Peregrine’s home For 
Peculiar Children)”

Jacob Portman yang berumur 16 tahun baru saja 
kehilangan kakek kesayangannya. Kakeknya tewas 
terbunuh, yang pada kenyataanya dilakukan oleh 
sesuatu makhluk. Menyadari kematian kakeknya 
yang tidak wajar, Jacob mengikuti pesan terakhirnya 
dan pergi ke pulau terpencil di luar pantai Wales, 
untuk mencari rumah Miss Peregrine dan anak-anak 
aneh itu. Sebuah tempat yang dulu sering diceritakan 
kakeknya dengan menunjukan foto anak - anak yang 
terlihat aneh, namun saat itu Jacob tidak mempercayainya. 
Sesampainya di pulau itu Jacob hanya menemukan sebuah 
reruntuhan, Jacob terus menjelajahi sisa kamar - kamar 
dan lorong - lorong rumah yang telah runtuh dan hancur, 
ternyata  disana dia menemukan bahwa semua cerita 
yang pernah didengarnya dulu, ternyata bukan hanya 
benar, tetapi bahkan nyata. Anak - anak dengan keadaan 
fisik dan kemampuan yang berbeda dengan anak - anak 
pada umumnya, mereka tinggal disebuah pulau misterius 
tepatnya dipanti asuhan yang terbengkalai. Ternyada ada 
hal yang menyebabkan mereka tinggal di sebuah pulau 
terpencil itu. 

BALi
Salah satu tempat wisata di Indonesia yang menjadi 

tempat berlibur favorit bagi wisatawan khususnya bagi 

para pemain sepak bola adalah Bali. Salah satu pulau di 

Indonesia yang hampir seluruh tempat wisatanya adalah 

pantai dengan pemandangan alam yang indah dan adat budaya 

tradisionalnya yang sangat kental ini sudah seringkali di kunjungi 

para pemain sepakbola dunia, seperti David Beckham, Manuel Neuer, 

Raphael Varane, Sami Khedira, hingga yang terbaru adalah Chris Smalling, 

dan Christiano Ronaldo pun pernah berkunjung ke pulau Dewata tersebut. 

Bukan hanya untuk berlibur ia juga menjalani misi untuk menanam 

tanaman mangrove di pulau tersebut bersama mantan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

Liburan ala
Pesepakbola

Liburan adalah hal yang paling indah untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari. 
Semua orang ingin menghabiskan waktunya dengan berlibur, begitu juga dengan para pemain 
sepakbola.

K
egiatan yang sangat padat, 

latihan setiap harinya, 

pertandingan dengan 

banyak lawan dan pastinya 

banyak menghabiskan waktu 

dilapangan. Tentunya terkadang akan 

menimbulkan rasa jenuh bagi para 

pemain sepakbola, dan tak salah 

jika banyak pemain sepakbola yang 

menyempatkan waktu untuk berlibur.  

Tempat apa saja yang menjadi 

destinasi liburan para pesepakbola 

dunia ?          

PANtAi iBizA
Pantai Ibiza di Valencia 

Spanyol selalu 

menjadi langganan 

gelandang La Furia Roja 

Cesc Fabregas. Pemain 

Chelsea ini adalah salah satu 

pemain yang rajin menggunakan 

waktu luangnya untuk berlibur ke 

tempat wisata bernuansa pasir dan 

ombak, salah satunya adalah Pantai 

Ibiza. Ombaknya yang menarik 

dan iringan musik dari mesin DJ 

membuat para turis dimanjakan 

dengan suasana yang ada. Para 

pesepak bola top dunia lainnya 

juga menjadikan Ibiza sebagai 

tujuan wisata.  Seperti Lionel 

Messi, Cristiano Ronaldo, hingga 

Joe Ledley, pemain Wales yang 

mengadakan pernikahannya di 

Ibiza. 

DuBAi
Dubai adalah 

kota paling 

popular di Uni 

Emirat Arab yang berlokasi di 

sisi tenggara Teluk Persia dan 

merupakan ibukota Emirate of 

Dubai. Tempat paling ikonik di sana 

adalah Burj Khalifa yang memang 

menjadi menara tertinggi di dunia. 

Selain terkenal sebagai salah 

satu tujuan wisata, kota ini juga 

menjadi tujuan kaum sosialita 

dari seluruh dunia termasuk 

bintang-bintang sepak bola yang 

bermain di liga bergengsi Eropa. 

Pemain Manchester City Raheem 

Sterling menjadikan Dubai sebagai 

tujuan favoritnya saat kompetisi 

sepak bola sedang libur. 

MALADEWA
Maladewa adalah tempat 

yang indah dan romantis 

untuk menghabiskan waktu 

bersama kekasih. Bahkan, tak 

jarang Maladewa disebut sebagai 

surga bagi para wisatawan. Tempat 

wisata yang terkenal dengan wisata 

pantainya yang menakjubkan. 

Beckham pun sempat mengajak 

keluarganya berlibur di Maladewa. 

Begitu pula dengan kapten 

Chelsea, John Terry, yang mengajak 

istrinya berlibur pada musim 

panas 2015. Peter Crouch juga 

sempat mengunjungi Maladewa 

bersama kekasihnya.  Maladewa 

memang salah satu tempat 

wisata air yang bisa dikunjungi 

untuk menghilangkan kejenuhan-

kejenuhan, seperti yang dirasakan 

para pemain sepakbola.
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close up

Beyonce

Siapa yang tidak kenal 
dengan Beyonce salah 
satu Diva Pop Dunia 
yang kemampuannya 
sudah tidak diragukan 
lagi. Penyanyi yang 
memiliki nama asli 
Beyonce Giselle 
Knowles ini sejak kecil 
sudah menunjukkan 
bakatnya sebagai 
penyanyi yang mahir 
membawakan nada-
nada tinggi.

Dan sejak kecil juga 

Beyonce telah berambisi 

menjadi penyanyi terkenal. 

Saat masih berusia tujuh tahun 

Beyonce berhasil memenangkan 

kompetisi nyanyi pertamanya lewat 

single John Lennon, “Imagine”. 

Sejak saat itulah Beyonce terus 

mengembangkan kemampuannya 

dalam dunia musik. 

Semakin beranjak dewasa 

kemampuan bernyanyi Beyonce 

pun semakin baik hingga memiliki 

banyak penggemar. Pada saat 

Beyonce merilis debut solo 

albumnya, “Dangerously in Love” 

(2003) ia mendapatkan banyak 

penghargaan diantaranya lima 

penghargaan Grammy 2004 dan 

empat penghargaan di ajang MTV 

Video Music Awards tahun 2003 

dan 2004. Selain itu Beyonce 

juga kerap diminta untuk tampil 

berduet dengan beberapa penyanyi 

terkenal seperti 50 Cent (single “In 

Da Club”) dan Lady Gaga (single 

“Telephone”). 

Dan pada tahun ini Beyonce 

kembali mendapatkan penghargaan 

di ajang MTV Video Music Awards 

2016 di Madison Square Garden, 

New York, Amerika Serikat. Tahun 

ini Beyonce salah satu artis 

yang mendapatkan penghargaan 

terbanyak dengan memboyong 

delapan penghargaan sekaligus. 

Beyonce berhasil menggantikan 

posisi Taylor Swift yang pada 

tahun 2015 menjadi pemenang 

terbesar di acara MTV Video Music 

Awards dengan membawa sepuluh 

penghargaan. Sejak awal Beyonce 

memang sudah nominan dengan 

masuk pada sebelas kategori yang 

berbeda-beda.

Ajang musik MTV Video Music 

Awards tahun ini menjadi tahun 

terbaik dari Beyonce. Salah satu 

lagu yang membuat Beyonce 

mendapatkan banyak penghargaan 

adalah “Formation” untuk kategori 

Video of The Year, Best 

Editing, Best 

Direction, 

Best Pop Video, Best 

Cinematography, dan Best 

Choreography. Selain dari 

lagu Formation, Beyonce juga 

mendapatkan penghargaan dari 

lagu “Hold Up” sebagai Best 

Female Video dan “Beyoncé: 

Lemonade” sebagai Best Long 

Form Video. 

Walaupun usia Beyonce saat 

ini sudah 34 tahun, ia berhasil 

mengalahkan penyanyi- penyanyi 

muda seperti Justin Bieber, Adele, 

Drake, dan Kanye West. Beyonce 

datang membawa sang buah hati 

Blue Ivy dengan costum yang 

dirancang oleh Designer Indonesia 

Mischa Aoki, membuat penampilan 

Beyonce semakin memukau. 

Beyonce juga menyanyikan 

sejumlah lagu baru yang ada 

di album terbarunya berjudul 

Lemonade dalam ajang bergengsi 

tersebut dan mendapat sambutan 

yang sangat meriah dari penonton.

Menang 8 
Penghargaan 
di MTV VMa 
2016
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on stageON STAGE

Bunga Citra Lestari atau yang akrab di sapa BCL 
adalah salah satu artis Indonesia yang sejak 
dulu sampai sekarang namanya masih populer di 
dunia hiburan Indonesia. Artis dan juga penyanyi 
kelahiran Jakarta, 22 Maret 1983 ini memang sudah 
tidak diragukan lagi kemampuannya. Ia memiliki 
banyak talenta, mulai dari penyanyi, aktris dan 
model bintang iklan. 

B
unga Citra Lestari 

mengawali kariernya 

sebagai model bintang 

iklan. Sukses sebagai 

bintang iklan di beberapa produk 

Indonesia Bunga Citra Lestari 

terjun ke dunia seni peran. 

Sejumlah judul film dan sinetron 

sudah sukses diperankan oleh 

Bunga Citra Lestari. Sinetron 

pertama yang dibintanginya 

adalah Bukan Perempuan Biasa 

sinetron ABG, Senandung Masa 

Puber.

Selain membintangi beberapa 

sinetron, ia juga membintangi 

film Kangen, Cinta Pertama, 

Habibie & Ainun, dan pada tahun 

ini BCL berhasil membintangi 

tiga film yang cukup banyak 

BCL
The Beauty of

menarik perhatian penonton yaitu 

3 Srikandi, Jilbab Traveler : Love 

Sparks In Korea dan My Stupid 

Boss.

Sukses di dunia peran, BCL terus 

mengembangkan kariernya di dunia 

musik. Awal karir musik BCL saat 

berduet dengan Pas Band pada 

tahun 2005 membawakan lagu 

berjudul Ku Merindu. Sejak saat 

itu karir BCL sebagai penyanyi 

terus meningkat. Lagu Cinta 

Pertama (Sunny) yang merupakan 

soundtrack film Cinta Pertama 

yang juga ia bintangi membuat 

nama Bunga Citra Lestari semakin 

populer.

Pada tahun - tahun selanjutnya 

BCL akhirnya merilis beberapa 

album. Album pertamanya “Cinta 

Pertama” pada tahun 2006 berhasil 

terjual 75 ribu kopi hanya dalam 

waktu dua minggu. Dan album 

lainnya adalah Tentang Kamu pada 

tahun 2008, The Best of BCL pada 

tahun 2013, dan Hit Singles BCL 

and More pada tahun 2015.

Kesuksesan karir BCL semakin 

terlihat dari penghargaan yang 

didapat dari berbagai ajang 

penghargaan pada ajang SCTV 

Music Awards 2016 dengan 

Album Penyanyi Solo Ngetop 

(2016), Editor’s Choice Awards 

2007 dengan The Sensational 

Artist (2007), Anugerah Musik 

Indonesia 2008 dengan kategori 

Karya Produksi Kolaborasi Terbaik 

(Ft. Ari Lasso) (2008), Anugerah 

Planet Muzik 2009 kategori Artist 

Wanita Terbaik (2009), pada ajang 

Anugerah Musik Indonesia 2013 

BCL mendapatkan kategori Karya 

Produksi Terbaik Film OST 2013 

dan Karya Produksi Terbaik Dance/

Dance Elektronic 2013 dan di ajang 

Selebartion, Selebrita In Action 

2013 kategori Best Dressed Of The 

Year (2013).

Keindahan yang didapat oleh 

Bunga Citra Lestari tidak hanya 

pada karirnya saja, tetapi juga 

pada kisah cintanya. Pada 

tanggal 8 November 2008 BCL 

menikah dengan aktor tampan 

berkebangsaan Malaysia bernama 

Arshaf Sinclair. Kemesraan dan 

kekompakan mereka semakin 

terlihat setelah menikah, terbukti 

dengan kompaknya pasangan ini 

tampil dalam film 

romantis, Saus 

Kacang yang 

rilis pada 

tahun 

2008. 

Bahkan 

Asraf 

membantu Bunga pada video klip 

untuk soundtrack dari film tersebut. 

Anda bisa mendengarkan secara 

langsung suara emas dari musisi 

cantik ini di event 9th Glorious 

Anniversary SMS, BCL dijadwalkan 

akan menghibur pengunjung SMS 

tanggal 30 Oktober 2016 di atrium 

Forum. Jangan sampai kelewatan 

ya.
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community

Tak perlu selalu mengeluarkan banyak biaya pergi ke taman hiburan 
atau mall untuk membahagiakan si kecil saat petang hari maupun 

akhir pekan. Scientia Square Park (SQP) menawarkan ragam fasilitas  
yang dapat menceriakan sekaligus mendidik buah hati Anda agar 

menjadi lebih aktif dan memperhatikan lingkungan. 

Ceriakan 
Buah Hati

 di SQP 

Hanya dengan membayar 
sebesar Rp 25.000 pada 
weekdays atau Rp 40.000 
pada weekend atau hari 

besar, Anda dan sang buah hati 
dapat menikmati berbagai atraksi 
menarik di Scientia Square Park 
(SQP).  Taman hijau yang mulai 
beroperasi sejak pukul 05.00 
WIB hingga 21.00 WIB (weekday) 
dan 23.00 WIB (weekend) ini 
memfasilitasi anak-anak untuk dapat 
bermain serta menyatu dengan 
alam. 

Memberi makan ikan koi akan 
menjadi salah satu kegiatan yang 
menyenangkan dan menarik 
perhatian anak-anak. Selain itu 
anak-anak juga dapat bermain, 
memberi makan ataupun 
menunggangi kerbau yang menjadi 
salah satu idola di Scientia Square 
Park (SQP) setiap harinya pada 
pukul 8-10 pagi dan pukul 4-6 sore. 
Uniknya lagi para kerbau tersebut 
memiliki nama panggilan layaknya 
selebrity dunia, David, Victoria, dan 
Brooklyn.

Tidak hanya itu, buah hati Anda juga 
dapat bermain serta foto bersama 
dengan beragam jenis kupu-kupu 
di The Metamorphosis Butterfly 
Park. Mereka dapat menyaksikan 
keindahan dari anatomi tubuh 
serangga tersebut maupun 
mengamati proses metamorfosisnya 
dari kepompong menjadi kupu-kupu 
yang indah. Selain itu, terdapat juga 
20 spesies tumbuhan yang menjadi 

asupan makanan serangga tersebut. 
Direkomendasikan waktu yang 
paling tepat untuk mengunjungi 
wahana ini ialah pukul 8.00 WIB 
hingga 12.00 WIB, di karenakan 
pada waktu tersebut merupakan 
waktu aktif bagi kupu-kupu.

Jika Anda ingin mengenalkan 
anak-anak Anda bagaimana proses 
bercocok tanam maupun melibatkan 
mereka untuk mencoba secara 
langsung, Anda dapat melakukan 
aktivitas ini pada bentangan sawah 
yang juga terletak di dalam taman 
hijau tersebut. Mereka dapat 
merasakan sensasi berjalan di 
tengah sawah, maupun menyaksikan 
padi yang menguning. Setiap tiga 
bulan sekali, akan ada kesempatan 
bagi anak-anak untuk turut 
memanen padi tersebut. 

Anak-anak juga dapat mengasah 
keberaniannya dalam aktivitas yang 
lebih menantang seperti mencoba 
permainan extreme skateboard 
dan inline skate. Selain itu ada 
pula aktivitas wall climbing yang 
memiliki tembok-tembok vertikal 
yang telah dilengkapi dengan 
pengaman dan matras yang tebal 
sehingga anak-anak Anda dapat 
mencoba untuk memanjatnya 
tanpa rasa khawatir akan jatuh dan 
terluka. Tak hanya kegiatan di atas, 
tersedia spot khusus yang berisikan 
mainan anak-anak seperti trampolin, 
panjatan, ayunan, maupun jungkat-
jungkit, serta lokasi untuk yang hobi 
bermain radio control cars. (*) 

MUSIC community

Raih 2 Rekor Dunia Sekaligus
The Weeknd 

Rilis Album Terbaru
Metallica G

rup band 

legendaris yang 

digawangi oleh 

James Hetfield, Lars Ulrich, 

Kirk Hammett, dan Robert 

Trujillo ini sebelumnya 

memang sudah lebih dulu 

merilis single “hardwired” 

pada tanggal 18 Agustus 

yang lalu untuk mengatasi 

rasa penasaran para 

penggemarnya yang sudah 

lama menantikan album 

terbaru dari Metallica.

Album ke-10 ini berjudul 

“hardwired...to Self-

Destruct” yang berdurasi 

selama 80 menit. Album 

baru ini diproduseri oleh 

Greg Fidelman, James 

Hetfield dan Lars Ulrich. 

Disebutkan pula bahwa 

album ini sebagai 

penggambaran perjalanan 

Metallica ke babak baru, 

setelah lama tidak merilis 

album dengan album 

terakhirnya Death Magetic 

pada tahun 2008. Dalam 

album terbaru mereka 

ini akan dibuat format 

dalam bentuk CD double 

album, vinyl, digital dan 

juga tersedia dalam edisi 

deluxe yang terdiri dari 

14 lagu riff origins dan 

akan diisi dengan 12 lagu. 

Berikut contekannya: 

Hardwired, Atlas, Rise!, 

Now That We’re Dead, 

Moth Into Flame, Am I 

Savage?, Halo on Fire, 

Confusion, Dream No 

More, Manunkind, Here 

Comes Revenge, Murder 

One dan Spit Out The 

Bone.

Rekor pertama yang di dapat The 

Weeknd sebagai Most Streamed 

Album on Spotify in one year, 

current (unique listeners). Melalui 

album bertajuk Beauty Behind the 

Madness yang dirilis tahun 2015 lalu. 

Album berisi 14 track tersebut menjadi 

album dengan pendengar paling 

banyak di Spotify selama satu tahun, 

dari Desember 2014 hingga Desember 

2015, yaitu sebanyak 60 juta pendengar. 

Single hitz-nya sendiri, yaitu Can’t Feel 

My Face bahkan telah didengarkan lebih 

dari 448 juta kali di Spotify hingga bulan 

Januari 2016 lalu.

Karir The Weeknd memang semakin 

menanjak, walaupun ia baru bergabung 

di dunia musik selama           

4 tahun. Dengan 

penghargaan-penghargan 

yang didapat dan album-album 

yang sebelumnya sukses. Selain 

itu The Weeknd juga pernah 

menjadi pengisi soundtrack di 

beberapa film, salah satunya adalah 

film The Hunger Games: Catching 

Fire. Lagu soundtrack tersebut berjudul 

Devil May Cry. Dan ia juga pernah duet 

dengan artis-artis besar seperti Ariana 

Grande dalam lagu yang berjudul Love 

Me Harder. Dan kini The Weeknd 

sedang mempersiapkan album 

ketiga yang dikabarkan akan 

berkolaborasi dengan duo musik 

elektronik Daft Punk.
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travelers

Destinasi Traveling
 di Negeri Dongeng

KAStiL NEuSChWANStEiN, JERMAN
Kastil Neuschwanstein Schloss. Dapat ditemukan di kota Füssen, 

Hohenschwangau Jerman selatan, Bundesland Bayern. Memilki bangunan putih 

megah yang dikelilingi pegunungan Alpen. Didalamnya terdapat lukisan-lukisan 

opera, Chandelier dan patung-patung berbalutkan emas. Ternyata Walt Disney 

terinspirasi dengan kastil sungguhan yang ada di Jerman untuk membuat 

Disneyland Castle. Hingga logo Disney yang menggambarkan kastil, itu mirip 

sekali dengan kastil yang ada di Jerman ini.

SiNtRA, PORtuGAL
Sintra merupakan salah satu kota paling 

indah di Eropa. Sintra menawarkan 

sesuatu untuk penggemar sejarah 

dilengkapi suasana romantis. Letak 

geografisnya yang menarik, terhimpit 

hamparan bukit yang terbuka. Sintra 

memiliki pemandangan yang dramatis. 

Selain itu Pegunungan Sintra merupakan 

taman paling besar di Lisbon. Penduduk 

perempuannya juga terkenal cantik-

cantik dan sebagian besar dari mereka 

memakai pakaian ala puteri istana. 

Nuansa negeri dongeng pasti sangat 

terasa di sini.
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travelers

ALCAzAR OF SEGOViA, 
SPANyOL
Alcazar Segovia dibangun pada abad 

ke-12 untuk kediaman favorit para 

penguasa Kastilia. Alcazar ini juga 

merupakan tempat di mana pada 

tahun 1492 Ferdinand dan Isabella 

menandatangani perintah pengusiran 

Yahudi dari Spanyol. Bangunan indah ini 

telah menjadi inspirasi dari Walt Disney 

Cinderella Castle.

KAStiL SWALLOW’S NESt, 
uKRAiNA
Melihat Kastil ini mengingatkan kita pada 

kisah dongeng Rapunzel. Dari berbagai 

cerita bahwa kastil ini dulunya berupa 

bangunan pondok kayu dan akhirnya 

dibangun seperti sekarang. Kastil ini juga 

sering disebut “Castle of Love” yang 

diperuntukkan bagi pasangan yang ingin 

memadu kasih. Seperti menyatakan cinta 

atau melamar orang yang dicintai. 

hOBBitON, SELANDiA BARu
Salah satu lokasi syuting yang terkenal 

akan keindahannya adalah Hobbiton, 

desa para Hobbit yang terletak di 

Matamata, North Island. Lokasinya yang 

berada di dataran tinggi membawa 

semilir angin yang terasa sejuk di 

kulit. Tempat isi sampai saat ini masih 

dipertahankan dan dijadikan lokasi 

syuting Hobbit. Namun ketika tidak 

digunakan, tempat ini dibuka untuk 

wisata. 

KAStiL CiNDERELLA, FLORiDA, 
AMERiKA SERiKAt
Istana Cinderella adalah ikon Magic Kingdom. Sedangkan 

Magic Kingdom sendiri adalah salah satu kompleks wahana 

di Disney World Resort (Disney World Orlando). Desain kastil 

ini seperti istana-istana kuno di Eropa. Kastil ini megah dan 

paling menonjol diantara bangunan lainnya. Cinderella Castle 

dapat dilihat dari Seven Seas Lagoon, danau yang sangat 

luas yang digunakan untuk menyeberang dari loket masuk ke 

area Magic Kingdom. 
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gadget

Xiaomi Mi5s
Produsen smartphone asal China ini tampaknya tidak mau berhenti memberi gebrakan 
baru di dunia gadget. Xiaomi kembali menyiapkan smartphone canggih yang patut dilirik. 
Beberapa bulan sebelumnya setelah resmi merilis Xiaomi Mi5, kali ini Xiaomi akan kembali 
memperkenalkan Mi5s sebagai penerus dari Mi5.

Tentunya tidak kalah dengan 

smartphone terdahulunya, 

Xiaomi menjanjikan fitur-fitur 

dan teknologi yang bisa memenuhi 

kebutuhan konsumen disesuai 

dengan perkembangan teknologi 

yang terus berkembang.

Kelebihan Mi5s dengan produk 

Xiaomi lainnya akan terlihat dari 

adanya fitur sensor pemindai 

sidik jari ultrasonic dan 3D Touch. 

Fitur ini menjadikan pengguna 

bisa menjaga privasi dan lebih 

mudah mengoperasikan dengan 

menggunakan satu tangan.

Spesifikasi utama yang ada pada 

Mi5s adalah prosesor Octa-

core 2.4GHz, Chip Qualcomm 

Snapdragon 821 yang 

disambungkan dengan RAM 6 

GB yang akan membuat kinerja 

ponsel akan semakin baik. Selain 

itu untuk mendukung kinerja 

dari ponsel ini, menggunakan 

Android OS v6.0 

Marshmallow 

didukung banyaknya aplikasi 

terbaru dan koneksi super cepat 

dengan 4G LTE. Tidak perlu 

khawatir, kapasitas baterai sangat 

mumpuni dengan kapasitas 3.490 

mAh.

Selain spesifikasi hardware yang 

canggih, Mi5s juga memiliki desain 

yang cantik dengan beberapa 

pilihan warna seperti white, black 

dan gold. Mi5s memiliki layar 

berukuran 5.5 inchi, resolusi 

full HD 1080p sehingga mampu 

menampilkan 

kualitas 

gambar yang 

sangat tajam. 

Dilengkapi 

dengan 

pelindung layar anti gores Corning 

Gorilla Glass 4 membuat layar 

ponsel bisa terus terjaga. Yang 

tidak kalah menarik dari setiap fitur 

yang ada adalah kamera pada Mi5s 

hadir dengan dual - camera utama 

16MP, dual-LED flash dan kamera 

depan 5MP.

Sampai saat ini kedatangan 

smartphone ini masih ditunggu-

tunggu. Namun harga yang 

diprediksi untuk Xiaomi Mi5s ini 

kisaran Rp 6 Juta.
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YunEEc
tyPhOON h
DROnE

PECInTA DROnE, wAJIB 
PunyA yAnG SATu 
InI. yuPS, DROnE `InI 
MEMAnG SEDAnG 
hAnGAT-hAnGATnyA 
DIPERBInCAnGKAn 
MASyARAKAT. TIDAK 
hAnyA KAREnA DIBEKALI 
FITuR AnyAR DEnGAn 
6 BuAh MOTOR uTAMA, 
DROnE hEXACOPTER 
InI JuGA DISEBuT-SEBuT 
SEBAGAI SERI TERKECIL 
DAn TERPInTAR DARI 
SELuRuh AnGGOTA 
KELuARGA TyPhOOn. 
DROnE SMART InI BISA 
KAMu DAPATKAn DI 
wELLCOMM ShOP DI 
LAnTAI 2 SuMMARECOn 
MAL SERPOnG.

360º ANGLE-ViEW 4K CAMERA
Typhoon H telah dilengkapi dengan kamera berkualitas Ultra HD 4K 
12.4MP, yang menyatu dengan 3D 3-axis anti-vibration gimbal. Hasil 
rekaman dijamin jernih dan tajam, dengan resolusi 4 kali lebih besar 
dari 1080p. Tenang, untuk menunjang kreativitas para fotografer dan 
videografer, kamera CGO3+ mampu merekam momen slow motion dengan 
opsi format FullHD 120fps. Tidak hanya mengusung 3D gimbal biasa, 
kamera CGO3+ dapat berputar hingga 360° angle-view untuk merekam 
seluruh pemandangan, tanpa harus memutar arah drone. Keren!!

B
erbeda dari Quadcopter, 
drone Hexacopter diklaim 
mampu terbang jauh 
secara lebih stabil. Selain 
itu, drone ini juga bisa 

bertahan dari intervensi angin 
yang kencang. Terbukti, setelah 
kemunculan Yuneec Typhoon 
H versi Advanced ke tanah air, 
sebagian besar penggunanya 
mengatakan bahwa drone ini 
memang mampu mengudara 
dengan baik, bahkan dalam kondisi 
1-2 baling-balingnya hilang daya 
atau malfungsi. Sstttt, hal ini 
terjadi berkat teknologi 5-Rotor 
Flight Safety yang dibenamkan 
didalamnya lho. 

SELF-AVOiDANCE FEAtuRE FROM OBStACLES
Serupa dengan fitur yang tersemat pada DJI Phantom 4, Yuneec Typhoon 
H juga dibekali sensor pendeteksi objek, yang pintar dan responsif. 
Berkat kemampuan apik gelombang ultrasonic, drone canggih ini mampu 
mengetahui keberadaan objek penghalang, sekaligus cara menghindarinya, 
sehingga tidak perlu mengalami insiden crash, yang mengakibatkan 
kerusakan parah.
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Terindah 
di dunia

INTERMEZZO

3 Tempat

PuLAu SALAWAti, iNDONESiA 
Indonesia juga mempunyai salah satu destinasi wisata 

yang begitu indah. Siapa yang tidak mengetahui Raja 

Ampat. Salah satu dari tempat yang begitu indah dan 

memilki sejarah adalah Pulau Salawati, salas satu dari 

4 pulau utama di Raja Ampat Papua Barat. Hampir 

tiga-perempat dari pulau Salawati adalah hutan sagu 

alami yang lebat. Keindahan pulau Salawati dengan 

keragaman tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. 

Banyak peneliti yang mendatangi pulau ini untuk 

mempelajari kekayaan alamnya. Selain itu di pulau ini 

terdapat bunker-bunker peninggalan Perang Dunia II 

buatan Belanda dan Jepang, tarian Wor dan air terjun.

MALDiVES iSLAND, MALADEWA
Maldives atau yang biasa disebut negara 

Maladewa di sebelah Selatan Barat Daya India. 

Keindahan pantai Maldives Island tersebar 

di pulau-pulau karangnya. Memberikan 

pemandangan yang begitu indah dan 

disempurnakan dengan kelembutan pasir 

putihnya. Waktu yang terbaik untuk liburan 

ke Maldives ialah pada bulan November dan 

Desember. Karena pada bulan ini, cuaca di 

Maldives sangat cerah. 

WhitEhAVEN BEACh, AuStRALiA
Pantai Whitehaven adalah pantai yang paling indah dan 

terkenal di benua Australia. Pantai dengan pasir putih yang 

luar biasa ini terletak di Utara Pulau Whitsunday Queensland, 

Australia. Saat menyelam dipantai indah ini anda dapat 

menikmati terumbu karangnya yang indah dan hewan laut 

yang berwarna – warni. 
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QUIZ

you’ve got message

iKuti KuiSNyA DAN MENANGKAN 
FREE VOuChER BELANJA!!!!

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

Halo Jovanka,
Terima kasih ya sudah sering bermain dan 
mengajak keluarga Anda ke Scientia Square Park. 
Semoga kami selalu bisa memberikan pelayanan 
yang terbaik dan selalu bisa memuaskan Anda 
dan keluarga. Terima kasih juga untuk masukan 
Anda, memang dalam waktu dekat kami akan 
menambahkan mainan seperti trampolin dan 
rencananya untuk archery kami akan memberikan 
area khusus agar lebih seru dan menantang. Untuk 
kolam renang mungkin akan kami jadikan bahan 
pertimbangan kedepannya agar bisa memberikan 
pelayan yang lebih baik. Ditunggu kunjungan 
selanjutnya ya.

Salam hangat,
Redaksi 

Untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja SMS masing- masing 
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 (tiga) 
orang yang beruntung! Caranya 
dengan menjawab pertanyaan 
yang diberikan dengan benar dan 
tepat. Pemenang yang beruntung 
akan diumumkan di SMS Blast edisi 
November 2016. 

SuBJEK: SMSBLASt XLV - GLORiOuS ANNiVERSARy

KEtENtuAN:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan 

dengan mencari jawaban di pilihan 
kata yang tersedia, bisa horizontal, 
vertikal, atau diagonal. Scan 
atau capture jawaban Anda dan 
kirimkan melalui email ke  
pr_malserpong@summarecon.com 
dengan format: nama lengkap 
sesuai kartu identitas, alamat, 
nomor telepon & jawaban.

2. Cantumkan subjek yang ditentukan 
dalam kolom subjek email.

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

4. Jawaban ditunggu sebelum         
10 November 2016.

get online
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SMS_Serpong

CONNECtED With uS:

Halo redaksi SMSBlast,
Aku Jovanka dari Gading Serpong. Seneng banget deh 
punya tempat tinggal yang deket sama Scientia Square 
Park, aku dan keluarga yang selalu sibuk karena bekerja 
bisa refreshing kesana. Anak-anak juga seneng banget 
setiap diajak main ke SQP. Apalagi SQP dan SDC suka 
mengadakan event yang seru dan selalu bervariasi, 
baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Oia kalau 
boleh usul, tambahin dong wahana yang bisa dimainkan 
disana hehe berhubung aku sering sekali kesana jadi 
aku sudah pernah mencoba semua aktivitas yang 
disediakan. Coba tambahkan seperti kolam renang atau 
mungkin trampolin, pasti akan lebih menarik dan seru. 
Terima kasih ya buat SMSBlast dan SQP yang selalu 
memberikan fasilitas yang terbaik!

Jovanka, Gading Serpong

SMSBLAST Magazine OKTOBER 2016 55

1. Apa nama sebutan bagi peserta Serpong Green Warrior Run?
2. Buku Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children ditulis oleh 

siapa? 
3. Sebutkan nama tempat di Indonesia yang termasuk dalam      

3 tempat terindah di dunia!
4. Sebutkan dimana area di selenggarakannya Oktoberfest di 

SMS!
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K
enGi, adalah nama 
persahabatan antara 
Gigi dan Kendall, 
diberbagai moment 
keduanya sering 
terlihat bersama. Dunia 

modeling yang digeluti keduanya 
menjadikan mereka semakin dekat, 
profesi sebagai model Gigi dan 
Kendall terihat sangat 
akrab  di backstage 
Runway Paris Fashion 
Week beberapa waktu 
lalu. Keduanya 
saling memberikan 
semangat satu 
sama lain. 
Bahkan beberapa 
kali Gigi dan 
Kendall bersama 
menonton bareng 
pertandingan 
bola antara Paris 
Saint Germain 
dan Olympique 
Marseille di 
Parc des Princes 
Stadium, Paris. 

Matching Oufit 
ala Gigi dan 
Kendall sering 
menjadi inspirasi 
persahabatan 

banyak remaja. Gigi dan Kendall 
tidak jarang menginspirasi gaya 
fashion yang bisa dipakai bareng 
sahabat anda. Bukan hanya itu ada 
3 hal yang membuktikan bahwa 
Gigi dan Kendall adalah sahabat 
sejati. 

CuRhAt 
Curhat adalah hal yang 
pasti anda lakukan 
dengan sahabat anda. 
Hal yang sama juga 

dilakukan oleh Gigi 
dan Kendall. Salah 
satu cara yang 
dilakukan Gigi 
untuk menentukan 
seseorang tulus 
bersahabat 
dengannya atau 
enggak adalah lewat 
telepon. Meskipun 
keduanya sangat 
sibuk, namun Gigi 
dan Kendall selalu 

menyempatkan waktu 
untuk  merespon. Ketika 
berita Gigi putus dari 
Zayn beredar, salah 
satu orang yang ada di 
dekatnya adalah Kendalll. 
Gigi membocorkan 
kalau Kendalll itu adalah 

tempat curhat paling asyik. 
Terlebih mereka memiliki profesi 
yang sama, sehingga saling 
mengerti satu sama lain. 

SELALu KOMPAK
Gigi dan Kendall selalu tampil 
kompak, mulai dari syle fashionnya 
yang matching mereka sering 
menggunakan baju dengan tema 
atau warna senada, mereka juga 
sering hangout bareng entah 
untuk nonton bareng atau sekedar 
minum kopi bareng, bahkan 
kekompakan keduanya juga 
terlihat di sosial media keduanya, 
keduanya sering berbalas mention 
di twitter. 

KALuNG DAN JERSEy 
PERSAhABAtAN 
Gigi dan Kendalll miliki masing-
masing kalung persahabatan dari 
Lola James bertuliskan inisial 
KenGi, Kalung nama dari Lola 
James tak hanya jadi statement 
untuk persahabatan, namun juga 
menunjukkan rasa cinta pada 
pasangan. Selebriti Hollywood lain 
pun pernah tampil dengan tren 
kalung nama ini. Gigi dan Kendall 
juga memiliki kaos jersey dengan 
nama masing-masing di bagian 
belakang. 

societysociety

GiGi Hadid
dan 

Kendall Jenner
Sahabat, seseorang yang selalu ada disamping anda, selalu mendukung dan mengingatkan 
anda. ya, sahabat adalah sosok yang sangat penting bagi sebagian besar orang. Kehidupan 
persahabatan Selebriti selalu menjadi perhatian, siapa yang tidak mengetahui persahabatan 

dua model cantik ini, Gigi hadid dan Kendall Jenner.  Keduanya sering kali tampil kompak 
diberbagai moment. Bahkan mereka sering dikatakan kembar. 

Persahabatan
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SAtE KhAS SENAyAN
•	 Lapar Sore : Rp. 65.000,- Senin s/d 

Jumat pukul 15.00 s/d 17.00 WIB 
(Appetizer 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

•	 Diskon 50% nasi kucing berlaku dari 
pukul 20.00 WIB s/d Tutup

•	 Promo tahuanan BCA setiap 
pembelian 2 porsi sate gratis ½ porsi 
sate ayam dengan menggunakan kartu 
kredit BCA 

DyNAMiC 
•	 Diskon 40% mulai pukul 18.00 WIB 

s/d Tutup (kue basah)
•	 Diskon 30% mulai pukul 20.00 WIB 

s/d Tutup (selected item)

SECREt RECiPE 
•	 Buy 2 get 3 for any food (dine in only)
•	 Disc BRI 30% Food & Cake Min Rp 

200.000 (before tax & service) 
•	 Valve set lunch Monday – Friday free 

ice tea (12.00 - 15.00 WIB)
 
thE COFFEE BEAN & tEA LEAF  

•	 MEGA Card Disc 30% up to 50% 
•	 T. Cash 50% Monday, 10% Tuesday 

until Sunday 
•	 Promo samsung galaxy gift 

 

SOLARiA 
•	 Telkomsel poin penukaran 210 poin 

sama dengan Rp. 25.000
•	 Souvenir ponta setiap pembelian Rp 

220.000 disertai nasi goreng kambing 
berhak memilih souvenir (tumbler, tas 
belanja, voucher dll) 

 
CARL’S JR 

•	 Student Id Disc 10%
•	 Firday is Freeday buy 1 get 1 western 

beef bac + big burger with cheese
•	 Free upsize BCA (credit card)

PizzA hut 
•	 HEMAT 50% senin – jumat ( Choco 

mint, Fruit punch, chessy potato, 
Sweet banana pizza, Macho Cheese, 
Puff pastry, Peach de crème, Brownies 
vanila ice cream, Vietnames coffee, 
toffee coffee) tiap orang hanya dapat 
memilih satu hidangan dengan harga 
diskon (s/d 14 Oktober 2016)

 
MAMA’S GERMAN 

•	 Promo cocktail by glass buy 1 get 1 
free only Rp 100.000 (15.00 – 23.00 
WIB)

•	 Cocktail by jug only Rp 250.000 / jug 
(18.00 WIB – Closing)

•	 Beer Happy Hours Draft  Disc 10% Bali 
Hai / El Diablo buy 3 get 1

•	 Mama’s shooter promo’s buy 3 glass 
only Rp 120.000

•	 Mixed drinks promo get 2 glasses of 
mixed drink only Rp 120.000

SERuPut 
•	 Batik day setiap hari jumat dapat 

gorengan
StEAK 21 

•	 Combo hemat berdua gratis friench 
fries dan salad

•	
StARBuCKS COFFEE 

•	 International coffee day ( free tal COW 
with any WB purcahse / VIA purchase 
/ Origami purchase OR buy 2 Origami 
get 1 free Origami) 
Activities on 1st of october : 
*) Coffee toast bersama customer 
serentak dilakukan seluruh store pada 
pukul 11.00 WIB post foto di media 
sosial (twitter / IG) dengan hashtag 
#imapsbux#internationalcoffeeday dan 
mention @starbucksindonesia (Valid 
until s/d 7 Oktober 2016)

•	 Line special vouchers (get set of 4 
Vouchers) : 
1 voucher valid for activation starbucks 
card @ Rp 50 K 
1 voucher valid for iced shaken lemon 
tea + chocolate chip cookies @ Rp 25 K 
1 voucher valid for iced shaken lemon 
tea + raisin oatmeal cookies @ Rp 25 K 
1 voucher valid for iced shaken lemon 
tea + butter croissant @ Rp 25 K 
Set of 4 vouchers will be broadcasted 
on the 3 – 4 October 2016 
The 4 vouchers should be redeemed 
with any transaction / purcahse

•	 Redemption period : 03 s/d 31 October

EXCELSO 
•	 BNI Diskon 30% Min Rp 275.000 Maks 

Rp 1.000.000 khusus untuk kartu 
kredit ‘Titanium, Platinum, Infinite 
garuda (s/d 31 Maret 2017)

•	 Mandiri Diskon 20% Min Rp 275.000 
(s/d 23 Februari 2017)

•	 OCBC Diskon 30% Min Rp 275.000 
Maks Rp 1.000.000 khusus untuk 
kartu kredit (s/d 31 Agustus 2017)

•	 BRI Diskon 30% Min Rp 275.000 Maks 
Rp 1.000.000 khusus untuk kartu 
kredit (s/d 31 November 2017)

  
OLD tOWN WhitE COFFEE

•	 Citi Bank free garlic butter toast min 
purchase 200.000 after tax & service 
(Valid until 31 Jan 2017)

  
KENNy ROGERS ROAStER

•	 Diskon 20% kartu kredit BCA Min Rp 
150.000

•	 Diskon Pokemon level 1 – 15 15% 
level 16 s/d seterusnya 25%

•	 Diskon 20% untuk chicken main meal 
Min Rp 100.000 khusus pelanggan 
indovision yang berlanggannan 20 
Juni s/d 30 November 2016

•	 Diskon 20% Permata Min Rp 250.000
  
SuNNy SiDE uP 

•	 Promo diskon 50% (pilihan makanan 
tertentu) setiap pembelian menu main 
course berlaku kelipatan dan take 
away selama persedian masih ada 
(s/d Oktober 2016)

  
PANCiOuS PANCAKE 

•	 Second bottle (beer) disc 50% (Valid 
until End of Year) 

•	 BNI Reedem 15% Min Rp 200.000 
(Valid until End of Year)

•	 Disc 20% food only Min Rp 250.000 
using BNI card (Valid until 16 Oct 
2016)

FiSh & CO 
•	 ANZ Min transaksi Rp 150,000 diskon 

15% setiap hari untuk makanan saja 
(s/d 31 Desember 2016)

•	 ANZ Beli 1 dapat 1 setiap Senin untuk 
fish n chip (s/d 31 Desember 2016)

•	 Setiap hari diskon 15% menggunakan 
Standart Chartered (s/d Juni 2017)

•	 Member Vip fish n co diskon15% 
setiap hari (s/d 31 Desember 2016)

  
J’CO DONutS 

•	 Mandiri diskon 30% s/d 15 Desember 
2016

•	 Permata 2 lusin Rp 108.000 (senin – 
selasa) s/d 13 Desember 2016

•	 OCBC NISP 1 dus Rp 50.000 (jumat, 
sabtu, minggu) s/d 19 Desember 
2016 

 
ROPPAN 

•	 Mandiri penukaran poin fiesta s/d 13 
desember 2016  

hAAGEN DAzS 
•	 BCA card buy 1 get 1 Max Rp 

1,000,000 every Monday (Valid until 
27 April 2017)

•	 Permata Card debit/credit Disc15% 
(Valid until 31 Dec 2016)

•	 Disc 15% every day GFF (Garuda 
Fiying Frequent) gold/platinum (Valid 
until 31 Dec 2016)

•	 Pay 2 for 3 every purchase 2 crispy 
free 1 (Valid until Oct 2016)

BENGAWAN SOLO 
•	 Disc 20% CIMB NIAGA Min Rp. 

75.000,- (Valid until 31 Desember 
2016)

•	 CIMB NIAGA credit/debit for second 
drink Rp. 1 (Valid untilDesember 
2016)

•	 Free up size for member every 
Monday & Tuesday (Valid until 1 Mei 
2017)

•	 Disc 10% for member (Valid until 1 
Mei 2017)

NAuGhty NuRi’S 
•	 Paket senin – jumat kecuali libur dapat 

tambahan nasi plus minum (sampai 
batas waktu yang ditentukan)

•	
KAMPOENG NELAyAN 

•	 Promo Beer buy 2 get 1 every day
  
POKA RiBS 

•	 Promo Beer buy 3 get 1, buy 6 get 
3 every day

 
hONG tANG 

•	 Mandiri fiesta disc 30% (Valid until 30 
Nov 2016)

 
EAStERN KOPitiAM 

•	 Mandiri Card Disc 10% + 50% before 
tax Min Rp 50.000 max Rp 1.000.000 
(Valid until 31 Dec 2016)

JAVA ViLLAGE 
•	 Setiap pembelian menu utama gratis 

desert (es campur, es cendol, es 
kacang ijo) berlaku pukul 11.00 – 
17.00 WIB

KOPi LuWAK 
•	 Diskon 15% debit BCA dan Mandiri 

tidak ada minimum (s/d 30 oktober 
2016)
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PERIODE OKTOBER  2016

LANTAI GF     
BREADLiFE

•	 60 Days Full of Surprises! Special 
Promo Buy 4 Get 2 Valid until 15 
October 2016

thE BODy ShOP
•	 Drops Off Light Promo! Get Rp 50.000 

voucher for lucky customers everyday 
(Valid until 26 October 2016)

SAMSuNG
•	 Samsung Galaxy S Series Exclusive 

Offers! Enjoy up to IDR 1.000.000 + 
Free Gift (Valid until 13 November 
2016)

uRBANLiFE
•	 Dirgahayu Indonesia!
•	 Sale up to 70% OFF
•	 Buy 1 Get 1 Free
•	 Special Offers Instant Discount up to 

Rp 2.000.000
•	 Valid until 31 August 2016

ShAGA
•	 Independence Day Celebration!
•	 Discount up to 71% + 17%
•	 Valid until 31 August 2016

OPtiK MELAWAi
•	 Scratch & Win with NewLook!
•	 Get Thousands of Prizes and Win 1 

Glasses for 300 Lucky Winners
•	 Get voucher up to 45% for every 

purchase of frame+lenses or 
sunglasses

•	 Valid until 24 November 2016

LANTAI 1   
SKELLy

•	 Store Sale! Disc. 25% OFF All Normal 
Items (Valid until 07 October 2016)

VERMONt
•	 Grab it while it lasts! 20% OFF only 

with Mandiri Debit & Credit Card Or 
by showing your SMS Friendship Card 
(Valid until 09 October 2016)

BERRyBENKA
•	 Pop Up Store Sale! Disc. 15% OFF 

All Items (Valid until 21 October 
2016)

LANTAI 2   
DWiDAyA tOuR

•	 Parade Tiket Murah Bersama Garuda 
Indonesia! Grand Prize Top Spender 
Paket Liburan ke Bali untuk 2 orang, 
Berlaku mulai 07-09 Oktober 2016

hER GLAM NAiL BOutiQuE
•	 Member Promo Get 15% OFF for All 

Treatments Every Day by Joining Our 
Member with No Minimum Purchase

LOLy POLy
•	 Custom Case Special Promo! Buy 

1 IDR 160K, Buy 2 IDR 219K, Buy 3 
IDR 269K and You even can get your 
name printed on the case! While 
Stocks Last

OKE ShOP
•	 Promo Merdeka!
•	 Dapatkan Hot Items dengan Special 

Price
•	 Valid until 31 August 2016

ES tELER 77
•	 Promo Senin Selasa Hemat!
•	 Senin Selasa Paket Hemat 20.000
•	 Promo Semangat 17an!
•	 Serba 17ribuan untuk Menu Pilihan
•	 Valid until 31 August 2016
•	

hER GLAM NAiL BOutiQuE
•	 Member Promo
•	 Get 15% OFF for All Treatments Every 

Day by Joining Our Member
•	 No Minimum Purchase

LOLy POLy
•	 Custom Case Special Promo
•	 Buy 1 IDR 160K
•	 Buy 2 IDR 219K
•	 Buy 3 IDR 269K
•	 You even can get your name printed 

on the case!
•	 While Stocks Last
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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 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
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636
Circuz Party Room (CTC-01)
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) Renovation
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
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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)
JNE (BA-09) - 29310525

Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 ) 
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Share Tea  (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

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) Renovation
Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/ 

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

directory

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

Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563 
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
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Sixteen Denim Scale (1F-31) - 2954 3854

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) 
29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) Renovation
Bread Talk (GF-22 & 23A) 
29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A)29310411
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)  
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A) NOW OPEN
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
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Batik Gallery (1F-231) 5460 888
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Copia (1F - 19 B) - 29310535
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226)  2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 – 
29310678
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) 2971 1029

Shirley Beauty (1F-17e) – 
29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Sports Station (1F-35) – 5464254
Vafito (1F-19) - 5471416 NOW OPEN
Waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

ReTAIl & oTheR seRvICes
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Arena (2F-17C) – 54204797
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
hello station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 

JBl  (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437
Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402

Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024
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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

Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703 
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Little Things She Needs (1F-225)
29310419 / 29310420

Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 sMs II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396

VANS (1F-19A) – 29543859
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298
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Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-Ds) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598

ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 

FAshIon

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 Sinar Garut ( FC - 90A )
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)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) NOW OPEN

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)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 
54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
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

enTeRTAInMenT & oTheR seRvICes

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

Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

directory
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Hardware (2F - 209)  - 2931 0390 
ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 
29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Kids Icon ( 2F237) NOW OPEN
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab  (2F-236)
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 
star Dept. store  (1F-08 & 2F-06) 
29543859 / 29543860
Urban Club  (2F-207) 



SMSBLAST Magazine OKTOBER 201666 SMSBLAST Magazine OKTOBER 2016 67



SMSBLAST Magazine OKTOBER 201668


