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engan ditetapkannya status pandemi untuk Virus Covid-19 oleh WHO, Summarecon Mall
Bekasi melakukan beberapa langkah antisipatif untuk kenyamanan kita bersama yang
selengkapnya di rubrik Highlight. Simak juga bahasan tentang awal mula kemunculan Virus
Covid-19 dan gejalanya dalam Insight. Jangan lewatkan artikel dalam rubrik Healthy Living
yang memberikan tips mengenai cara dan hal sederhana dalam menghadapi Covid-19. Untuk
mendukung program #DirumahAja, Pasar Modern Sinpasa mengadakan program belanja dari rumah yang
nantinya barang belanjaan akan diantar langsung kerumah selengkapnya di Sinpasa Corner.
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, saat ini pemerintah menganjurkan sistem belajar mengajar
dari rumah. Simak ulasan menarik tentang tips belajar di rumah dalam Hints & Tips. Tak perlu panik,
simak bagaimana caranya menjelaskan tentang virus Covid-19 ke anak-anak untuk cegah penularan yang
selengkapnya di rubrik Family. Jangan lewatkan juga artikel-artikel lain menariknya seperti Food Story,
Movie Frea , Behind The Scene, Design dan masih banyak lagi.
Happy reading SMB Friends!

Cut Meutia
Editor in Chief
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BRIGHT Magazine.
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Ayo tingkatkan kepedulian untuk kesehatan bersama!

BRIGHT MAGAZINE,
Dilarang mencopy sebagian atau
seluruh isi dari majalah ini tanpa
persetujuan dan izin dari penerbit.
Isi di luar tanggung jawab
percetakan. Komentar dan saran
kirimkan melalui
publicrelation@summarecon.com,
copyright © 2013

)-3@+3@5
07
10
12

14

Editorial
Highlight
Insight

20
22
24
32
33
34
36

Fabulous
Celeb Style
Fashion Spread
Hints & Tips
Blushing
Family
Healthy Living

C'C"&DC:*D&
t

Hot Gossip
Movie Freaks
Behind The Scene
Music Box

62

&C)%"*
$(<$C&

65
66
68
69

Instabuzz
Event Agenda
Sinpasa Corner
Directory

BEKASI COFFEE
WEEK 2020

38
16

52
54
55
56

'()(&!*"

SEBELUM
PINDAH, KETAHUI
DULU TEMPAT
WISATANYA!

40
44
46
50

<C#!$"

MANFAATKAN SINAR
MATAHARI UNTUK
HUNIAN

Intermezzo
Community
Facility
Zodiac

!"#!$"#!%

!"#!$"#!%

Di setiap pintu masuk lobby dilakukan pemeriksaan suhu
tubuh. Bagi yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3°C maka
tidak diperkenankan memasuki area mall.
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Demi
mengutamakan
kepentingan
masyarakat
luas dengan
ditetapkannya status
pandemi untuk
virus Covid-19,
Summarecon
Mall Bekasi telah
melakukan beberapa
langkah antisipatif
untuk kenyamanan
kita bersama
#KarenaSMBPeduli.
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Summarecon Mall Bekasi
secara rutin membersihkan
fasilitasnya secara berkala
seperti area tempat duduk,
gagang pintu, railing escalator.
Selain
itu, Mothers Room
dijaga kebersihannya agar tetap
higienis, menjaga toilet selalu
bersih serta penyemprotan
disinfektan dengan bahan
yang aman di area dalam dan
lingkungan luar mall.

:+3+19N93?A3@;>
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SMB
turut
mendukung
dan
memberlakukan jaga jarak untuk
berinteraksi dengan orang lain hingga
antrian pada pintu masuk lobby dan juga
customer service.

:+GK9@9593?(>5+5?.95;>
Akses pintu masuk mall yang dibuka
diantaranya adalah Lobby Oval, Atrium,
The Link, The Forum, Timesquare,
Loading Dock 1 (STAR), Loading Dock
2 (The FoodHall), Gedung Parkir GF
(BreadTalk) dan Basement The Forum
(E-Moment). Untuk area The Downtown
juga dilakukan pembatasan akses masuk.

:+3;@;N93?#+G+3@919?493
:+3P+5;92993?R9G?*N+1952-39,
Summarecon Mall Bekasi bertekad untuk
berperan serta memutus rantai penularan
Covid-19 dengan melakukan penutupan
sementara untuk mendukung program
#DirumahAja pada 25 Maret – 7 April
2020. Untuk kebutuhan pokok dan farmasi
seperti The FoodHall, Watson, Guardian
dan Century masih buka setiap hari mulai
pukul 10.00 – 18.00 WIB. Sebelumnya
SMB juga melakukan perubahan jam
operasional pada hari Senin - Kamis buka
mulai pukul 11.00 – 20.00 WIB dan Jumat,
Sabtu, Minggu serta Hari Libur Nasional
mulai pukul 11.00 – 21.00 WIB.
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Novel Corona
Virus (nCoV-19)
adalah salah satu
jenis dari corona
virus yang dapat
menyerang sistem
pernapasan. Virus ini
ditetapkan sebagai
pandemi oleh WHO
semenjak terjadinya
peningkatan kasus di
penjuru dunia.

)

oronavirus
pertama
kali
diidentifikasi sebagai penyebab
flu pada tahun 1960 dan tidak
dianggap sebagai virus yang mematikan.
Kemudian semenjak terjadinya wabah
virus SARS di China dan wabah MERS di
Timur tengah yang merupakan bentuk
baru dari corona, virus tersebut dianggap
fatal karena mampu beradaptasi menjadi
lebih ganas dan membahayakan manusia.
Beberapa bulan yang lalu tepatnya
pada akhir Desember 2019, ditemukan
jenis terbaru dari coronavirus yang disebut
sebagai Novel Corona Virus (nCoV-19).
Infeksi virus ini pertama kali diidentifikasi
di kota Wuhan, Cina, yang ditularkan
melalui hewan kepada manusia. Penularan
ini kemudian terus menyebar ke daerah
China lainnya hingga pada Februari
2020, beberapa negara di dunia telah
dikonfirmasi ikut terjangkit virus ini.
Hingga pada akhirnya, WHO menetapkan
status pandemi terhadap penyakit virus
nCoV-19 dan menamakan penyakit
tersebut menjadi COVID-19.

Gejala COVID-19 hampir sama
seperti gejala flu : batuk, pilek, sakit
tenggorokan, dan sakit kepala; atau seperti
gejala penyakit pernapasan berat : batuk
berdahak, sesak napas, dan nyeri dada.
Namun secara umum, ada 3 gejala yg dapat
menandakan seseorang positif COVID-19,
diantaranya : Demam (suhu tubuh diatas
38 derajat celcius), Batuk, dan Sesak
Napas. Gejala ini muncul dalam waktu 2
hari sampai 2 minggu pasca terpapar virus.
Penularan virus dapat terjadi jika seseorang
tidak sengaja menghirup percikan bersin
atau memegang mulut/hidung setelah
melakukan kontak fisik dengan seseorang
lainnya yang positif COVID-19.
Oleh karena belum ditemukan vaksin
yang cocok untuk COVID-19, maka
tindakan yang dapat dilakukan adalah
mencegah dan meminimalisir penyebaran
virus dengan rutin memeriksa/menjaga
kesehatan diri serta membatasi aktivitas
maupun kontak fisik dengan orang lain.
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ah untuk meramaikan tren ngopi
diwilayah Bekasi, Summarecon
Mall Bekasi menggelar rangkaian
acara bertajuk “Bekasi Coffee Week” yang
berlangsung pada tanggal 27 Februari
hingga 1 Maret 2020 lalu di area The
Oval Summarecon Mall Bekasi. Event
kopi perdana ini terdiri dari exhibition,
workshop, talkshow serta kompetisi yang
berhadiah uang tunai jutaan rupiah.
Bekasi Coffee Week menghadirkan aneka

jenis kopi yang tersebar di tanah air.
Diantaranya kopi toraja, gayo, luwak,
kintamani, wamena, bajawa dan lain-lain.
Pengunjung dapat melihat langsung proses
pembuatan kopi sekaligus mencicipi
nikmatnya cita rasa kopi khas Nusantara
dari 30 booth yang diantaranya adalah R3
Kopi, Kopi Millennial, Urban Latte, Dreys
Corner, Kopilot, Mokka Coffee Cabana,
Ombe Kofie dan masih banyak lagi.

Rangkaian acara Bekasi Coffee Week
juga diramaikan oleh kehadiran Petani
Kopi by Klasik Beans yang merupakan
koperasi petani kopi di Jawa Barat dan
didirikan oleh Eko Purnomowidi. Selain
itu, ada beberapa bintang tamu yang
memiliki pengalaman di bidang kopi
diantaranya Toni Wahid, yakni seorang
blogger situs Cikopi.com yang hadir sejak
tahun 2007. Kemudian Jason Leo yang
tak lain adalah pemilik gerai Ombe Koffie.
Tak ketinggalan, Gofar Hilman yang
merupakan MC sekaligus penyiar radio
hadir untuk sesi talkshow dan penampilan
musik dari musisi kenamaan Adhitia
Sofyan.
Terdapat tiga jenis kategori yang siap
diikuti oleh puluhan peserta. Diantaranya:
Latte Art Competition, Barista, dan
Brewers Cup. Masing-masing kategori
memiliki tingkat kesulitan yang berbeda
dan dinilai langsung oleh Mirza Herman
(senior barista Starbucks Coffee). Babak
penyisihan kompetisi berlangsung selama
tiga hari, terhitung sejak tanggal 27 hingga
29 Februari 2020. Sedangkan babak final
diadakan pada tanggal 01 Maret 2020.
Kompetisi ini berhadiah uang tunai jutaan
rupiah dan merchandise menarik. Tidak
hanya itu, juara pertama dari setiap
kategori berhak mendapatkan wildcard
untuk bersaing di ajang nasional.
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Indonesia yang
dikenal sebagai salah
satu penghasil kopi
terbesar di dunia,
saat ini tidak hanya
dikenal sebagai
produsen kopi
namun berkembang
menjadi negara
konsumen kopi. Tren
ngopi juga semakin
berkembang luas
di kalangan remaja
hingga dewasa.
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Siapa pun tahu jika ingin
melihat langsung bentuk ubur-ubur
di Kalimantan Timur, tempat yang
harus dituju adalah Pulau Kakaban.
Berada di gugusan Kepulauan
Derawan, Pulau Kakaban memiliki
segudang keunikan. Salah satu di
antaranya adalah adanya danau di
pulau itu. Danau di pulau kecil di
tengah lautan, unik bukan? Yang
lebih unik lagi, danau tersebut
menjadi habitat dari ubur-ubur
yang jumlahnya ribuan. Dan kamu
bisa berenang bersama ubur-ubur
ini karena spesies di sini sama sekali
tak menyengat! Ingin berenang,
snorkeling atau diving di sekitaran
Pulau Kakaban juga merupakan
hal yang menyenangkan. Bahkan
jika beruntung, kamu bisa bertemu
dengan beberapa jenis ikan yang
langka, seperti barakuda, hiu white
tip, black tip hingga hammer shark.
17
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Dalam 4 tahun
ke depan, proses
pemindahan ibu kota
ke Kalimantan Timur
akan segera dimulai.
Sebelum kita pindah,
yuk cari tahu tempat
wisata yang asyik
untuk habiskan waktu
di sana!
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Para penikmat alam bawah laut pastinya tak boleh mengesampingkan
ajakan ke Pulau Maratua. Spotnya top banget! Terletak di gugusan pulau
terluar Indonesia, berada di perairan Sulawesi yang berbatasan dengan
perairan Malaysia, Pulau Maratua menawarkan beragam hal yang membuat
kamu terkagum-kagum karena keindahannya. Dari permukaan, saat senja,
kamu akan disuguhi panorama sunset yang keren gila! Suasana yang hening,
merasakan semilir angin laut serta ombak yang menyapu permukaan pantai
dengan tenang, hal seperti ini tak akan bisa kamu dapatkan di manapun.
Di bawah permukaan, kamu akan disuguhi secuil potongan surga
yang keindahannya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. kamu bisa
menikmati lion fish berkeliaran ke sana ke mari, atau mungkin pari putih
dan penyu hijau. Wow!

$-9
%9Q2?.93M>;
Siapa yang menyangka ada
goa yang begitu unik dan eksotik
di Pulau Maratua. Well, sejatinya
ini bukanlah goa, tapi lebih tepat
disebut danau. Namun, ‘pintu akses’
menuju lokasi ini memang masuk
ke mulut goa yang terendam air
payau. Yang mengesankan adalah
warna dari air di dalam goa ini,
toska muda. Ditambah sedikit
cahaya yang menyinari area ini,
dan tekstur bawah air yang terkesan
kasar, kamu akan merasa untuk
diundang menceburkan diri ke
dalamnya. Pemandangan bawah
airnya juga istimewa. Ada bentukan
cerug, atau jurang dengan dasar
yang tak terlihat. Misterius abis!
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Menikmati
sunrise
di
Tembok Besar Cina? Sepertinya
mahal. Alternatifnya, kamu bisa
mengunjungi Batu Dinding di
Kutai Kertanegara. Sensasi dan
keseruannya dijamin tak kalah!
Apa yang kamu rasakan dan
saksikan di Desa Bukit Merdeka
ini bahkan mungkin tak akan
didapatkan di tempat lain. Untuk
sampai ke lokasi, perjalanan yang
kamu lakukan sangat seru dan tiada
duanya. Menyusuri jalan setapak,
kamu bisa merasakan kesejukan
plus keindahan pemandangan
dari perkebunan jeruk sunkist,
buah naga dan pohon karet.
Sesampainya di lokasi, kamu
akan disuguhi perbukitan yang
megah, membentang cukup luas,
yang terlihat seperti dinding. Dan
karena tempatnya yang eksotik
dan keren, ditambah lanskap
pemandangan serta panorama
alam yang indah di sekelilingnya,
spot ini sangat instagrammable.
Berfoto di sini adalah keharusan.
Tertarik berkunjung?

B9493M?/;49P9?
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Jika kamu ingin mengajak
keluarga
berekreasi
ke
wahana yang ramah anak di
Kalimantan Timur, Ladang
Budaya Tenggarong harus
masuk dalam pertimbangan
utama. Tempatnya keren, juga
memiliki beragam fasilitas
yang seru, seperti camping
ground, play ground dan paint

ball arena. Tapi yang mencuri perhatian
adalah arsitektur penginapan yang ada di
sana. Berada di dekat pepohonan rindang
dan kolam buatan, berjajar sejumlah
pondok dengan arsitektur yang berbeda
dari kebanyakan. Selain itu, kamu juga
bisa menikmati mini zoo di Ladaya dengan
koleksi hewan khas Kalimantan seperti
burung enggang, beruang madu, uwa-uwa
hingga burung merak. Asyik!
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Tampil memukau tidak akan cukup hanya dengan pakaian
dan sepatu saja. Stroberi hadir untuk melengkapi style kamu
dengan berbagai aksesoris menarik!

Tampil lebih gaya gak cukup
dengan busana saja, rambut juga
perlu diperhatikan loh.

D

ambut ibarat mahkota bagi seorang
perempuan. Dalam fashion,
jika mengandalkan busana dan
makeup saja tidak akan sempurna tanpa
memperhatikan penampilan rambut. Oleh
karena itu, aksesori rambut menjadi salah
satu aspek penting bagi perempuan untuk
tampil lebih bergaya.
Yayang accessories menyediakan
berbagai aksesori rambut yang dapat
dipadukan dengan berbagai busana dan
makeup, seperti jepit rambut, ikat rambut,
hairclip, flowercrown, bandana, dan topi.
Setiap jenis aksesori memiliki model
berbeda, namun memiliki konsep yang
sama yaitu simple dan universal, seperti
hairclip dengan model glitter, ikat rambut
dengan model bunga, topi dengan model
chic, dan lainnya sehingga kamu hanya
perlu menyocokannya saja dengan gaya
busanamu.
Dengan
menggunakan
hair
accessories, kamu bakal tampil lebih pede
dan gak akan khawatir lagi ketinggalan
tren gaya. Jadi tunggu apa lagi, ayo
maksimalkan gayamu dengan Hair
Accessories dari Yayang!
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troberi merupakan salah satu
brand Indonesia yang menyediakan
berbagai aksesories dengan konsep
fancy dan girly. Didirikan atas dasar hobi
sang pendiri, yang menilai bahwa aksesoris
sangat diperlukan untuk melengkapi style
fashion wanita.
Banyak jenis produk yang ditawarkan
Stroberi, mulai dari aksesoris kepala
dan rambut seperti bando, topi, hairclip,
sampai aksesoris lainnya seperti kalung,
gelang, cincin, jam tangan, dan kaca mata.
Selain itu, stroberi juga menyediakan
berbagai kosmetik dan produk kecantikan,
alat tulis, tas, kado fancy, serta berbagai
perlengkapan pesta, dengan kisaran harga
Rp 1.500 – Rp 100.000 saja.
Oleh karena Stroberi menghadirkan
barang New Arrivals setiap harinya, kamu
tidak perlu khawatir bakal ketinggalan tren
saat menggunakan aksesoris dari stroberi.
So, let’s be fancy with Stroberi!
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Shirt by Colorbox
Rp 149.000

01+P9?(,,93?E?B2;?F2O+2

Blazer by The Executive
Rp 349.000

Siapa yang belum tahu dua artis
papan atas yang memerankan
film keren di bulan Maret ini?
Yup mereka adalah pemeran
utama dari series Netflix ‘The
Witcher’ dan film remake
‘Mulan’. Style mereka di dalam
dan luar film bisa jadi inspirasi
fashion kamu lho.

Skirt by The Executive
Rp 299.900
Handbag by Charles&Keith
Rp 899.000
Heels by Charles&Keith
Rp 1.149.000

Blouse by Factor
At Star Dept Store
Rp 349.000
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Pump by Pedro
Rp 1.049.000

B2;
F2O+2
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Jeans by Levi’s
Rp 649.900

Pants by Lyne Halim
At Star Dept Store
Rp 628.900
Outer by Gaudi
Rp 218.000
Pants by Lyne Halim
At Star Dept Store
Rp 628.900
Shoes by Pedro
Rp 999.000
Blouse by (X) S.M.L
Rp 329.000

Skirt by The Executive
Rp 279.000

Slingbag by
Exsport
Rp 229.000

Shoes by Charles&Keith
Rp 1.049.000
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Play it
Cool
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Dalam satu pekan, kamu bisa
tetapkan terlebih dahulu harihari dan jam yang fleksibel
untuk belajar. Seperti misalnya,
hari Senin-Jum’at pada pukul 9
pagi sampai pukul 12 siang.

Brand lokal asal Bali ini tak kalah saing
dengan produk internasional, khususnya
dalam memberikan perawatan maksimal
terhadap kulit orang Asia. Dilansir dari
situs resmi www.sensatia.com , beberapa
produk keluaran Sensatia Botanicals juga
telah dipasarkan ke lebih dari 30 negara di
dunia. Wow! Mengusung konsep Pure and
Natural, berikut rekomendasi produk dari
Sensatia Botanicals yang bisa kamu coba:

B+G-3?.9123M;+
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Semenjak
ditetapkannya status
pandemi untuk
virus COVID-19,
banyak sekolah
dan perguruan
tinggi diliburkan
untuk kepentingan
kesehatan bersama.
Berikut ini beberapa
tips supaya kamu
bisa tetap bisa belajar
secara mandiri
dirumah!
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Jika materi sudah didapat,
mulailah belajar secara mandiri
dengan memanfaatkan buku
dan internet untuk mencari
informasi yang dibutuhkan.
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Agar tetap dapat mengikuti
sistem pembelajaran dari
sekolah atau perguruan tinggi,
mintalah materi pelajaran yang
dibutuhkan selama masa libur
kepada guru atau dosenmu.

Saat ini sudah banyak aplikasi
yang dapat digunakan sebagai
media belajar tatap muka
secara daring, seperti Google
Classroom,
Slack,
Google
Hangout, Adobe Connect,
dan lainnya. Kamu bisa
memanfaatkannya
untuk
membuat kelas online dan
berdiskusi bersama teman dan
guru/dosenmu.

B+G-3=+94
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Berbahan
dasar
ekstrak
kakadu plum yang kaya akan
antioksidan, pembersih wajah
ini mampu membuat kulit
terlihat lebih cerah dan halus.
Kombinasi lemon dan shea
butter di dalamnya membantu
melembabkan
sekaligus
mengurangi kadar minyak di
wajah. Gunakan dua kali sehari
untuk tampilan kulit yang sehat
dan bercahaya.

Tekstur bibir yang kering
dan cenderung pecah-pecah
akan menyulitkan kamu saat
mengenakan lipstick. Oleh
sebab itu, kamu bisa mencoba
produk berbahan dasar minyak
kacang kukui ini. Di dalamnya
terkandung lemak essential
yang membantu melembabkan
bibir. Sesuai dengan namanya,
terdapat pula kandungan lemon
yang mampu menangkal bakteri.
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Bersihkan wajah dari sel-sel kulit
mati dengan facial scrub andalan
Sensatia Botanicals! Diformulasi
dari sari lidah buaya, kulit kacang
kenari dan ekstrak biji cokelat,
produk ini mampu memperbaiki
sekaligus mengisi nutrisi pada
sel kulit. Aromanya yang lembut
dan manis memberikan sensasi
menenangkan saat dipakai.

Untuk kamu yang memiliki
masalah dengan jerawat, non
alcohol toner ini bisa jadi
pilihan tepat. Kandungan tea
tree dan kulit lemon dipercaya
menghambat
pertumbuhan
bakteri yang menyebabkan
timbulnya jerawat. Selain itu, zat
gotu kola yang ada di dalamnya
mampu membantu produksi
kolagen pada kulit.

#;1O?"9>+4?#;35H1++3
Lindungi kulit dari jahatnya sinar matahari dengan menggunakan
sunscreen berbahan alami. Uniknya, produk yang satu ini hanya
menggunakan tiga bahan, yakni: minyak kelapa, nano zinc oxide
dan candela wax. Ketiganya mampu menangkal sinar UVA dan
UVB, melembabkan kulit, sekaligus tahan air sehingga cocok
digunakan sepanjang hari.
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Membantu anakanak mengatasi
kecemasan terhadap
virus corona
memerlukan
informasi dan fakta
pencegahan yang
akurat agar tidak
menimbulkan
kepanikan. Intip tips
seperti yang dikutip
dari tirto.id berikut
ini yuk, ayah dan
bunda!

V

irus Corona atau dikenal dengan
COVID-19 dapat menyerang
siapa saja. Oleh karena itu,
menjaga kesehatan dan kebersihan
menjadi hal utama yang harus dilakukan
oleh masyarakat, termasuk anak-anak.
Namun, orang tua acap kali bingung
menjelaskan kepada anak, apalagi
COVID-19 merupakan virus jenis baru
dan belum ditemukan vaksinnya.
Kekhawatiran terhadap wabah ini
akan membuat anak-anak mengalami
kecemasan apabila pada orang tua tidak
segera menjelaskan dengan baik. Dilansir
dari National Association of School
Psychologist (NASP), membantu anakanak mengatasi kecemasan terhadap
wabah ini memerlukan penyediaan
informasi dan fakta pencegahan yang
akurat tanpa menimbulkan kepanikan

yang tidak perlu. Dengan kata lain, para
orang tua diharuskan untuk menguasai apa
itu COVID-19, gejala yang menyertainya,
cara pencegahan, hingga penanganannya
sebelum menjelaskannya kepada anak.
Ajarkan anak cara-cara yang efektif
untuk mencegah penularan virus Corona.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat
para orang tua lakukan dan ajarkan kepada
untuk menjaga kesehatan keluarga dari
virus COVID-19, dilansir dari Healthy
Children:
Ajarkan anak untuk lebih rajin
mencuci tangan dengan sabun dan air
selama 20 detik. Jika sabun dan air tidak
tersedia, gunakan pembersih tangan. Cari
yang berbasis alkohol 60 persen atau lebih
tinggi. Namun, awasi penggunaan cairan
pembersih tangan tersebut oleh anak
sebab terdapat resiko keracunan apabila
tidak mengenakannya dengan benar.
Jauhkan anak-anak dari orang lain
yang sakit. Untuk sementara waktu,
jaga anak untuk tetap di rumah jika
mereka sakit. Ajari anak-anak untuk
menutup mulut ketika batuk atau bersin
menggunakan tisu. Namun, dapat pula
mereka mengenakan lengan atau siku
mereka untuk menutup mulut ketika batuk
dan bersin. Pastikan tisu yang mereka
gunakan untuk menutup mulut hanya
sekali pakai dan segera dibuang.
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Bersihkan dan desinfeksi
benda dan permukaan rumah
tangga di rumah. Hindari
menyentuh wajah dan ajari
anak-anak untuk melakukan hal
yang sama. Hindari bepergian
ke daerah yang sangat terinfeksi
COVID-19. Sementara, Child
Mind Institute menegaskan
para orang tua untuk tetap
memperbaharui
informasi
sehingga
tidak
tertinggal
informasi apapun mengenai
wabah ini.
Pastikan
untuk
terus
mengomunikasikan apa yang
kamu tahu sebagai orang dewasa
kepada anak-anak sehingga
mereka tidak akan mengalami
kecemasan berlebih.
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Carilah pertolongan medis sebelum
penyakit semakin memburuk. Sebelum
mencari layanan tersebut, jangan lupa
untuk menghubungi terlebih dahulu dan
menceritakan apa yang dialami untuk
segera dievaluasi. Gunakan masker
sebelum menuju layanan kesehatan.
Bertanyalah kepada layanan kesehatan
untuk
menghubungi
kewenangan
kesehatan di negara atau wilayah tersebut.
Orang yang berada di bawah pengawasan
aktif ataupun pengawasan sendiri harus
mengikuti instruksi yang disediakan oleh
departemen kesehatan setempat. Jika
kamu memiliki kondisi darurat, hubungi
hotline dari kewenangan kesehatan
setempat. Jika memungkinkan, gunakan
masker sebelum petugas medis darurat
datang.

#9P9?#29N?
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Sejumlah orang
panik ketika
mengetahui ada
2 warga negara
Indonesia yang
dikabarkan positif
corona atau covid-19.
Saat itu pula,
beberapa masyarakat
memborong masker,
hand sanitizer hingga
sabun cuci tangan
di toserba sampai
stok habis. Tanpa
disadari perilaku
rush buying ini
tidak memberikan
manfaat dikarenakan
hanya terfokus pada
alat-alat kebersihan
bukan sebaliknya
terhadap kesehatan
tubuh kita sendiri.

B

enar adanya covid-19 sudah
ditetapkan pandemik oleh
Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), namun yang perlu diperhatikan
dalam menghadapi virus corona ialah
menjaga kesehatan dan kebersihan diri.
Misalnya mulai dari mencuci tangan,
menggunakan masker apabila tubuh
dalam kondisi sakit serta mengonsumsi

makan makanan yang mengandung
vitamin c untuk penambah kekebalan
tubuh.
Dikutip dari independent.co.uk ada
tujuh cara yang harus dilakukan dalam
menghindari virus corona yang saat
ini sudah mulai menyebar ke daerah
Jabodetabek. Simak hal-hal sederhana di
bawah ini ya!

R93M93?5+,9,;?G+34+3M91>93?
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Seorang konsultan psikolog Dr Michael
Sinclair mengatakan, jangan cuma
mendengarkan apa yang pikiran katakan,
tapi lihat bukti untuk mengungkap
kebenarannya. "Kita harus sadar bahwa
seringkali itu cuma pikiran kita, bukan
kenyataan," ujarnya.

Permukaan benda yang seringkali
disentuh, termasuk meja, gagang pintu,
perlengkapan kamar mandi, toilet,
telepon, keyboard, tablet, hingga tempat
tidur. Selain itu, bersihkan pula semua
permukaan yang mungkin tersentuh
darah, feses, atau cairan tubuh. Gunakan
semprotan pembersih dan lakukan
pembersihan sesuai instruksi atau
petunjuk yang tertera. Misalnya, prosedur
pemakaian sarung tangan hingga ventilasi
yang cukup saat penggunaan semprotan
pembersih. Kamu juga bisa melarutkan
95ml bayclin dengan 905ml air untuk
membuat larutan disenfektan.

Sementara Naves menambahkan, setiap
orang punya kendali atas apa yang
dipikirkannya, meski kadang sulit untuk
mengendalikannya. Menurutnya, rasa
khawatir tidak akan menjamin hasil yang
lebih baik. Jadi, saran dia, berusahalah
untuk mengalokasikan ruang otak untuk
hal-hal penting lainnya.

/+1Q+G;1?42?K9\9=?G9@9=912?
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Spesialis mikrobiologi Rumah Sakit
Universitas Indonesia (RSUI) dr Fera
Ibrahim merasa Indonesia harus merasa
beruntung. Cuaca yang memiliki
panas terik matahari sepanjang tahun
dianggap membuat penyebaran Virus
Corona sulit berkembang. Dalam sinar
matahari, terdapat sinar UV yang bisa
menonaktifkan virus-virus tersebut. Itu yg
membantu Indonesia bisa terhindar dari
Virus Corona.

.+3MM;39>93?G95>+1
Ketika sakit, kamu harus menggunakan
masker saat berada di sekitar orang
lain, binatang peliharaan, atau jika akan
memasuki kantor penyedia layanan
kesehatan. Jika kamu tidak dapat
menggunakan masker, orang yang tinggal
bersama kamu tidak diperbolehkan
untuk berada dalam ruangan yang sama.
Atau sebaliknya, orang tersebut harus
menggunakan masker ketika masuk ke
ruangan kamu.

.+3;@;N2?K9@;>?493?K+1523?42?
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Tutupi mulut dan hidung kamu dengan
tisu ketika batuk atau bersin. Buang tisu
yang telah digunakan dalam tempat
sampah. Setelah itu, segera mungkin
cuci tangan dengan sabun dan air selama
setidaknya 20 detik. Selain itu, bisa juga
membersihkan tangan dengan pembersih
tangan yang mengandung 60 persen
hingga 95 persen alkohol. Sabun dan air
harus digunakan jika tangan terlihat kotor.

%234912?N+3MM;3993?9,9@S9,9@?
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Penggunaan alat-alat pribadi bersama
yang harus dihindari misalnya adalah
gelas, peralatan makan, dan handuk.
Setelah digunakan, peralatan tersebut
harus segera dicucui dengan sabun dan air.
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Hindari meletakkan furnitur atau benda
yang tinggi dan besar di dekat jendela
karena dapat menghalangi masuknya sinar
matahari. Bingkai jendela pun sebaiknya
berdesain sederhana, tidak perlu banyak
detail. Apabila ingin memasang tirai untuk
kebutuhan privasi, gunakan jenis tirai yang
tidak menghalangi sinar matahari masuk
ke dalam rumah. Caranya, pilih warna
putih atau pastel dengan bahan yang tipis
karena sifatnya dapat meneruskan cahaya.
Sebaiknya pilih tirai yang mudah dibukatutup sesuai kebutuhan.
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Sinar matahari
adalah sumber
utama energi bagi
kehidupan yang
memiliki begitu
banyak manfaat.
Nah, saatnya buka
tirai dan jendela
rumah untuk
kesehatan tubuh
kamu dan keluarga!
Plus, sinar matahari
bisa membuat
pengeluaran
bulananmu
berkurang loh!

Foto: Klaster Morizen, Summarecon Bekasi
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Jika bukaan atau jendela di rumah terbatas
ukuran maupun jumlahnya, cobalah
memanfaatkan cermin atau kaca yang bisa
memantulkan cahaya. Cermin atau kaca
yang diletakkan tak jauh dari jendela dapat
membantu membuat ruang menjadi lebih
terang.
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Ada beberapa langkah lain yang perlu
diketahui dalam layout rumah, agar
manfaat matahari lebih optimal:

Foto: Show Unit The Primrose Condovilla Summarecon Bekasi
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Panas dari sinar matahari dapat membunuh
virus dan bakteri yang berada di dalam
rumah, kemudian sinar matahari juga
dapat menghilangkan jamur yang berada
di dinding rumah akibat dari lembabnya
suhu dalam ruangan. Karenanya, hal yang
utama dalam pemanfaatan cahaya alami
adalah membuat bukaan-bukaan berupa
pintu, jendela, atau skylight.

Selain itu, seiring perkembangan
teknologi yang semakin canggih, sinar
matahari dapat diubah menjadi energi
melalui penggunaan panel surya. Cara
kerja Panel surya ini yaitu dengan
menghasilkan listrik searah (DC) ketika
terpapar sinar matahari. Solar inverter
kemudian akan mengubah listrik searah
menjadi listrik bolak-balik (AC). Produksi
listrik dari inventer akan dipakai oleh
peralatan listrik dalam rumah, sehingga
menghemat penggunaan listrik dari PLN
secara signifikan.

Foto: Panel Surya di Klaster Burgundy Resident, The Orchard, Summarecon Bekasi

Tata letak bangunan The Primrose yang dibuat memanjang
memungkinkan setiap ruang di dalam hunian mendapatkan cahaya
sinar matahari yang berlimpah. Rumah akan menjadi lebih sehat dan
kehidupan berkualitas akan senantiasa hadir dalam hunian ini.
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“Tenangkan hati
Semua ini bukan salahmu
Jangan berhenti
Yang kau takutkan takkan terjadi,”

Potongan lagu Rehat di atas
kerap terdengar dimana-mana:
di festival musik, cafe bahkan
pemutar musik digital. Tak heran
karena liriknya menyimpan makna
mendalam bagi banyak orang.
Kunto Aji, penyanyi sekaligus
pencipta lagu tersebut mengaku
terinspirasi dari isu kesehatan
mental, hingga memutuskan
untuk membawakannya ke atas
panggung.
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Hadirkan
Terapi dalam
Setiap Lirik

ehat merupakan satu dari sembilan
lagu dalam album Mantra Mantra.
Liriknya mengingatkan kita untuk
berhenti sejenak dan peduli terhadap diri
sendiri. Tak main-main, Kunto Aji bahkan
melakukan riset mendalam mengenai
kesehatan mental dan sempat menemui
psikolog selama merampungkan album
keduanya ini. Dalam video klip Rehat,
Kunto Aji berkolaborasi dengan NKCTHI
(Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini).
Mantra Mantra seolah menjadi sihir
bagi semua kalangan, terutama bagi
mereka yang sedang mengalami quarter
life crisis (kecemasan atas arah dan
kualitas hidup seseorang). Lewat beberapa
lagunya, pria jebolan ajang pencarian
bakat ini memberi semangat dan motivasi
bahwa semua masalah akan terselesaikan
dengan caranya sendiri.
Tidak hanya Rehat, ada juga Sulung
dan Bungsu. Keduanya merupakan
original soundtrack dalam film Dua Garis
Biru. Lagu ini mengajarkan seseorang
untuk menerima takdir yang tidak
berpihak dan mengingatkan tentang
pentingnya rasa ikhlas. Ada pula Jakarta
Jakarta, lagu yang tepat didengarkan bagi
mereka yang mengadu nasib di ibukota.
Tak ketinggalan, Pilu Membiru yang
bercerita tentang kehilangan orang-orang
terdekat.
Kunto Aji sukses melakukan “terapi”
bagi pendengarnya. Tidak sekedar
menciptakan lagu, suami dari Dewi Syariati
ini berhasil mengajak para pendengarnya
untuk berani mengungkapkan perasaan,
rahasia, dan kenangan yang selama ini
berkecamuk di benak mereka.
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Berikan Sentuhan
Retro di Setiap
Lagunya
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Pilihan jenis musik vintage yang ditekuni Vira dipengaruhi oleh kesukaannya
akan lagu-lagu retro seperti The Beach Boys dan lagu-lagu jalur suara film
animasi Disney yang bernuansa broadway. Nama Vira Talisa mulai dikenal
publik setelah merilis mini album berjudul Vira Talisa EP.

&

ak main-main, karyanya berhasil
menembus nominasi perhelatan musik
AMI Awards dengan kategori Pendatang
Baru Terbaik. Penghargaan tersebut menjadi
tolak ukur solois yang kental dengan pop ala
Eropa tersebut. Mini album ini berisi lima lagu
berbahasa Inggris, diantaranya Walking Back
Home dan If I See You Tomorrow yang sudah
didengarkan ribuan kali di layanan musik
digital dan YouTube.
Tiga tahun berselang, Vira kembali
merampungkan album keduanya. Kali ini
diberi nama “Primavera,” yang berarti musim
semi. Perempuan berusia 26 tahun ini berharap
albumnya mampu memberikan nuansa baru di
industri musik sekaligus menyenangkan untuk
didengar siapa saja. Berbeda dengan album
sebelumnya, Primavera tak hanya berisi lirik
berbahasa Inggris, melainkan menawarkan

lagu berbahasa Indonesia yang ia tulis sendiri.
Dalam album ini, Vira keluar dari zona
nyamannya dengan lebih banyak menggali
kosakata Indonesia.
Karir bermusik Vira diawali dengan
kegemarannya meng-cover lagu-lagu pop lama
di kanal Soundcloud miliknya. Salah satu yang
menjadi populer yakni Pulang yang dibawakan
oleh band Float. Ia mengaku, bermusik menjadi
hobinya saat jenuh pada masa-masa kuliah
dulu. Setelah merampungkan kuliahnya di
jurusan Visual Art, Prancis, Vira memberanikan
diri untuk fokus mengawali karir sebagai musisi
di tanah air.
Berbicara tentang gaya retro di setiap
lagunya, perempuan yang mengidolakan Guruh
Soekarno Putra ini, memperoleh referensi
musik dari film di era 1930an. Ia juga menyukai
genre pop bossanova dan jazz, yang menjadi
benang merah di karya yang ia ciptakan.
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Pada Minggu
tanggal 8 Maret
lalu bertempat
di kawasan
Bekasi Center
Business District
Summarecon
Bekasi, drone racing
kembali digelar
untuk menambah
kemeriahan
satu dekade
Summarecon
Bekasi.

Get discount up
to 50%.
Buy 1 get 30% off.
Buy 2 get 1 free.
Untill end of
March 2020.

Bodypack

Eiger

Hush Puppies

Andrew
Shoes

Watch Studio

Birds and
Bees

Get disc up to 50%
for All item until
28 March 2020.
Turnamen ini juga membuka
kesempatan bagi para pilot drone yang baru
mengikuti event balap pertamanya, untuk
memperoleh kesempatan memenangkan
kategori rookie class, dengan hadiah berupa
piala dan uang tunai untuk juara 1 hingga
juara 3. Pada kesempatan yang sama juga
dipilih 1 pemenang yang memilliki waktu
tercepat mencapai finish dengan hadiah 1
buah piala.
Kompetisi ini bukan hanya mengenai
ketinggian terbang, namun juga aspek
kecepatan dan ketepatan untuk melewati
rintangan yang telah disediakan. Semua
peserta menghadapi total 14 obstacle
(rintangan) dan track berliku yang harus
dilalui untuk menjadi yang terbaik dan
tercepat.

Cool Kids

Get discount up to
70% for selected
items until end of
March 2020.

Get Discount up
to 50% for selected
item until end of
March 2020.

<

engan total luas area balapan
mencapai 100m x 50m, format
balapan terbagi menjadi 6 pilot
per grup, spesifikasi drone berukuran max
250mm MTM (motor to Motor) peserta
balap drone bertanding dengan total waktu
selama 2 menit setiap heatnya. Ada 11
piala yang diperebutkan dalam Indonesia
Drone Prix 2020 Racing Competition ini,
yaitu kategori pro class dan kategori spec
class dengan hadiah juara 1 yaitu piala dan
uang tunai, juara 2 yaitu piala dan uang
tunai dan juara 3 yaitu piala dan uang tunai
untuk setiap pemenang.

*Syarat & ketentuan berlaku
*Masa berlaku promo dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan sebelumnya

Get discount 30%
+ 20% for cashless
payment method
until end of March
2020.

Get Discount up to
50% for selected item
until end of March
2020.

Get disc 20% and
30% for selected
item until end of
March 2020.

Get discount up to
30% for selected
item until end of
March 2020.
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Yup, ada 2 tenant baru
di foodcourt The Food
Temptation lantai 3! Mulai
dari segarnya buah alpukat
sampai beef pepper rice
dengan rempah khas
Indonesia. Pssttt! Jangan lupa
ajak yang lain juga!

B9W-H94-
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F

up, aplikasi ini hadir untuk
menambah shopping experience
dalam program member SMB
Friendship Card. Hal ini berarti semua
aktivitas offline SMB Friendship Card akan
berubah ke digital melalui aplikasi ini.
Jadi, untuk semua member lama atau baru
diwajibkan mengunduh aplikasi ini. Untuk
sementara ini, aplikasi tersebut hanya bisa
didownload di Google Play store .
Ada apa saja di apps ini? Well, fiturfitur utamanya diantaranya ada Rewards,
Promo Tenant, dan berbagai info shopping
program yang berhadiah mulai dari
voucher belanja hingga Grand Prize 1
unit Honda HR-V. Untuk informasi lebih
lanjut, kamu bisa datangi meja Customer
Care di lantai dasar lobby The Oval dan
Lantai 1 depan Adidas.
Well, what are you waiting for? Go
download now! :)

47

V9>9H9Asli kacau nikmatnya! Setelah jajan di
Lavocado, saatnya isi perut kamu dengan
aneka menu di Wakacao. Mengusung
konsep Indonesian Beef Pepper Rice,
restoran ini menawarkan hidangan dalam
porsi besar dengan bumbu khas yang
meresap hingga ke daging. Nggak hanya
itu, Wakacao juga memiliki varian menu
salmon atau ayam, jika kamu bosan dengan
hidangan Pepper Rice yang itu-itu saja.
Satu porsi Wakacao disajikan dengan lima
pilihan saus, yaitu: rendang, kari, original,
sambal matah dan sambal kecap. Buat
kamu pencinta pedas, saus kari dijamin
bikin lidah kamu bergoyang karena
kelezatannya. Wakacao juga memiliki
side dish seperti perkedel mozzarella dan
tambahan topping lainnya.
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Good news! Mulai
awal tahun 2020 ini,
Summarecon Mall
Bekasi memberikan
inovasi terbaru
dengan "go digital"
melalui aplikasi
"Summarecon Mall
Apps".

Setelah kemunculan bubble tea, minuman
yang satu ini juga wajib kamu coba.
Yup, bener banget! Lavocado Indonesia
baru saja membuka gerai kelimanya di
Summarecon Mall Bekasi. Sesuai dengan
namanya, Lavocado menggunakan bahan
utama yakni buah alpukat. Buah ini
memiliki kandungan lemak tak jenuh
yang membantu menurunkan kolestrol
jahat dalam tubuh dan menjaga kesehatan
jantung dan kulit. Lavocado Indonesia
menawarkan sensasi yang berbeda dalam
mengonsumsi alpukat. Ada 10 menu yang
bisa kamu coba, diantaranya: Double
Choco, Coconut, Kotjok, Beng Beng, Coffee,
Durian, Ovomaltine, Milo dan Original.
Setiap menu memiliki keunikan rasa
yang berbeda dan pastinya bikin kamu
ketagihan! Satu gelas Lavocado bisa kamu
nikmati mulai 20 ribuan aja, lho!
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:2^^9?.91^93Belum lama ini, Pizza Marzano
akhirnya membuka resto
terbarunya di Summarecon
Mall Bekasi, tepatnya di lobby
The Oval lantai dasar. Nah,
disini kamu bisa icip-icip pizza
yang tipis dan berukuran lebar.
Tapi jangan khawatir, tetap
mengenyangkan kok. Rasa
Pizza di sini begitu legit dengan
bumbu-bumbu rempah khas
Italia. Ada beberapa menu pizza
yang wajib banget kamu cicipi.
Seperti Salmone, Trifolata, dan
Pomodoro. Jangan lupa saat
menyantap pizzanya. Cocol
dengan saus sambal yang
terbuat dari cabai segar.

Satu lagi nih rekomendasi buat kamu yang
suka banget sama pizza! Yup, ada pizza
juga di Brewoks Cafe. Buat yang masih
belum tahu, Brewoks Cafe merupakan
salah satu tempat hang out di Summarecon
Mall Bekasi, lokasinya ada di level 2
The Downtown Walk. Disini, kamu bisa
menikmati pilihan menu pizza seperti
Salami Pepperoni, Four Cheese, dan Spicy
Tuna. Ini juga bisa menjadi pilihan kamu
untuk merayakan ulang tahun kamu
bersama teman-teman. Selain tempatnya
yang kekinian, kamu juga bisa nikmati
berbagai makanan western yang bisa disharing bareng teman, misalnya best of
brewoks, oglio sphagetti, popcorn chicken,
spring rolls dan masih banyak lagi.
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Siapa yang tak suka
dengan makanan
asal Italia satu
ini? Yup, pizza
memang sangat
lezat dan cukup
mengeyangkan
di perut. Nah,
ini ada beberapa
rekomendasi resto
buat kamu yang
doyan makan pizza.
Check this out!

:+^^-?:2^^9
Yaaay! Ada pilihan makanan pizza
baru di Summarecon Mall Bekasi. Yup,
outlet pizza asal Singapura Pizza Pezzo
akhirnya membuka outlet terbarunya
di Summarecon Mall Bekasi. Dengan
tagline Pizza By The Slice, Pezzo Pizza,
menawarkan kelebihan slices for the mass.
Jadi konsepnya adalah diusung adalah
Grab & Go. Pizza Pezzo juga menawarkan
semua pizza dengan potongan yang sangat
besar dan dalam satu pan yang kita bisa
mix and match. Pezzo Pizza menawarkan
pizza dengan ukuran 14 inci atau sekitar
36 cm. Pezzo Pizza sendiri membawa
dua kategori rasa yaitu Carnival dan Gala
Series. Nah, penasaran kan? Yuk, kunjungi
outletnya di lantai dasar dekat lobby The
Link.
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Nah, siapa yang tidak kenal dengan resto
pizza satu ini? Yup, Pizza Hut memang
sudah cukup populer dan memiliki banyak
gerai di seluruh Indonesia, termasuk salah
satunya di Summarecon Mall Bekasi.
Ada 3 varian pizza yang ternyata sangat
difavoritkan oleh pecinta pizza disini.
Diantaranya seperti Meat Lover yang berisi
topping irisan sosis sapi, daging sampi
cincang, burger sapi, dan sosis ayam.
Selain itu, ada pizza Super Supreme dan
Cheeseburger Pizza. Selain menu pizza,
Pizza Hut juga menyajikan beragam menu
spesial ala carte seperti pasta, nasi, fresh
salad, hidangan pembuka dan penutup,
dan aneka minuman.
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)23@9#Senangkan hatinya

)23@9* Kalian sedang
membutuhan ruang
yang lebih longgar dari
biasanya.
89121 Jaga
konsentrasimu agar
tidak terpengaruh
orang lain

)23@9?Tidak perlu
memikirkan waktu
yang tepat untuk
meninggalkannya. Hadapi
permasalahan dengan
kepala dingin.
89121 Belum juga
bertempur, masa kamu
sudah kalah. coba diterima
tantangan barunya.
8+;93M93#Ada harapan
meraih hasil besar seperti
yang kamu impikan
8+5+=9@93*Kurangi makan
makanan instan.

)23@9 Bersikap lapang
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dengan membawanya ke
tempat-tempat yang belum
kalian berdua kunjungi.
89121*Bekerjalah dengan
sepenuh hati, agar hasil
tidak mengecewakan.
8+;93M93*Aman kok
untuk bulan ini, tapi
jangan terbuai diskon ya.
8+5+=9@93#Perbanyak
konsumsi buah kalau kamu
tidak suka sayuran agar
tetap masuk vitamin ke
dalam tubuh kamu.

!4#5&3#(#!+#206#

8+;93M93

Kebutuhan cukup
membuat kamu kalang
kabut.
8+5+=9@93 Baik-baik
saja, bukan berarti
makan sembarangan.

!+#206#(#!4#/71

!"#/71(!!#/78
dada dalam menyikapi
perbedaan yang ada.
89121*Jangan cepat
puas dengan hasilnya.
perjalananmu masih
panjang.
8+;93M93 Terus
membaik dan melegakan
hati.
8+5+=9@93#Jika tidak
sempat pergi ngegym,
kamu bisa loh olah raga
ringan di rumah atau di
kantor. No more reason!
51
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)23@9? Bersabarlah, dia

pasti akan tahu apa
maksudmu.
89121 Bekerjalah dengan
penuh semangat dan
jangan cepat merasa puas.
8+;93M93*Kebutuhan
masih tinggi, jadi
bijaklah mengalokasikan
pemasukanmu.
8+5+=9@93? Tidak perlu
khawatir, kamu masih
sehat kok!

)9N12H-13
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)23@9 Jaga bicaramu

agar dia tidak mudah
tersinggung.
89121*Terus berkreasi
dan lakukanlah inovasi,
daripada kamu terlalu
berhati-hati.
8+;93M93*Gunakan dana
untuk kebutuhan yang
perlu saja.
8+5+=9@93#Kurangi
makanan junk food!

(d;912;5
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)23@9**Selesaikan

permasalahan dengan
kepala dingin, tidak
perlu menggunakan
emosi yang berlebihan.
89121 Jagalah
kepercayaan si bos
dengan tetap konsisten.
8+;93M93 kebutuhan
tampak tinggi akhirakhir ini.
8+5+=9@93#

Stres memicu asam
lambung kamu naik.
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)23@9**Tegas bukan

)23@9*Jangan percaya
bujuk rayunya.
89121*Kerjakan saja apa
yang sudah pasti walau
hasilnya belum terlalu
besar.
8+;93M93 Wah kamu
sudah ada dititik “besar
pasak daripada tiang.”
8+5+=9@93 Cobalah
teknik pernapasan
hidung agar tidurmu
lebih nyenyak.
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)23@9*Segera selesaikan

masalah agar tidak
merembet kemanamana.
89121#Yakinlah hanya
dengan dedikasi yang
tinggi, maka tidak sulit
untuk keluar dari masa
sulit seperti sekarang
ini.
8+;93M93*Baik-baik
saja pemasukan dan
pengeluaran kamu.
8+5+=9@93*

Perbanyaklah minum
air putih. Kamu terlalu
sering mengonsumsi
milkshake.

)23@9Jangan pasang

wajah muram yang
membuat dia bingung.
89121*walau rekan
kerjamu bersikap tidak
peduli, Fokus saja
terhadap pekerjaan.
8+;93M93*Pemasukan
masih bisa diharapkan
8+5+=9@93# Kurangi
minuman dingin.

)23@9*Dekati dirinya
meski dia menjaga jarak.
Keep fighting!
89121*Bersantai bolehboleh saja asal jangan
menutup mata jika ada
peluang baru.
8+;93M93*Kamu lagi
boros-borosnya nih! Yuk
buat money planning
untuk bulan depan.
8+5+=9@93* Kamu baikbaik saja kok:)

berarti keras, apalagi
jika itu untuk kebaikan
dirinya.
89121 hilangkan keluh
kesah karena tidak
menolong pekerjaan
sama sekali. Ceritakan
kepada atasanmu, apa
yang sebetulnya kamu
butuhkan.
8+;93M93*Pemasukan
masih berjalan lancar.
You are save.
8+5+=9@93# Prioritaskan
jam tidur ya.
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Tidak ada yang menyangka kedua artis hollywood ini
mengidap positif corona. Untuk kali pertamanya Tom
Hanks dan istri memberitahukan kepada dunia melalui
instagram pribadinya. Ketika mereka sedang berada di
Australia, baik Tom dan Rita sama-sama merasakan
demam dan merasa letih. Beda halnya dengan Olga
yang menceritakan kisahnya. Mungkin ia menderita
corona setelah memegang handle taksi. Ia pun juga turut
merasakan demam hingga 39 derajat. Saat ini baik itu Tom,
Rita maupun Olga sudah dalam pengawasan tim medis.
Yuk, kita doakan agar mereka dapat kembali pulih.
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Billie Eilish selama ini dikenal memiliki gaya berbusana
yang unik. Ciri khasnya, adalah mengenakan pakaian
longgar dan relatif tertutup. Karena ciri khasnya ini, Billie
Eilish justru menjadi sasaran body shaming, alias komentar
jahat yang berkaitan dengan fisik. Untuk melawan hal
ini, pelantun all the good girls go to hell ini kemudian
melakukan tindakan yang menarik perhatian publik. Saat
konser di American Airlines Arena, Miami, Amerika
Serikat, 9 Maret 2020 lalu, Billie Eilish menampilkan video
yang memperlihatkannya melepas atasannya dan hanya
mengenakan pakaian dalam. Dalam video tersebut Billie
mengungkapkan kegelisahannya, "kalau aku mengenakan
pakaian yang nyaman, aku dibilang bukan perempuan.
Kalau aku pakai pakaian terbuka, aku disebut jalang,".

:+5-39?(41293?$1+32+1?42?
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Beberapa waktu belakangan, nama aktor Adrian Grenier
ramai diperbincangkan publik Tanah Air. Pasalnya,
aktor 43 tahun ini berkeliling memunguti sampah saat
sedang berkunjung ke pantai di Bali. Hal ini tampak
dalam sejumlah unggahan Adrian Grenier di Instagram
miliknya, baru-baru ini. Dalam sebuah foto, misalnya, ia
terlihat memanggul karung yang penuh berisi sampah.
Ia mencantumkan Uluwatu, Bali, sebagai keterangan
tempat foto tersebut. Dalam keterangan fotonya, Adrien
Grenier tak hanya mengingatkan pentingnya melakukan
pembersihan pantai. Namun juga mengubah pola hidup
dan konsumsi, untuk menjaga lingkungan.

!@a5?9?K9KP?K-P6?H-3M19@5?
.9,2>9?%9dd
Berprofesi sebagai model, aktris dan seorang sahabat bagi
Khloe Kardashian, Malika Haqq kini resmi sebagai seorang
ibu. Anak laki-laki pertamanya lahir pada 14 Maret 2020
dengan nama Ace Flores. Meski ia sudah tidak bersama
lagi dengan OT Genasis, keduanya sepakat untuk tetap
membesarkan Ace. Sejak usia kehamilan pun, diakui oleh
Malika, OT sangat suportif selalu bersedia menemaninya
periksa kandungan ke berbagai dokter. Wah, semoga tetap
bahagia selalu ya kalian!
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Wow, untuk apa ya donasi sejumlah $1 million atau
sama dengan Rp 15 miliyar itu? Ternyata, pasangan
hollywood ini menaruh kepedulian terhadap organisasi
yang membantu menangani covid-19. Kemurahan hati
Blake dan Ryan ini diberitakan pada Senin, 16 Maret 2020
yang dibagikan kepada organisasi Feeding America dan
Food Banks Canada. Menurut mereka virus corona telah
menyerang lansia dan beberapa keluarga yang mungkin
tidak memiliki keuangan yang cukup untuk mengobati.
Sehingga, harapannya donasi yang disumbangkan dapat
diterima dengan baik oleh banyak orang terutama bagi
yang benar-benar membutuhkan. How generous they are!

Katy Perry dikabarkan tengah menggelar tur di Australia.
Namun, ia membatalkannya untuk melindungi diri dan
janinnya dari virus Corona. Katy Perry menghentikan
perjalanannya ke Australia pada Kamis (12/3/2020).
Ia terlihat menuju bandara Sydney. Pelantun "Roar" ini
terlihat keluar dari mobil dengan hoodie abu-abu. Katy
Perry mengenakan celana yoga dan sepatu kets putih,
kacamata hitam dan headphone di kepalanya, dilansir
Aceshowbiz.Sebelum meninggalkan Australia, Katy Perry
dilaporkan dikunci atau tidak boleh keluar selama 24 jam
di Park Hyatt Hotel Sydney.
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Diangkat dari kisah live action Disney, Mulan akan berkisah
tentang seorang gadis muda yang menyamar sebagai prajurit
laki-laki untuk menggantikan kewajiban sang ayah. Tindakan ini
diambil Mulan (Yifei Liu) setelah penjajah utara yang dipimpin
oleh Bori Khan (Jason Scott Lee) melaksanakan dekrit dari kaisar
untuk merekrut satu orang lelaki dari setiap keluarga China.

Mega bintang Tom Hanks menyampaikan pengumuman
menghebohkan. Di jagat maya, Tom Hanks mengaku terpapar
virus Corona. Tak hanya Tom Hanks, sang istri, Rita Wilson,
juga terjangkit virus Corona. Kedatangan Tom Hanks ke Negeri
Kanguru untuk menjalani syuting film biografi Elvis Presley
karya sineas Baz Luhrmann. Film ini diproduksi Warner
Bros. Dalam film yang belum diberi judul itu, Tom Hanks
memerankan manajer penyanyi legendari Elvis Presley, Kolonel
Tom Parker, yang eksentrik. Melansir dari situs berita NYtimes,
kabar Tom Hanks dan istri terpapar virus Corona telah sampai
ke pihak studio Warner Bros. Perwakilan Warner Bros kemudian
merespons dengan menyatakan bahwa kesehatan para pekerja
seni mereka selalu menjadi prioritas utama. Pihak Warner Bros
pun merumuskan sejumlah tindakan pencegahan untuk siapa
saja yang terlibat dalam produksi film kami di seluruh dunia.
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Setelah memukau para penggemar film thriller di film pertama,
sekuelnya film A Quiet Place Part II akan berkisah tentang keluarga
Abbott yang menghadapi ketakutan baru. Evelyn membawa
dua anaknya serta bayi yang baru dia lahirkan ke sebuah tempat
terbengkalai dan sepi. Mereka menemukan hal-hal baru yang
mengerikan dan sadar bahwa mahluk lain datang dengan teror
yang lebih sadis. Diam ternyata tidaklah cukup.

:+@+1?D9KK2@?Ig?&=+?D;39\9P
Peter Rabbit 2: The Runaway akan melanjutkan kisah kelinci nakal
bersama Peter. Kali ini Bea (Rose Byrne) dan Thomas (Domhnall
Gleeson) memutuskan untuk menikah. Namun Peter tetap tidak
menyukai Thomas, ia merasa Thomas masih benci kepadanya. Saat
Bea dan Thomas akan memiliki seorang anak, Peter memutuskan
pergi dan berpetualang bersama teman-temannya. Namun kelinci
nakal ini menemui masalah saat beberapa temannya tertangkap di
pusat kota. Mampukah Peter membebaskan kawan-kawannya itu?

Cinema XXI
3F Unit L.
Summarecon Mal Bekasi.
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Kepanikan akibat virus Corona menjalar ke
berbagai sektor industri, termasuk perfilman dunia.
The Hollywood Reporter melaporkan, wabah virus
Corona awal tahun ini membuat pundi-pundi
box office dunia menyusut hingga 5 miliar dolar
AS. Belum lagi sejumlah studio raksasa memilih
menunda penayangan sejumlah film akibat virus
Corona. Salah satunya film Doraemon the Movie:
Nobita’s New Dinosaur yang seharusnya rilis 6
Maret 2020, sekaligus untuk merayakan ulang
tahun manga Doraemon ke-50. Namun sayangnya
harus ditunda hingga waktu yang belum diketahui.

Kalau bicara peran Christian Bale yang ikonis,
salah satu sosok yang paling pantas disebut
adalah Batman, tokoh superhero yang merupakan
adaptasi dari komik DC. Seperti diketahui,
Christian Bale menjadi jagoan utama dalam trilogi
Batman Begins, The Dark Knight, dan The Dark
Knight Rises. Namun kini, ia ternyata menyeberang
ke Marvel Cinematic Universe (MCU). Bahkan
Christian Bale tak lagi memerankan tokoh
pahlawan. Ia telah dikonfirmasi memainkan
karakter penjahat dalam film Thor: Love and
Thunder. Tessa Thompson, pemeran Valkyrie
dalam film-film Marvel, membenarkan kabar ini
dalam wawancara bersama Entertainment Tonight,
baru-baru ini. Wow!
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Yippiiee, Eminem kembali mewarnai dunia musik global. Kali
ini lewat karyanya yang berjudul Godzilla, ia ingin memberikan
apresiasi terhadap mendiang Juice WRLD. Ia sebelumnya
menjadi tamu untuk mengisi di lagu Godzilla sebagai bagian
dari album Eminem berjudul Music To Be Murdered By yang
dirilis Januari lalu. Kali ini, Eminem merilis video klipnya
yang disutradarai oleh Cole Bennet, seperti diwartakan NME.
Video klip ini juga menampilkan akting dari Mike Tyson dan
Dr Dre. Bagian akhir klip itu menampilkan sosok dan suara
Juice WRLD sembari mengatakan: “Jika ada yang mengalami
sesuatu, saya harap dan saya berdoa agar Anda mampu
melewatinya. Ketahuilah bahwa Anda memiliki kekuatan
untuk melewati apa pun yang Anda alami, tidak peduli apa
pun itu."
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Di masa-masa isolasi mandiri ini, kamu tipe karakter
yang gimana nih? Intip artikel berikut yang dikutip
dari okezone.com ini yuk!
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Bahkan setelah baru saja merilis seluruh karya pada bulan
lalu, YoungBoy Never Broke Again terus memberikan musik
baru kepada para penggemarnya. Pada bulan Maret saja,
ia menurunkan dua single baru, "Ten Talk" dan "Drop'em,"
bersama dengan visual yang menyertai untuk mencocokkan.
Hari ini, ia terus menambah output produknya melalui video
musik baru untuk "Uncharted Love," yang membuatnya
mengetuk tentang hubungan masa lalu. Keep up the good work
kid!
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Menuruti peraturan yang ada yakni dengan
mengisolasi diri secara mandiri dengan berdiam di
rumah. Tidak berpergian ke keramaian, menjaga
diri agar tidak tertular dan tak menularkan virus.

Orang-orang yang kebetulan bisa tetap bekerja
dengan optimal walau ruang kerja dipindahkan
di rumah. Lebih santai pasti, namun tetap harus
profesional.
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Langsung merasa panik saat menerima berita atau
informasi terbaru perihal virus corona ini. Jangan
sampai rasa panik ini menguasai diri sehingga kita
nanti jadi bingung harus berbuat apa ya!

Ini adalah kelompok orang-orang yang bekerja di
bidang industri yang tak memungkinkan untuk
menjalankan pekerjaannya dari rumah sehingga
tetap harus keluar dari rumah dan bekerja di kantor.
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Tidak mengindahkan keamanan diri sendiri
sehingga akhirnya bisa mengancam keamanan dan
kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan
sekitar. Tetap berkeliaran ke tempat umum, padahal
sudah ada peringatan untuk mengisolasi diri.

?&2N+?=;G-125
Tipe orang-orang yang berusaha mengusir
kebosanan karena isolasi di rumah dengan cara
sederhana, misalnya mengunggah video atau
gambar-gambar lucu di sosial media.

&2N+?G+3+G;>93?=-K2?K91;
Tipe orang yang betul-betul memanfaatkan waktu
luang yang ada. Menambah ilmu pengetahuan
dan ketrampilan, dengan melakukan sesuatu
hal yang baru dan bisa dijadikan hobi. Misalnya
menggambar atau melukis.

Sempat ramai di linimasa media sosial, bahwa
masa isolasi diri selama 14 hari ini tidak akan
berat dijalani oleh orang-orang yang memiliki sifat
introvert atau tertutup. Sebab memang sudah hobi
berdiam diri di rumah, tak suka akan keramaian di
luar.
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Langsung memborong belanjaan di supermarket,
membeli makanan, tisu toilet, tisu basah, handsanitizer dan keperluan rumah lainnya dalam
jumlah partai sangat besar dengan tujuan
menumpuk stok persediaan.

?&2N+?K23M;3M
Bingung karena tidak tahu apa-apa alias clueless.
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Taylor Swift baru saja merilis lagu terbarunya berjudul
'The Man' pada, Kamis 27 Februari 2020. Bintang kelahiran
tahun 1989 tersebut merilis music video yang sangat dinantinantikan, karena merupakan lagu yang disutradarai oleh
dirinya setelah menggoda fans di media sosial beberapa hari
sebelumnya. Dikutip dari people.com secara mengejutkan
Taylor Swift berubah menjadi seorang pria berambut cokelat
berjanggut dengan perilaku yang buruk. Dalam liriknya ia
menyebutkan angka 19 yang kemudian banyak diartikan oleh
para penggemarnya. Mulai dari para wanita yang berhasil
bermusik sampai amandemen ke-19 yang mengartikan
perempuan berhak untuk memilih. Wah, well done tay!
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Terinspirasi dari kisah Crazy Rich Asian, Judith Riza mencoba peruntungannya
dengan menulis novel dengan judul Crazy Rich Surabayan. Novel ini bercerita
tentang kehidupan konglomerat di Surabaya. Jangan salah sangka dulu, novel ini
tidak membahas harta atau kehidupan mewah mereka. Melainkan membahas
kehidupan dari sudut pandang murid taman kanak-kanak. Judit Tirza adalah
seorang mantan guru taman kanak-kanak internasional di kota pahlawan
tersebut. Melalui bukunya, perempuan yang aktif di media sosial Twitter itu akan
berbagi keseruannya selama mengajar anak-anak dari keluarga konglomerat.
Crazy Rich Surabayan juga akan diangkat ke layar lebar oleh rumah produksi
Falcon Pictures. Penasaran?
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Lelaki dengan segala kemampuan yang ia punya. Jenius, jagoan, disegani
banyak orang, dan mampu menaklukkan banyak hati perempuan karena
ketampanannya. Sayangnya, Alfi terkenal galak. Selalu bikin orang lain sakit hati
dengan ucapannya. Ada satu kekurangan yang Alfi miliki. Dia belum pernah
merasakan pahit manisnya jatuh cinta. Hanya Alana Caroline, perempuan
mungil yang sangat manis dan ceria yang mampu menghancurkan pertahanan
Alfi untuk tidak memberi hati pada para perempuan.
Novel setebal 440 halaman ini sudah diangkat ke layar lebar dan tayang di
bioskop mulai tanggal 23 Januari 2020 lalu. Dignitate dibintangi oleh Al Ghazali
dan Caitlin Haderman.
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“Kau adalah orang pertama yang aku cintai dengan sepenuh hati,
meskipun aku tahu kau bukan milikku.Meskipun kau memilih orang lain
yang kau rasa lebih pantas berada di sisimu. Aku mengerti. Aku benar-benar
mengerti,”
Gia, seorang penulis populer di media Wattpad, harus menghadapi kenyataan
bahwa keluarganya meminta untuk segera menikah. Di sisi lain, Kyran, chef
dari sebuah restoran diam-diam menjadi incaran Gia. Sayangnya, Kyran tidak
menyadari perasaan gadis itu.
Ketahuan menggebet Ky, Gia didorong oleh keponakannya, Gadis, untuk
mulai stalking Ky. Agenda stalking itu membuat dia datang ke workshop masak
makanan Korea yang ditutori oleh Ky. Akankah Gia berhasil menyadarkan
Kyran tentang perasaan yang sudah lama ia pendam?
Semua novel berikut bisa anda temukan di
Paperclip Store
2nd Floor (2F 106) - 021 2957 2475
Summarecon Mall Bekasi
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Hammer

Get Discount up
to 50% for selected
item until end of
March 2020.

Shopaholic, please raise your hands! Karena H&M
segera membuka gerainya di Summarecon Mall Bekasi.
Ritel asal Swedia yang menjual pakaian dan aksesoris ini,
akan menyambut kamu dengan koleksi-koleksi terbaik
mereka. H&M juga turut mendukung program kelestarian
lingkungan dengan menghadirkan bahan produk
berkualitas yang ramah lingkungan, nyaman dan selalu up
to date dengan tren fashion. Buat kamu yang nggak sabar
mau belanja di sini, follow Instagram @summareconmal.
bekasi untuk tahu tanggal opening-nya ya!
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Jack Nicklaus
Steak 21 akan hadir di La Terazza Summarecon Bekasi
dengan membawa konsep yang berbeda. Kali ini, kamu
bisa menikmati lezatnya hidangan steak di dalam sebuah
pesawat. Wow, keren banget! Nggak hanya itu, kamu
juga akan disambut oleh pramugari dan pramugara yang
ramah. Mereka akan melayani kamu mulai dari memesan
makanan hingga selesai menyantap hidangan. Tunggu
informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @
summareconmal.bekasi yaa!

Get Disc up to
70%.
For selected items
until end of March
2020.

Star Dept.
Store

Big sale up to 70%
off for selected
brand until 5 April
2020.

GAUDI

Get Disc 20% for
all item until end of
March 2020.

*Syarat & ketentuan berlaku
*Masa berlaku promo dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan sebelumnya

Coconut
Island

Get Discount up
to 50% for selected
item until end of
March 2020.

NYS.CO
Get Disc up to
50% for selected
item.
61

Keiza
Sholeha

Get discount up to
50% for selected
item until end of
March 2020.

EXPORT

Get Discount up
to 50% for selected
item until end of
March 2020.
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OPPO Reno Ace resmi meluncur dengan
mengandalkan fitur pengisian cepat berdaya 65W
yang dapat mengecas penuh baterai 4.000 mAh
dalam 30 menit. OPPO Reno Ace mengusung
layar AMOLED 6,5 inci resolusi FHD+ dan refresh
rate 90 hz. OPPO Reno Ace tampak gagah di
segi fotografi lantaran tersemat 4 buah kamera di
bagian punggungnya. 4 buah kamera itu memiliki
konfigurasi masing-masing 48MP dengan Sensor
Sony IMX586, ultra-wide 48MP, kamera telephoto
5x hybrid zoom, 13MP dan 2MP sebagai kamera
monokrom. OPPO Reno Ace juga memanjakan
para gamer berkat fitur Game Boost 2.0 untuk
optimasi performa gaming.

#9G5;3M?$9,9`P?#IJ?A,@19

Untuk pasar Indonesia, Samsung kembali
menghadirkan produk flagship mereka dengan
SoC besutan mereka sendiri, Exynos. Varian
Exynos 990 ini adalah SoC premium terbaru
mereka yang hadir dengan fabrikasi 7 nm EUV.
Kamera menjadi fitur utama yang dimiliki oleh
versi ultra. Pengguna bisa melakukan zoom
hingga 100 kali dengan “Space Zoom.” Hal
tersebut dimungkinkan berkat tersematnya
lensa periscope 48 megapiksel (MP)
berukuran 102mm. Samsung memberikan
baterai berkapasitas jumbo untuk perangkat
unggulannya. Dengan baterai 5.000 mAh,
penggunaan intens seharian tak perlu lagi
khawatir.

%;9\+2?01++K;45?Z

SAMSUNG STORE
Ground Floor 129
Summarecon Mall Bekasi
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Realme C3 memiliki Triple AI Camera yang
terdiri dari sensor beresolusi 12MP f/1.8 dengan
besar pixel 1,25!m dan wide-angle autofocus
PDAF + 2MP macro 4cm + 2MP portrait.
Kamera utamanya telah memiliki fitur seperti
Chroma Boost, mode portrait, dan perekaman
video slo-mo yang sulit ditemukan di segmen
entry-level. Sementara kamera selfie beresolusi
5MP yang telah mendukung fungsi Beauty AI,
mode HDR, mode portrait, dan fitur Panoselfie
yang dapat mengambil foto selfie yang lebih
luas. Selain itu, Realme C3 telah mengadopsi
sistem operasi Realme UI berbasis Android
10. Untuk kelengkapan lainnya, Realme C3
memiliki sensor rear fingerprint dan kapasitas
baterai besar 5000mAh.

Produk OPPO & Huawei
dapat ditemukan di
ERAFONE STORE
Ground Floor 118
Summarecon Mall Bekasi

D+4G2??TeV?IJJJJG(=?:-\+1K93>
Memiliki kapasitas daya yang besar memungkinkan power
bank ini untuk mengisi daya hingga 5 kali. Didukung dengan
teknologi pengisian cepat 18W dua arah.
Dibangun dengan multi proteksi untuk memastikan
keamanan seperti kelebihan daya, perlindungan suhu tinggi
dan perlindungan arus pendek. 20000mAh Redmi 18W Fast
Charge Power dibanderol dengan harga Rp249.000.
ERAFONE STORE
Ground Floor 118
Summarecon Mall Bekasi

Mi Store
Ground Floor 123,
Summarecon Mall Bekasi
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Huawei memperkenalkan FreeBuds 3 yang
didukung dengan chipset Kirin A1. Hal ini membuat
FreeBuds 3 unggul dalam sistem transmisi
sinkron dual-channel untuk mengurangi latensi,
sehingga menghasilkan audio yang mendalam dan
tersinkronisasi saat bermain game atau menonton
video. Dengan fitur Active Noise Cancelling (ANC)
yang dapat mengurangi kebisingan yang terjadi
dilingkungan sekitar. Fitur ini dapat dinyalakan
hanya dengan mengetuk dua buah earbud kiri.
Selain itu, terdapat juga fitur Bone Voice ID yang
berguna bagi pengguna saat melakukan panggilan.
Teknologi ini membantu pengguna membedakan
antara suara selama panggilan dan kebisingan dari
luar.
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Ini dia foto-foto
keseruan di wahana
FANTASY PARK
dari para
pengunjung
Summarecon
Mall Bekasi
#FantasyParkinSMB
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Fashion & Accessories

GF-126
GF-109
GF-121
GF-146
GF-123
GF-156
GF-103, 105

Nike
Optik Seis
Optik Tunggal
Richards Jewellery
Ripcurl
Royce Jewelery
The Palace

GF-107
GF-122
GF-131
GF-158
GF-108
GF-146
GF-132&133

Travel Xperience
Watch Corner
Watch World
Watch Studio

GF-125
GF-138B
GF-127
GF-159

C&F Perfumery
Erha Apothecary
Martha Tilaar
Casio
The Body Shop
Nature Republic

GF-162
GF-120
GF-150
GF-151
GF-153
GF-155

Food & Beverages
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Dalam rangka
mendukung program
#DirumahAja, Pasar
Modern Sinpasa
Summarecon
Bekasi mengadakan
program layanan
antar belanja ke
rumah.

/

agi para customer Pasar Modern
Sinpasa, saat ini melalui program
“Belanja Dari Rumah Saja” dapat
memesan langsung kepada para pedagang
yang nantinya barang kebutuhan pokok
sehari-hari akan diantar ke rumah.
Terdapat banyak persediaan yang bisa
kamu dapatkan seperti sembako, bumbu
dapur, daging, buah, sayur-sayuran dan
lain-lain. Pemesanan dapat dilakukan
Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB dan
Sabtu-Minggu pukul 06.00 – 12.00 WIB.
Informasi lebih lanjut dapat langsung
menghubungi Hotline Pasar Sinpasa 021
– 29450556 atau kunjungi instagram @
summareconmal.bekasi untuk melihat
list nomor para pedagang Pasar Modern
Sinpasa.
Yuk, dukung program #DirumahAja
untuk mencegah penyebaran virus
Covid-19!

Auntie Anne’s
Baskin Robbins
Breadlife
BreadTalk

GF-135
GF-IC-05
GF-152
GF-128

021 2957 2533

021-2957 2367
021-2957 2635
021- 2957 2636
021 29453958
021 2957 2599
021-2957 2428

021-2957 2333
021-2957 2534,
2535, 2536
021-2957 2455
021-29572688
021-2957 2470
021-2957 2362

GF - IC 08

Samsonite
Samsung
Simian
STAR Dept. Store

GF-145
GF-129
GF - IC07
GF-Unit B,
1F Unit E,
2F-Unit H

Minigood
The FoodHall
Watsons
Xiaomi

GF-110
GF-Unit A
GF-148, 149
GF-121A

GF-157
GF-130
GF-137A

021 2957 2646
021 2957 2529
021 2957 2727,
021 2957 2570 - 73
021-2957 2608
021-2957 2426
021-2957 2388
021- 2957 2327
021-2957 2628
021-2957 2329
021-2957 2330
021-2957 2729
021-2957 2363

021-2957 2334
021 2957 2400
021 2957 2530
021 2957 2579
021 29572494

021 2928 5577
021 2945 3965
021 2957 2358
021-2957 2484
021-2957 2485
021-2957 2699
021 2957 2339
021-2957 2557-59
021-2957 2696

Chatime
GF-IC.03
Dynamic Bakery
GF-160
Eastern Kopi TM
GF-163
Gokana Ramen
GF-115
& Teppan
Mujigae
GF-101
021-2957 2493
Patbingsoo Korean
GF-165
021 2928 5578
Pezzo Pizza & Mamamia Kebab GF-137B
Dessert
Sushi Tei
GF-142
021-2957 2712-14
The Duck King
GF-143
021-2957 2707-11
Tous Les Jours
GF-166
021 2957 2491- 92
Uncle Tetsu
GF- 135A
Yuraku
GF-116
021 2957 2552

Retail & Other Services
Advance
ATM Bank BNI
ATM Bank Bukopin
ATM Bank Danamon
ATM Bank Niaga
ATM Bank Panin
ATM Bank OCBC NISP
ATM BRI
Avia Tour
Century Healthcare
De Sound
ELC
Erafone
Galery ATM BCA
Galery ATM Mandiri
Genki Sushi
Guardian
H.I.S Travel
House of Samsonite
Fonel

Connection
by Crackberry
iBox
Kettler
Panorama JTB

GF-119
GF DW
021 2957 2613 - 14
GF-DW-1-ATM 10 021 2957 2651
GF DW-1-ATM 07 021 2957 2610
GF DW-1-ATM 02
GF DW-1-ATM 11
GF DW-1-ATM 07
GF DW-2-ATM 16
GF-136
021 2957 2391 -97
GF-147
021-2957 2551
GF-136A
GF-106
021-2957 2637 - 38
GF-118
021-2957 2427
GF-139
GF-138
GF-Unit A
GF-102
GF-139
GF-145
GF-140
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Fashion & Accessories
Text Eye Wear
Adidas Homecourt
Calliope
Charles & Keith
Coconut Island
Converse
Daniel Wellington
Eiger
Et Cetera
EVB*
Everbest
The Executive
Giordano
Guess Accessories
Hammer
Hush Puppies

1F-103
1F-119
1F-141
1F-107
1F-143
1F-125
1F-IC08
1F-138
1F-106
1F-111
1F-116
1F-126,127,128
1F-112A, 115
1F-133
1F-142
1F-122

Jack Nicklaus
Just For Kids
Levis
My Feet
New Balance
Pedro
Puma
Bata
OWL
Paul Frank
Tracce
Uniqlo
Urban Icon
Skechers
Vans
Wakai
Wood
Watch Zone
Wet n Wild
Wrangler

1F-129
1F-IC10
1F-108A
1F- IC 05
1F-139
1F-109
1F-137
1F-118
1F-117
1F-131
1F-130
1F-Unit D2
1F-108
1F-1050
1F-123
1F-102C
1F-121
1F-110
1F-IC20
1F-121A

021 2957 2389
021-2957 2414 - 15
021-2957 2349
021-2957 2656
021 2945 0522
021 2957 2584
021-2957 2577
021-2957 2398
021-2957 2575
021-2957 2499
021-2957 2340
021-2957 2348
021-2957 2472
/2957 2703-2704
021-2957 2431

021 2945 3970
021 2957 2416 - 17
021 2928 7854
021 2928 5565

021 2957 2730
021 2954 3960

021 2957 2482 - 83
021 2957 2576
021 2957 2456-57
021 2957 2554
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Adele Jewellery
Adidas Neo
Frank & Co
L’occitane
Laneige
Melawai Gallery
Mothercare

Ace Hardware

1F-102
1F Unit C, D1
1F Unit D1,
2F Unit I
Irwan Team
1F-102A
Shortcut Barbershop
1F-140
Jolly Fields by Zoomoov 1F-101

021 2957 2380,
82,84

021-2957 2344
021-2957 2628

Food & Beverages (Food Court)
Chop Buntut Cak Yo
EggO
Ichiban Sushi

Puyo
Rolly’s Ice Cream
Ta Wan
Pancious Pancake
King Fries
King Mango
Momoiro
Origins
Cakekinian
Yobe Cheese Tea

1F-145 & 145o

1F-1C09
1F-136
1F-IC07
1F-IC01
1F-136A
1F-118A
1F-IC18
1F-IC 11
1F-IC 12
1F-IC 16
1F-IC-15
1F-IC17

021 2938 5844

Retail & Other Services
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Entertainment
Timezone
Kidzilla

2F-Unit F
2F-106A

Fashion & Accessories
Andrew Shoes
Batik Keris
Birds & Bees
Chlorine
Cindy
Color Box
Cool Kids
Gaudi
Kael
Keizha & Soleha
Khakikakiku
Lasona
Loly Poly
Manzone
Minimal
My Size
Buccheri
Stoberi
Pang Ai Ya
Payless
Pigeon
Pop U
NYS.co
The Little Things
She Need
Traffic
Yayang
3 Seconds
Exsport
House of Cuff

Beauty

Tutu Nail

021 2957 2355
021-2957 2342
021-2957 2675

2F-130
2F-140
2F-126
2F-138
2F-IC06

021-2957 2633
021-2957 2609
021-2957 2647
021 2945 3957

021-2957 2609
021 2957 2574
021-2957 2623
02129453962

021 2957 2489

021 2957 2495
021-2957 2549
021 2957 2657
021 2928 5576
021-2957 2607
021-2957 2556
021 2957 2652
021-2957 2648

2F-IC-10

2F - 120&121
2F-IC19
2F-101A
2F-IC 11
2F-142&142A
2F-IC21

2F-IC08
2F-IC06
2F-102, IC15
2F-119
2F-IC01
2F-139
2F-IC03
2F-IC02
2F-101
2F-IC20

021 2957 2507
021 2928 7854

Retail & Other Services
Ace Hardware
Anker
Best Denki
Haircode
Kiddy Cuts
Meiso
Paperclip
Scoop
Sport Station
& Planet Kids
TOYS City
Bodypack
DParis
Zoomoov
Papyrus

2F- Unit I
2F-IC16
2F-Unit G
2F-121A
2F-139A
2F-141
2F-106
2F-105
2F-118

021 2957 2580

021 2957 2596

2F-133&135
2F-138 B
2F-IC05
2F-IC-18
2F-105A
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Entertainment
Cinema XXI
IMAX

3F-Unit L
3F-Unit M

@=?

021 2957 2421, 22,19

Food & Beverages (Food Court)

2F-123
2F-112&115
2F-132
2F-128
2F-140 A
2F-111
2F-136
2F-107
2F-IC-07
2F-131
2F-IC17
2F-129
2F-IC-12
2F-109
2F-108
2F-125
2F-122
2F-137
2F-IC23
2F-117
2F-138 A
2F-116
2F-110
2F-127

Food & Beverages
A&W Retaurant
Baby Bar
Baso Malang
Karapitan
Fruity
Holdak
Kopi Janji Jiwa

021-2957 2356 - 57

Kopi Lain Hati
Pelangi Cake
Pepper Lunch
Warung Leko
Crepes Signature
Papa Bunz
Mochi Mochi
Dum Dum Thai Drinks
Sapo
Say Chiizu

021 2945 3971
021 2957 2473

A&H Restocafe
R-02
Bakmi Naga
R - 03
Bebek Asap Corner
IC-09
Baso Afung
FC-17
Mejiku
Bakmi Gili
IC-15
Bola Ubi Kopong
IC-21A
Bong's
CFC
IC-25,26
D-Crepes
IC-06
Doner Kebab
R - 07
Empal Gentong
IC -11
Endog Telor Gulung IC-19A
Es Teler 77
R-09
Exotic
IC-01
Gado Gado Pondok Hijau IC-02
Hashi
IC-17
Hi Fries
IC-38
Hokben Express
R - 06
Hop Hop Bubble Drink IC-03
Ice Juice Kedung Sari IC-05
Ketupat Rusmini
IC-10
KFC
R-01B
KOI Teppanyaki
IC-07
KopiPresso
IC-18
Kwetiaw Sapi KG
FC-10
Lapo Ni Tondongta
FC-19
Lavocado
IC-02
Pramuka
Marmelo
IC-36A
Mie Kocok Bandung IC-29A
Mang Asan
Mie Tarik Laiker
FC-02
Okirobox
IC-22
Pempek Bunga 18 Mas IC-35
Pastel Istimewa Ma’Cik IC-19
Pusat Nasi Bakar
FC-08
Soto Bekasi H. Mamat
Wakacao
IC-07
Warong Teh Kotjok
IC-31
Sate Babi Pramuka
FC-18
Sate Mak Syukur
FC-11

021-2957 2957 -2632

021-2957 2694 -2695

021-2957 2719

Sedap Penyet
FC-06
Shihlin Taiwan
R- 05
street foods
Soto Betawi H. Mamat FC-01
Soto Mie Asli Bogor IC-15
Soto Susu Laiker
FC-07A
Sugarpuff Cotton Candy
Simply
IC-23
Dapur Iga
FC-03
Solaria
R-01A
Siomay Dago
IC-32
Sop Ikan ‘Tha San’ Khas Batam
Sop Kaki Kambing Dudung Roxy
Steamboat House
FC-09
Top Chicken Rice
FC-05
Ulek-ulek Ibu Sisca
IC-21F
Gedongan
Yammie Hotplate
R-08
Temptation Drink
IC-27,28,30,36
Otako
FC-IC-33
Radja Cobek
IC-16
Gudeg Bu Tjitro
FC-15
Wargyu
IC-12

021-2957 2578

IC-37A
021-29450521
021-2957 2679
021-2957 2634
021-2957 2689
FC 12
FC-16
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Autoglaze Express
E-Moment
Photography
Her Glam Nail
Boutique
Hinode
Ixobox
Jolly Time
Kaizen
Modern Softlens
Master Squid
Peggy’s Laundry
Quadran Plus
Putro Kunci
Raja Valutama
Exchange

BF-IC 23
BF-IC 12

Republic Tabac
Stop N Go
The Clean Bar
Lashtique
WL Waxing

BF-IC06
BF-IC18
BF-IC20
BF-IC03
BF-IC11

BF-IC 07
BF-1C19
BF-IC 16
BF-IC 10
BF-IC 24
BF-IC09
BF-IC 08
BF-IC 01
BF-IC 21
BF-IC 17
BF-IC22
021-29453975
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Food & Beverages
Brewok’s Cafe
FB1- 107
Kafe Betawi
FB-118
Calais
FB1-106
Chopstix
DW-120
Dip Inc
FB-112A
Eastern Kopi TM
DW-102, 103
021 2957 2557-59
Excelso
FB-107
021 2957 2545
Fiesta Steak
FB-103
021-2957 2424-25
Fish&Co.
DW-111A
Fritato & Silly Twist
FB-IC01
Hong Tang Cafe
DW-107
021 2957 2490
Imperial Kitchen & Dim Sum DW - 105
Java Kitchen
DW-106
021-2957 2527
Kopi Kenangan
DW-121
Liberica Coffee
FB-108, FB1-108
Marugame Udon
DW115 & 116
Mokka Coffee Cabana DW-111
Nanny’s Pavilion
FB-109
Ombe Kofie
DW-117
021-2957 2676
On-Yasai-Shabu Shabu & Gyu-Kaku Japanese BBQ FB-102, FB1-102
Owl Cafe
FB1-118
Pizza Hut
FB-111,112
021 2957 2372-73
Raa Cha Suki
DW-112
Ramen YA!
DW-119
Sate Khas Senayan
FB-106
021-2957 2368
Shirokuma
FB-116
Solaria
FB-105
021-2957 2437-38
Sunny Side Up
FB-115
021 2957 2377
Tamani Plus
FB-117
021-2957 2370-71
Thai Alley
DW-110A
Warung Talaga
DW-118
021 2957 2553
Starbucks Coffee
FB -119, FB- 119 O
Koba
DW-110
Yogurtland
DW-109

Retail & Other Services
Bank Mandiri
Zap

FB1-116,
116A, 117
FB1-119

021-2957 2631
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Retail & Other Services
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Island Counter

Ayam Ngebul
Bakso Malang Melintang
Bebek Lumintu
Kedai Segar
Konro Karebosi
Kwetiau 28 AHO
Martabak Bandung Fransiskus
Mie Aceh Seulawah
Nasi Uduk Ijo Galaxy
Pecel Madiun Babeh
Pojok Segar
Pempek Pondok Wong Palembang
Qwali Manado
Sate Batibul Laka-Laka
Sate Karmel Lembang Mas Narno
Bicara Koffie Nusantara
Soto Khas Tanah Abang Pak Hapid
Masakan Medan Hokki

Arcade

Warung Tekko

72

BFC-IC-15
BFC-IC-07
BFC-IC-16
BFC-IC-01A
BFC-IC-08
BFC-IC-02
BFC-IC-06
BFC-IC-18
BFC-IC-05
BFC-IC-22
BFC-IC-10
BFC-IC-01B
BFC-IC-17
BFC-IC-09
BFC-IC-11
BFC-IC-12
BFC-IC-03
BFC-IC-20

BFC-01

Push Cart

Bakso Sarkid Tanah Tinggi
Bubur Ayam Mas Ian `
King of Fruits
Es Sari Tebu
Siomay Bandung Sukadi
Es Pisang Ijo
Es Sinar Garut
Gado-Gado Cirebon
Kerak Telor Khas Betawi Buncit
Leker Baper
Mie Ayam Bangka Jempol
Mie Kocok Bandung Marika
Ropita
Rujak Juhi & Asinan Betawi Pak Tata
Sate Padang Ajo Ramon
Seblak Blakan
Soto Kudus Pak Eko
Soto Mie Mas Kis
Soto Sulung Madura Asli Pak Arifin
Tahu Gejrot & Rujak Beubeuk
Tahu Kriuk
Tahu Petis & Lumpia Semarang
Tahu Tek Cak Soleh
Warung Bang Jo
Sate Warning Madura
Mamaningan Juice

BFC-PC-01
BFC-PC-06
BFC-PC-51
BFC-PC-53
BFC-PC-10
BFC-PC-27
BFC-PC-20
BFC-PC-15
BFC-PC-17
BFC-PC-02
BFC-PC-12
BFC-PC-05
BFC-PC-21
BFC-PC-55
BFC-PC-26
BFC-PC-30
BFC-PC-16
BFC-PC-09
BFC-PC-07
BFC-PC-19
BFC-PC-11
BFC-PC-52
BFC-PC-02
BFC-PC-08
BFC-PC-36
BFC-PC-22

BRIGHT Magazine | Februari 2018

