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  www.malserpong.com

Tahun 2018 akan segera berakhir. Memasuki bulan Desember menjadi momen 
yang paling dinanti sekaligus paling mengharukan. Beberapa orang sering kali 
memanfaatkan momen akhir tahun sebagai kilas balik perjalanan setahun 

belakang? Apakah Anda termasuk orang tersebut?

Bulan Desember menjadi hari istimewa untuk sahabat yang menganut agama 
Kristen. Kehangatan menyambut dan merayakan Hari Raya Natal menjadi waktu 
yang paling ditunggu, karena biasanya menjadi momen berkumpulnya sanak keluarga 
dan sahabat. Bulan terakhir di penghunjung tahun ini juga menjadi kian semarak 
dengan semangat menyambut pergantian tahun baru, tahun 2019. Berbagai perayaan 
pun mulai direncanakan oleh banyak orang untuk menyambut dua occasions 
tersebut. 

Summarecon Mall Serpong (SMS) tetap setia menyiapkan berbagai rangkaian 
acara yang pastinya meriah untuk melengkapi suka cita Natal dan meninggalkan 
kesan mendalam saat malam pergantian tahun. Penasaran apa saja yang akan 
dipersembahkan oleh SMS kepada para pengunjung setianya?  Rubrik Hot On SMS 
kali ini memberikan sedikit bocorannya untuk kalian semua. 

Natal dan pergantian tahun memang memiliki tradisi khas yang biasa dilakukan 
oleh setiap keluarga. Tidak ada salahnya menyelipkan agenda permainan untuk 
mengakrabkan suasana. Intip ide games menarik dalam rubrik Family Info. Bagi Anda 
yang ingin menyambut tahun 2019 dengan berlibur, boleh mencoba berkunjung ke 
6 kota cantik yang menyajikan pemandangan menakjubkan dan spektakuler saat 
malam pergantian tahun. Baca ringkasannya pada rubrik Travelers.

Mau tetap terlihat stylish pada acara -acara spesial di bulan ini? Tiru ide berpakaian 
yang pasti akan mewujudkan keingingan tampil casually glamorous dengan sequin 
outfits. Informasinya sudah dipersiapkan di rubrik In Style. 

Masih banyak informasi yang kami persiapkan khusus untuk menemani waktu 
berlibur Anda, mulai dari program belanja, update tenant terbaru SMS yang bersifat 
informatif  serta menghibur hingga kuis berhadiah kami siapkan khusus untuk Anda, 
SMSLovers. 

May this Christmas bring joy and love to your heart and soul, and may you start the New 
Year on a beautiful note. Merry Christmas and Happy New Year...!
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Mall Serpong

Glitzy is back! Tak terasa, tahun 2018 
sudah di penghujung tahun. Memasuki 
tahun 2019, tentunya Summarecon Mall 

Serpong ingin memberikan momen 
berbeda bagi para pengunjungnya. 

Spectacular
new Year 2019 
SuMMarecon
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Mengulang kesuksesannya, Summarecon Mal Serpong 
kembali mengajak para pengunjung setianya untuk 
menyambut tahun baru 2019 dengan berbagai suguhan 

acara yang menarik. Memberikan pengalaman yang berbeda, 
Summarecon Mal Serpong akan menyulap area Parkir Selatan 
menjadi panggung utama yang spektakuler yang akan menjadi pusat 
countdown kali ini.

Momen pergantian tahun kali ini akan diisi dengan penampilan dari 
sederetan para DJ ternama yang akan menggebrak panggung utama 
New Year antara lain DJ Tiara Eve, DJ Siva, DJ Winky Wiryawan, 
DJ Andez, dan Night Flight. Selain itu, pengunjung juga akan 
disuguhi dengan Glitzy Dancer, Art.tistic LED Screen, dan Laser 

Light Show yang akan semakin memeriahkan malam pergantian 
tahun di Summarecon Mal Serpong. Selain itu, Summarecon juga 
memanjakan para shopaholic dengan Late Night Shopping dengan 
berbagai macam penawaran spesial.

Tentunya, tidak ketinggalan pula, semarak perayaan tahun baru 
akan ditutup meriah dengan gemerlap kembang api yang paling 
ditunggu-tunggu setiap tahunnya. 

Yuk, abadikan momen tahun baru Anda bersama keluarga dan 
sahabat di Summarecon Mal Serpong!

Happy New Year!
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APril
SCiEntiA Art FESt
Pada kesempatan kali ini SQP berkolaborasi dengan Artland, 
Artotel, Ganara Art Space, dan Batu Penjuru menghadirkan 
Scientia Art Fest. Event ini menghadirkan lebih dari 50 seniman yang 
membagikan pengalamannya dalam dunia seni. Dengan mengusung 
tema #ArtForAll, antusias pengunjung sudah terlihat dari acara 
pembukaan Art Fest yaitu Live Demo Painting. Scientia Art Fest pun 
sangat disambut positif  oleh orang tua yang membawa para  buah 
hatinya untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti Art Corner, T-shirt 
Sablon, Pillow Painting, dan Kite Decorating. Untuk menambah keseruan, 
pengunjung juga berlomba-lomba mengikuti kompetisi seperti Plein 
Air, Decoupage, dan Sospeso. Ada juga Picnic at The Park yang menjadi 
primadona pada event kali ini, karena pengunjung disuguhi beberapa 
aktivitas seperti live music, Free Family Art-ivity, Mural Show on VW, 
Chalk Art at the Park, Tape Art at The Park, Rainbow Wall, dan Bubble 
Art.

SEPtEmbEr
iOXC 2018
Scientia Square Park telah sukses menggelar Indonesia 
Open Xtreme Fest (IOXC) 2018 yang bertema “Xtreme 
Action with Attitude” yang bekerjasama dengan Kementrian 
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) 
dan Komunitas Xtreme Games Indonesia dan Asia. 
Acara bertaraf  International ini dibuka dan diresmikan 
oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 
(Menpora), Bapak Imam Nahrawi. Menghadirkan kompetisi 
dari beberapa cabang olahraga xtreme, diantaranya BMX 
Freestyle, Aggressive Inline, Freestyle Football, Freestyle 
Basketball, Bboy Competition, Skateboard Competition, dan 
Wall Climbing Competition. Tidak tanggung-tanggung juga, 
total hadiah dari IOXC 2018 ini 600 juta rupiah! Selamat 
untuk para pemenang ya...

JAnuAri
EvOlutiOn “JOurnEy OF thE 
EArth”
Awal tahun 2018 telah dilalui dengan 
sensasi yang berbeda bagi pengunjung 
setia Scientia Square Park (SQP). 
Mengapa demikian? Para pengunjung 
diperkenalkan dengan sebuah wahana 
edukasi baru yang memberikan sensasi 
bertualang melewati berbagai zaman. 
Evolution yang menjadi nama wahana 
baru ini seakan membawa Anda ke 
masa lampau untuk mengeksplorasi asal 
usul alam semesta dan mengajak para 
pengunjung untuk menjelajahi ruang 
waktu serta mempelajari bagaimana 
sejarah evolusi yang telah membentuk 
mozaik kehidupan di bumi dan 
sekitarnya. Meluncur masuk ke dalam 
goa, menuruni jurang dan bertemu 
dengan Mammoth yang merupakan 
gajah purba serta manusia purba yang 
menjadikan wahana ini menjadi sangat 
disenangi oleh pengunjung.

SliDES AnD lADDEr
Tidak hanya Evolution yang menjadi 
primadona awal tahun 2018 di Scientia 
Square Park, ada juga Slides and Ladder. 
Sebuah giant board game yang terinspirasi 
dari board game permainan ular tangga. 
Kali ini board game ular tangga dihadirkan 
secara 3D. Tidak jauh berbeda dengan 
permainan board game ular tangga pada 
umumnya, pengunjung cukup melempar 
dadu yang berukuran raksasa dan melihat 
nomor yang berada di bagian atas dadu 
setelah itu, dan bidak pengunjung cukup 
melangkah maju sesuai dengan nomor 
dadu yang terlihat. Yang menjadikan 
permainan ini berbeda dengan board 
game lainnya adalah pengunjung yang 
ikut bermain merupakan bidak dirinya 
sendiri, jadi mereka dipaksa untuk 
melompat, menaiki tangga, atau pun 
meluncur melalui perosotan raksasa.

OrgAniC WEEkEnD mArkEt
Bulan januari 2018 di SQP juga dilengkapi 
dengan kesuksesan Organic Weekend 
Market. Acara kali ini menjadi kegiatan 
kuliner yang sehat dan menyenangkan 
bagi SQPLovers. Rangkaian acara 
seperti Food Bazaar, Organic Bazaar, 
Live Music Peformance dan All You Can 
Eat Durian serta Yoga & Zumba Party 
bertema “Green Dress Code” membuat 
pengunjung betah menghabisnya bulan 
Januari bersama di SQP.

FEbruAri
PEtS DAy Out
Event yang selalu dinantikan oleh pecinta 
hewan ini kembali sukses mengumpulkan 
para pecinta hewan khususnya yang 
berada di kawasan Serpong, Tangerang. 
Pada Pets Day Out kali ini acara dibagi 
di 2 area, yaitu area The Farm dan area 
khusus hewan peliharaan, Petopia “Pet 
Park”. Tidak lupa pada Pets Day Out 
kali ini ada Bazaar, community meet 
up, jogging, live music dan tentunya 
kompetisi bagi para pemilik dan hewan 
peliharaanya. Ada yang berbeda pada 
Pets Day Out kali ini, karena para 
pengunjung yang hadir dapat bertemu 
dengan tokoh-tokoh film Star Wars. Para 
cosplayer Star Wars ini tergabung dalam 
komunitas 501st. Pada kesempatan yang 
lalu, 501st dan BOS Foundation juga 
mengadakan kampanye untuk pelestarian 
Orang Utan di Borneo, Kalimantan.

Juni
mAgiCAl lAnD
Memasuki musim liburan, SQP sukses menghadirkan rangkaian 
acara yang bikin  betah para pengunjungnya menghabiskan waktu 
liburan disini. Ada Magical Land yang sukses diselenggarakan selama 
periode liburan tengah tahun, dengan memberikan berbagai macam 
atraksi sulap para pengunjung seakan terhipnotis menyaksikan 
penampilan dari beberapa magician seperti: Russel Miracle, Hans 
Xu, dan June Dui Montero. Disuguhkan dengan konsep yang 
berbeda seperti adanya sekolah sulap atau pertunjukan theatrical 
magic. Magical Land sendiri dibagi menjadi 3 area, The Zoom tempat 
para magician akan menampilkan trik sulap mereka dari jarak 
dekat, The Kidz Zone merupakan area yang akan menampilkan 
event spesial yaitu sulap khusus untuk anak-anak, dan The Academy 
tempat untuk Anda mempelajari berbagai macam trik sulap 
langsung dengan para ahlinya.

AguStuS
SCiEntiA yOuth FESt
Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dan International 
Youth Day, Scientia Square Park sukses menggelar 
acara bertajuk Scientia Youth Fest 2018. Dibuka dengan 
Independence Family Amazing Race, dan  diikuti dengan event 
Pets Day Out. Tidak selesai sampai disitu, rangkaian acara 
Scientia Youth Fest juga diramaikan dengan penampilan 
dari pasangan duo Endah & Rhesa, Adhitia Sofyan, serta 
Kelompok Penerbang Roket yang sukses menggebrak 
panggung Garden Walk di Scientia Square Park. 
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OktObErFESt
Tidak pernah absen untuk menyelenggarakan event 
Oktoberfest, kali ini SMS sukses menghadirkan 
event kebudayaan asal Jerman ini dengan 
penyelenggaraann yang sedikit berbeda dari pada 
tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan 
tenda megah di area Parkir Selatan serta tampilan 
dekorasi ala budaya Jerman, suasana Oktoberfest 
kali ini makin meriah. Hidangan yang disuguhkan 
dalam Oktoberfest pastinya dari berbagai jenis bir 
dan makanan sajian khas otentik Jerman, tanpa 
menghilangkan ciri khasnya yaitu menyajikan free 
flow beer dan all you can eat makanan khas Jerman 
ala Mama’s Restaurant. Tak lupa dengan segala 
permainan dan penampilan grup band yang membuat 
suasana Oktoberfest terus semarak hingga akhir. 
Acara yang spesial dan unik ini merupakan bentuk 
pertukaran budaya dengan negara sahabat lho, SMS 
Lovers. Wir sehen uns!

FEbruAri
FOrtunE vAllEy
Perayaan Imlek sebagai pergantian tahun dalam kalendar Cina 
juga ikut di meriahkan oleh Summarecon Mall Serpong (SMS). 
Dengan mengusung tema Fortune Valley,  SMS menyajikan 
berbagai pertunjukan seperti: barongsai, drama boneka Lo Cia 
Puppet Master Dance, Oriental Dance dan dilengkapi dengan 
lantunan musik oriental yang khas. Tidak lupa dengan balutan 
dekorasi yang instagrammable berupa keelokan kawasan di  
China Town lengkap dengan replika rumah bernuansa oriental 
dan pastinya promo serta diskon hingga 80% dalam program 
Saturday Shopping Sale, selain itu ada juga bagi-bagi angpao bagi 
pengunjung setia SMS.

mArEt
muSiCAl mArCh
Bertepatan dengan Hari Musik Nasional yang jatuh pada setiap 
tanggal 9 Maret, SMS selalu mendukung untuk melestarikan 
musik nasional melalui penampilan dari para musisi di panggung 
Broadway. Pada perayaan Musical March kali ini SMS mengangkat 
tema “Malam Nostalgia” dan telah sukses membuat para 
pengunjung “gagal move-on” dengan menghadirkan para musisi 
legenda tanah air era 70-80-an, seperti Tito Soemarsono, 
Grup band Panbers, solois Christine Pandjaitan, Dian Piesesha, 
Betharia Sonata, dan Smart Beat Band.

APril
XPlOrASA
Summarecon Mall Serpong (SMS) kembali sukses dalam 
menggelar sebuah event kuliner yang berbeda. Kini SMS 
menghadirkan Xplorasa dengan mengedepankan konsep 
Night Market. Bertajuk konsep ‘ jaman now’ yang lebih 
modern, Xplorasa telah digelar di area Parkir Selatan. Tak 
tanggung-tanggung, lebih dari 300 jenis menu makanan 
seperti Seblak Wae Atuh, Fish and Go, Kastera by Luna Maya, 
Martabucks, Kopi Kulo, Shlrup drink Telor Gulung, Avocado 
Lover, dan masih banyak lagi. Selain itu, para pengunjung 
yang mencicipi makanan di Xplorasa juga dihibur dengan 
pertunjukan musik yang dibawakan oleh Jaz, Saykoji, Randy 
Pandugo dan Midnight Quickie.

mEi
thE SACrED OF rAmADhAn
Memasuki bulan suci Ramadhan, SMS juga menyuguhkan 
berbagai acara untuk mengisi waktu ngabuburit para 
pengunjung setianya. Mulai dari penampilan bernuansa Islami 
oleh Fadly, dan dilengkapi oleh penampilan Marawis dari 
Daarul Quran, Raudha Kasmir dari Baznas, dan Hadroh dari 
Daarul Quran yang turut menemani pengunjung di Panggung 
Unity. Tak lupa ada juga program belanja Saturday Shopping 
Sale dengan diskon hingga 70%.

AguStuS
FEStivAl kulinEr SErPOng
Menghadirkan suasana khas pulau Kalimantan, kali 
ini SMS menggelar Festival Kuliner Serpong 2018 
dengan tajuk “Pesona Bumi Borneo”  yang jatuh 
pada tanggal 16 Agustus sampai 16 September 
silam. Tak hanya berbagai hidangan lezat dan 
oleh-oleh khas Pulau Kalimantan, musisi asal pulau 
Kalimantan dan penyanyi seperti Radja Band dan 
Element turut memeriahkan FKS tahun ini. Tidak 
hanya itu, penampilan musik dan tarian khas 
Borneo juga disuguhkan kepada pengunjung untuk 
memperkenalkan pesona kebudayaan asli khas 
Kalimantan tersebut seperti Tari Borneo dan Musik 
Sape.

OktObEr
AnnivErSAry
Summarecon Mall Serpong (SMS) baru saja merayakan ulang tahunnya 
yang ke-11, tepatnya pada tanggal 27 Oktober  2018. Tak hanya sekedar 
merayakan ulang tahun, namun SMS  turut membagikan kebahagiaan yang 
ada bersama para pengunjung. Mengangkat tema marve11ous: Eleven 
Escape Experience, perayaan ulang tahun SMS tahun ini tentunya 
dimeriahkan oleh berbagai acara dimulai dari SGWR, penampilan musisi 
seperti Naura, Virzha, Cakra Khan, GAC, Gloria Jessica, The Overtunes, 
Hiroaki Kato, Rendy Pandugo, JAZ, Rizky Febian, dan konser musik dari 
musisi-musisi legendaris dalam Reuni 80’s & 90’s. Tak hanya itu saja, SMS 
juga mempersembahkan berbagai hadiah menarik bagi  para TOP SHOPPER 
dalam program loyalty costumer Friendship Card yang bertajuk Eleven Escape 
Experience, dimana SMS menawarkan sebelas paket destinasi wisata ke-11 
negara bagi para pemenangnya.
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Penghujung tahun menjadi salah satu waktu 
favorite untuk berlibur dengan segudang 
destinasi liburan akhir tahun baik ke dalam 
negeri maupun luar negeri. melakukan 
persiapan berlibur bisa menjadi aktivitas 
yang menyenangkan. Untuk anda yang 
sedang mempersiapkan liburan ke 
luar negeri, tidak ada salahnya untuk 
mengecek musim apa atau cuaca 
kota yang akan dikunjungi. Biasanya, 
beberapa belahan negara, akhir 
tahun cocok bagi para pecinta winter 
holiday.  

Christmas is coming to town!

Natal sebentar lagi, nih! Berbicara soal Natal, 
aktifitas paling ditunggu salah satunya adalah 
memasang dan menghias pohon natal yang 

memberikan keseruan tersendiri karena unik dan lucunya 
berbagai ornamen-ornamennya. Untuk melengkapi 
ragam hiasan atau ornamen Natal Anda, Scoop 
menyediakan berbagai produk bertema Natal hingga 
ornamen pohon Natal.

Selain ornamen pemanis pohon Natal, Scoop juga 
menyediakan berbagai aksesoris Natal yang bias Anda 
gunakan sebagai penunjang penampilan di hari Natal 
kali ini untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga 
seperti bando, syal bahkan apron untuk memasak.

Anda juga bisa mencari pernak-pernik lainnya yang 
berbau Natal untuk mempercantik rumah atau ruangan 
Anda seperti dekorasi meja dan dinding. Dengan 
harganya yang terjangkau, dijamin semua produk yang 
ada di Scoop memiliki kualitas yang baik dan tidak mudah 
rusak.

Masih bingung mencari pernak-pernik Natal? Yuk, 
lengkapi kebutuhan Natal Anda di Scoop Summarecon 
Mall Serpong, lantai 2 ya.

Tidak dapat dipungkiri, persiapan berlibur 
pada saat musim dingin apalagi bersalju 
memang harus ekstra terutama untuk 
melindungi diri dari hawa yang dingin. Sedang mencari 

outfit untuk winter namun tetap bisa tampil keren? Anda dapat 
menemukan pilihan terbaik di Cold Wear. Perusahaan asal 
Singapura ini memfokuskan diri sebagai penyedia pakaian musim 
dingin dalam berbagai pilihan seperti jaket, sweater, coat, sarung 
tangan, hingga topi. Selain itu, Cold Wear juga menyediakan 
aksesoris untuk travel seperti luggage dan bantal leher. 

Produk Cold Wear tentunya akan menjamin Anda tetap hangat, 
nyaman dan dapat menunjang penampilan liburan Anda. Dengan 
kualitas yang baik yang memadukan inovasi dari bahan terbaik, 
Cold Wear dapat digunakan untuk semua kalangan baik orang 
tua, wanita dan pria. Meluncurkan produk baru setiap tahunnya, 
Cold Wear tetap memperhatikan tren fashion agar produk yang 
ditawarkan terus up-to-date.

Dilengkapi dengan saku dan hoodie yang dapat dilepas pasang, 
Cold Wear menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan 
liburan musim dingin Anda agar tetap hangat dan fashionable. 
Bingung mencari gerai Cold Wear? Kini Anda dapat 
menemukannya di Summarecon Mall Serpong lantai. 1. Happy 
holiday!

Journey

at Scoop

With Style

chriStmaS Stuff 
find your
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GlamorouS
neW year eve
With Sequin 
outfitS

Perayaan tahun baru menjadi momen yang cukup 
dinantikan setiap tahun. selain kilas balik 365 hari ke 

belakang, masyarakat biasanya tak sabar menyambut 
tahun berikutnya dengan melakukan countdown di 

malam pergantian tahun. 

Ide outfit di atas masih bisa Anda 
maksimalkan lagi dengan menambahkan 
beberapa statement accessories berupa 
kalung, gelang, anting, dan topi. Untuk 
atasan dengan potongan kerah V, pilih 
kalung berbentuk choker, sedangkan untuk 
kerah O akan semakin keren dengan 
kalung panjang dengan pendant. Nah, 
sudah terbayang kan  bagaimana Anda 
akan tampak memukau di pesta tahun 
baru nanti? 

Happy New Year.

caSually

Tak terkecuali para generasi millennial 
yang selalu bersemangat dalam setiap 
momen berkumpul dan berpesta 
bersama para sahabat maupun keluarga 

terdekat. Pusat-pusat perbelanjaan maupun 
restoran di kota-kota besar biasanya menjadi 
pilihan bagi mereka untuk menyambut gempita 
tahun baru.

Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk acara 
tahun baru mendatang? Tentunya Anda tidak 
ingin melewatkan momen ini dan ingin tampil 
sempurna, bukan? Jika masih bimbang untuk 
menentukan outfit yang menarik untuk datang ke 
acara tahun baru, berikut telah dirangkum ide-ide 
untuk memaksimalkan penampilan Anda dengan 
sequin outfit yang bisa menjadi referensi bagi Anda 
agar tampil memukau di pesta tahun baru yang 
gemerlap.

SEquin DrESS
Kenakan dress berbentuk bodycon atau flare untuk 
tampilan feminin yang sederhana namun tetap 
memukau. Sequin dress hadir dalam berbagai 
macam pilihan model seperti tali spageti, tube 
dress, serta dengan maupun tanpa lengan. 
Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan bentuk 
tubuh dan tinggi badan Anda. Pilih dress dengan 
potongan V-neck untuk memberikan kesan 
ramping di bagian atas tubuh Anda. Sedangkan 
untuk pemilik kaki jenjang, gunakan midi dress 
dengan bentuk pensil untuk menonjolkan bentuk 
kaki.

SEquin PAntS
Bagi SMSLovers yang ingin tampil 
boyish, cobalah untuk memakai pakaian 
sequin dalam bentuk kulot atau straight 
pants. Anda bisa tetap bergerak bebas 
saat pesta dan juga tampil outstanding. 
Padankan dengan crop atau tube top, 
tank top berbahan satin, atasan polos, 
ataupun sweatshirt. Kenakan sepatu 
platform heels atau pumps untuk 
memaksimalkan gaya ini.

SEquin Skirt
Sama halnya dengan dress, rok sequin 
juga hadir dalam berbagai model. 
Anda dapat memilih model flare atau 
A-line dan dipadukan dengan tank top, 
turtleneck, dan kaos dengan atau tanpa 
lengan. Untuk model rok lurus mini, 
Anda dapat menciptakan gaya kasual 
dengan memakai t-shirt atau tank top dan 
tambahkan jaket berbahan denim.

SEquin tOP
Gunakan atasan berbahan sequin ini 
dengan memadu padankan dengan 
bawahan yang sesuai dengan bentuk 
tubuh Anda. Untuk yang ingin tampil 
kasual dan bergaya tomboi, pilih 
bawahan berupa boyfriend jeans atau 
sweatpants dan padankan dengan 
sneakers atau moccasins. Sedangkan 
untuk SMSLovers yang girly, kenakan 
sequin tank top dengan kulot, flare skirt 
atau rok selutut model pensil. Kenakan 
flat shoes atau block heels untuk 
mempertajam girly look Anda.
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Coffee Bean and Tea Leaf, 

SummareCon maLL Serpong

grEthA
Jacket by Minimal
Top by Et Cetera
Skirt by Someday

We need a woman 
who are so strong 
they can be humble, 
so fierce they 
can be compassionate, 
so passionate 
they can be rasional, 
and so disciplined they 
can be free”

– Kavita Ramdas –

Photographer : Ely Ricardo
Models : Gretha & Riris
Stylist : Dwi Laras J.
Make Up Artist : Ina Juntak

ririS
Top by Someday
Pants by
STAR Department Store
Purse by Guess
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Dress by STAR Department Store
Earrings by Someday

Shirt, Jacket, and Pants by 
STAR Department Store

Dress by Minimal
Earrings by Someday

Purse by Guess

“A woman is l ike a tea bag 
– you can’t  tel l  them how 

strong she is  unt i l l  you 
put her in hot water.” 

 – Eleanor Roosevelt–

“ If you want something 
said ,  ask a man; if  you want 

something done ,  ask a woman .”
 – Margaret Thatcher– 

 
Cinema XXi – The premiere – imaX, 

SummareCon maLL Serpong

 
Cinema XXi – The premiere – imaX, 

SummareCon maLL Serpong
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Top by et cetera
Vest & Pants by Star 
Department Store
Earrings by Someday
Purse by Guess

Top by STAR Department Store
Jumpsuit by et cetera
Earrings by Someday

Purse by Guess

“ Well-behaved 
women seldom make 

history .” 
 – Laurel Tatcher –

“ You educate a man; 
you educate man .  You 
educate a woman; you 
educate a generat ion” 

 – Brigham Young – 

 
pizza marzano, 

SummareCon maLL Serpong

 
pizza marzano, 

SummareCon maLL Serpong
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Top by Et Cetera
Pants by Uniqlo
Purse by Guess

Top by Et Cetera
Jumpsuit by Uniqlo
Earring by Someday

“A woman should 
be two things: 

Classy and 
Fabulous” 

 – Coco Chanel – 

 
manTra manado,

 SummareCon maLL Serpong

 
SCoop, 

SummareCon maLL Serpong

Outer by 
STAR Department Store

Scarf by Uniqlo
Dress by minimal

Dress & Outer by 
STAR Department Store
Purse by Guess

Christmas isn’t 
a season ,  it ’s  a 

feeling” 
 – Edna Ferber – 
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Mencicipi Kopi Asli 
Pontianak

di Aming Coffee

Aming Coffee, kedai kopi 
yang sudah tidak asing lagi 
di masyarakat Pontianak 
ini sudah berdiri dari 
tahun 2002. Kedai kopi 
yang dibuka mulai pukul 
5 dini hari setiap harinya 
ini tidak pernah sepi akan 
pengunjung.

taste tHe food

Ada satu keunikan dari Aming 
Coffee yaitu setiap hari Minggu di 
akhir bulan, kedai mereka selalu 

tutup. Selain harganya yang terjangkau, 
aroma kopi robusta racikan Aming 
Coffee selalu membuat rindu pengunjung 
untuk kembali lagi.

Yang membuat Aming Coffee laris, 
bukan sekedar tempatnya yang enak 
untuk berkumpul, tetapi kualitas 
kopinya yang tidak perlu diragukan 
lagi. Sang pemilik Aming Coffee sangat 
memerhatikan dan mengutamakan 
citarasa kopi hasil racikannya, mulai dari 
proses pemilihan biji kopi, menyangrai, 
sampai tahap penggilingan menjadi bubuk 
halus. Bahkan, biji kopi yang digunakan 
didatangkan langsung dari Punggur, 
Sumatera dan hanya dikirim pada musim 
panen, untuk menjaga kesegaran kopi 
itu sendiri.

Selain menjual kopi, Aming Coffee di 
Pontianak juga menyediakan camilan 
tradisional, seperti kue lemper, 
cengkarok, gamat, dan cucur. Selain 
minuman jadi, Aming Coffee juga 
menjual kopi bubuk dan biji kopi dalam 
berbagai kemasan dari 500g hingga 1 
kilogram yang sudah didistribusikan ke 
kota-kota besar di Indonesia.

Bagi Anda penikmat kopi, tidak ada 
salahnya mencicipi kopi asli khas 
Kalimantan yang kini telah hadir di 
Downtown Walk, Summarecon Mall 
Serpong.
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Paduan Cita 
Rasa Manado 
dan Padang 

Penggugah Selera
indonesia menawarkan segudang kuliner yang lezat dan wajib dicicipi. Kekayaan 

rempah di indonesia membuat cita rasa makanan yang kuat dan sangat khas. 
tidah hanya dikenal di indonesia saja, namun hingga ke mancanegara, salah 

satunya racikan masakan dari daerah manado dan Padang.

taste tHe food

Kelezatan masakan rendang tidak 
perlu diragukan lagi, terbukti 
bahwa rendang dinobatkan sebagai 

hidangan yang menduduki peringkat 
pertama daftar World’s 50 Most Delicious 
Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia) 
versi CNN International. Selain rendang, 
makanan khas Manado dan Padang 
lainnya yang terkenal pedas, gurih dan 
kaya akan bumbu semakin memanjakan 
lidah para penikmatnya.

Melalui kekayaan rempah dan kuliner 
dari dua daerah tersebut, Mantra 
Indonesia menyajikan berbagai masakan 
khas perpaduan antara rasa Manado 
dan Padang asli yang lengkap, mulai dari 
makanan utama seperti Nasi Campur 
Manado, Nasi Sayur Padang, Ayam 
Woku, Ayam Gulai, Ayam Isi Di Bulu, 
Rendang Sapi, Ikan Cakalang, Ikan Kakap 
Woku, Sayur Garo, Sayur Nangka, Rica 
Rodo hingga beragam kue-kue dan 
minuman khas Manado dan Padang.

Kenikmatan kuliner khas Manado dan 
Padang disajikan dengan restoran yang 
nyaman dengan dekorasi modern 
sehingga membuat pengunjung betah 
untuk berlama-lama sembari menikmati 
berbagai menu yang semakin membuat 
rindu keramahan khas Manado dan 
kehangatan khas Padang.

Rindu dengan cita rasa asli khas Manado 
dan Padang? Mantra Indonesia kini hadir 
di  Downtwon Walk, Summarecon Mall 
Serpong.
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Biasanya momen malam natal atau malam menanti pergantian tahun 
akan dipenuhi dengan sedikit kecanggungan karena beberapa sanak 

saudara baru berkumpul kembali setelah terpisah jarak dan jarang 
bercengkerama. Games sebagai icebreaker menjadi ide brilian untuk 

momen ini menjadi semakin hangat. ada beberapa pilihan permainan 
yang bisa dilakukan untuk memecah kecanggungan dan membawa 

keakraban. yuk, dicoba.

Break The Ice 
WhIle enjoyIng 

The MoMenT

StOry timE
Kegiatan ini sangat tepat dilakukan 
saat diadakannya momen api unggun. 
Minta setiap anggota keluarga untuk 
mempersiapkan sebuah cerita tentang 
anggota keluarga yang hadir. Ingat, cerita 
memalukan akan membuat suasana 
meriah, namun jangan terlalu memalukan 
ya. Subjek cerita yaitu anggota keluarga 
akan dipilih acak untuk menceritakan 
tentang anggota keluarga lain yang hadir. 
Siapkan hadiah untuk cerita paling unik, 
manis atau lucu yang membuat suasana 
semakin hangat.

i DArE yOu
Permainan ini menantang setiap anggota 
keluarga untuk meminum atau memakan 
sajian yang disiapkan ketika diberikan 
pertanyaan yang ternyata dilakukan 
peserta. Sajiannya dapat berupa snack 
yang diolah dengan tambahan perasa, 
misalnya cake asin atau cola pedas. 
Tapi jangan terlalu ekstrem ya. Contoh 
pertanyaannya misalnya “ Eat this, if  
you don’t take a shower before come 

here.” Pertanyaannya bisa dikreasikan 
sesuai kemauan si penanya. Sudah 
pasti dapat dipastikan gelak tawa akan 
memenuhi rumah Anda.

SCAvEngEr hunt
Malam pergantian tahun diadakan 
di rumah Anda? Tidak ada salahnya 

membuat sebuah permainan unik untuk 
diikuti setiap anggota keluarga yang 
hadir atau juga tamu yang diundang. 
Mencari dan mengumpulkan beberapa 
barang dengan memecahkan clue atau 
kata kunci yang disiapkan hingga berhasil 
mendapatkan hadiah di akhir pencarian. 
Persiapkan barang yang dicari dengan 
rapi agar susah ditemukan ya.

bOttOm’S uP
Permainan ini terbilang unik. Anda butuh mempersiapkan 
botol atau kaleng bekas, sebuah bola kecil, kaos kaki dan 
tali atau juga ikat pinggang. Tantangannya yaitu menjatuhkan 
kumpulan botol atau kaleng bekas dengan kekuatan bola 
yang disangkutkan di badan pemain yaitu di pinggangnya. Tim 
dengan waktu tercepat berhak menjadi pemenang.

nO gAmE
Sebuah game lucu dan menarik yang akan membuat malam 
berkumpulnya keluarga dan sahabat menjadi tak terlupakan. 
Permainan ini bisa dimainkan setiap usia. Siapkan sebuah tanda 
bagi setiap pemain, bisa berupa pin, lonceng atau bendera 
kecil yang bisa disematkan di pakaian setiap tamu yang datang. 
Siapkan juga hadiah menarik untuk permainan ini. Tentukan 
waktu dimulainya permainan ini. Peraturan permainan yaitu 
setiap orang yang bermain mengajukan pertanyaan hingga 
mendapatkan kata “No” dari lawan mainnya. Pemain yang 
diajukan pertanyaan dan menjawab “No” wajib memberikan 
pin yang dimiliki. Pemain dengan pin terbanyaka akan menjadi 
pemenang. Seru kan?

Jadi mau coba permainan yang mana? Semoga hangatnya 
kebersamaan terbentuk dan menjadi momen tak terlupakan 
dalam merayakan hari spesial.

SMSBLAST MAgAzine - DESEmbEr 2018 DESEmbEr 2018 - SMSBLAST MAgAzine32 33

family info



anda penggemar Bruce lee dan ip man? Jika ya, tentunya anda kenal betul 
dengan  gerakan-gerakan bela diri lincah dari sosok-sosok tersebut. Gerakan-

gerakan bela diri yang dipopulerkan oleh Bruce lee dan ip man tersebut 
merupakan jenis bela diri Wing Chun.

Menghancurkan Lawan 
Tanpa Kekuatan

Wing Chun

let’s WorKoUt

Sejarah kemunculan Wing Chun 
tidak diketahui secara jelas dan 
pasti, namun bela diri China ini 
konon diciptakan oleh seorang 

pendeta perempuan dari Hong Kong 
yang bernama Ng Mui. Semenjak saat itu 
jurus dan gerakan Wing Chun semakin 
popular hingga ke generasi selanjutnya, 
seperti para guru besar Wing Chun yaitu 
Ip Man dan Ip Ching.

Wing Chun tidak mengenal batasan 
usia dan dapat dilakukan oleh siapa saja, 
termasuk wanita dan orang tua. Pada 
dasarnya, bela diri ini tidak menuntut 
pelakunya untuk mengandalkan 
kekuatan, melainkan melakukan gerakan 
secara refleks yang dipusatkan pada siku 
tangan. Menurut beberapa ahli Wing 
Chun, ini merupakan bela diri yang 
‘kosong’ namun mampu menghancurkan 
lawan.

Tertarik untuk berlatih Wing Chun? 
Tak perlu ragu akan kemampuan 
dasar dalam bela diri karena untuk 
bisa melakukannya, setiap orang 

membutuhkan waktu yang berbeda-
beda dalam menguasai teknik Wing 
Chun. Apabila Anda tidak mempunyai 
dasar bela diri sama sekali, akan semakin 
mudah bagi Anda untuk mempelajari 
segala jenis tekniknya dari dasar.

Di Indonesia sendiri seni bela diri 
Wing Chun mulai digemari sejak film 
Ip Man tayang di layar lebar. Semenjak 
itu, terdapat beberapa tempat yang 
menyediakan sarana dan pelatihan untuk 
bela diri yang menggunakan balok kayu 
untuk latihan ini. Salah satunya kini hadir 
di Pulse yang terletak di Scientia Digital 
Center yang merupakan bagian dari 
Scientia Square Park. Pulse merupakan 
salah satu tempat yang memberikan 
kesempatan bagi pengunjung yang ingin 
mengembangkan diri di bidang olahraga.

Nah, SMSLovers yang berminat untuk 
berlatih Wing Chun tentunya semakin 
mendapat kemudahan dengan hadirnya 
bela diri ini di Pulse. Tunggu apalagi? 

Ayo kuasai Wing Chun bersama Pulse.

BeLa Diri 
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dikenal sebagai pemain 
sinetron, siapa sangka, 
Winky Wiriawan memulai 
karirnya sebagai disc Jockey 
(dJ) yang membesarkan 
nama nya. 
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Close UP

Pria kelahiran Bandung, 39 tahun yang 
lalu ini mengawali karirnya sebagai DJ 
pada tahun 1994. Pada saat usianya 
menginjak umur 17 tahun barulah Winky 
mendalamai DJ secara profesional. Pada 
jamannya, Winky nge-DJ hanya di acara 
underground, dimana tidak diadakan di 
venue komersil. Pada acara underground,  
soundsystem, turntable, dan mixer, harus 
dibawa sendiri.

Setelah sukses di kalangan partygoers 
Indonesia, Winky kemudian juga menjajal 
kemampuannya di bidang acting dan 
presenter. Sempat vakum sebagai DJ, kini 
Winky kembali ke dunia DJ sebagai full-
job, dengan presenter dan acting sebagai 
sidejobnya. Bagi Winky, kehidupan lebih 
terasa di dunia malam. 

Tentunya, karirnya sebagai DJ tidak 
selalu mulus. Dulu, ketika DJ masih 
belum banyak, sesama DJ akan saling 
mendukug, kini banyaknya orang yang 
memulai karirnya sebagai DJ, membuat 
DJ Winky harus bersaing dengan talent 
baru yang lebih muda darinya. Namun, 
bagi Winky banyaknya talent baru di 
dunia DJ tidak membuatnya putus asa, 
tetapi justru membuat Winky semakin 
berusaha untuk memberikan suguhan 
yang terbaik sebagai DJ.

Penasaran dengan performance DJ 
Winky? Yuk, habiskan malam pergantian 
tahun di Summarecon Mall Serpong!
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Sutradara 

Christian rivers

Produksi

Universal Pictures

Pemain

Hugo Weaving

Hera Hilmar

robert sheehan

stephen lang

Desember tahun ini, Sony Pictures akan kembali 
merilis salah satu tokoh pahlawan dari Marvel 
Spider-Man. Namun, film tersebut tidak akan 
menjadi sajian Live Action seperti biasanya, 
melainkan dengan format berbentuk animasi. 
“Spider-Man: Into the Spider-Verse” merupakan 
penggambaran animasi dari seorang remaja 
bernama Miles Morales (Shameik Moore). Miles 
harus menjalani kehidupannya yang normal sebagai 
remaja dan tinggal bersama paman dan bibinya. 
Disisi lain, Miles harus bisa menyimpan rahasia 
tentang kekuatan laba-laba yang dia miliki. Miles 
menggunakan kekuatannya sebagai pahlawan 
super.

Mortal Engines merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel karya  
Philip Reeves. Film ini bergenre science – fiction yang wajib ditonton 
SMSLovers apabila suka dengan film seri seperti Hunger Games atau 
Divergent. Mortal Engines berkisah tentang keadaan sebuah dunia yang 
berubah akibat “Perang 60 Menit” yakni perang nuklir antara AS dan 
China. Setelah bertahun – tahun kemudian, terjadi banyak kekacauan 
dan perubahan. Banyak kota besar di dunia kini telah dilengkapi dengan 
roda dan rantai seperti sebuah kendaraan yang terdapat kota diatasnya, 
sehingga dapat berpindah ke berbagai tempat. Berbeda dengan kota 
besar, kota – kota kecil yang ada di dunia tidak dapat leluasa untuk tinggal 
dan berpindah tempat. Kota besar tersebut telah menelan kota kecil 
untuk dipreteli sehingga mereka dapat mengambil segala sumber daya 
termasuk bahan bakar. Warga yang berada di kota kecil tersebut tidak 
dapat berbuat apapun, dari segi senjata saja mereka tidak cukup kuat 
untuk melawan setiap serangan kota besar.  Akankah warga kota kecil 
dapat terus berjuang meghadapapi serangan kota besar? Yuk SMSLovers 
kita tunggu penayangan filmnya pertengahan Desember ya!

Sutradara

travis Knight

Produksi

Paramount Pictures

Pemain

Hailee Steinfeld

Pamela Adlon

John Cena

Stephen Schneider

Milly Mamet

Sutradara

ernest Prakasa

Produksi

Paramount Pictures

Pemain

sissy Prescillia

dennis adhiswara

ernest Prakasa

Julie estelle

Sutradara

Bob Persichetti, 

Peter ramsey

rodney rothman

Produksi

Columbia Pictures 

sony Pictures 

animation

marvel entertainment

Pemain  

shameik moore

mahershala ali

live schreiber

Brian tyree Henry

Era baru untuk franchise Transformers secara resmi 
telah diperkenalkan dalam film Bumblebee: The Movie. 
Bumblebee megambil latar belakang tahun 1987-an atau 
20 tahun sebelum peristiwa film Transformers pertama 
dimana Bumblebee tengah berada dalam pelarian. Ia 
kemudian menemukan perlindungan di sebuah tempat  
barang rongsokan yang terletak di sebuah kota dengan 
pantai kecil di California. Hailee Steinfield memainkan 
peran Charile Watson, seorang gadis remaja yang 
menemukan Bumblebee yang terluka akibat pertempuran. 
Ketika Charile menghidupkan kembali mobil Volkswagen 
Beetle Klasik, ia menyadari bahwa mobilnya tersebut 
bukanlah mobil biasa, melainkan autobot yang disebut 
Bumblebee.

Film Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga ceritanya 
melanjutkan kisah dari film  Ada Apa Dengan Cinta 2. Film 
ini bermula ketika Milly & Mamet sedang direpotkan 
untuk urusan mengasuh bayi mereka. Mamet yang 
memiliki keterampilan memasak dan pernah bekerja 
sebagai koki akhirnya harus bekerja di sebuah pabrik milik 
ayah Milly.  Walaupun hal tersebut dilakukannya karena 
terpaksa, namun disisi lain Mamet harus menjadi tumpuan 
keluarga sesudah Milly berhenti bekerja sebagai bankir untuk 
fokus membesarkan anak. Suatu ketika, Mamet bertemu 
dengan Alexandra. Ia merupakan teman dekat Mamet 
saat kuliah dulu. Ketika Mamet dan Alexandra bertemu, 
Alexandra menceritakan bahwa ia telah mendapatkan investor 
untuk mewujudkan ide restoran yang dulu pernah mereka 
impikan bersama. Akankah Mamet kembali ingin mewujudkan 
mimpinya bersama dengan Alexandra? Ataukah ia harus fokus 
mengurus bayi mereka bersama dengan Milly? Jika SMSLovers 
penasaran, tunggu filmnya hanya dibioskop mulai 20 Desember 
2018.
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ini bukAn CintA & rAnggA  

SPiDErmAn: intO thE SPiDEr-vErSE 

bumblEbEE 



ArOmA kArSA
Penulis : Dee lestari
Penerbit : bentang Pustaka

briEF AnSWErS 
tO thE big quEStiOnS
Penulis : Stephen hawking
Penerbit : hodder & Stoughton and batam 
books

Stephen Hawking, penulis buku Brief  Answers to the 
Big Questions masih mengerjakan buku ini saat Hawking 
wafat pada Maret 2018. Buku science ini pun akhirnya 
selesai atas inisiatif  penerbit untuk mengumpulkan 
materi dari rekan akademis dan keluarga terdekat 
Hawking. Brief  Answers to the Big Questions terdiri 
dari 10 bab, 3 bab adalah pertanyaan tentang  “Apa 
yang ada di dalam “black hole””?, “Bagaimana “black 
hole” pertama kali dimulai?” dan “Bagaimana kita 
membentuk masa depan?”. Sedangkan 7 bab berikutnya 
adalah pertanyaan ya/tidak, contohnya, “Apakah Tuhan 
benar – benar ada?”, Apakah “time travel” benar dan 
memungkinkan untuk dilakukan di bumi?”, “Apakah 
kita dapat bertahan hidup Bumi?”. Buku ini membahas 
banyak tantangan saat ini, termasuk ancaman terbesar 
terhadap planet, seperti tabrakan asteroid, perubahan 
iklim, peningkatan suhu laut yang menyebabkan 
mencairnya lapisan es, ancaman perang nuklir, 
pengembangan kecerdasan buatan, samapai ras manusia 
yang dimodifikasi secara genetik dengan daya ingat 
dan ketahanan penyakit yang lebih besar dari manusia 
sekarang. Hawking percaya bahwa konsep waktu hanya 
ada di alam semesta dan erat kaitannya dengan Teori 
Big Bang. Jika konsep waktu hanya ada di alam semesta, 
apakah kehidupan ada di tempat lain di alam semesta?

Jaz: 

Senggigi Sunset Jazz Festival

Iringi Kisah Cinta Milly dan Mamet 
dengan Berdua Bersama

Lombok Bangkit lewat Senggigi Jazz 
Festival 2018

Seperti karya – karya novel Dee Lestari sebelumnya, 
Aroma Karsa tergolong dalam novel fiksi. Novel 
ini mengangkat tema utama tentang aroma dan 
penciuman. Dari sebuah lontar kuno, Raras Prayagung 
mengetahui bahwa Puspa Karsa yang dikenalnya 
sebagai dongeng, ternyata tanaman sungguhan yang 
tersembunyi di sebuah tempat rahasia. Obsesi Raras 
memburu Puspa Karsa, bunga sakti yang konon 
mampu mengendalikan kehendak dan cuma bisa 
diidentifikasi melaui aroma, mempertemukannya 
dengan Jati Wesi yang memiliki penciuman yang luar 
biasa. Di TPA Bantar Gebang, tempatnya tumbuh 
besar, ia dijuluki si Hidung Tikus. Dari berbagai 
pekerjaan yang dilakukannya untuk bertahan hidup, 
satu yang paling Jati banggakan yaitu, meracik 
parfum. Kemampuan Jati inilah pada akhirnya yang 
memikat hati Raras. Tidak hanya memperkerjakan di 
perusahaanya, Raras ikut mengundang Jati ikut dalam 
hidup pribadinya. Bertemulah Jati dengan dengan 
Tanaya Suma, anak tunggal Raras, yang memiliki 
kemampuan serupa dengannya. Semakin jauh Jati 
terlibat dengan keluarga Prayagung dan Pupsa Karsa, 
semakin banyak misteri yang ia temukan, tentang 
dirinya dan masa lalu yang tak pernah ia tahu.

Penyanyi asal Brunei Darussalam, Jaz 
menjadi salah satu penyanyi yang mengisi 

soundtrack film “Milly & Mamet”. Untuk 
film “Milly & Mamet” Jaz merilis sebuah lagu 
berjudul “Berdua Bersama”. Ternyata mengisi 
soundtrack film merupakan pengalaman baru 
sekaligus menantang bagi penyanyi yang 
bernama lengkap Aziz Hayat ini lho!

Lagu dengan beat medium dengan mood ceria 
ini berkisah tentang perjalanan cinta yang 
sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup 
lama, berawal dari malu – malu, menjadi salah 
tingkah dan berubah menjadi cinta, berawal 
dari sahabat, berpisah dan bertemu setelah 
sekian lama dan akhirnya mengucap janji 
setia. Terdapat keceriaan, kehangatan dan 
keluguan di dalam lirik lagu “Berdua Bersama” 
sehinga sangat tepat untuk menjadi pengantar 
perjalanan kisah cinta Milly & Mamet yang 
begitu unik, manis dan ceria. Euforia kisah 
cinta Milly dan Mamet memang sudah cukup 
lama muncul. Kini dengan hadirnya Jaz sebagai 
pengisi soundtrack-nya, banyak yang makin 
penasaran dan tidak sabar untuk menonton 
film “Milly & Mamet” yang akan tayang 20 
Desember 2018.

Pasca gempa yang terjadi di Lombok beberapa waktu lalu, kini 
Lombok mulai kembali bergeliat, salah satunya dengan akan 

diadakannya Senggigi Sunset Jazz Festival 2018. Senggigi Sunset Jazz 
Festival 2018 digelar di Pantai Senggigi, salah satu pantai di Lombok 
Barat, Nusa Tenggara Barat pada Minggu, 09 Desember mendatang.

Acara ini merupakan pentas jazz tahunan yang digelar tiap tahun di 
Lombok hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Lombok dan didukung 
penuh oleh Bank Mandiri. Untuk tahun ini, Senggigi Jazz Sunset Festival 
akan dimeriahkan oleh penyanyi Jazz legendaris tanah air, antara lain 
Andien, Indra Lesmana, RAN, Vina Panduwinata, Pusakata dan Eva 
Celia. Lewat Festival Jazz ini, Lombok Barat ingin menunjukkan bahwa 
Lombok Barat terus membangun semangat dan komitmen untuk 
bangkit kembali sekaligus sebagai ungkapan suka cita dan terima kasih 
atas perhatian, bantuan dan kebersamaan saat bencana gempa kemarin. 
Yuk SMS Lovers kita dukung Lombok untuk bangkit dan pulih kembali 
dengan ikut Senggigi Sunset Jazz Festival ya!
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Panggung musik 
di Penghujung 
tahun 2018
tidak terasa sudah tinggal sebulan lagi tahun 2018 berakhir dan summarecon mall 
serpong (sms) yang pada bulan oktober lalu juga merayakan ulang tahunnya yang ke 11 
tidak akan melewatkan momen meriah ini. 

SMS sebagai salah satu tempat hiburan 
favorit yang berada di Tangerang tentunya 
memanfaatkan momen ini untuk mengajak para 

pengunjung setianya bersenang-senang bersama, 
salah satunya dengan mengadakan rangkaian konser 
Musik. Beberapa artis yang siap menghibur para 
penggemar SMS antara lain JAZ, Cakra Khan, GAC, 
Gloria Jessica, dan The Overtunes. Yuk simak dan 
kita kenal lebih jauh tentang mereka SMSLovers!!

JAZ : CitA-CitA mEnJADi PEmAin 
SEPAkbOlA bErAlih mEnJADi 
PEnyAnyi
Pria yang akrab disapa Jaz ini pada awalnya memiliki 
cita-cita untuk menjadi seorang pemain sepakbola. 
Namun seiring berjalannya waktu, pria yang berasal 
dari Brunei ini mulai suka meng-upload berbagai 
videonya yang sedang bernyanyi melalui akun 
YouTube. 

Diawali dari sebuah keisengan, Jaz mulai 
sering mengunggah berbagai video 
cover serta lagu yang ia tulis 
sendiri. Tak disangka, berkat 
video-video tersebut, Jaz 

diundang untuk tampil 
di acara Anugerah 
Planet Music. Dari 
situ ia mendapatkan 
tawaran kontrak 

bernyanyi bersama 
Sony Music Indonesia. 

 Walaupun ia berasal dari Brunei, 
namun ia memiliki darah Indonesia 
yang berasal dari sang Bunda. Jaz 
juga sudah menetap di Indonesia 
sejak tahun 2013.

CAkrA khAn : bErubAh 
untuk lEbih bAik

Cakra Konta Paryaman atau yang 
lebih akrab dipanggil Cakra khan ini 
merupakan penyanyi asal Indonesia yang 
dikenal karena suara serak-nya yang 
khas. Kegemarannya dalam menyanyi 
sudah ditekuni Cakra sejak ia menjadi 
murid di SDN Karangbenda 1. Ia sering 
mengikuti kontes menyanyi dangdut 
dari panggung ke panggung. Namun, 
tak satupun gelar berhasil ia dapatkan 
saat itu.

Kegagalan semasa kecil tak membuatnya 
trauma dan meninggalkan dunia tarik 
suara, justru ia malah tergabung dalam 
sebuah band di masa SMP dan SMA. 
Ia juga mengubah aliran lagu yang 
dibawakannya. Pada masa ini lah ia 
mulai mempelajari genre musik baru 
seperti rock, pop, jazz dan blues. 
Kecintaan Cakra terhadap seni menyanyi 

membuatnya terjun lebih dalam di 
dunia ini. 

Karir profesional Cakra dalam 
dunia musik berawal di 2012. 

Ia berhasil keluar sebagai 
pemenang di ajang audisi 
yang diselenggarakan oleh 
Sony Music Indonesia. 
Dari situ Cakra 
mendapat kesempatan 
merilis lagu “Harus 
Terpisah” Juni 2012 
dan melalui lagu ini ia 

mulai mendapatkan 
perhatian dari 
masyarakat.

gAC : tErbEntuk kArEnA 

SEbuAh PErSAmAAn

Anak muda mana yang tidak kenal 
dengan GAC ? GAC yang merupakan 
singkatan dari Gamaliel Audrey Cantika 
ini merupakan idola di kalangan anak 
muda saat ini, khususnya di ajang pentas 
seni sekolah ternama di ibukota.

Grup Vokal asal Indonesia ini sendiri 
mendadak terkenal setelah video 
pertama mereka yang diunggah di 
situs Youtube tahun 2009 silam dan 
mendapat apresiasi publik. Pada 
awalnya Grup Vokal ini hanya diisi 
oleh dua bersaudara yang dilahirkan 
di keluarga yang memang berlatar 
belakang seni, yang bernama lengkap 
Gamaliel Krisatya Tapiheru dan Georgita 
Audrey Helena Tapiheru dengan cara 
mengunggah video musik mereka ke 
situs Youtube pada tahun 2008.

Setahun kemudian, Cantika Abigail 
Santoso, yang juga suka membuat 
video bernyanyi secara solo dan 
mengunggahnya di Youtube mencoba 
untuk menghubungi Gamal. Lalu pada 
tahun 2009 akhirnya mereka mulai 
membuat trio vocal dan mulai membuat 
video cover kembali.

Tidak disangka, hanya dengan 
bermodalkan video cover bersifat 
impromptu ternyata mendapat apresiasi 
positif  dari masyarakat Indonesia yang 
kemudian menjadi populer di berbagai 
sosial media sampai mereka pun dilirik 
oleh sebuah label rekaman besar.

Dengan mengusung tema positif  dan 
keceriaan pada lagu-lagu yang diciptakan, 
GAC selalu mencoba untuk membagikan 
inspirasi kepada banyak orang melalui 
karya-karyanya.

glOriA JESSiCA : tEruS mErAih mimPi WAlAuPun 
PErnAh gAgAl
Gloria Jessica penyanyi yang terbilang masih muda ini dikenal melalui ajang tarik 
suara bergengsi di tanah air pada tahun 2016. Walaupun pada ajang tarik suara 
tersebut ia tidak berhasil menjadi juara, dan hanya mencapai babak semi final 
nama Gloria Jessica tidak bisa dianggap remeh di dunia tarik suara. Suara khas 
yang ia miliki selalu bisa memiliki tempat tersendiri di telinga para penikmat 
musik.

Gloria Jessica mulai mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia terutama 
saat menyanyikan lagu A Sky Full Of  Stars milik Coldplay pada saat mengikuti 
kompetisi tarik suara. Video penampilan di kompetisi tersebut ditonton 
lebih dari tiga juta kali dalam waktu 9 hari dan sempat bertengger di 
puncak daftar video trending Youtube Indonesia selama tujuh hari 
berturut-turut. 

Sebelum mengikuti kompetisi tarik suara, Gloria 
pernah berperan sebagai Olivia dalam salah satu 
versi ending film pendek «Arah Kisah Kita» 
karya Juna dari channel Youtube “Susah 
Tidur”. Saat ini Gloria sendiri sudah mulai 
berduet dengan musisi terkenal tanah air, 
seperti  Tompi.  Selain bernyanyi, Gloria pun 
bisa memainkan alat musik seperti piano, gitar, 
dan ukulele.

thE OvErtunES : muSik 
ADAlAh SEgAlAnyA

The Overtunes terdiri dari tiga 
bersaudara, yaitu Mada Emmanuelle 
Brahmantyo, Reuben Nathaniel 
Brahmantyo, dan Mikha Angelo 
Brahmantyo. The Overtunes mulai 
terkenal ketika Mikha Angelo mengikuti 
ajang pencarian bakat dalam bidang tarik 
suara.

Bagi mereka, musik merupakan teman 
yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? 
Mereka sudah dikenalkan dengan alat 
musik sejak kecil oleh kedua orang tuanya, 
Lans Brahmantyo dan Yvonne Hubner 
Imelda. Musik itu adalah segala-galanya 
bagi mereka, Sebelum menjadi terkenal 
seperti sekarang, mereka sering ngejam 
bareng, mengisi acara pensi disekolah, 

bahkan diacara-acara gereja. 

Nama The Overtunes sendiri 
diketemukan ketika mereka bermain 
lagu “Fix You- ColdPlay”, mereka 
memainkannya dan menaikan nada 
dasarnya, sehingga mereka mempunyai 
ide untuk menamakan band mereka “The 
Overtunes”, karena bagi mereka nama 
The Overtunes tidak terkesan norak dan 
sangat berhubungan dengan musik, juga 
dapat diartikan kalau mereka ingin band 
mereka selalu progress ke atas.

Nah SMSLovers, bagi Anda yang ingin 
menyaksikan penampilan dari musisi-
musisi tersebut jangan lupa ya cek 
jadwalnya di akun Instagram Summarecon 
Mall Serpong (SMS) @sms_serpong dan 
jangan lupa ajak teman atau keluarga 
Anda ya!!

DESEmbEr 2018 - SMSBLAST MAgAzine 43SMSBLAST MAgAzine - DESEmbEr 201842

on staGe



SMSBLAST MAgAzine - DESEmbEr 2018 DESEmbEr 2018 - SMSBLAST MAgAzine44 45



Romantis dan Spektakuler
Kota CantiK UntUK 
RayaKan aKhiR tahUn 6

tak terasa pergantian tahun pun 
sudah di depan mata. sudahkah 
anda merencanakan apa yang 
akan anda lakukan untuk 
menyambut tahun yang baru? 
Banyak tempat istimewa untuk 
merayakan malam pergantian 
tahun. 

Jika Anda menginginkan sesuatu 
yang berbeda di tahun ini, 
tempat-tempat ini memberikan 

pengalaman yang romantis nan 
spektakuler, dengan kembang 
api cantik yang tak terlupakan. 
Bersiaplah untuk terpana dengan 
keindahan yang menyemarakkan 
tahun baru! 

PAriS, PErAnCiS

Bersiaplah untuk menikmati malam 
yang sangat romantis—bahkan lebih 
romantis daripada hari Valentine—
dengan berada di kota Paris saat malam 
pergantian tahun baru. Lampu-lampu 
cantik menghiasi berbagai toko serta 
jalan-jalan di kota penuh cinta ini. 
Champs Elysee, jalan terbesar yang 
dipenuhi oleh butik-butik besar di kanan 
kiri serta mengarah langsung dengan Arc 
de Triomphe, dihiasi dengan christmas 
lights. Sebelum mengunjungi menara 
Eiffel atau memenuhi Arc de Triomphe 
yang menjadi spot terbaik untuk melihat 

kembang api, Anda dapat menikmati 
romantic dinner bersama pasangan atau 
keluarga di restoran sekitar, classy club, 
maupun di river cruise yang melintas di 
sepanjang sungai Seine seperti La Marina 
atau restoran yang terletak di lantai 2 
menara Eiffel. 
Selebrasi akan dimulai sejak sore hari 
dengan berbagai panggung hiburan. 
Kemudian, pada pukul 23.30-23.45 akan 
diputar video show yang diproyeksikan 
pada Arc de Triomphe sekaligus menjadi 
tempat untuk count down. Kembang api 
spektakuler akan berlangsung di pusat 
kota. 

SyDnEy, AuStrAliA 

Kota Sydney bisa menjadi salah satu kota yang paling tepat untuk dikunjungi pada saat 
malam pergantian tahun. Mengapa? Karena kota ini memiliki pertunjukkan kembang 
api paling megah di dunia! Dengan kembang api pertama diluncurkan pada pukul 9 
dan yang kedua pada tengah malam yaitu di area Sydney Harbour Bridge dan Sydney 
Opera House. Sembari menunggu tengah malam tiba,  Anda dapat menyaksikan pula 
waterfront show di tepi Sydney Harbour dengan melibatkan pentas air dan udara 
dengan aerial acrobatis, aboriginal smoking ceremony serta parade Harbour of  Light  
dengan lebih dari 50 perahu bercahaya yang beratraksi di sepanjang pelabuhan, dari 
Goat island menuju Cockatoo Island dan kembali lagi.  
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PrAhA, rEPublik CEkO 

Jika Eropa Barat memiliki Paris yang romantis, 
Eropa Timur juga tidak kalah, dengan kota 
Praha yang paling pas untuk destinasi romantis 
di akhir tahun dengan banyak pilihan lokasi 
untuk menikmatinya; dari river cruise, bar, 
klab, hingga restoran. Untuk menyaksikan 
kembang api dengan berbagai ukuran, biasanya 
penduduk lokal dan turis akan ramai di sekitar 
tiga titik yaitu di tepi sungai dengan Charles 
Bridge di tengah-tengahnya dan menghadap 
kepada kastil Praha yang indah, Wenceslas 
Square dan Old Town Square. Sebagai alun-
alun kota, Old Town Square menjadi sangat 
ramai selain karena ada perayaan tahun baru 
tetapi juga ada christmas market yang khusus 
ada pada saat akhir tahun di Old Town. Ada 
berbagai pertunjukkan sepanjang malam. Selain 
mencoba makanan yang lezat di restoran 
atau cafe hopping, Anda juga dapat menari 
sepanjang malam. Ingin mencoba suasana yang 
lebih romantis, Anda dapat memilih untuk 
makan malam di river boat, sembari menikmati 
kembang api dari atas air. Mereka akan 
menyediakan champagne  maupun wine  bagi 
Anda untuk bersulang. 

tOkyO, JAPAn 

Ada banyak lokasi di Tokyo untuk 
merayakan malam pergantian tahun. 
Tetapi untuk yang paling spektakuler dan 
romantis ialah di Tokyo Bay Countdown 
Cruise. Anda dapat berlayar di sekitar 
Tokyo Bay dengan menikmati buffet 
dinner yang ekslusif  serta musik yang 
dimainkan oleh marching band. Dari 
sana, Anda dapat melihat berbagai 
landmark dari Tokyo yang cantik yang 
diterangi oleh lampu-lampu seperti 
Rainbow Bridge, Tokyo Tower dan 
Tokyo Sky Tree. Dari kejauhan, Anda 
dapat melihat Tokyo Tower yang 
menampilkan special display  untuk 
mempersiapkan pergantian tahun karena 
di sanalah titik countdown yang paling 
populer di Tokyo. 
Selain itu, Anda juga dapat menikmati 
selebrasi pergantian tahun di bianglala 
terbesar di Jepang yang terletak di 
Edogawa Ward, Kasai Seaside Park. 
Kembang api yang sangat meriah dapat 
Anda saksikan di sana beserta dengan 
berbagai atraksi dan acara yang menarik 
lainnya sepanjang malam. 

hOng kOng, hOng kOng 

Bersiap untuk menggunakan mantel 
dingin Anda sembari menikmati 
pemandangan indah Hong Kong di 
malam tahun baru! Kota ini memiliki 
pemandangan yang spektakuler, dengan 
gedung pencakar langit di tepi Victoria 
harbour,  dengan lampu-lampu yang 
berkilauan dari gedungnya. Sangat 
cantik, melihat pesona kembang api yang 
dipadukan dengan lampu-lampu dari 
gedung, membentuk sebuah symphony 
of  lights. Sebelumnya, Anda akan diajak 
untuk ikut serta hitung mundur mengikuti 
jam yang terdapat di salah satu gedung 
tinggi, kemudian disusul dengan kembang 
api yang sangat istimewa. Anda dapat 
melihat kembang api dengan berbagai 
ukuran, kemudian ditutup dengan 
kembang api bentuk naga besar yang 
menari-nari di angkasa. 
Anda dapat menyaksikan semua 
keindahan ini dari pinggir Victoria 
Harbour maupun Avenue of  Stars 
di Tsim Tsa Shui untuk mendapatkan 
pemandangan yang terbaik. Selain itu, 
perayaan tahun baru juga dilakukan di 
Time Square Shopping Mal, Causeway 
Bay di mana terdapat replika ball drop 
seperti yang ada di kota New York. 
Selain itu, daerah-daerah lainnya juga 
menyelenggarakan perayaan tahun baru 
besar di outdoor seperti di Mong Kong, 
Tsuen Wan, Sha Tin atau Kwun Tong.  

SingAPOrE, SingAPOrE 

Tak ketinggalan, kembang api spektakuler nan 
romantis juga dapat dinikmati di negeri tetangga. 
Lokasi paling ramai untuk menikmati kemegahan 
malam pergantian tahun ialah di area Marina 
Bay Sands, dengan lokasi yang diambil sepanjang 
Marina Bay Floating Stadium hingga Esplanade 
Promenade, Esplanade Bridge, Benjamin Sheares 
Bridge, kemudian hingga ke Merlion Park dan the 
Padang di City Hall. Anda dapat menikmatinya dari 
pelataran mall yang langsung menghadap ke danau, 
berlatar belakang gemerlap gedung-gedung tinggi, 
atau jika Anda menjadi penghuni hotel, Anda dapat 
menikmatinya dari jendela kamar Anda, sembari 
menikmati champagne ataupun minuman manis. 
Happy New Year 2019! (*) 
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menyuguhkan Pilihan menarik, trEn tigA kAmErA 
AlA SAmSung gAlAXy 

A7 2018
Pasar smartphone indonesia kembali kedatangan sang pendatang baru yakni 
realme. dengan membawa semangat ‘Proud to Be young,’ yang sangat cocok dengan 
para generasi millenial sekarang, realme siap untuk menghilangkan batasan dan 
menetapkan kualitas baru di industri smartphone indonesia.

selain realme, rupanya samsung juga tak mau 
kalah dalam mengeluarkan smartphone untuk 
memenuhi kebutuhan para generasi millennial 
saat ini. Bulan oktober kemarin, samsung 
resmi meluncurkan samsung Galaxy a7 2018, 
smartphone triple camera pertama bagi samsung.Realme baru saja meluncurkan 

smartphone terbarunya 
yakni Realme 2 di Indonesia. 

Sebelum Indonesia, India menjadi 
negara pertama yang beruntung 
mendapatkan jatah Realme 2 
lebih dulu. Pasti SMSLovers 
penasaran kan bagaimana spesifikasi 
smartphone yang mempunyai tagline 
#PowerMeetsStyle ini?

Dari segi desain, Realme 2 termasuk 
dalam kategori smartphone yang 
cukup nyaman untuk digenggam dan 
tidak terlalu berat. Dengan dimensi 
156.2×75.6×8.2mm dan bobot 
168g serta dilengkapi sudut lengkung 
di sekujur tubuhnya, menambah 
kenyamanan smartphone saat 
digenggam dan apabila dimasukkan 
ke saku celana juga masih pas. 
Realme 2 hadir dengan layar full 
screen berukuran 6 inci dan tersedia 
dalam 3 varian warna yakni Diamond 
Black, Diamond Blue dan Diamond 

Red. Ketiga Warna ini memberikan 
kesan premium nan elegan pada 
tampilan Realme 2. 

Untuk kamera, Realme 2 mempunyai 
kamera utama ganda beresolusi 
13MP dengan aperture F2.2 dan 
13MP + 2MP dengan aperture F2.4 
disematkan di bagian belakang ponsel 
ini. Sementara kamera selfienya 
didukung resolusi 8MP dengan 
aperture F2.2. Masing-masing kamera 
didukung fitur AI Beauty 2.0 yang 
meliputi beauty upgrade dan smart 
group photographing recognition yang 
mampu membedakan pria dan wanita 
melalui kamera.

Realme 2 menggunakan sistem 
operasi Android 8.1 Oreo berbalut 
Color OS versi 5.1 dengan tampilan 
antar mukanya masih menggunakan 
UI khas Oppo yakni ColorOS.

Untuk Sumber energinya, Realme 

2 mempunyai baterai berkapasitas 
cukup besar yakni 4.230mAh. Karena 
memiliki baterai berkapasitas besar, 
waktu pengisian dayanya memakan 
waktu 2,5 jam dari kondisi baterai 
low di bawah 20% sedangkan ketika 
di charge dalam kondisi diatas 
20%, baterai ini membutuhkan 
waktu 1,5 hingga 2 jam. Daya tahan 
Realme 2 memang terbukti sangat 
irit dan bisa bertahan dalam waktu 
seharian penuh selama 24 jam dalam 
penggunaan harian.

Nah gimana nih SMS Lovers, setelah 
membaca reviewnya, apakah kalian 
tertarik membeli smartphone Realme 
2 ini? Siapkan budget kalian ya! Untuk 
harganya, Realme 2 varian RAM 3GB 
dan ROM 32GB dibanderol seharga 
Rp 1.999.000. Sedangkan varian 
RAM 4GB dan ROM 64GB dilepas 
seharga RP 2.399.000. Yuk segera 
berkunjung ke gadget store terdekat 
sebelum kehabisan!

real Me resmi meluncur 
di indonesia!

Keunikan dan fokus utama Samsung Galaxy A7 
2018 ini sudah pasti adalah keunggulan multi 
mode kamera untuk memenuhi kebutuhan 

para millenial yang eksploratif, mencoba hal baru, 
dan ingin mengunggah konten di sosmed dengan 
kualitas paling bagus. 

Yuk kita bahas keunggulan triple kamera tersebut!

Kamera belakang pertama yang dimiliki Samsung 
Galaxy A7 2018 merupakan kamera utama dengan 
resolusi 24MP dengan aperture f/1.7. Kamera yang 
satu ini tentunya cocok banget buat kalian yang 
suka foto-foto di kondisi minim cahaya karena 
punya aperture yang terbilang kecil.

Untuk kamera belakang keduanya sendiri 
merupakan kamera wide angle dengan resolusi 
8MP, lalu aperture-nya mencapai f/2.4 dan sudut 
tangkapannya sendiri bisa mencapai 120 derajat. 
Kamera yang satu ini cocok banget buat kalian yang 
suka foto bareng sama teman-teman atau kerabat 
kalian.

Sedangkan kamera belakang ketiga fungsinya 
untuk mengambil foto bokeh yang dijamin ciamik 
banget. Kameranya sendiri punya resolusi 5MP 
dengan aperture f/2.2 yang digunakan sebagai depth 
camera.

Nah untuk kebutuhan selfie, Selain tiga kamera 
di belakang, Samsung Galaxy A7 2018 juga 
menyediakan kamera di bagian depan dengan 
resolusi 24MP lensa f/2.2 dijamin foto selfie 
SMSLovers bakal hits banget!

Selain triple kamera, Keunikan lain dari Samsung 
Galaxy A7 2018 ini adalah posisi fingerprint 
sensor yang tak biasa. Seperti yang kita ketahui, 
Samsung Galaxy A7 2018 ini memiliki fingerprint 
sensor yang letaknya di bagian sisi ponsel 
tersebut, tepatnya di bawah tombol volumenya. 
Peletakkan fingerprint sensor ini bisa dibilang 
menjadi yang pertama buat smartphone yang ada 
di dunia ini, mengingat posis letaknya yang anti-
mainstream banget. Unik banget kan SMSLovers?

Gimana SMSLovers, tertarik untuk beli smartphone 
yang sedang kekinian ini? Samsung Galaxy A7 2018 
ini dibanderol dengan harga Rp4.499.000 dengan 
empat varian warna yang tersedia yaitu, gold, hitam, 
biru dan merah muda.
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What To Listen on Christmas 
and New Year Eve

tahun 2018 akan segera 
berakhir dalam beberapa 
minggu terakhir, begitu pula 
dengan hadirnya hari natal. 
sudah punya rencana untuk 
merayakan liburan natal dan 
tahun baru? Kegiatan apapun 
yang akan anda lakukan di 
hari natal dan tahun baru 
tentunya perlu sentuhan 
musik untuk menghidupkan 
suasana.

soCiety

Tahukah SMSLovers? Selama 
setahun ke belakang, tren musik 
di Indonesia dipenuhi dengan 
genre musik contemporary 

R&B. Masih dengan sedikit sentuhan 
electronic dance music (EDM) dari 
tahun-tahun sebelumnya, contemporary 
R&B banyak menduduki urutan teratas 
di beberapa radio dan tangga musik di 
Indonesia. Best Part yang dilantukan 
H.E.R dan Daniel Caesar, serta lagu-lagu 
karya musisi lainnya seperti Dua Lipa, 
HONNE, Khalid banyak didengar di 
setiap sudut pusat perbelanjaan, kafe, 
maupun lounge di penjuru kota. Selain 
pamor para musisi tersebut sedang 
naik daun, musik-musik yang mereka 
ciptakan pun terdengar begitu catchy 
dan cocok untuk menyemarakkan 
suasana.

Tak hanya contemporary R&B, di 
kalangan masyarakat Indonesia sendiri 
sedang demam dengan kilas balik lagu-
lagu terbaik dari tahun 90an hingga 
2000. Anda tentunya sering mendengar 
atau melihat teman atau relasi Anda 
yang membagikan momennya dengan 
lagu-lagu lawas dimedia sosial, bukan? 
Ternyata lagu-lagu lawas tak semudah 
itu tenggelam, bahkan untuk momen 
Natal lagu berjudul All I Want for 
Christmas Is You milik Mariah Carey pun 
selalu didendangkan setiap tahun, baik 
versi asli maupun cover. Ada pula lagu 
wajib ketika Natal tiba yaitu Jingle Bell 
Rock yang telah banyak di aransemen 
ulang oleh banyak musisi.

Berikut adalah beberapa judul lagu 
contemporary R&B yang untuk 
menciptakan good vibes di momen 
spesial Natal dan baru Anda.

•	 Thunderclouds ― Sia, Diplo, Labrinth, LSD
•	 thank u, next ― Ariana Grande
•	 All I Want for Christmas Is You ― Mariah Carey
•	 Jingle Bell Rock ― The Vamps
•	 Baby It’s Cold Outside ― Idina Menzel feat Michael Bublé
•	 Day 1 ― HONNE
•	 Waterfall ― Petit Biscuit
•	 Location ― Khalid
•	 Hard Place ― H.E.R
•	 One Kiss ― Dua Lipa
•	 rockstar ― Post Malone

Rutinitas Seru Millennials di Hari 
Natal dan Tahun Baru
Hari natal selalu menjadi momen paling dinanti dan 
berkesan bagi umat Kristiani di seluruh dunia. suasana 
hangatnya terasa bahkan beberapa minggu sebelum hari 
tersebut tiba di tangga 25 desember setiap tahunnya.

Momen Natal semakin menarik 
karena diikuti dengan pergantian 
tahun yang juga selalu dirayakan 

dengan semarak oleh semua orang di 
penjuru dunia.

Tak hanya pergi ke gereja untuk 
memperingati Natal, ternyata generasi 
millennial punya segudang to-do-list 
di momen-momen akhir tahun ini 
loh. Biasanya para muda-mudi ini 
menghabiskan            waktu bersama 
keluarga pergi beribadah ke gereja dan 
juga melakukan family dinner di rumah  
masing-masing, namun ada pula yang 
memilih untuk menikmati santapan 
dan suasana Natal di restoran. Untuk 
memaksimalkan quality time dengan 
keluarga, mereka juga melakukan movie 
marathon dengan menonton film-film 
spesial Natal yang biasanya diputar di 
televisi.

Ada pula millennial yang memilih untuk 
hang out bersama dengan sahabat atau 
squads mereka. Mengingat Natal selalu 
diikuti dengan perayaan tahun baru, 

pusat keramaian di kota-kota besar 
berlomba mengadakan acara-acara 
menarik untuk para millennial ini. Istilah 
‘kekinian’ yang digunakan oleh muda-
mudi saat ini adalah café hopping atau 
mall hopping. Pergi dari kafe, lounge, 
dan restoran satu ke yang lainnya untuk 
menikmati suasana Natal dan gempita 
tahun baru bersama teman-teman 
terdekat.

Selain itu, mall hopping juga kerap 
dilakukan beberapa tahun belakangan 
karena banyaknya penawaran-
penawaran menarik yang biasanya 
dikenal dengan Year-End Sale. Anda 
sebagai millennial tentu saja tertarik 
kan? Biasanya pusat-pusat perbelanjaan 
akan ramai oleh mereka yang mengincar 
diskon besar-besaran di akhir tahun, 
serta beragam acara hiburan di 
dalamnya. Event Year-End Sale ini menjadi 
kesempatan dan kegiatan yang menarik 
bagi millennial yang memiliki hobi 
berbelanja dan hang out baik bersama 
keluarga maupun kawan-kawan.

Peringatan Natal dan tahun baru di setiap 
tahunnya memang selalu menarik untuk 
dilakukan. Bagaimana dengan Anda, 
SMSLovers? Apa kebiasaan seru Anda 
dalam menghabiskan waktu di momen 
spesial akhir tahun ini?
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* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Untuk edisi khusus ini, akan dicari 
sebanyak 10 (tiga) orang yang beruntung 
untuk memenangkan voucher belanja 
Summarecon Mall Serpong masing- masing 
sebesar Rp 150.000,-! 

1

5

9

2

6

3

7

4

8

10 11 12

13 14 15 16

kEtEntuAn:
1. Susun potongan gambar di atas 

menjadi sebuah gambar yang utuh 
dan benar dengan menyebutkan 
susunan angka dari setiap potongan 
gambar.

2. Kirimkan jawaban Anda berupa 
susunan angka dari gambar 
yang benar melalui email ke 
pr_malserpong@summarecon.com 
dengan Subject email: SMSBlast 
GLITZY 2018 Edition

3. Sertakan data Anda berupa: nama 
lengkap sesuai kartu identitas, alamat 
dan nomor telepon.

4. Jawaban ditunggu sebelum tanggal   
12 Januari 2019. 

5. 5 (lima) orang beruntung dengan 
jawaban yang benar dan sesuai 
persyaratan akan menjadi 
pemenang.

6. Pemenang akan diumumkan di 
SMSBlast edisi Februari 2019.

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

Halo, Evelyn.
Terima Kasih telah menjadi pengunjung 
setia SMS yang selalu nyaman ketika 
berkunjung ke SMS. Untuk event New 
Year pastinya akan kami adakan untuk 
semua SMSLovers. Acara New Year tahun 
ini bertajuk “GLITZY”. Untuk kegiatannya 
tentu akan sangat meriah karena kami 
akan mengadakan DJ Parade, Spectacular 
Fireworks, Glitzy Dance, dan Laser Lights 
Show. Acara ini sangat cocok untuk Evelyn 
berukumpul bersama teman-teman 
menyambut tahun 2019. 

Semoga informasinya bisa berguna dan 
membantu ya. Terima Kasih.

Salam Hangat,
Redaksi

Hai Redaksi SMSBlast.
Perkenalkan, nama saya Evelyn dari Bintaro. 
Meskipun rumah saya di Bintaro, tapi saya suka 
sekali mengunjungi Summarecon Mall Serpong. 
Karena bagi saya SMS merupakan mal yang sangat 
pas untuk hangout dan kumpul bersama teman-
teman. Saya sering dengan teman-teman saya 
bermain di SMS, entah hanya berkumpul bersama, 
mengerjakan tugas kuliah, ataupun makan-makan, 
karena nyaman dan untuk makanan, banyak sekali 
pilihannya! Nah, dipenghujung tahun ini saya juga 
ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman 
saya untuk merayakan tahun baru. Maka dari itu 
saya ingin bertanya, apakah di SMS mengadakan 
event tahun baru?  Jika iya, kegiatan seperti apa 
yang diadakan? Mohon informasinya ya, Terima 
Kasih.

Evelyn, bintaro
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Tren Baru Membaca di Era 
Digital Bersama Pecandu Bukue-Sports, Bukan Gaming Biasa
minat baca di indonesia, terutama untuk usia muda, dinilai 
cukup rendah seiring dengan semakin berkembangnya 
teknologi. Bahkan munculnya gadget yang semakin 
canggih dianggap sebagai salah satu penyebab malasnya 
anak-anak bangsa untuk membaca buku karena adanya 
kemudahan dan fitur-fitur menarik yang ditawarkan 
oleh gadget. namun, anda tentunya mengerti bahwa 
sesungguhnya membaca buku di era digital ini dapat 
dilakukan menggunakan gawai yang anda miliki.

Pernah mendengar arena of valor, Pro evolution soccer (Pes 2018), Clash royale, dan 
PUBG? atau mungkin pernah memainkannya? tentunya sebagian dari kita sudah tidak 
asing lagi dengan permainan-permainan tersebut. 

CommUnitysPalsH Blast

Melihat hal ini, beberapa pemuda-
pemudi di kota Bandung, 
termasuk di dalamnya seorang 

musisi Fiersa Besari membentuk suatu 
komunitas yang dinamakan Pecandu 
Buku. Komunitas yang disebut PB ini 
menyulap sebuah garasi rumah menjadi 
sebuah perpustakaan yang memiliki 
berbagai koleksi buku hasil sumbangan 
para anggotanya. Nampaknya minat 
masyarakat untuk membaca buku masih 
sangat kurang sehingga komunitas 
tersebut kini menyumbangkan koleksi 
bukunya setiap bulan agar buku-buku 
tersebut tidak hanya terbengkalai di 
dalam perpustakaan.

Melalui akun media sosial instagramnya 
yaitu @pecandubuku, komunitas ini 
juga aktif  mengajak masyarakat untuk 
membaca buku baik secara konvensional 

maupun menggunakan gawai dengan 
membaca e-book. Para anggota PB 
secara rutin memberikan ulasan dari 
judul-judul buku yang telah mereka 
baca untuk memberikan informasi 
dan wawasan kepada followers di 
instagram dan juga masyarakat secara 
umum. Hal ini cukup menarik perhatian 
dan minat baca karena orang-orang 
dapat terlebih dahulu mendapatkan 
wawasan ringkas tentang buku-buku 
yang dijual di pasaran sebelum mereka 
membelinya. Memberikan ulasan buku 
melalui  unggahan di instagram juga 
mampu mempengaruhi orang untuk 
lebih tertarik dan penasaran akan sebuah 
buku.

Selain memberikan ulasan, para anggota 
PB juga kerap mengadakan kopi darat 
untuk bedah buku atau sekadar sharing 

tentang sebuah judul buku. Untuk 
menjadi anggota komunitas yang telah 
tersebar di Bandung, Jakarta, Surabaya, 
Semarang, dan berbagai daerah lain 
di Indonesia ini cukup mudah. Anda 
cukup mengirimkan sebuah ulasan 
tentang satu judul buku untuk dikurasi 
oleh anggota Pecandu Buku yang 
kemudian akan dibagikan di akun 
Instagram @pecandubuku, atau dengan 
menyumbangkan satu buku untuk 
perpustakaan Pecandu Buku. Menarik 
bukan? Kalau SMSLovers, tim baca buku 
konvensional atau e-book?

Dapat diakses dan dimainkan 
melalui gadget, ternyata games 
tersebut kini diakui menjadi 

e-Sports. Sejak diakui sebagai salah satu 
cabang olahraga di ajang  Asian Games 
2018 lalu, e-Sports mulai banyak dibicara-
kan di Indonesia. Olahraga yang satu ini 
berbeda dengan cabang olahraga lainnya 
karena dilakukan dengan menggunakan 
perangkat elektronik atau gadget 
tertentu seperti ponsel, komputer, atau 
konsol.

Berbeda dengan gaming pada umumnya, 
e-Sports di Indonesia kini telah dikem-
bangkan sedemikian rupa, termasuk 
mempersiapkan dan melatih para 
atletnya untuk bisa mengikuti berb-
agai kompetisi e-Sports internasional. 
Berkembangnya e-Sports ini pasalnya 
juga mampu mengubah stigma negatif  
masyarakat di Indonesia tentang bahaya 
game online.

Pada dasarnya, para atlet e-Sports 
berangkat dari passion mereka yang 
aktif  dalam permainan daring. Namun 

berbeda dengan gaming biasa, e-Sports 
beralih menjadi suatu profesi, bukan 
sekadar untuk sarana hiburan dan 
rekreasi bagi para pencinta games. Di 
Indonesia sendiri, para atlet e-Sports 
mendapatkan berbagai pelatihan untuk 
mengembangkan potensi dan menjaga 
serta meningkatkan performa mereka 
untuk menghadapi kompetisi e-Sports. 
Ternyata sudah ada beberapa pihak dan 
tempat untuk mendukung e-Sports di 
Indonesia salah satunya adalah Indonesia 
Esports Stadium dan Indonesia e-Sports 
Association (ieSPA).

Atlet e-Sports mengenakan seragam 
layaknya atlet olahraga lainnya pada saat 
bertanding. Dalam pertandingan pun 
mereka bukan bermain secara individu, 
namun bermain untuk tim dalam 
rangka membawa nama Bangsa untuk 
memenangkan pertandingan. Sama 
halnya dengan olahraga dan kegiatan lain, 
gaming bisa menjadi suatu aktivitas yang 
positif  apabila dikelola dengan baik, salah 
satunya dengan mendukung e-Sportsi ni.

Jadi, Anda punya hobi bermain online 
games? Tidak ada salahnya untuk menco-
ba mengembangkannya menjadi profesi 
sebagai atlet e-Sports. Tentunya akan 
menyenangkan memiliki profesi yang 
sekaligus merupakan passion Anda.
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Summarecon Digital Center 
& Scientia Square Park,

one stop edutainment for family
Bagi anda yang suka mengunjungi tempat-tempat hiburan namun juga dapat 

memberikan edukasi terhadap anak-anak dan keluarga anda, nah summarecon digital 
Center dan scientia square Park merupakan destinasi yang sangat cocok untuk kamu 

smslovers! ada apa saja ya disana: 

ArumDAlu FArm, SCiEntiA 
SquArE PArk
Arumdalu merupakan salah satu spot 
yang ada di dalam taman terbuka Scientia 
Square Park dengan bangunan dikelilingi 
kaca mini yang dengan mudah ditemukan 
ketika pengunjung sudah memasuki 
area SQP. Keunikan dari area Arumdalu 
adalah pemandangan langsung ke taman 
bunga matahari. Yap, di Arumdalu, 
pengunjung dapat menikmati cantiknya 
taman bunga matahari. Spot taman 
bunga matahari merupakan spot favorite 
para pengunjung yang datang ke SQP loh! 
Selain taman bunga mataharinya yang 
menjadi sorotan, di depan bangunan 
Arumdalu terdapat taman kecil yang 
ditanami dengan berbagai macam sayur-
sayuran. Sambil menikmati keindahan 
taman disekeliling Arumdalu, pengunjung 
dapat sekalian mencicipi macam kuliner 
organik yang diolah oleh Arumdalu.

lEArning lAb, SummArECOn DigitAl CEntEr
Summarecon Digital Center menghadirkan wadah untuk pengembangan kreativitas 
anak-anak yaitu Learning Lab sebagai ruang bermain sekaligus mengasah kreativitas 
anak yang menggabungkan beberapa sekolah dengan peminatan khusus guna 
mengarahkan minat anak serta membangun perkembangan karakter sehingga mereka 
dapat beradaptasi dengan teknologi dan lingkungan baru. learning lab terdiri 
atas Engineering For Kids, Ganara Art Space, Coding Bee, Wishing Star Academy, 
AXIMO dan kembali dilengkapi dengan Caiming Mandarin Education Center. Semua 
kelas yang ada di Learning Lab telah dipilih secara selektif  berdasarkan karakteristik 
pengajaran yang diberikan dengan cara yang tetap menyenangkan dan edukatif. 
Dengan dibimbing langsung oleh para pengajar yang berpengalaman di bidangnya, 
Learning Lab menjadi pilihan yang tepat untuk menunjang tumbuh kembang anak. 
Yuk, ajak si buah hati mengenali potensi dalam diri mereka melalui Learning Lab!

CubE, SummArECOn DigitAl 
CEntEr
Selain menjadi tempat hiburan dan 
edukasi yang menarik Summarecon 
Digital Center dan Scientia Square 
Park juga menghadirkan sebuah 
tempat co-working space yang 
bisa kamu gunakan bersama teman 
ataupun rekan bisnismu SMSLovers. 
Bertempat di lantai 1, Summarecon 
Digital Center kini menghadirkan Cube, 
yang merupakan sebuah area yang 
bisa kamu gunakan untuk kepentingan 
seperti meeting, berkerja kelompok, 
ataupun mengadakan kelas kecil/
seminar. Terdapat 5 ruangan yang 
bisa kamu gunakan sesuai kebutuhan, 
untuk pemakaiannya kamu bisa 
booking terlebih dahulu dengan biaya 
Rp. 150.000,- selama 1 jam 30 menit. 
Sangat terjangkau lho untuk kamu yang 
ingin melakukan pertemuan bersama 
organisasi kampusmu, teman sekantor, 
ataupun hanya mengadakan diskusi 
ringan saja. Yuk lakukan kegiatanmu di 
Cube, Summarecon Digital Center!

SMSBLAST MAgAzine - DESEmbEr 2018 DESEmbEr 2018 - SMSBLAST MAgAzine60 61

sPeCial info



Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo Rino (1F-241) – 29310466
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877

Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 54210444
Lastique  (1F – 18 C) – 5469005
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)
My Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333

Sports Station (1F-35) – 5464254
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B)  – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856

Kantor Cabang BCA (DGF-17B) 
Kettler (GF-06) – 54200678
Kiehl's (GF-248) – 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) – 54204929
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)   
– 29310464/29310474  

Samsonite (GF-25) 5420 5992
Star Studio (GF-238) – 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) – 29310530
Stripe (GF-240) – 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) – 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) – 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

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)
Feeto! & Waxhaus (BA-13) – 29310612
Hillary Farm (BA-09A)

Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) – 29310525
Kaizen (BA-01) – 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee Siang ( BA-19) 
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)

PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Chapayom (Bi-03)
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-)#)

Adidas (GF-245) – 29310575
Alexandre Christie (GF-203A) – 2931 0425
Bridges Eyewear (GF-26) – 54210896
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) - 54216063
Miss Mondial (GF- 223B) – 29310419 / 29310420
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) – 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657

Optik Tunggal (GF-209) – 5420 3009
Puma (GF-203B & 205 ) – 2917 1050
Royale Jewellery (GF-33 ) – 5421 1600
Skechers (GF-07) – 54203431
Swan Jewellery (GF-239) – 2917 1020 / 2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Daniel Wellington & Olivia Burton  
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

Guess Accessories (1F-242) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
 – 29310562 / 29310563 
Summer Chicks (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) – 29310447
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566
Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-10) – 5420 5020

Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
Uniqlo (1F-UnitD) – 29310618
Urban Icon (1F-211) – 29310408 / 29310485
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) – 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) – 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bebek Garing (DGF-229) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11)  – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)
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-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum  
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 
 – 5461279 / 5461270
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869

Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Mango! (DGF - 19A)
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
 – 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Pizza Marzano (DGF - 220)

Basement

Retail & OtheR SeRviceSGround floor

Retail & OtheR SeRviceSFIRST floor

Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941

Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621

The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

First Love Pattisserie (1F-1C16) – 29171027
Kibo (1F-1C07A)  

Sushi Tei (1F-215 - 217) – 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687

faShiOn
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Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
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)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 

Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) 
SOUQ Pasar Malam
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sukiya (2F-246)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

fOOd & BeveRageS

Chatime (2F-16) – 54205422
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
Dwidaya Tour (2F-12D) – 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) – 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) – 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Frozen Express (2F-IC-09) 
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347

Hello Station (2F-27B) – 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL  (2F-08) – 5420 5122
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437

Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
Telesindo (2F-245) – 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

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) – 5466338
Hardware (2F - 209) – 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) – 29310615
Khaki Kakiku (2F - 1C06B)
Kids Icon ( 2F237) – 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Miniso ( 2F-205 )
 

Planet Sport (2F-223,225-227)  
 – 29310671 / 54645514
Salt n Pepper (2F-243) – 2917 1033 
Star Dept. Store  (1F-08 & 2F-06) 
 – 29543859 / 29543860
Urban Club  (2F-207)
 – 29171005 / 29171009

Aneka Citra Snack (2F-018)
Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi  
(2F-05) – 70330797
A&W (2F-27A) – 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)

Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
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
Nasi Goreng Petruk (2F-60) 
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) 
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)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Original Cake (2F-17) – 5472630
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)  
Planet Popcorn (2F-IC 05A) – 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 

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

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 
Pempek Kenari (Unit F) 
Roti Bakar (Unit H) 
Siomay Armanda (Unit A) 
Tahu Crispy (Unit C) 
Lyh Art Flowers Cafe & Resto (SFC-05)
King Seafood (SFC-11)
Mr Sei Kosambi (SFC-22)

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Brothers Steak (Unit 19)
Duck House (Unit 20

Kedai Havelaar (Unit 03)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)
Seafood 99 (Unit 01 - 02) 

Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

Retail & OtheR SeRviceSsecond floor

enteRtainMent second floor

SALSA FOOD CITY
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