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notes from editor

smsblast
70TH Edition
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PT Summarecon Agung Tbk
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Board of Director
PT Summarecon Agung Tbk

T

ahun 2019 mungkin akan diwarnai dengan ragam allternatif wisata edukatif
namun tetap menghibur lengkap dengan unsur instagramable-nya. Yes, tren
ini semakin berkembang pesat dengan hadirnya berbagai spot-spot kekinian
yang tepat untuk diabadikan di akun media sosialnya.
Menjawab kebutuhan tersebut, Scientia Square Park, taman hijau ikonik di wilayah
Summarecon Serpong ini menghadirkan wahana warna warni bertajuk Sweet
Treats. Baca review detailnya di rubrik Family Info. Tahun baru menjadi tahun
penuh perubahan. Sudah saatnya Anda perbaharui penampilan dengan melirik
tren yang akan “ramai” di tahun 2019, baca ulasannya di rubrik Fashion Review.

Editor in Chief
Cut Meutia

Deputy Chief Editor
Rulli Lazuardi

Editor

I Made Regi Julian
Christina Manihuruk
Abdu Maalikul
Regina Caeli
Febiartito Ramadhan

Art Director
al FIan adha

Beragam informasi terbaru tentang mal favorit Anda kembali kami kemas untuk
menemani bulan pertama di tahun baru ini. Jangan lupa, ikuti kuis berhadiah
voucher belanja yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda.
Selamat membaca, SMSLovers!

Documentation
Summarecon

Distribution
Manajemen
PT Summarecon Agung Tbk

Be Our Friends On
Summarecon Mall Serpong (SMS)
@SMS_Serpong
sms_serpong
www.malserpong.com

Cut Meutia
Editor in Chief

Terimakasih kepada seluruh staf Summarecon Mall Serpong dan pihak yang mendukung terbitnya
SMSBlast Online Magazine. Dilarang mengopi sebagian atau seluruh isi dari majalah ini tanpa persetujuan
dan izin dari penerbit. Saran dan kritik kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com.
© copyright 2019.
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HOT ON SMS

Welcoming

Chinese New Year

with Prosperity
8
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Bagi masyarakat Tionghoa, Imlek menjadi salah
satu perayaan yang paling dinanti. Imlek merupakan
tahun baru menurut perhitungan kalender Tionghoa.
Seperti tahun baru pada umumnya, Imlek juga
dirayakan dengan meriah. Memasuki tahun babi,
Summarecon Mall Serpong kembali memberikan
suguhan terbaiknya untuk turut merayakan tahun
baru Tionghoa kali ini.

januari 2019 - SMSBLAST Magazine
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HOT ON SMS

Summarecon Mall Serpong juga
menyiapkan berbagai hiburan menarik
untuk merayakan Imlek antara lain Lion
Dance, Kinikita Acapella, alunan musik
tradisional asal Tionghoa yaitu Ghuzeng,
serta hiburan band akustik dengan
musik Mandarin dalam tajuk Wonderful
Oriental yang dapat pengunjung nikmati
setiap Kamis dan Jumat selama periode
event.
Penasaran dengan seru nya suasana
Imlek di Summarecon Mall Serpong? Yuk,
ajak sahabat dan keluarga merayakan
tahun baru Imlek hanya di SMS!

D

igelar mulai dari tanggal
17 Januari hingga
10 Februari 2019,
Summarecon Mall Serpong
meyiapkan segudang aktifitas
bagi para pengunjungnya.
Mengusung tema Prosperity
Shopping Sale, pengunjung
akan dimanjakan dengan
diskon besar-besaran dari
tenant-tenant SMS. Selain itu,
pengunjung berkesempatan
mendapatkan total hadiah 88
juta rupiah khusus pada tanggal
26 Januari dan 2 Februari 2019.
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last EVENT
LAST
event

B

ertempat di Parkir Selatan,
Summarecon Mall Serpong,
deretan DJ ternama turut
memeriahkan acara Glitzy. Perayaan
malam tahun baru dibuka oleh
penampilan dari DJ Night Flight,
diteruskan oleh DJ Andez dan DJ Tiara
Eve. Suguhan dari Glitzy Dancer, Art.
tistic LED Screen dan Laser Night Show
turut memanjankan para pengunjung
yang menghabiskan malam tahun baru di
Summarecon Mall Serpong.
Menjelang countdown, DJ Wingky
Wiryawan berhasil menggebrak
panggung dan mengajak para pengunjung
untuk semakin larut dalam kemeriahan
malam pergantian tahun. Tahun 2018
berhasil ditutup dengan meriah melalui
spekatuler fireworks. Memulai tahun
2019, kemeriahan Glitzy masih terasa,
dengan dibuktikannya pengunjung yang
masih antusias hingga penampilan DJ Siva
Aprilia yang sekaligus menutup rangkaian
acara Glitzy.

Euphoria
Kemeriahan
Malam
Tahun Baru
bersama
Glitzy
12
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Menyambut tahun
2019, Summarecon Mall
Serpong kembali sukses
memberikan momen
berbeda bagi para
pengunjungnya. Untuk
menutup tahun 2018,
Summarecon Mal Serpong
menggelar event tutup
tahun bertajuk Glitzy yang
diadakan pada tanggal 31
Desember yang lalu.

Tidak hanya itu, memenuhi kebutuhan
pengunjung, Summarecon Mall Serpong
memberikan kesempatan para shopaholic
dengan Late Night Shopping dengan
berbagai macam penawaran spesial.
Late Night Shopping tentunya disambut
meriah oleh para pengunjung yang
memenuhi tenant-tenant Summarecon
Mall Serpong.
Wah, seru banget ya malam pergantian
tahun 2019! ada kemeriahan apalagi
tahun depan? See you next year!

januari 2019 - SMSBLAST Magazine
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LAST EVENT

R

angkaian acara penutup tahun
di SQP disambut antusias dan
meriah oleh para pengunjung yang
menantikan acara antara lain Fire Dance,
LED Dance dan Drum Precussion. Sembari
menunggu pergantian tahun, pengunjung
memadati berbagai macam kuliner yang
dapat dinikmati di Scientia Square Park
Culinary Feastival. Antusias pengunjung
juga terlihat di area Fun Corner, dimana
pengunjung dapat menantang dirinya
untuk menyelesaikan tantangan yang ada
antara lain Bull Riding, Mini Golf, Inflatable
Archery dan Balloon Bicycle.
Keseruan di Area SQP juga terasa
dengan adanya lampu warna-warni pada
Lightup Park Experience untuk pengunjung
dalam mengabadikan momen tahun baru
dan ditemani live music sambil menunggu
detik-detik pergantian tahun. Penampilan
dari musisi Indonesia Danilla pun berhasil
menghipnotis pengunjung untuk turut
bernyanyi bersama di area panggung
Garden Walk.
Rangkaian acara penutup tahun 2018
tentunya ditutup meriah dengan
spektakuler fireworks sebagai pembuka
tahun 2019.
Wah, seru sekali ya! Selamat tahun baru!

Semarak
Countdown
2019
di Scientia
Square Park
14
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Tidak hanya di
Summarecon Mall
Serpong, kemeriahan
menyambut tahun
2019 juga dirasakan
di Scientia Square
Park (SQP) dengan
menghadirkan
rangkaian acara
untuk pengunjung
setianya yang
sukses diadakan
pada tanggal
31 Desember 2018.
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Health and Beauty

Bathaholic

di Rosereve
Esthetic

Menghilangkan
kepenatan dapat
dilakukan dengan
berbagai cara, salah
satu nya dengan
menggunakan
aroma terapi dengan
wangi-wangi yang
menenangkan.
Mendapatkan produk
aroma terapi bukan hal
sulit lagi.
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B

athaholic dikenal sebagai leader dalam
memproduksi produk aroma terapi dan
spa. Berdiri sejak tahun 2006, Bathaholic
sudah membuka gerai nya di beberapa Mal
besar di Indonesia.
Setiap produk yang ditawarkan Bathaholic
mengandung bahan terbaik yang dipilih secara
selektif dan hati-hati. Bathaholic memastikan
setiap pelanggan dapat memberikan produk
terbaik yang ada di pasaran. Kepuasan
pelanggan, integritas dan inovasi merupakan
nilai utama yang menjadi dasar Bathaholic.
Selain menyediakan produk aroma terapi,
Bathaholic juga memiliki beberapa produk

untuk tubuh antara lain sabun, scrub, hingga
massage oils. Aroma terapi yang ditawarkan
Bathaholic pun tidak hanya dapat digunakan
di dalam ruangan, tetapi juga dapat digunakan
di mobil. Bathaholic menyediakan berbagai
jenis wangi aroma terapi dan disesuaikan
dengan bentuk serta jenisnya guna
memudahkan pelanggan dalam penggunaan
produk Bathaholic.
Nah, bagi Anda yang ingin melepas penat,
penggunaan aroma terapi dari Bathaholic
patut untuk dicoba. Kini, gerai Bathaholic
dapat ditemukan di lantai 1 Summarecon
Mall Serpong.
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in style

Panduan

Fashion

Tahun 2019

Polkadot
Istilah polkadot awalnya dibuat oleh
majalah Amerika pada tahun 1800-an
dan hanya berwarna hitam dan putih.
Istilah polkadot juga berasal dari nama
tarian dan musik “polka” yang sangat
populer di benua Eropa dan Amerika
pada pertengahan abad 19. Polkadot
semakin populer di tahun 1940-an
karena baju yang dikenakan oleh kartun
Minnie Mouse juga bermotif polkadot
meski polkadotnya warna merah. Tahun
1950-an motif ini ramai digunakan
semua perempan mulai dari ibu rumah
tangga sampai bintang film. Di tahun
ini polkadot akan banyak digemari dan
semuanya datang dalam warna hitam
dan putih yang timeless. Tren ini ada
di runway Burberry, Carolina Herrera,
Celina, Dolca & Gabbana, juga Prada.

Patchwork
Jaket patchwork dengan material denim
sukses menarik perhatian para tamu
yang hadir di pergelaran Isabel Marant
musim semi/panas 2019 ini. Opsi
tampilan patchwork denim lainnya juga
hadir di koleksi Missoni. Coat dengan
motif patchwork bahan denim juga
dapat Anda jadikan sebagai opsi outer
yang stylish di tahun ini. Bahan denim
yang tak pernah lekang oleh waktu akan
membuat outer yang satu ini selalu
relevan untuk dikenakan di musim
apapun.

Memasuki tahun 2019, tidak ada salahnya Anda untuk selalu update tren busana
terbaru. Penasaran kira-kira gaya berbusana apa yang akan eksis di tahun ini,
berikut sedikit reviewnya.

Tie Dye
Tie dye atau acid wash yang akrab dengan warna playful ala kaum hippie ini
merupakan teknik pewarnaan kain dengan cara melipat, memutar dan mengikat kain.
Teknik yang dipilih tergantung dari motif yang ingin dibentuk. Motif ini populer pada
orang muda Amerika yang menentang aturan berpakaian konservatif di akhir tahun
1960-an. Tie dye sudah ada sebelumnya di Peru pada tahun 500, juga di India yang
disebut Bandhni dan Jepang yang disebut sebagai Shibori. Di Indonesia teknik tie dye
ini dikenal sebagai jumputan yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti memungut
atau mengambil dengan menggunakan jari tangan. Tie dye ini ada pada koleksi Calvin
Klein, MSGM, Prada, Proenz Schouler, R13, bahkan Stella McCartney dalam warna
pastel.
Shoulder Pad
Shoulder pad atau bantalan bahu yang
tinggi ini awalnya diciptakan sebagai
lapisan pelindung untuk pemain sepak
bola Amerika di akhir abad ke-19. Hingga
tahun 1930-an, Elsa Schiaparelli perancang
Prancis menambahkan padding ke pakaian
perempuan. Desain shoulder pad menjadi
statement dalam fashion di tahun 1980
dari tokoh politik hingga selebritas
Hollywood menggunakannya. Demma
Gvasalia desainer Balenciaga menjadi
saksi kembalinya tren bantalan bahu yang
dibawakan dalam koleksi Spring / Summer
2019. Demma Gvasalia menggunakan
proses pencetakan 3D untuk menciptakan
tampilan yang kuat di bahunya dengan
teknik penjahitan yang istimewa supaya
shoulder pad terlihat modern.
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Jaring
Baju dengan ornamen jaring hanya cocok
di pantai? Tidak untuk fashionista di
2019. Tren yang digagas Sonia Rykiel,
Pyers Moss, Louis Vuitton, sampai Dior
sekarang dikemas modern dan seksi.
Baju ornamen jaring ini dapat dipadukan
dengan kaos polos, rok bahkan dress.

Plaid
Motif kotak-kotak (plaid) pada
awalnya dikenal dengan nama “Tartan”
yang dijumpai pada pakaian selutut
(kilt) pakaian orang Selandia. Kilt
adalah pakaian tradisional penduduk
Skotlandia pada abad ke-16. Motif ini
sempat dilarang selama 4 dekade oleh
pemerintah Inggris karena di cap sebagai
seragam para pemberontak Skotlandia
hingga akhirnya pada tahun 1850 sebuah
perusahaan dari Pennsylvania bernama
Wollrich meluncurkan kemeja Buffalo
Check dengan motif kotak-kotak
dengan dua warna. Sehingga akhirnya
motif plaid ini kerap dipakai oleh banyak
orang dan tak pernah lekang oleh
waktu.

januari 2019 - SMSBLAST Magazine
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fashion

Maurine

Top by Minimal
T-shirt, Jacket, & Skirt
by Et Cetera

Great things are
done by a series of
small things brought
together
– Vincent Van Gogh –

Tristan

T-Shirt, Shirt, and Pants
by STAR Department Store

Sweet Treats ,
Scientia Square Park
Photographer		
Models		
Stylist		
Make Up Artist
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: Ely Ricardo
: Maurine & Tristan
: Radhitio Anindhito
: Ina Juntak
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fashion

“Sometimes all you need
is love... Oh wait! And
ice cream, and chocolate
to go along with it as
nowadays love is anything
but sweet.”
– Megha Khare–

“One of the luckiest things
that can happen to you in life
is, I think, to have a happy
childhood.”
– Eleanor Roosevelt –

Maurine

Top & Bucket Hat by Someday
Jacket by STAR Department Store

Tristan
T-Shirt by STAR
Department Store

Sweet Treats,
Scientia Square Park
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Sweet Treats,
Scientia Square Park
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fashion

“There is no better
way to bring people
together than with
desserts”

Sweet Treats,
Scientia Square Park

“Happiness is by-product of
an effort to make someone
else happy”.
– Gretta Brooker Palmer–

– Gail Simmons–

Maurine

Tristan
Shirt, T-shirt, and pants
by STAR Department Store

T-shirt & Skirt
by Et Cetera
Waistbag & Earrings
by Someday

Tristan

Shirt and pants
by STAR Department Store

Maurine

Top, Earrings, & Skirt by Someday
Jacket by STAR Department Store
Sweet Treats,
Scientia Square Park
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fashion

“Happiness is not
the absence of
problems, it’s the
ability to deal
with them.”
– Edna Ferber –

Tristan
Shirt, Jacket, and pants
by STAR Department Store

““It is not how
much we have,
but much we
enjoy, that makes
happiness.”

Maurine

Top & Jumpsuit by Et Cetera

– Charles Spurgeon –

Sweet Treats,
Scientia Square Park
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Sweet Treats,
Scientia Square Park
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taste the food

Mencicipi Rasa
Asli Thailand
di Nahm Thai

Berkembangnya bisnis kuliner, membuat masyarakat
semakin mudah untuk menemukan berbagai jenis
makanan baik dalam maupun luar negeri. Salah satu
kuliner yang banyak ditemukan dan masih masuk
dengan lidah Indonesia adalah kuliner khas Thailand.

N

ahm Thai Suki & BBQ
Restaurant merupakan salah
satu gerai yang menyediakan
rasa makanan khas Thailand berbasis
self-service. Di sini, pengunjung dapat
memilih secara bebas menu yang ada di
display untuk suki maupun BBQ. Setelah
itu, pengunjung langsung menuju kasir,
barulah pengunjung dapat menikmati
suki dan BBQ yang bisa dimasak sendiri.
Selain suki dan BBQ, Nahm Thai juga

28
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menyediakan berbagai macam gorengan
sebagai pendamping menu utama.
Pengunjung pun dapat memilih varian
soup base untuk suki yaitu Tom Yam,
Chicken Broth & Green Curry. Menu
unggulan dari Nahm Thai Suki & BBQ
salah satunya adalah Giant Shrimp,
Head Squit & Salmon,
Tentunya, Nahm Thai juga memiliki
minuman khas Thailand yaitu Thai Milk

Tea dan berbagai dessert dari Thailand.
Memiliki tema interior perpaduan
antara konsep natural dan ala Thailand,
Nahm Thai cocok bagi pengunjung yang
ingin menghabiskan waktu bersantai
dengan keluarga dan sahabat.
Tak perlu jauh-jauh ke Thailand,
Nahm Thai Suki& BBQ kini hadir di
Downtown Walk, Summarecon Mall
Serpong.

januari 2019 - SMSBLAST Magazine
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taste the food

Kopi Unik ala Kopi
Kenangan
Kopi saat ini telah menjadi minuman yang digemari banyak orang. Berawal
dari kebiasaan, kopi kini seakan sudah menjadi kebutuhan, bahkan beberapa
orangmerasa ada yang kurang jika dalam sehari tidak mengkonsumsi kopi.

S

emakin ke sinipun semakin banyak
gerai yang menawarkan kopi siap
minum. Untuk dapat bersaing di
pasaran, setiap gerai kopi tentunya harus
memiliki keunikannya sendiri. Sejak
kemunculannya di tahun 2018, Kopi
Kenangan kini menjadi salah satu gerai kopi
kekinian yang banyak dicari pecinta kopi.
Semua bahan dan alat yang digunakan
untuk membuat kopi di Kopi Kenangan
dipilih dengan kualitas yang terbaik. Selain
rasa kopi susu nya yang menjadi favorit
pelanggan, nama kopi yang diusungpun
dibuat menarik sehingga membuat rasa
penasaran pelanggan yang ingin mencicipi.
Beberapa nama kopi yang ditawarkan di
Kopi Kenangan antara lain Kopi Kenangan
Mantan, Kopi Kekasih Gelap, Kopi
Kenangan Masa Lalu, Kopi Kekinian dan Es
Teh Nostalgia. Karena antusias masyarakat
yang besar terhadap Kopi Kenangan, kini
Kopi Kenangan telah memiliki beberapa
gerai yang tersebar di Jakarta dan
Tangerang. Di penghujung tahun 2018,
Kopi Kenangan kembali membuka gerainya di Summarecon Mall Serpong.
Jadi, Andainginmencicipi kopi yang
mana? Datang langsung ke lantai dasar
Summarecon Mall Serpong!
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family info

SWEET TREATS
S

ukses diperkenalkan pertama kali di
Summarecon Mall Bekasi, wahana
ini berhasil menyita perhatian
pengunjung karena keunikannya dalam
menghadirkan berbagai replica bentuk
makanan penutup (desserts) dalam
bentuk besar dengan permainan warna
cerah kekinian yang sangat cocok untuk
dijadikan sebagai konten instagram.
Wahana Sweet Treats mulai dibuka
dari tanggal 22 Desember 2018 –
28 April 2019 dengan harga tiket
Rp. 35.000, untuk jam operasional
pukul 10.00 - 22.00 WIB di hari
Senin - Sabtu dan hari Minggu
dibuka dari pukul 06.00 – 22.00
WIB. Khusus program car free day
di hari Minggu mulai dari pukul
06.00 – 08.00 WIB bisa membeli

Spot Instagrammable
Terbaru di SQP
tiket masuk dengan harga hanya
Rp 15.000. Wahana Sweet Treats
yang terletak di area Garden Walk ini
dibuka untuk umum, sehingga dapat
dinikmati semua kalangan, namun anakanak dibawah umur 10 tahun harus
didampingi oleh orang tua ataupun
pendamping.

akan selalu dapat mengabadikan momen
dengan berfoto bersama tampilantampilan desserts dan aneka permen
manis dalam ukuran yang besar.

Scientia Square Park
(SQP) kini menghadirkan
wahana terbaru
yang ditujukan bagi
para pencari spot
instagrammable di
Serpong bertajuk Sweet
Treats.

Walaupun pekan
liburan Tahun Baru
sudah berlalu, namun
akhir pekan masih
jadi momen yang bisa
dimanfaatkan sebagai
waktu berkualitas untuk
keluarga, bukan?

B

agi SMSLovers yang masih bingung
mau kemana saat akhir pekan tiba,
yuk ajak si buah hati bermain ke
Mini Barn di Scientia Square Park!
Baru – baru ini, Scientia Square Park
menghadirkan area khusus untuk
berinteraksi langsung dengan hewan
bernama Mini Barn. Di Mini Barn ini,
SMSLovers dapat melihat, memberi
makan bahkan berinterksi langsung
dengan hewan – hewan yang sangat
menarik dan lucu untuk dapat

Ajak si Kecil bermain
dengan hewan
kesayangan di Mini Barn
SQP
diperkenalkan ke buah hati, seperti
keledai, domba dan juga kerbau.
Yang istimewanya lagi nih SMSLovers,
kamu bisa melihat hewan Alpaca yang
didatangkan langsung dari negara asalnya
Amerika Selatan, lho! Bagi SMSLovers
yang belum tahu, Alpaca adalah hewan
unik dan langka yang termasuk dalam
keluarga Unta dan menyerupai ilama.
Alpaca memiliki bulu yang tebal dan
berleher panjang, dijamin menggemaskan
deh SMSLovers!

Nah tunggu apalagi, ajak si kecil
berinteraksi langsung dengan mereka,
yuk! Hanya dengan membayar harga
tiket masuk sebesar Rp 35.000,
SMSLovers sudah mendapatkan wisata
edukatif dan pastinya SMSLovers tidak
perlu jauh – jauh ke Amerika Selatan
untuk dapat berinteraksi dengan Alpaca,
kan?
Jangan lupa, catat jam operasional
Mini Barn Scientia Square Park ya,
SMSLovers!

Memasuki area Garden Walk,
pengunjung yang ingin menikmati wahana
Sweet Treats dapat membeli tiket
terlebih dahulu di loket yang tersedia.
Setelah menaiki anak tangga, pengunjung
akan diajak melewati papan seluncur
untuk memasuki area pertama. Terdapat
9 area instragamable di Sweet Treats
ini, diantaranya Doughnut Area,
Popsicle Area, Candy Canes Area,
Ice Cream Area, Marshmallow Area,
Candy & Lollipop Area, Gummy Bear
Area, Pool Area, dan Photo Booth
Area. Pada setiap area, selain warnanya
yang memanjakan mata, pengunjung
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let’s workout

Capoeira
Seni Bela Diri
dengan Tarian

C

apoeira kini menjadi hobi
sekaligus salah satu olahraga seni
beladiri yang kian digandrungi
masyarakat Indonesia, khususnya
di daerah perkotaan. Capoeira
dikenal karena keunikannya yang
menggabungkan seni beladiri, musik,
senam, dan akrobatik.
Gerakan capoeira menyerupai tarian
dan bertitik berat pada tendangan.
Pertarungan dalam capoeira biasanya
diiringi oleh musik yang disebut dengan
Jogo. Capoeira sering dikritik karena
banyak meragukan keampuhannya dalam
pertarungan sungguhan, diibandingkan
dengan seni beladiri lain seperti karate
dan taekwondo.

Capoeira kian digemari di Indonesia,
hingga muncul berbagai klub dan
komunitas yang mempelajari capoeira
secara otodidak, melalui internet,
film, buku, diskusi, dan informasi yang
diperoleh dari Capoeirista mancanegara
yang berkunjung ke Indonesia.
Selain itu, capoeira adalah olahraga yang
sangat baik untuk mempertahankan
bentuk fisik tubuh. Secara umum,
capoeira akan membuat otot tubuh
pada bagian perut, tubuh bagian atas
dan bawah, untuk bekerja secara
terkoordinasi. Berikutnya, gerakan
capoeira yang bertumpu pada tangan
dan menjaga keseimbangan menuntut
tubuh untuk menunduk dalam waktu
lama. Hal ini membuat tumpuan tubuh

berada pada bagian bawah, sehingga
membuat pembetukan otot bagian
bawah
Gerakan tubuh sangat penting dalam
capoeira. Bahkan, selama tidak ada
serangan pun capoeira selalu membuat
orang bergerak. Semua gerakan dasar
capoeira, mulai dari tarian hingga
dorongan, akan membentuk fisik yang
kuat dan meningkatkan system kerja
otot.
Capoeira juga mendorong system
metabolisme dalam tubuh agar berjalan
dengan cepat dan stabil, yang akan
membuat pembakaran kalori dalam
tubuh berjalan lancar, sehingga tubuh
menjadi lebih sehat.

Capoeira merupakan sebuah olahraga beladiri yang
dikembangkan oleh para budak Afrika di Brasil, pada
sekitar tahun 1500-an. Gerakan Capoeira yang khas
adalah tarian dan tendangan, dengan diiringi music
tradisional sebagai pelengkap. Di Indonesia, seni
bela diri ini mulai masuk sekitar tahun 1900-an.
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close up

Marion jola

Dari
Idol
hingga
MAMA
Marion Rambu Jola Pedy atau yang
kini dikenal dengan Marion Jola
merupakan penyanyi asal Kupang,
Nusa Tenggara Timur. Ia mulai
dikenal karena memiliki warna
suara yang khas sebagai finalis
Indonesian Idol musim kesepuluh.
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T

ereliminasi di babak enam besar Indonesian
Idol tidak menghentikan langkah Marion Jola
untuk berkarir dalam bidang musik. Tak lama
setelah tereliminasi tersebut, wanita kelahiran
2000 ini berkesempatan untuk berkolaborasi dengan
Rayi RAN dalam single berjudul “Jangan”.
Tidak tanggung-tanggung, videoklip single kolaborasi
dengan Rayi RAN sudah disaksikan sebanyak 4 juta
penonton yang diunggah ke akun Youtube. Melalui
lagu “Jangan” feat Rayi RAN ini pula, Marion Jola
mendapatkan penghargaan di AMI Awards 2018 sebagai
pendatang baru terbaik yang mengalahkan nama-nama
besar di dunia musik.
Prestasi Marion Jola di dunia musik bahkan kini sudah
mulai diakui di kancah internasional. Pada 10 Desember
2018 lalu, Marion Jola diberi kesempatan untuk tampil
di ajang bergengsi yaitu Mnet Asian Music Award
(MAMA). MAMA sendiri merupakan acara penghargaan
musik besutan Korea Selatan yang disiarkan langsung di
tiga belas negara oleh stasiun televisi Mnet. Tak hanya
tampil di ajang MAMA, Marion Jola sekaligus menerima
penghargaan sebagai Best New Asian Artist Indonesia
yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Tentunya hal
ini menjadi kebanggan tersendiri karena Marion Jola
merupakan satu-satunya artis Indonesia yang hadir dan
masuk ke dalam nominasi di acara penghargaan musik
bergengsi tersebut.
Wah, sukses selalu untuk Marion Jola! Akan ada prestasi
apa lagi ya dari Marion Jola?
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box office

Keluarga cemara
Film Keluarga Cemara merupakan remake dari Sinetron
yang pernah populer di layar kaca televisi pada tahun 1996
hingga 2004. Mengisahkan Abah yang diperankan oleh
Ringgo Agus Rahman yang dahulunya kaya sekarang menjadi
jatuh miskin. Namun, ia beruntung memiliki Emak yaitu
Nirina Zubir yang dapat mendampingi Abah dengan sabar.
Abah sangat ingin bertahan setelah rumah dan hartanya di
sita oleh debt collector untuk membayar hutang perusahaan
yang disebabkan oleh kakak iparnya, karena hal tersebut
mengharuskan mereka pindah sementara ke sebuah desa
di Jawa Barat. Abah kini harus beradaptasi secara ekonomi
bersama keluarga kecilnya. Euis yaitu Zara JKT48, merupakan
anak dari Abah dan Emak yang beranjak remaja dan
Cemara yang diperankan oleh Widuri Putri. Mereka harus
menghadapi masalah-masalah dalam keluarga yang terus
berjalan dan perlahan mengguncang prinsip mereka bahawa
harta yang paling berharga adalah keluarga.

Sutradara
Yandy Laurens
Produksi
Visinema Pictures
Pemain
Nirina Zubir
Ringgo Agus Rahman
Adhisty Zara

DreadOut

Sutradara
Kimo Stamboel
Produksi
GoodHouse
Production
Pemain		
Caitlin Halderman
Jefri Nichol
Marsha Aruan

How To Train Your Dragon:
The Hidden World

F

ilm Glass akan rilis di bioskop Indonesia beberapa hari lagi.
Sutradara terkenal Hollywood yaitu M. Night Syahamalan
tidak berhenti membuat karya yang luar biasa untuk para
pencinta filmnya. Film Glass ini bergenre psychology thriller, yang
membuat semakin menarik dan penasaran para penontonnya
adalah film Glass ini merupakan perpaduan antara film Split dan
Unbreakable. Kita akan melihat lagi acting Bruce Wills memerakan
karakter David Dunn, selain itu akan ada pula Samuel L. Jackson
yang memerankan peran Eliijah Prince dalam film Unbreakable
yang akan beradu acting lagi dengan Kevin Wendell Crumb yang
diperankan oleh James McAvoy di film Split. Sangat menarik
perhatian bukan? Jangan sampai ketinggalan menyaksikan film Glass
di XXI Summarecon Mall Serpong ya!
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Film ini menceritakan tentang sekelompok kumpulan anak remaja
SMA bernama Jessica (Marsha Aruan), Beni (Muhammad Riza
Irsyadillah), Dian (Susan Sameh), Alex (Ciccio Manassero), Erik
(Jefri Nichol) dan Linda (Caitlin Halderman). Seperti layaknya
remaja pada umumnya, mereka ingin membuat video siaran
langsung di sebuah apartemen yang tidak berpenghuni. Bermodal
nekat, mereka akhirnya pergi ke apartemen angker tersebut
hingga akhirnya ke-enam remaja tersebut tiba di suatu ruangan
yang disegel oleh garis polisi. Tidak ada orang yang tahu pasti
mengapa ruangan tersebut ditutup, namun secara tiba-tiba
mereka menemukan secarik perkamen kuno yang terbuat dari
kulit binatang. Rasa penasaran para remaja ini semakin menjadi
ketika salah satu dari mereka membaca tulisan kuno. Tanpa sadar,
mereka secara tiba-tiba digiring masuk ke gerbang neraka yang
penuh dengan hal yang menyeramkan. Mulai dari perempuan
berkebaya yang bisa memutar kepalanya sampai hantu pocong
yang membawa celurit. Bisakah para remaja ini selamat dari
gerbang neraka yang jadi tempat bersembunyinya para makhluk
gaib tersebut?

Sutradara
M. Night Syahamalan
Produksi
Universal Pictures
Pemain
Bruce Wills
Samuel L. Jackson
James McAvoy

Pada film ketiganya ini berkisah tentang Hiccup yang
berusaha memenuhi impiannya untuk menciptakan
sebuah negeri impian bagi para Viking dan Naga.
Namun masalah baru datang saat sebuah armada
pimpinan Grimmel datang untuk memburu semua
naga yang ada di Berk, termsauk memburu Toothless.
Mampukah Hiccup menyelamatkan Toothless,
penduduk desa dan seluruh naga mereka. Para
Viking muda berlatih untuk menyiapkan diri agar
memenangkan perlombaan tersebut. Hiccup saat ini
sudah tampil dewasa dengan jambang dan jenggot ala
Viking. Namun, pemburu naga itu mengancam akan
menghancurkan semua yang Hiccup dan Toothless
cintai. Pada akhirnya, harus melepaskan para naga
untuk bersembunyi.

Sutradara
Dear DeBlois
Produksi
DreamWorks
Animation
Pemain		
Gerald Butler
Cate Blanchett
Jonah Hill
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book store

music

Black Pink
akhirnya
datang ke
Indonesia

The Subtle Art of Not
Giving A F*ck
Penulis : Mark Manson

Sesuai dengan judulnya, buku The Subtle Art
of Not Giving A F*ck yang ditulis oleh Mark
Manson, mengulas tentang seni untuk tidak terlalu
memperdulikan apa yang orang lain pikirkan dan
harapkan tentang Anda. Buku ini adalah buku self
improvement yang seluruh teksnya full dalam bahasa
Inggris. Namun, SMSLovers tidak perlu khawatir ya,
bahasa dalam buku ini cukup mudah dipahami kok!
Buku ini sangat cocok bagi SMSLovers yang mungkin
sedang mengalami kegagalan. Dengan membaca buku
ini, sangat membantu SMSLovers untuk melihat suatu
masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dalam
buku ini Mark Manson memaparkan pentingnya
untuk nyaman bagi diri Anda sendiri, tidak usah takut
untuk memiliki opini yang berbeda, tidak serta merta
membuat orang lain lebih benar dari Anda. Mark
Manson juga mengajarkan untuk berani menghadapi
perbedaan dan menyikapi perbedaan tersebut dengan
santai, karena ada banyak hal yang lebih penting untuk
SMSLovers pikirkan daripada menghabiskan waktu
untuk membentuk pencitraan yang sia – sia.
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Ada kabar gembira untuk para K-POPers
karena Black Pink akan datang ke Indonesia.
Konser Black Pink yang nantinya akan diadakan
di ICE BSD CITY yang bertajuk 2019 World
Tour BLACK PINK In Your Area di Indonesia
pada tanggal 20 Januari 2019. Tiket Black Pink
sudah dapat dibeli sejak awal bulan Desember
lalu, yang saat ini sudah habis terjual. Untuk
harga tiket Black Pink di bagi menjadi tujuh
kategori berbeda mulai dari harga Rp
1.100.000 sampai Rp 2.500.000. Konser Black
Pink dibuat oleh promotor iMe Indonesia yang
bekerjasama dengan tiket.com sebagai official
ticketing untuk penjualan tiketnya. Indonesia
merupakan salah satu negara yang beruntung,
karena Black Pink tidak sulit ketika diajak
untuk menggelar konser di Indonesia. Metha
Tri Rizka selaku public relations manager
tiket.com mengatakan kurang lebih sebanyak
8000 tiket yang akan dijual untuk konser
ini. Terbukti hanya sehari tiket tersebut ludes
terjual tanpa sisa. Selain di Indonesia Black
Pink akan menggelar konsernya di beberapa
negara di Asia yaitu di Jepang, Thailand,
Filipina, Singapura, Taiwan dan Malaysia.

Chicken Soup for The Soul
Penulis : Amy Newmark
Brooke Burke-Charvet

Yup SMSLovers! Chicken Soup for The Soul kembali
merilis buku terbaru: The Joy of Less (Makin Sedikit,
Makin Bahagia). Seperti buku – buku sebelumnya, buku
ini berisi kumpulan cerita dan pengalaman langsung dari
para penulisnya. Para penulisnya mungkin bukan orang
terkenal. Cerita-ceritanya bisa saja sangat sederhana,
tapi ditulis dengan jujur dan apa adanya, sehingga setiap
cerita dan tulisan di dalamnya terasa begitu istimewa.
Memuat cerita orang-orang yang berusaha untuk
menemukan dan mendefinisikan ulang arti kebahagiaan
yang sesungguhnya. Akan ada banyak makna dan
pelajaran soal kebahagiaan yang justru bisa didapat
dengan cara-cara sederhana. Bahkan dengan mengurangi
yang banyak menjadi sangat sedikit, ada kebahagiaan
luar biasa yang bisa ditemukan. Dengan membaca buku
ini, SMSLovers bisa menyadari bahwa kebahagiaan itu
ternyata sederhana. Kebahagiaan itu mudah didapatkan
dan ada di sekitar kita. Dengan mudahnya, kita akan
memiliki hidup yang lebih berarti dan memuaskan hanya
setelah kita menyederhanakan hidup.

Isyana Sarasvati ft. Rara Sekar - Luruh

I

syana Sarasvati meluncurkan lagu barunya dengan
judul Luruh, bersama kakaknya yaitu Rara Sekar.
Duet mereka sudah di nantikan oleh masyarakat
terutama fans dari Isyana dan Rara. Lagu Luruh
merupakan salah satu OST film Milly&Mamet yang
menarik perhatian masyarakat. Bahkan dalam
beberapa cuplikan video clip, menampilkan cuplikan
dari film Milly&Mamet. Ternyata, lagu Luruh ini
diciptakan sendiri oleh Isyana Sarasvati dan Rara
Sekar. Lagu Luruh dipadu dengan komposisi yang
syahdu dan indah yang menceritakan pasangan yang
tidak menemukan titik temu dan menyebabkan
harapan mereka semuanya luruh.
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ON STAGE

Pesona Cantik, Bersuara Nan Syadhu:

Danilla Riyadi
Nama Danilla Riyadi pasti tak asing bagi
para penikmat musik Indie. Berparas
cantik, bersuara syahdu nan merdu
menjadikan penyanyi yang bernama
lengkap Danilla Jelita Poetri Riyadi
ini menjadi sorotan dalam tiga tahun
belakangan.

A

lbum bertajuk Telisik yang rilis pada 2014 sukses
mengantar Danilla ke panggung Indie tanah air dan
langsung mendapat respon positif. Sebut saja lagu
– lagu seperti Berdistraksi, Terpaut Oleh Waktu, Buaian,
hingga Junko Furuta menyelipkan notasi dan pesan yang
diterima masyarakat luas.
Darah musik memang mengalir pada Danilla sejak kecil.
Ibunya adalah Ika Ratih Poespa, dua pamannya bernama
Dian Pramana Poetra dan Henry Restoe Poetra serta
neneknya, Sumiati Sutiko seorang penyanyi keroncong pada
dekade “60-an. Namun, perempuan kelahiran 12 Februari
1990 ini enggan disebut penyanyi apalagi musisi. Dalam
berbagai wawancara, Danilla menyebut dirinya hanya orang
yang hobi mendengarkan musik dan bernyanyi. Kadang
wanita ini juga menyebut dirinya sendiri sebagai pengantar
pesan.
Setelah berhasil mencuri hati khalayak penikmat musik
Indie Tanah Air lewat album berjudul Telisik (2014), Danilla
lalu mencoba mencurahkan sekelumit fase gamangnya
lewat kesempurnaan harmoni lirih yang berbalut keabuan
nuansa jazz yang elegan di album kedua yang berjudul
“Lintasan Waktu”. Yap, di album keduanya ini, Danilla
mengutarakan kejujuran sentimentalnya dengan total dan
penuh dedikasi. Balutan lirik yang melilit serta nada sendu
yang diselimuti perih dan jerit membedakannya dengan
arik-larik sedih berbalut nuansa ceria di album sebelumnya.
Album ini bakal cocok jadi teman melamun SMSLovers di
kala malam mulai menuntut tubuh untuk rileks.
Untuk saat ini, lagu – lagu Danilla dapat SMSLovers nikmati
lewat media digital seperti Apple Music, iTunes, Spotify
dan toko music digital lainnya. Saat perhelatan malam
tahun baru di Scientia Square Park pun Danilla hadir
menghibur pengunjung disana hingga waktu hitung mundur
sebelum memasuki 1 Januari 2019, siapa yang hadir kala itu
mendengarkan alunan musik Danilla yang syahdu?
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travelers

Pemburu Lokasi
Instagramable

di Eropa

Desa Hallstatt, Austria
Seperti di negeri dongeng. Itulah kesan pertama datang ke desa Hallstatt. Mata
pengunjung akan disuguhkan dengan panorama rumah-rumah tradisional penduduk
di tepi danau yang dikelilingi pegunungan Alpen berselimut es. Tak heran jika Hallstatt
masuk dalam daftar UNESCO World Heritage Site. Menurut sejarah, sejak 5.000
tahun SM (Sebelum Masehi) di Zaman Besi, Hallstatt merupakan lokasi tambang yang
besar dan terkenal. Bangunan-bangunan di desa ini terbuat dari kayu dan merupakan
pemukiman milik para penambang garam yang kaya raya. Sangat otentik.

Generasi zaman now memilih tempat liburan tidak
lagi dari segi jarak atau harga saja. Ada faktor yang
lebih penting, yaitu tempat yang bagus difoto untuk
kemudian diunggah ke instagram atau sering dikenal
dengan istilah instagramable. Nah, kalau Anda pemburu
lokasi instagramable, simak berbagai rekomendasi
khusus lokasi di negara-negara Eropa.
Taman Keukenhof, Amsterdam
Selain kincir angin, Amsterdam juga punya taman bunga yang indah dan terbesar
di seluruh dunia, Keukenhof. Taman ini dibuka setiap pertengahan bulan Maret
hingga pertengahan bulan Mei. Anda akan menemukan berbagai macam bunga
yang tersebar di taman yang luasnya sama dengan 45 lapangan bola, seperti bunga
tulip Belanda Hyacinth, Daffodil, Anggrek, Mawar, Anyelir, Iris, dan Lili. Terletak
setengah jam dari Amsterdam, taman ini bisa dijangkau dengan transportasi umum
lho! Siapkan pose terbaikmu di tengah hamparan bunga ya.
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La Sagrada Familia, Barcelona
Tempat ini menjadi salah satu UNESCO World
Heritage Site berkat arsitekturnya yang unik
dan kemampuan Antonio Gaudi membuat
karya yang inovatif dan artistik. La Sagrada
Familia Basilica menjadi gereja katedral tertinggi
di Eropa. Terdapat enam menara besar dengan
tinggi menara utama setinggi 172 meter.
Di sini, Anda akan dimanjakan dengan gaya
arsitektur khas gereja katedral tahun 1980-an
dengan pahatan, jendela kaca patri dan langitlangit yang melengkung indah. Cocok untuk
mempercantik feed instagrammu.

Air Mancur Trevi, Roma
Berlibur ke Roma belum lengkap rasanya kalau belum
mengunjungi air mancur megah yang dibangun pada
abad ke-19 SM (Sebelum Masehi). Selain berfoto,
pengunjung biasanya mengikuti tradisi Periode
Kekaisaran Roma, yaitu melempar koin ke dalam
air mancur. Konon, kalau Anda melempar satu koin
berarti Anda akan kembali lagi ke Roma. Kalau
melempar dua koin berarti Anda akan mendapatkan
cinta. Sementara kalau melempar tiga koin berarti
pernikahan. Wow, menarik. Kira-kira siapa nih orang
yang Anda ajak untuk melempar koin?

Palais Garnier, Paris
Ditetapkan sebagai simbol kemegahan Paris
dan bukti pentingnya kesenian budaya negara
Perancis, Palais Garnier menjadi tempat
pertunjukan berkelas internasional terbesar
dan termegah. Panggung pertunjukkannya
merupakan salah satu panggung terbesar di
dunia. Banyak pertunjukkan yang ditujukan
untuk anak-anak, sehingga tempat ini cocok
untuk dikunjungi seluruh anggota keluarga.
Sesampainya di sini, Anda pasti bingung mau
mulai foto dari mana, karena banyak sekali
spot instagramable di Palais Garnier, seperti
eksterior bangunan, tangga di lobi utama,
lorong-lorong hingga auditorium raksasa yang
dihiasi lampu gantung perunggu dan kristal
seberat 7 ton. Fantastis!
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Grossmunster, Zurich
Naiklah ke Gereja Grossmunster.
Anda akan melihat pemandangan
kota tua Zurich, Danau Zurich dan
pegunungan salju dari ketinggian.
Waktu foto terbaik di sini adalah 1030 menit setelah matahari terbenam
dan sebelum matahari terbit.
Sebaiknya, Anda pergi pagi-pagi di saat
jalanan masih sepi dan air sungainya
masih tenang. Dengan begitu, Anda
akan mendapatkan foto Zurich yang
sempurna.
Itulah rekomendasi lokasi
instagramable di negara-negara
Eropa. Anda pilih yang mana? Selamat
berlibur.
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Gadget

ASUS ZenFone Max Pro M2

Smartphone “Mantul “
untuk Mobile Gamers
Tidak butuh waktu lama bagi Asus untuk mengeluarkan smartphone terbaru. Pada akhir
tahun 2018 lalu, Asus meghadirkan seri Zenfone Max Pro M2 yang didedikasikan untuk
para pecandu game ponsel. Smartphone ini merupakan upgrade dari seri sebelumnya
(MaxPro M1) yang sudah ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 660.
Menurut Asus, dengan prosesor ini dapat memberikan performa yang lancar, responsif,
dan juga hemat tenaga.

W

alaupun hemat tenaga,
namun Asus menjamin
kelancaran dalam
bermain game maupun kegiatan
multitasking akan tetap lancar.
Wah pasti SMS Lovers penasaran
kan bagaiman spesifikasi dari Asus
Zenfone Max Pro M2 ini? Yuk kita
bahas ya..
Dari segi design, Asus Zenfone
Max Pro M2 menerapkan desain
ponsel yang sedang trend saat ini,
yaitu bagian belakang yang dapat
memberikan pantulan cahaya
berbeda-beda, tergantung dari
sudut penglihatan penggunanya.
Hanya saja, Asus memilih untuk
menggunakan material plastik
ketimbang kaca seperti kebanyakan
ponsel saat ini. Pantulan cahaya
yang dihasilkan memang
jadi kurang menarik, namun
sisi positifnya sidik jari yang
tertinggal tidak terlalu tampak.
Mengingat keunggulan Zenfone
Max Pro M2 disebut sebagai
ponsel gaming mainstream, tentu
menjadi menarik bagaimana
merasakan bermain game di
ponsel ini. Salah satu game
yang tersedia di smartphone ini
adalah Garena Free Fire. Tidak
ada kendala berarti dalam
memainkan game tersebut.
Bahkan, ketika ada notifikasi
yang masuk, mulai dari chat
hingga telepon, pemain tetap
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bisa menjalankan seperti biasa.
Namun yang disayangkan, tidak
terdapat fitur untuk meredam rasa
panas pada ponsel ketika bermain
game dalam kurun waktu yang cukup
lama.
Soal baterai, dengan kapasitas
sebesar 5000 mAh ponsel ini bisa
bertahan 2-3 hari pada penggunaan
normal dengan kegiatan bermain
game yang intensitasnya tidak terlalu
tinggi. Jika digunakan untuk bermain
game dengan itensitas yang tinggi,
smartphone ini masih bisa bertahan
sehari, walaupun tidak tepat 24 jam.
Mengingat kapasitasnya yang cukup
besar, tentu butuh waktu yang tidak
sebentar juga untuk mengisi daya

smartphone ini. Terlebih, Asus tidak
menyediakan fitur fast charging.
Asus Zenfone Max Pro M2
menawarkan beberapa varian RAM/
ROM yang dapat SMS Lovers pilih
sesuai kebutuhan, mulai dari 3/32GB
dengan harga Rp 2.799.999, 4/64GB
dengan harga Rp 3.199.000 hingga
6/64GB dengan harga Rp 3.699.000
Tentu saja, semakin besar RAM pada
smartphone, maka semakin ringan
kinerja prosesor dalam memproses
data aplikasi sehingga memperlancar
proses multitasking.
Nah makin penasaran kan? Yuk cek
Asus Zenfone Max Pro M2 di store
yang ada di SMS.

Ponsel “Murah”
Iphone XR, Tertarik?
Jika SMSLovers berniat membeli model iPhone
terbaru namun terkendala dengan masalah harga,
jangan khawatir! Apple telah menyiapkan salah
satu iPhone termurah dari tiga smartphone yang
belum lama ini diluncurkan. iPhone XR, dibanderol
dengan harga USD749 (Rp11 jutaan), lebih
murah dibanding dua seri iPhone lainnya yang
diluncurkan bersamaan, yaitu iPhone XS dan XS
Max dengan harga mulai dari Rp14 jutaan. Selain
perbandingan harga yang lebih murah, lantas
apa saja kelebihan iPhone XR? Yuk kita ulas
SMSLovers!

D

ari segi desain, iPhone XR yang masuk kelas
menengah ke bawah ini, mengusung layar
6,1 inci, sudah bezel-less dan punya poni
(notch). Ukuran layar ini tergolong besar di
kelasnya, mengingat iPhone 8 Plus sebelumnya hanya
mengusung ukuran layar 5,5 inci. Jenis layar yang
dipakai oleh iPhone XR adalah LCD, bukan OLED
yang umumnya dipakai ponsel flagship. Materi layar
LCD inilah yang membuat harga iPhone XR menjadi
lebih terjangkau.
Prosesor adalah salah satu poin utama dari iPhone
XR. Prosesor yang ditanam pada iPhone XR sama
dengan prosesor yang digunakan pada iPhone XS
dan XS Max, yaitu prosesor Apple A12 Bionic yang
diklaim memiliki performa handal daripada prosesor
A11 pada iPhone X. Kabarnya, Apple A12 Bionic
dapat melakukan 5 triliun kali pengoperasian per
detik. Menarik bukan, SMSLovers?
Kamera belakang iPhone XR memiliki resolusi
12 MP dan sudah dilengkapi dengan Quad-LED
dual-tone flash yang dapat menghasilkan foto
dengan bagus. Kamera belakang ini juga dilengkapi
fitur untuk menentukan tingkat aperture yang
dapat menghasilkan efek foto bokeh (background
blur) yang sedang hits belakangan ini. Sementara
kamera depannya memiliki resolusi 7 MP yang
dapat mengakomodasi foto selfie atau video call
dengan baik. Fitur Face ID juga telah disematkan
oleh Apple pada iPhone XR ini, sehingga SMSLovers
dapat membuka kunci dengan cepat hanya dengan
memindai wajah. Wooww!
Dengan semua keunggulan diatas, tentu SMSLovers
akan bertanya – tanya mengenai bagaimana
daya tahan baterainya? Apple mengklaim bahwa
iPhone XR mampu bertahan dalam 15 jam dengan
pemakaian yang wajar. Daya tahan baterai iPhone XR
ini lebih kuat dibanding iPhone XS yang diluncurkan
bersamaan dengan iphone XR. Oh iya iPhone XR ini
tersedia dalam enam pilihan warna lho SMSLovers,
yaitu putih, hitam, kuning, merah, biru, dan coral.
Nah, kalau SMSLovers tertarik membeli iphone XR,
kalian bisa langsung datang ke gerai iBox SMS yang
terletak di lantai dasar ya!

januari 2019 - SMSBLAST Magazine

51

intermezzo

Menikmati
Live Music
dengan Beragam
Genre di
Bingung untuk menghabiskan waktu luang
dimana? Atau bingung mencari tempat
hangout bersama teman di daerah Serpong?
Nah, Summarecon Mall Serpong bisa jadi
jawabannya!

community

S

ambil bersantai dan mencicipi berbagai jenis kuliner,
pengunjung Summarecon Mall Serpong bisa menikmati
alunan nada live musik dari berbagai genre yang hadir
setiap malam di panggung yang ada di Downtown Walk,
yakni panggung Avenue, Unity, dan Broadway.
Live music di panggung Downtown Walk dimulai pukul
19.30 WIB setiap harinya, dengan beragam pilihan genre.
Senin malam adalah waktunya Beatles Night menghibur
para Beatles Mania untuk dapat berjoget bersama di
panggung Unity, sembari menikmati alunan lagu-lagu The
Beatles. Pada malam minggu, pengunjung dapat melepas
penat dan menikmati akhir minggunya dengan ditemani
musik Classic Rock dari band Bendera 80 dan Tremolo di
panggung Unity, serta Le Montea di panggung Avenue.
Selain itu, genre lain seperti 90’s music dan Pop Hits
terbaru juga dapat dinikmati di panggung-panggung
Downtown Walk, Summarecon Mall Serpong. Banyaknya
ragam pilihan musik, hiburan, dan kuliner, menjadikan
Downtown Walk menjadi tempat hiburan yang pas untuk
melengkapi kegiatan di akhir pekan bersama teman dan
keluarga.

Mengenal Kekayaan Alam
dan Budaya Indonesia Lewat
Instanusantara
Awalnya, Instanusantara merupakan akun Instagram yang dibuat oleh Andi
Afriansyah, di Malang pada tahun 2012. Dalam aktifitas awal hariannya,
Instanusantara melakukan pemilihan foto dengan tema keindahan alam dan
budaya Indonesia, yang kemudian diunggah di akun Instanusantara.

K

emudian, followers Instanusantara
kian berkembang, dan pada tanggal
1 Maret 2012, Instanusantara
membuka pendaftaran anggota
untuk komunitas Instanusantara. Tak
disangka, antusiasme followers untuk
masuk dalam komunitas Instanusantara
ternyata sangat tinggi. Seiring
bertambahnya member Instanusantara,
yang mayoritas berdomisili di Jakarta, maka
munculah member dari regional lainnya,
seperti Surabaya, Malang, dan lain-lain.
Di sisi lain, Instagram kini tidak lagi hanya
sekedar platform untuk pengguna berbagi
foto dan video sebagai hobi. Namun saat
ini, Instagram telah berevolusi menjadi
tempat berkumpul dalam dunia maya bagi
para pecinta fotografi dari segala macam
kategori. Mereka rutin mengunggah
foto atau konten yang Instagramable,
guna mengantongi ribuan followers dan
likes. Hal tersebut yang menjadi pemicu
munculnya beragam komunitas fotografi di
Instagram.
Instanusantara salah satunya. Komunitas
fotografi ini merupakan satu dari banyak
komunitas pengguna akun Instagram,
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yang sudah mengukuhkan eksistensinya
melalui karya-karya yang diunggah di akun
Instagram mereka.
Saat ini, dengan jumlah 4638 post dan
226 ribu pengikut, Instanusantara dapat
dikatakan sebagai salah satu komunitas
fotografi terbesar di Indonesia dengan
ragam konten menarik. Meski berdiri di
Malang, Instanusantara sudah terdengar
hingga Jakarta dan kota lainnya, dengan
beragam hashtag yang digunakan ketika
mengunggah foto, seperti #Instanusantara
#InstanusantaraLandscape dan
#InstanusantaraStreet.
Untuk membuat member Instanusantara
tetap solid, Andi Afriansyah juga mengajak
anggota Instanusantara untuk mengadakan
acara fotografi, seperti coaching clinic dan
event hunting, di kota masing-masing. Dari
situ, diharapkan semakin banyak orang
baru yang tertular minat dari fotografi.
Kini, Instanusantara berdiri sebagai
salah satu komunitas fotografi terbesar
di Instagram, dengan karya-karya yang
membawa keindahan alam dan budaya
Indonesia ke mata dunia.
januari 2019 - SMSBLAST Magazine
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quiz

Hai SMSLovers, bertemu lagi di edisi perdana SMSBlast tahun 2019. Semakin
beragamnya tenatnt-tenant di mal kesayangan Anda tentunya kesempatan yang
tepat untuk memenangkan kuis berhadiah voucher belanja Summarecon Mall
Serpong (SMS) masing - masing sebesar Rp 150.000,- untuk 5 (lima) orang yang
beruntung. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan
benar dan tepat.
Ketentuan:
1. Kirim jawaban melalui email ke pr_malserpong@summarecon.com dengan
format: Isi kolom Subjek dengan judul : SMSBlast LXX – Sweet Treats
2. Sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai KTP, alamat, dan nomor
telepon.
3. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi
oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang.
4. Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Februari 2019. Pemenang yang beruntung
akan diumumkan pada SMSBlast edisi Februari 2019.
Subjek: SMSBlast LXX – Sweet Treats
Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan 2 nama buku yang dibahas di edisi ini!
2. Berapa harga Asus Zenfone Max Pro M2?
3. Sebutkan 3 nama panggung yang ada di Downtown Walk!
4. Berapa harga tiket masuk wahana Sweet Treats!
* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

5

orang pemenang yang berhasil
pada kuis LXVIII – November 2018

Selamat kepada para pemenang untuk edisi sebelumnya dan terima kasih
atas partisipasinya. Pemenang akan dihubungi oleh manajemen SMS untuk
konfirmasi mengenai prosedur pengambilan hadiah.

Halo, Redaksi SMSBlast.

Halo Dilla.

Hai SMS, aku salah satu pengunjung
setiamu loh, paling sering nongkrong
di Downtown Walk dengerin band
yang manggung setiap Jumat dan Sabtu
malam, asik banget. Oiya, namaku Dilla
dari Medang. Mau nanya dong, sering
banget denger bahkan baca di majalah
ini Scientia Square Park. Emang SMS
dan Scientia masih satu perusahaan
ya. Aku penasaran sih pengen coba
mampir. Share info detailnya dong,
mungkin teman-teman yang lain juga
ada yang masih penasaran kayak aku.

Thanks for being such a loyal customer to
us, means a lot.
Benar sekali, Scientia Square Park atau
sering disapa SQP merupakan unit usaha
Summarecon juga, tentunya menjadikan
SQP dan SMS “saudara”. SQP adalah
taman hijau untuk sarana edukasi dan
rekreasi keluarga, karena dilengkpa
dengan berbagai wahana mendidik anak
untuk lebih mengenal alam dan isinya
secara dekat. Di sini Anda bisa bertemu
beragam hewan jinak mulai dari kelinci,
kerbau, kupu-kupu, hingga domba
dan alpaca. Masih banyak hal menarik
yang bisa kami nikmati di taman ini,
baca ulasannya di edisi ini ya. Ditunggu
kunjungannya.

Terima kasih SMS. Cheers
Dilla,
Medang
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1. Siti Rohmania , 0813 1031 xxxx
2. Ranti Puspasarini, 0811 5421 xxx
3. Zaky Febrianto, 0887 1000 xxxx
4. Hernika, 0852 7121 xxxx
5. Mohammad R., 0817 3367 xxx
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Salam Hangat,
Redaksi
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spalsh blast

society

Menikmati Kopi
Sambil Bekerja

T

Persija Jakarta Juara Liga 1
Indonesia, Akhiri Dahaga 17 Tahun

ren ini juga dikembangkan oleh
sebagian pengusaha muda yang
melihat besarnya permintaan
pasar atas gaya hidup satu ini.
Tidak sekedar menjadi lokasi hangout
bersama teman, kedai kopi ini mulai
beralih fungsi sebagai lokasi bekerja
dengan munculnya konsep co-working
space.

Untuk pertama kalinya sejak 2001, Persija Jakarta akhirnya mampu menjuarai kompetisi
sepakbola Indonesia Liga 1 setelah dalam pertandingan terakhir Liga 1 di Stadion Utama
Gelora Bung Karno, Jakarta, mengalahkan Mitra Kukar dengan skor 2-1.

P

ada pertandingan terakhir Liga
1 menghadapi Mitra Kukar,
sekitar 68 ribu penonton yang
sebagian besar pendukung Persija
hadir memberikan dukungan untuk tim
kebanggaan mereka. Hanya kemenangan
atas Mitra Kukar yang bisa memastikan
Persija Jakarta menjadi juara Liga 1.
Sorak sorai dukungan terus diberikan
pada sebelas pemain Persija Jakarta
dan akhirnya, pasukan arahan Stefano
Cugurra tersebut dapat menyudahi
perlawanan MitraKukar.
Dengan kemenangan tersebut, Persija
mengumpulkan 62 poin, unggul atas
pesaing mereka di posisi kedua PSM
Makassar dengan 61 poin. Sontak,
Gelora Bung Karno bergetar dengan
gemuruh Jakmania yang merayakan
gelar juara Liga Indonesia kedua yang
diraih Persija Jakarta. Gelar juara ini
menjadi catatan manis bagi Persija
Jakarta, karena terakhir kali mereka
mendapatkan gelar serupa adalah tahun
2001.
Perjalanan Persija Jakarta menuju tangga
juara Liga 1 mendapatkan perlawanan
sengit dari PSM Makassar. Penentuan
juara Liga 1 bahkan harus ditentukan
hingga pertandingan terakhir, namun
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konsistensi performa dari Persija dan
penampilan gemilang striker asal Kroasia,
Marko Simic menjadi faktor kunci juara
Persija Jakarta.
Selain penampilan gemilang Marko
Simic selama satu musim, keberhasilan
Persija juga tak lepas dari solidnya
penjaga gawang Andritany dan para
pemain belakang, Maman Abdurahman,
Jemerson dan Rezaldy Hehanusa dalam
menjaga lini pertahanan Persija. Dari
34 pertandingan, Persija kebobolan
sebanyak 36 gol. Angka ini menjadikan
Persija

sebagai tim yang paling sedikit
kebobolan di Liga 1.
Peran Rohit Chand, Sandi Sute
dan Novri Setiawan di lini tengah
memberikan kontribusi bola pada Marko
Simic pun sangat instrumental bagi
gemilangnya penampilan Marko Simic
musim dalam perjalanan Persija Jakarta
mengarungi musim ini. Penantian panjang
The Jakmania akan gelar juara kompetisi
tertinggi di Indonesia akhirnya terjawab,
setelah 17 tahun menunggu.

Untuk Anda yang mungkin menyadari, tahun 2018
menjadi tahun bergaungnya kebiasaan nongkrong
di coffee shop kekinian, sekaligus tahun lahirnya
berbagai merek artisan coffee. Tren ini berkembang
pesat seiring dengan dinobatkannya minum kopi
menjadi sebuah gaya hidup masyarakat urban yang
melek dengan pembaruan media sosial.

Istilah ini lahir dari perusahaan start-up
yang rata-rata terdiri dari small group
yang minim budget untuk menyewa
area perkantoran, sehingga menjadikan
sebuah ruang besar sebagai ruang kerja
bersama. Munculnya freelancer-freelancer
di dunia kreatif juga mendukung semakin
tingginya kebutuhan ruang untuk
mendapatkan space bekerja untuk para
“pegawai lepas” ini.
Menjawab kebutuhan tersebut, beberapa
coffee shop bertransformasi menjadi cafe
sekaligus co-working space. Sebut saja
WINC Collaborative Space yang berada
di Ruko Graha Boulevard Summarecon
Serpong. WINC menawarkan ruang
nyaman untuk Anda bekerja lengkap
dengan fasilitas pendukungnya.
Interiornya dibuat senyaman mungkin
untuk mendukung produktivitas setiap
pengunjungnya. Tidak lupa dengan
panganan mulai dari kopi, cemilan hingga
makanan utama.
Satu lagi yang bisa Anda kunjungi yaitu
Cotive Working Space & Coffee yang
berada di Ruko Golden 8 Summarecon
Serpong. Nuansa kayu hingga
pencahayaan tenang menjadikan lokasi
ini wajib dicoba untuk Anda yang ingin
mencari suasana berbeda dalam bekerja.
Untuk beberapa coffee shop yang
menerapkan konsep penyewaan ruang
bekerja ini, mematok tarif khusus untuk
Anda yang ingin bekerja dalam kurun
waktu tertentu.
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get online

SMS _ Serpong
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PERIODE JANUARI 2019
LANTAI GF
Vinoti Living
& VL Brio
● Get 20% + 20% + 20% Off
Our Best selling Furniture &
Accessories s/d 31 Januari
2019

LANTAI 1
Andrew
● Pick Your No Black add Up
to 20% selected item s/d
31 Januari 2019

GNC
● Super Tuesday January 08,15,
22, 29 January 2019 Up to 28%
Off

Ipanema
● Get 50% off

Lasona
● Free Voucher 100ribu (Follow
IG Lasona, Repost Postingan
ini, Tag 5 Teman)

Hammer
● Buy 2 Get 1 Free S /d
31 Januari 2019
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LANTAI 2

Coconut Island
● Disc. 20% S /d
31 Januari 2019
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directory
Food & Beverages

Basement
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)
Auto Glaze Express (D2)
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

Ground floor
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
Innisfree (GF-208) – 29171029/1030
IBOX (GF-212) – 54205211

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-03)

Pizza Marzano (DGF - 220)
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

Starbucks Coffee SMS 2 (DGF-220A) –
29310592/0593
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)

Retail & Other Services
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
Lollipop’s Playland & Cafe (GF- 09) –
29543850/29543860
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

FIRST floor

Retail & Other Services

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)
Asthetic Rosereve Japan (IF-17C) - 54203526
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
H.I.S Travel (IF-17E - 54204271/54204285)
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)
Rieshe (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19a) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Pink Sugar (IF-16) - 5460025
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Tiktok Watch Regus (1F-22) – 5569089
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20a) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BAtik First (1F-228)
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Coldwear (1F-208) – 29310712/29310721
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
May May Salon (1F-203) – 29310522
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-19) – 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
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
Zuma (1F-147) – 29310539

fashion

fashion
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

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Aming Coffe (DGF-02)
Bebek Garing (DGF-229)
Bengawan Solo (DGF-215)
– 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)
– 29310647 / 29310659
Burger King (GF-230) – 29310613/ 29310614
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)
Dapur Solo (GF-233) – 29310506
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
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )

Food & Beverages
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– 5461279 / 5461270
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223)
– 29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
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

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

Sushi Tei (1F-215 - 217) – 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687
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second floor
Chatime (2F-16) – 54205422
Cellebritz (2F-1C09A)
D2 Moon Premium Chase (2F-208) –
29543847/28953849
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
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) – 5464 347

Food & Beverages

Retail & Other Services
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
Meiso Reflexologi (2F-12B) – 54201485
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Play Works (2F-201) – 29310537
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617

Stroberi (2F-26A) – 5463913
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

Pizza pezzo (2F-1C15)
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Revel Cafe (2F) - 2328233 / 23310576
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A)

Shu Shu(2F-10A) – 29543844
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)
Sushi Hashi (FTI-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401
Warung Bakudapa (2F-58)

second floor

Entertainment

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

fashion
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
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

SALSA FOOD CITY
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)

Food & Beverages
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
Avocado Lovers (2F-1C 19)
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)
Bugoja (FTA - 05)
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Cotota (2F-57)

64

SMSBLAST Magazine - januari 2019

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
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
Hokaido Ice Cream Pufe (2F -1C18)
Hop Hop Buble (2F-1C07)
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
Mie Hopeng
Ming Fa (2F-02A )
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Origins (2F-147) – 5472630
Original Cake (2F-17) – 5472630
Omo Potato (2F-1C09)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833

Island Counter
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)
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