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A

wal tahun 2017 seharusnya disambut dengan serangkaian harapan yang
lebih baik di tahun ini. Membuka tahun baru yang berdekatan pula dengan
momen Chinese New Year, maka Summarecon Mal Serpong pun mengadakan
rangkaian acara yang bisa Anda intip ulasannya di rubrik Hot On SMS.
Chinese New Year juga biasanya dirayakan lewat makan bersama dengan keluarga,
bingung mencari pilihan tempat makan? Di edisi kali ini, ada rekomendasi kuliner
yang bisa Anda baca pada rubrik Taste The Food. Ornamen berwarna merah akan
menjadi dominan menjelang perayaan Imlek. Tahukah Anda bagaimana awal mula
warna merah tersebut digunakan untuk perayaan masyarakat Tionghoa? Cari tahu
juga makna dibalik warna merah tersebut di rubrik Intermezzo. Imlek juga terasa
kurang meriah tanpa adanya pertunjukan barongsai serta tradisi pemberian angpao.
Hal ini bisa menjadi yang paling ditunggu lho. Baca cerita mengenai persiapan para
pemain barongsai dalam menjelang Imlek di rubrik Community.
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graphic designer
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documentation
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Anda punya rencana liburan ke Negeri China? Tujuan wisata ke negeri Etnis
Tionghoa ini tidak hanya ada Tembok Besar lho, intip rubrik Travelers yang
memberikan rekomendasi pilihan destinasi wisata yang bagus untuk dikunjungi di
negara dengan ibukota Beijing ini.
Buat Anda yang ingin tahu perkembangan fashion serta item khusus yang bisa
dimiliki untuk menunjang penampilan terlihat lebih stylish di tahun ini, buka rubrik
Instyle. Tak hanya itu, saat ini dunia perfilman Indonesia tengah diramaikan oleh
wajah cantik dan menawan dari Adinia Wirasti. Ingin mengenal lebih jauh sosok
yang satu ini? Profil lengkapnya kami sajikan di rubrik Close Up. Jangan ketinggalan
juga untuk perbaharui informasi lainnya yang ada di SMSBlast edisi Januari 2017.

Models
Indah Liem & Big One
Make Up Artist

“GONG XI FA CHAI!. Wishing you a wonderful and prosperous new
year with lots of happiness.

Nadya Naufel
Stylist
Amiera Jamal & Ray Hafidz
Location

Cut Meutia
Editor in Chief

Eastern Hawker, Downtown Walk
Contributing Photographer
Elly Ricardo

Be Our Friends On
Summarecon Mal Serpong (SMS)

Thanks to: Seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung
terbitnya SMSBlast Online Magazine. Dilarang mencopy sebagian atau seluruh
isi dari majalah ini tanpa persetujuan dan izin dari penerbit. Saran dan kritik
kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2017.

@SMS_Serpong
Pin BB : 297E04D6
sms_serpong
website: www.malserpong.com
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Hot on
SMS

B

agi sebagian besar orang
momentum tahun baru sudah
berakhir namun sebagian lainnya
justru baru akan di mulai, mengingat
Hari Raya Imlek yang jatuh pada
tanggal 28 Januari 2017.
Setiap tahunnya, Imlek biasanya ada di awal
bulan Januari atau Februari kalender Masehi.
Sesuai perputaran kalender penanggalan
China, setiap 12 tahunnya nama-nama shio
akan kembali berulang. Sebagian orang
Tionghoa masih percaya bahwa kesuksesan
atau kesialan akan silih berganti datang setiap
tahun, dicocokkan dengan karateristik shio
setiap orang sesuai perhitungan Thay Shui.

LIGHT OF PROSPERITY
AT CHINESE NEW YEAR

Berbagai resolusi untuk menyambut tahun baru
dibuat untuk menjadikan diri kita lebih baik dari
pada tahun sebelumnya, namun juga berharap
dapat menyelesaikan resolusi yang belum
tercapai di tahun ini.
8
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Tahun 2017 ini disebut sebagai tahun dari
Shio Ayam Api, yang dimulai dari tanggal
28 Januari 2017 hingga tanggal 15 Januari
2018. Elemen Api (Yin) menjadi unsur dominan
di tahun ini yang menunjukkan kehangatan
serta ketenangan batin di dalam menjalin
hubungan antar pribadi dan keluarga. Ayam
merupakan tanda kesepuluh dari zodiak China
yang terdiri atas 12 shio. Biasanya menurut
ramalan shio, orang yang lahir di tahun Ayam
memiliki karakteristik jeli, teliti, individu yang
selalu aktif, lucu dan populer di kalangan
orang banyak. Mereka juga suka banyak bicara,
terbuka, jujur, dan setia. Contohnya para
selebriti dunia seperti : Britney Spears, Justin
Timberlake, dan Jennifer Aniston yang memiliki
shio Ayam.
Summarecon Mal Serpong (SMS) tahun ini
kembali menghadirkan sajian event seru
untuk memeriahkan perayaan Imlek. Setelah
tahun lalu hadir dengan karakter lucu dari
kambing/domba di serial Shaun The Sheep,
kali ini SMS akan sedikit berbeda dengan tema
Lights of Prosperity. Dalam imlek kali ini akan
ada banyak pertunjukan barongsai, artis, dan
wahana yang dijamin bakalan seru banget.

SMSBLAST Magazine JANUARI 2017
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Hot on
SMS

Imlek SMS tahun ini akan ada wahana 5 chinese element yang
dapat kamu nikmati bersama teman dan keluarga. Nantikan
update informasinya di website SMS www.malserpong.com atau
follow social media SMS @SMS_Serpong.

Sstt, kita kasih bocoran sedikit ya. Di
perayaan imlek tahun ini akan ada
penampilan dari musisi terkenal lulusan
Indonesian Idol 1 Delon, dan musisi
cantik Alena Wu. Selain penampilan
dari artis keturunan Tionghoa, akan
ada penampilan tari 1000 tangan,
barongsai tonggak, Wonderful Oriental
Full Band dan masih banyak lagi. Tidak
lupa akan ada Lunar Night Sale yang
cocok banget buat kamu yang ingin
membelanjakan angpo di Imlek tahun
ini! Oia dan yang spesial di perayaan

10
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Last Event

S
LEGO®,
THE BEATLES,
HINGGA PASAR
MALAM
HIGHLIGHT
PENUTUP AKHIR
TAHUN 2016

ummarecon Mal Serpong lagi-lagi
berinovasi untuk tetap membawa
hangatnya Hari Raya Natal dengan
keceriaan permainan LEGO® khusus untuk
pengunjung 'kecil'-nya. Hadir dengan tema
'Build Your LEGO® Christmas', event ini
sukses menyedot perhatian pengunjung
baik dewasa maupun anak kecil. Semuanya
berkumpul dengan bahagia di atrium Forum
yang dipermak megah dengan permainan
khas negara Denmark ini. Mulai dari susunan
bongkahan balok yang disulap menjadi sebuah
kota Natal kecil, pohon dan ikon khas Natal
hingga karakter LEGO® dalam ukuran besar
yang menarik untuk diabadikan menjadi
sebuah foto bersama keluarga. Serangkaian
aktivitas yang disiapkan khusus seperti LEGO®
Activity, LEGO® Build and Take, Meet and Greet
karakter LEGO® Movie yaitu Emmet dan Lucy
hingga LEGO® Building Competition ramai
dihadiri pengunjung setiap akhir minggu.
Musisi tanah air mulai dari Sammy Simorangkir,
Di Atas Rata - Rata hingga Nugie dan Adeline
Lapian dipilih untuk menghibur pengunjung di
momen Natal kali ini. STAR Department Store
juga turut berpartisipasi lewat program SMS
“Let’s Go to Bali” yaitu berbagi kebahagiaan
Natal kepada pengunjung berupa hadiah
perjalanan ke Bali dan menginap serta
merasakan kemewahan Hotel Movenpick,
karya terbaru dari Summarecon di Samasta,
Jimbaran Bali.

Menemani liburan akhir tahun 2016
kemarin, bulan Desember dipenuhi
beberapa event seru khusus yang
tidak kalah menarik dengan tahuntahun sebelumnya digelar untuk
menemani pengunjung setia, baik
Summarecon Mal Serpong (SMS)
dan Scientia Square Park (SQP).

12
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Last Event

lebih dari 1.000 orang hadir di lobi utama
untuk menyaksikan suara emas dari musisimusisi terbaik tanah air seperti Once Mekel,
Sandhy Sandoro, Aqi ALEXA, Angel Pieters,
Oddie Agam dan Abadi Soesman. Berdansa
dan bernyanyi bersama menjadi pemandangan
yang terlihat nyata pada malam tersebut.
Cuaca dingin tidak menjadi penghambat,
karena hampir lebih dari 2 jam, pengunjung
tetap setia menyaksikan aksi mereka
membawakan 30 lagu terbaik The Beatles.
MONO STEREO dengan membawakan musik
aliran Electronic Dance Music (EDM) menjadi
penutup malam itu sekaligus teaser menuju
event spektakuler malam pergantian tahun
keesokan harinya yaitu parade DJ dan pesta
kembang api pada tanggal 31 Desember 2016.
Masih di lokasi yang sama, gegap gempita
semangat menyambut tahun 2017 juga
terlihat dari pengunjung yang membludak
memenuhi setiap sudut SMS, baik di dalam
mal hingga area Downtown Walk. Dibuka
oleh DJ Andezzz, lobi utama dihentak lewat
musik EDM terbaiknya dan dilanjutkan FDJ
Goldie Emeralda. Claudia Jaramilo, FDJ cantik
dari Colombia menjadi penutup tahun 2016
lengkap dengan letusan kembang api sebagai
tanda memasuki tahun baru, 2017.

Kehangatan sukacita Natal juga dirayakan
dengan aktivitas berbagi kepada sesama yang
membutuhkan. Melalui LEGO® Charity Toy Box,
SMS dan pengunjung berbagi kebahagiaan
lewat sumbangan mainan layak digunakan
dan telah diberikan kepada anak yang
membutuhkan.

GEGAP GEMPITA MENYAMBUT
TAHUN BARU DI SYMTRONIC BEAT
Semangat menyambut pergantian tahun selalu
terasa nyata ketika memasuki bulan Desember.
Momen ini menjadi agenda yang paling
ditunggu di semua negara, tak terkecuali di
Indonesia. Lewat event bertajuk 'Symtronic
Beat', area lobi utama disulap dan dipenuhi
banyak orang di malam pergantian tahun
2016 kemarin. Namun sedikit berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya, karena pergantian
tahun 2016 menuju 2017 dirayakan selama
2 hari, yaitu tanggal 30 - 31 Desember 2016
dengan rangkaian acara yang menyedot
perhatian warga Tangerang hingga Jakarta.
Hari pertama dengan mengusung konsep 'The
First Outdoor Orchestra', SMS menggandeng
Addie MS dan Twilite Orchestra menggelar
pergelaran orkestra luar ruang pertama
kali di lobi utama SMS. Menampilkan hits
terkenal dari grup musik legendaris dunia
The Beatles, Addie MS sukses mengumpulkan

NOSTALGIA MASA
KECIL DI SCIENTIA
CARNIVAL
Hangatnya kenangan masa kecil pasti tidak
lepas dari keceriaan permainan atau di
sebuah pasar malam. SQP selalu sukses
menghadirkan wahana hiburan yang
membawa pengunjungnya mengenang masa
kecil. Setelah hadir dengan konsep taman
hijau yang membawa setiap orang mengenang

masa-masa bermain di alam luas. Event Pasar Malam Serpong
kembali dihadirkan dengan tema berbeda yaitu 'Scientia
Carnival', dengan tetap membawa keseruan permainanpermainan yang akrab di tahun 90an tersebut. Selama sebulan
penuh, mulai dari tanggal 16 Desember 2016 hingga
8 Januari 2017 kemarin, pengunjung SQP terlihat memadati
berbagai wahana yang tersedia.
Event ini juga sekaligus digelar untuk menyemarakkan
Hari Raya Natal serta menyambut pergantian tahun 2017.
Mengambil lokasi di area parkir Selatan SQP, sebanyak
12 wahana mulai dari kicir-kicir, kereta listrik, hand boat,
ombak banyu, kuda putar, heli listrik, istana balon, bola air,
ontang antik hingga kora-kora berhasil mengajak pengunjung
bernostalgia akan masa kecilnya. Tidak ketinggalan pilihan
jajanan lezat dan unik seperti Pecel Madiun Babe, Racha
Thai Tea, Nomz Addict, Nasi Goreng Mafia, Es Poddeng Mafia,
Honey Potato Ball & Pentol Bakar, Risol Setan & Cilok Cimol
menemani pengunjung menikmati 'Scientia Carnival' dengan
harga yang terjangkau
Christmas Parade, Sound Of Christmas, Meet and Greet with
Santa hingga penampilan khusus dari pesulap klasik Indonesia
berbakat, Michael Wong membawa hangatnya hari besar
umat Kristiani semakin lebih terasa kepada setiap orang.
Selain kemeriahan hari Natal, segudang aktivitas menyambut
pergantian tahun juga menjadi salah satu agenda dalam
event ini pada tanggal 31 Desember 2016 yang lalu, dengan
keseruan penampilan DJ, Magic Show, Dance, Percussion
hingga Fireworks. Maliq & D'Essentials juga diundangan untuk
menghibur pengunjung pada hari pertama 			
di tahun 2017 kemarin.

SELAMAT TAHUN BARU 2017...
14
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ACCESSORIES

stres. Untuk itu Anda perlu melakukan hal-hal
yang dapat mengembalikan kondisi tubuh
dan pikiran pada kemampuan terbaiknya juga
meningkatkannya. Memberikan istirahat yang
berkualitas dan ketenangan adalah bagian dari
memberikan treatment bagi tubuh dan pikiran.
Banyak orang menjadi lebih sadar akan
manfaat kesehatan menggunakan kursi pijat
secara teratur karena salah satu manfaat
paling penting dari menerima terapi kursi pijat
adalah relaksasi. Memperkenalkan inovasi
terbaru, OSIM uLove, kursi pijat yang paling
memanjakan mulai dari pikiran, tubuh, kepala
hingga ujung kaki. Produk ini terdiri dari tiga
unsur penting yang membantu memberikan
pengalaman yang luar biasa untuk semua
indera.

PAMPERING MASSAGE
akili elemen
V-hand dengan 720° mew
yang membuat
pertama. Inovasi dari V-hand knya langsung
laya
rasa cengkaraman pijatan
a 720 ° rol bola
dari tangan professional sert ua arah vertikal
ked
di
°
360
ar
put
ber
yang bisa
untuk berputar
dan horisontal, memastikan
tur tubuh Anda
kon
ap
seti
di
secara bersamaan
dengan erat.

Pampering Your Body with

OSIM uLove
The Massage
B

Chair
Aktivitas kita sehari-hari umumnya
melibatkan kerja tubuh dan pikiran.
Seseorang yang lelah setelah beraktivitas
akan berdampak pada pikiran.
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entuknya bisa berbeda-beda pada tiap
orang, mungkin kurang bersemangat,
mudah marah, cepat tersinggung atau
betuk lainnya. Sementara aktivitas
pikiran yang tinggi juga berdampak pada
kesehatan tubuh, mungkin menjadi cepat lelah,
tidak bertenaga, mudah sakit dan lain-lain.
Berangkat di pagi hari dan memiliki beragam
kegiatan sampai larut malam yang akhirnya
tidak banyak waktu di miliki untuk menyiapkan
stamina yang baik dalam menjalankan kembali
rutinitas tersebut. Kondisi umum yang sering
terjadi dari aktivitas tubuh dan pikiran adalah

INTELLIGENT FEAT
URES

Dengan koneksi blu
etooth sederhana
untuk
smartphone, OSIM
uLove dapat mendownload program
Lif
untuk digunakan. Me estyle Massage terbaru
menuhi beragam
kebutuhan seluruh
keluarga, uLove jug
a
dilengkapi dengan
Intelligent Auto Sh
ou
Detector yang aka
n diaktifkan pada aw lder
al
setiap program pijat
otomatis, menjadi
bukti
elemen kedua.

HANDSOME DESIGN

penampilan setiap
OSIM selalu memperhatikan
aik diberikan baik
terb
litas
Kua
.
nya
satu produk
dari produk
gsi
fun
pun
mau
n
secara tampila
kelas serta penutup
tersebut. Design yang ber
eksterior tampak
full-back yang memberikan
daya tahan dari
n
atka
ingk
men
dan
us
mul
OSIM uLove.

Rasakan sekarang juga pengalaman
menggunakan OSIM uLove yang memberikan
relaksasi terbaik dari hasil gabungan teknologi
terkini serta design yang begitu mewah hanya
untuk Anda.

SMSBLAST Magazine JANUARI 2017

17

IN STYLE

IN STYLE

AKSESORIS MUTIARA

GET STYLISH
IN

Tahun ini diramalkan akan
kembali dimeriahkan dengan
hadirnya si putih berbentuk
bulat, mutiara. Padukan kalung
mutiara berlayer atau ankle strap

2017

sandal dibalut mutiara dengan
mini dress kamu. Voila.

GREEN COLORS
Warna ini menjadi warna
yang diprediksi akan
menghiasi tahun 2017 karena
merupakan simbol alam
dan dapat membangkitkan
semangat . Jika tidak begitu
berani menggunakan warna
ini dalam gaya berpakaian,
tidak ada salahnya memilih
aksesoris dengan hijau
didalamnya, misalnya scraft
atau pun clutch dengan corak
pop art. Why not?

Hal pertama yang biasanya dilakukan ketika memasuki tahun
yang baru yaitu menyortir tren fashion yang tidak akan
booming lagi dari lemari baju. Namun tidak berhenti sampai
disana, kamu juga harus mengupdate gaya pakaian terbaru
untuk melengkapi koleksi kamu plus tetap terlihat stylish. Intip
ulasan tren fashion yang akan populer di tahun ini.

BASEBALL CAP
Tahun 2017 disambut dengan musim hujan
yang membawa hawa dingin. Namun jangan
sampai gaya berpakaian kamu terhambat
karena cuaca satu ini. Topi bisa menjadi
aksesoris wajib untuk melindungi kepala saat
hujan turun. Pastikan kamu memiliki baseball
cap yang sudah ramai digunakan para artis
dunia. Pilih corak dan warna yang unik. Cukup
dipadankan dengan kaos berwarna polos, jaket
kulit dan sneaker.

MULE SHOES
Selain sneakers yang terus berkembang dan
dilirik setiap kalangan sebagai pelengkap
gaya berpakaian, tren sepatu satu ini patut
dipertimbangkan karena sifatnya yang enak
untuk digunakan disegala suasana. Mule shoes
diperkenalkan oleh brand ternama Gucci.
Berbentuk seperti flat mules, low block-heel
mules hingga sneaker mules. Terbuat dari
bahan dan warna beragam seperti velvet,
canvas bahkan kulit dengan embroidery
berwarna menawan. Cantik ya.

18
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POP PRINTS BAGS
Gaya kamu tidak akan lengkap jika belum memiliki tas
dengan corak ini. Yes, pop prints bags. Beberapa designer
dunia mulai mengeluarkan design tas dengan corak pop
art yang colorful. Pilih style sesuai selera kamu, bisa dalam
bentuk clutch minimalis, handbags bahkan slings bags
dengan corak warna warni.
SMSBLAST Magazine JANUARI 2017
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IN STYLE

INDAH
Dress by Minimal
 BIG ONE
Shirt and Pants by STAR Department Store

5INDAH
Dress by Pink Sugar
Shoes by Model’s Own

“THE JOURNEY OF A
THOUSAND MILES BEGINS
WITH ONE STEP.” - LAO TZU -

LOKASI: SAIGON DELIGHT, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG
20
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LOKASI: CHICKEN VILLAGE, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG
SMSBLAST Magazine JANUARI 2017
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“A SUSTAINABLE WORLD MEANS WORKING TOGETHER
TO CREATE PROSPERITY FOR ALL”
- JACQUELINE NOVOGRATZ -

INDAH
Top by STAR Department Store
Pants by Minimal
BIG ONE
Shirt, Sweater, and Pants by STAR Department Store

LOKASI: SAIGON DELIGHT, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG
22
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PHOTOGRAPHER
MAKE UP ARTIST
STYLIST		
MODELS		

:
:
:
:

ELY RICARDO
NADYA NAUFEL
AMIERA JAMAL & RAY HAFIDZ
INDAH LIEM & BIG ONE
SMSBLAST Magazine JANUARI 2017

23

“IF A WINDOW
OF OPPORTUNITY
APPEARS, DON'T PULL
DOWN THE SHADE.”
- TOM PETERS -

INDAH 
Top & Skirt by Minimal

BIG ONE 
Shirt and Pants by STAR
Department Store
Sweater by Stylist’s Own

BIG ONE 5
Shirt, Jacket, and Pants by STAR Dept Store

“HOPE IS BEING ABLE TO SEE THAT
THERE IS LIGHT DESPITE ALL OF THE
DARKNESS” - DESMOND TUTU -

LOKASI : THE PEOPLE'S CAFE, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SEPONG
24
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LOKASI : SAGOO KITCHEN, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG
SMSBLAST Magazine JANUARI 2017
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INDAH4
Top by Pink Sugar
Pants by STAR Department Store

BIG ONE
Shirt, Suspenders, and Pants
by STAR Department Store

“I'M LOOKING FORWARD TO THE
FUTURE, AND FEELING GRATEFUL
FOR THE PAST.”
- MIKE ROWE -

“WHEN YOU CAN'T MAKE THEM SEE THE
LIGHT, MAKE THEM FEEL THE HEAT.”
- RONALD REAGAN -

LOKASI: SAGOO KITCHEN, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG
26
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LOKASI: CHICKEN VILLAGE, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG
SMSBLAST Magazine JANUARI 2017

27

TASTE THE FOOD

S

iapa tidak kenal menu
Imperial Kitchen & Dimsum,
salah satu restoran yang
dikembangkan oleh
Imperial Group yang telah sukses
mengembangkan banyak nama
restoran dengan ciri khas masakan
Asia seperti Imperial Lamian,
Grand Imperial Lamian, Happy
Day Restaurant, Imperial Treasure,
Imperial Cakery, Imperial Cafe,
dan Yumzaa. Restoran ini pertama
kali dibuka pada tahun 2009 dan
dilanjuti dengan didirikannya lebih
dari 20 outlet lain yang tersebar
di Jabodetabek maupun di luar
Jabodetabek seperti di Serang, Solo
dan Surabaya.

SI KECIL
DIMSUM
PENGGUGAH

SELERA

28
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Siapa yang tidak mengenal menu masakan satu
ini. Lebih dikenal sebagai salah satu menu olahan
dari negara warga Tionghoa, namanya sendiri
bermakna "makanan kecil" dari bahasa Kantonis.
Biasa disajikan dalam wadah mangkuk bambu
karena pengolahannya dilakukan dengan dikukus.
Namun sekarang ini sudah mulai berkembang baik
dari jenis olahan dimsum hingga cara penyajiannya
yaitu digoreng.

Walaupun menyajikan beragam
olahan Chinese Food, Imperial
Kitchen & Dimsum aman dikonsumsi
semua kalangan karena tidak
mengandung babi. Seperti namanya,
menu andalan di restoran ini ialah
menu dimsum seperti, Siew Mai,
Imperial Ha Kau, Bakpau Telur Asin,
Cha Siew Pau, Tim Bakso Sapi,
dan menu dimsum lainnya. Tidak
terbatas pada dimsum, Imperial
Kitchen & Dimsum juga menyajikan
beberapa menu masakan lainnya
yang dapat dinikmati. Sayap Ayam
Goreng dengan Bawang Putih,
Bebek Panggang, Tahu dengan
Jamur Shimeji, Kai Lan Dua Rasa,
serta menu masakan seperti bubur,
ayam, bebek hingga menu lainnya
yang spesial direkomendasikan oleh
koki handal restoran ini.
Tidak perlu khawatir, harga yang
ditawarkan sangat terjangkau.
Ingin menikmati dimsum sendiri
atau bahkan makan malam
bersama keluarga besar, restoran
ini bisa dipilih karena selain varian
masakan yang pas di lidah, areanya
juga cukup luas hingga mampun
menampung banyak orang. Imperial
Kitchen & Dimsum kini dapat
dikunjungi di area Downtown Walk,
Summarecon Mal Serpong, buka
mulai pukul 10.00 WIB hingga
pukul 24.00 WIB pada weekday
dan hingga pukul 02.00 WIB pada
weekend.
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TASTE THE FOOD

A

Atas dasar keinginan
menyederhanakan makanan
mahal menjadi lebih murah
sehingga mudah di jangkau oleh
semua orang, salah satunya ikan gurame
yang menjadi makanan mahal bagi
kalangan tertentu, tercetuslah ide untuk
mengkhususkan diri dan mendalami bahan
dasar ikan gurame dengan membuat
keunikan sendiri melalui berbagai varian
menu olahan ikan Gurame.

OLAHAN GURAME CITA RASA
MEWAH HARGA TERJANGKAU
Radja Gurame, sebuah nama restoran yang kini dilirik
orang. Baru - baru ini membuka cabang terbarunya di area
Scientia Square Park, Tangerang. Dengan olahan utama
ikan gurame, restoran ini terus berkembang sejak dirintis di
tahun 2005, bermula dari rumah makan yang sederhana.

Gurame kemudian bertransformasi dalam
berbagai olahan masakan dengan kualitas
rasa yang tetap disesuaikan dengan selera
masyarakat Indonesia. Mulai dari Gurame
Salad Mangga dengan rasa gurih bercampur
segarnya mangga, Gurame Bakar Rica
dengan sensasi pedasnya, hingga Gurame
Kuah Thailand dengan cita rasa asam pedas
yang menggugah selera, disajikan dengan
sepiring nasi hangat. Tidak ketinggalan
Gurame Goreng Cabe Ijo, Gurame Pesmol,
Gurame Hotplate BBQ, hingga Gurame Kuah
Tauco disuguhkan dengan harga terjangkau
mulai dari Rp 33.000 sampai Rp 53.000.
Tidak terbatas pada menu ikan, karena
Radja Gurame juga menyajikan menu
makanan pendamping seperti Nasi Goreng
Radja, Paket Empal Daging Komplit, menu
sayuran hingga minuman pelengkap santap
Anda seperti jus mangga, es cincau hijau, es
cendol, es teh leci hingga teh poci.
Memasuki restoran ini, Anda akan dibuat
terpana dengan dekorasinya yang unik,
sudut-sudut dinding yang dipenuhi hiasan
antik jaman dulu seperti lampu semprong
gantung, mainan congklang kayu, alat
dapur berbahan kaleng hingga jendela
kayu untuk membawa suasana rumah lebih
terasa. Di hari pertama restoran ini dibuka,
pengunjung terlihat antusias memadati
karena Radja Gurame memberikan promo
potongan harga 50% untuk pengunjung
santap di tempat.
Penasaran keunikan rasa gurame khas Radja
Gurame? Kunjungi restoran ini area Garden
Pads, Scientia Square Park, Tangerang, buka
mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00
WIB. Anda juga bisa mengajak si kecil untuk
sekalian berkunjung dan bermain di taman
hijau penuh edukasi, Scientia Square Park.
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Family
info

LET'S
LET'S
PLAY
PLAY,, LET'S
LET'S
DATE,
DATE, LET'S
LET'S
EXPLORE
EXPLORE
PLAYDATE
PLAYDATE
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ingung mencari tempat
untuk high quality family
time? Atau punya keinginan
untuk mengajak anak
bermain ketempat yang seru dan
tidak membosankan?
Kali ini tidak perlu bingung dan
berlibur jauh hingga keluar negri,
telah hadir Play Date di Scientia
Square Park (SQP) yang bisa
menjawab semua keinginan orang
tua dan anak. Bagi orang tua yang
ingin mengajak anak-nya untuk
bermain dengan aman dan seru
cukup datang ke SQP, Gading
Serpong.
Play Date merupakan sebuah
kids playground yang terdiri dari
berbagai mainan yang dapat
mengasah motorik anak. Mulai dari
kolam bola, mobil-mobilan, dan
masih banyak lagi. Orang tua tidak
perlu khawatir dengan keamanan
yang ada di area ini, karena
setiap lantainya terdapat lapisan
yang dapat meredam benturan
apabila anak Anda yang terjatuh
dan ada penjaga yang siap selalu
mengawasi anak-anak Anda. Selain
itu anak juga akan merasa nyaman
di dalam area Play Date karena
berada di ruangan dengan full ac,

sehingga anak tidak akan merasa
kepanasan dan bisa terus bermain
sepuasnya
Untuk para orang tua atau yang
menunggu anaknya bermain, Play
Date juga menyediakan Steamed
Corn yang nikmat, ice cream dan
berbagai minuman yang dapat
menyegarkan untuk menemani
Anda hingga si kecil selesai
bermain.
Tertarik untuk datang menikmati
keseruan bermain di Play Date
bersama anak Anda? Play Date
buka setiap hari mulai dari pukul
10:00 - 21:00 WIB dengan tiket
masuk Rp 35.000,-/hour saat
Weekday dan Rp 45.000,-/hour
saat Weekend. Selain itu juga ada
paket menarik yang di tawarkan
dengan harga Rp 400.000,- untuk
12 kali kunjungan selama 2 bulan
dan paket no limit entrance
Rp 1.000.000,- dengan kunjungan
sepuasnya berlaku selama 3 bulan!

Let's play, let's date, let's explore
Playdate!
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LET'S
WORKOUT

Memperkenalkan Manfaat
olahraga Trampolin
bagi Sang Buah Hati
S
Kegiatan anak dalam
berolahraga menjadi
hal yang sangat penting
untuk diperhatikan,
seperti pilihan jenis
olahraga yang baik dan
menunjang pertumbuhan
sang buah hati. Karena
dalam setiap kegiatan
yang dilakukan oleh
anak akan menjadi faktor
yang menentukan untuk
pertumbuhannya kelak.
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Melompat-lompat pada trampolin bisa
menyenangkan sekaligus sehat jika dilakukan
dengan cara yang benar. Ada beberapa
alasan mengapa trampolin harus masuk
dalam daftar latihan atau kegiatan untuk
anak Anda, seperti membakar kalori dan
menurunkan berat badan, meningkatkan
massa tulang, meningkatkan sistem kekebalan
tubuh, mengembangkan kemampuan motorik,
memperbaiki postur tubuh, dan masih 		
banyak lagi.
Salah satu hal yang selama ini kita tidak sadari
adalah dengan menggunakan trampolin, anak
Anda akan dipaksa untuk terus melompat.
Dengan terus melakukan kegiatan melompa
tubuh mereka terus melakukan pembakaran
kalori. Hal itu adalah latihan ringan yang dapat
menjadikan sirkulasi darah dalam tubuh lebih
lancar dan bagus untuk membangun 		
otot anak.

aat ini banyak olahraga yang terlihat
ekstrem dan membahayakan untuk
dilakukan, apalagi untuk anak kecil.
Hal itu yang membuat orang tua
banyak membatasi anaknya dalam melakukan
kegiatan olahraga karena takut terjadi cidera
atau kecelakaan pada saat berolah raga,
padahal setiap kegiatan olahraga pasti
memberikan efek yang baik bagi tubuh, jika
dilakukan dengan benar dan sesuai aturan.

Dalam masa pertumbuhannya, sangatlah
penting untuk anak dalam meningkatkan
massa tulang mereka agar mendapatkan
pertumbuhan yang maksimal. Dengan
melompat pelan dapat membuat tulang
menjadi lebih padat. Hal ini juga memperkuat
ligament dan tendon diantara sendi yang
memperkuat massa tulang dalam tubuh. Hal
ini akan membuat tulang anak menjadi 		
lebih kuat.

Trampolin, olahraga yang memanfaatkan
sepotong kain kencang yang membentang di
atas kerangka baja yang bisa menimbulkan
gaya pantul. Trampolin ini merupakan salah
satu alat yang biasa digunakan anak-anak
maupun orang dewasa untuk bermain
lompat-lompatan. Di balik serunya bermain
trampolin, ternyata dapat membantu
membangun kesehatan anak maupun bagi
orang dewasa.

Sistem imun dalam tubuh anak sangatlah
penting dalam menjaga kesehatannya,
olahraga trampolin dapat meningkatkan
efektifitas dalam sistem hati. Pada tubuh
kita organ hati bekerja membersihkan dan
membuang zat racun dalam tubuh dan
menangkal penyakit yang akan menyerang
kesehatan anak. Meloncat dengan trampolin
membuat sistem itu bekerja dengan baik
seiring dengan pergerakan tubuh kita.

Keseimbangan dan postur tubuh berkembang
secara beriringan. Sayangnya, postur tubuh
yang buruk pada anak sering terjadi karena
mereka lalai dalam menjaga keseimbangan
pada tubuh mereka. Matras yang fleksibel
dari trampolin memaksa mereka untuk dapat
selalu menjaga keseimbangannya, hal ini
menyebabkan perbaikan dalam postur tubuh
mereka. Sang buah hati akan belajar bagimana
cara menjaga kestabilan dan keseimbangan
diri mereka untuk berdiri di matras trampolin
yang fleksibel, tanpa disadari hal ini juga
membuat pundak mereka menjadi lebih tegap.
Mau kan mendapatkan tubuh yang sehat
untuk sang buah hati dengan cara yang
asik dan menyenangkan seperti berolahraga
dengan trampolin? Yuk dapatkan berbagai
macam manfaatnya di Jumped “Trampoline”
Scientia Square Park. "Stay Healthy guys!"
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MOVIES ON JANUARI 2017
LA LA LAND

Film dengan genre drama musikal komedi ini menyuguhkan
adegan demi adegan yang berhasil membawa perasaan penonton
dengan alunan musikal yang disajikan dengan baik sehingga
mampu menghibur dan memainkan suasana dengan ritmenya
sendiri. Dibintangi oleh Ryan Gosling sebagai Sebastian dan Emma
Stone sebagai Mia, film ini bercerita tentang seorang pianis jazz
yang jatuh cinta pada seorang wanita yang bercita-cita menjadi
artis di Los Angeles. Kedua orang tersebut akhirnya saling jatuh
cinta dan bakhan Mia pun mulai menyukai musik Jazz. Pada suatu
hari, Mia mulai meragukan kemampuannya setelah ia kerap gagal
dalam mengikuti audisi film. Sebastian yang percaya dengan
kemampuan akting Mia, kerap mendorong kekasihnya agar tidak
menyerah. Sementara itu, Mia berpikir bahwa Sebastian terpaksa
bergabung kedalam band terkenal demi mencari nafkah untuk
mereka berdua. Pada akhirnya, perbedaan dan perdebatan diantara
keduanya pun kian melebarkan jarak diantara mereka.
La La Land membuat gebarakan baru saat perayaan Golden Globes
2017. Film ini mampu menyabet setiap trofi dalam setiap kategori
yang dimasukinya. Kategori yang berhasil dimenangkan antara
lain Best Original Score, Best Screenplay, Best Actor in a Comedy/
Musical, Best Picture (Comedy/Musical), Best Director, Best Actrees
in a Comedy/Musical dan Best Original Song.

THE GREAT WALL

Film Resident Evil : The Final Chapter masih dibintangi oleh Milla Jovovich
sebagai Alice yang harus berhadapan dengan mayat hidup yang diciptakan
oleh Umbrella Corporation yang terus meningkatkan kekuatan militernya
dalam menghadapi sejumlah manusia yang masih bertahan untuk
menghancurkan mereka.
Alice yang telah dihianati oleh Wester di Washington akan kembali lagi
ketempat dimana ia harus bertarung lagi seperti film sebelumnya yaitu
Raccoon City. Dalam waktu yang sama Alice menuju kota itu, perusahaan
Umbrella terus berupaya menembus kekuatan yang masih tersisa di
pusat pertahanan mereka di Wasinghton. Alice akan bergabung dengan
teman lamanya dan mau tidak mau mereka harus membantu Washington
yang telah menghianati dia, mereka harus bekereja sama membentuk
pertempuran dalam perlawanan terhadap jutaan mayat hidup dan monster
jenis baru yang bermunculan di berbagai tempat. Film ini dikabarkan akan
menjadi film terakhir dari Residen Evil yang rencananya akan tayang pada
27 Januari 2017.

Sebuah film yang bertemakan Misteri dan Thriller dengan sutradara
Yimou Zhang serta kisah yang ditulis oleh Thomas Tull dan Max
Brooks menceritakan bahwa selama dinasti Song, beberapa mil
utara dari Tembok Besar, kedua orang tentara bayaran bernama
Wiliam Garin (Matt Damon) dan Pero Tovar (Pedro Pascal) yang
tengah menyusup kedalam kekaisaran China untuk mencuri bubuk
mesiu telah menyadari bahwa mereka terjebak dalam perang
besar yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Setiap 60 tahun sekali, pasukan elit dari kekaisaran diterjunkan
untuk mempertahankan tembok besar China dari serangan
monster yang menyerupai kadal. Sebagai tentara bayaran yang
merindukan ketegangan di medan tempur, William dan Pero
bekerjasama dengan pasukan elit kekaisaran untuk mengalahkan
para monster.

PATRIOTS DAY
Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata pengeboman di
Amerika pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang tragedi
bom yang terjadi di acara Boston Marathon dan menewaskan
3 orang. Berfokus kepada usaha yang dilakukan oleh pihak
kepolisian Boston dipimpin Komisaris Polisi Edward F Davis
(diperankan oleh John Goodman) dalam memburu para teroris
yang jadi pelaku pemboman itu.
Sersan Tommy Saunders (Mark Wahlberg) dan istrinya, Carol
Saunders (Michelle Monaghan) merupakan kedua tokoh penting
yang membangun cerita di film ini, sementara itu Sersan Jeffrey
Pugliese seorang anggota polisi dari departemen kepolisian
Waterdown yang membantu melacak Tsarnaev bersaudara yang
bertanggung jawab atas pemboman di Boston akan diperankan
oleh J.K Simmons dalam film ini.
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“Tentang
Kamu”
Penulis : Tere Liye
Sebuah novel yang bercerita mengenai perjuangan
seorang perempuan yang sukses menjadi miliuner.
Namun demikian, banyak tantangan dan kendala yang
dihadapinya hingga ia berhasil meraih kesuksesan
tersebut. Kisah ini bermula dari seorang pemuda
bernama Zaman Zulkarnaen yang bekerja sebagai
pengacara di salah satu firma hukum di London. Zaman
mendapat sebuah kasus besar. Ia ditugaskan untuk
mengurus warisan dari seorang klien yang baru saja
meninggal di Paris. Klien tersebut adalah seorang
perempuan tua bernama Sri Ningsih, dan ia lah yang
menjadi tokoh utama dalam alur cerita dalam novel ini.
Demi menyelesaikan tugas tersebut, pada hari itu juga,
Zaman langsung berkunjung ke panti jompo, tempat
Sri Ningsih menghembuskan nafas terakhirnya. Disana
Zaman memperoleh petunjuk berupa buku diary milik
perempuan tersebut. Buku yang terlihat sederhana
namun terdapat banyak cerita yang akan menguak
segala kisah hidup dari seorang Sri Ningsih baik dar
segi percintaan maupun usahanya untuk mencapai
keberhasilannya disaat itu.

“A Moment To
Love You”
Penulis : Robin Wijaya
A Moment to Love You merupakan kumpulan kisahkisah cinta yang dirangkum dalam satu kesatuan
yang memiliki benang merah di dalamnya, jadi antara
satu cerita dengan cerita lainnya ada tokoh yang
menyambungkan cerita-cerita cinta tersebut.
Jika ada yang percaya cinta itu nyata, pastikan bahwa
harus siap mengecap pahit-manisnya cinta, karena
jangan berharap semua akan berjalan tanpa adanya
lika liku percintaan. Kisah yang akan di temui memang
bukan tentang cinta yang selalu sempurna melainkan
cerita tentang seberapa dalam luka yang tergoreskan
pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Namun
terkadang, kita tak benar-benar tahu akhir yang
tepat untuk luka itu. Apakah lebih baik bertahan atau
perlahan melepaskan?
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BURSA TRANSFER
PESEPAK BOLA DI
AWAL TAHUN 2017

Awal tahun 2017 ini bursa transfer
pemain sepak bola dikejutkan
oleh beberapa berita yang cukup
mencengangkan, mulai dari dalam negeri
maupun luar negeri. Yuk disimak siapa
saja dan kemana para pemain sepak bola
di transfer pada bulan Januari ini!

Morgan Schneiderlin
Tahun 2017 menjadi awal yang baru bagi pemain
gelandang asal Prancis, Morgan Schneirderlin.
Manchester United (MU) resmi melepas Morgan
Schneiderlin ke Everton dengan biaya transfer yang
diperkirakan mencapai 24 juta pounds.
Hengkangnya Schneiderlin sudah terlihat semenjak
kehadiran Jose Mourinho di MU, pasalnya semenjak
kehadiran pelatih yang mempunyai julukan “The
Special One” itu jarang sekali menurunkan Schneiderlin
untuk bermain bersama MU. Bahkan, dalam ajang
Premier League gelandang berusia 27 tahun ini cuma
beraksi dalam tiga laga dengan total 11 menit!

Irfan Bachdim
Bali United resmi mendapatkan Irfan Bachdim untuk
kompetisi musim 2017. Pemain blasteran IndonesiaBelanda itu pertama kali diperkenalkan kepada
publik dalam sesi perkenalan pemain baru tim.
Selama ini banyak spekulasi akan kepindahannya,
mulai dari Persib Bandung dan Arema FC, namun
hal ini sudah diperjelas pada saat sesi perkenalan
yang disiarkan langsung secara live streaming.
Dalam live streaming itu juga ia tidak hanya
mengumumkan secara resmi kepindahannya ke Bali
United, namun ia juga mengungkapkan beberapa
alasan kenapa memilih Bali United sebagai klub
barunya di Indonesia.
"Saya tahu Bali United saat ini diisi para pemain
muda dengan skill bagus. Beberapa pemain juga
sudah saya kenal karena sebelumnya pernah
bermain bersama di timnas. Selain itu semua sudah
tahu kualitas coach Indra Sjafri yang juga sangat
bagus. Itu membuktikan bila Bali United memang
memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang
disegani terutama di Indonesia," kata suami Jennifer
Kurniawan ini.
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CLOSE UP

Mulai dikenal pada saat memainkan
peran sebagai cewek tomboy “Carmen”
pada film Ada Apa Dengan Cinta
(AADC) tahun 2002, sosok Adinia
Wirasti semakin melebarkan sayapnya
di jagad perfilman Indonesia.

penghargaan lainnya di ajang paling
bergengsi bagi insan perfilman Indonesia
dengan membawa pulang piala citra
Pemeran Wanita Terbaik – Festival Film
Indonesia 2013 melalui film “Laura &
Marsha”. Dalam film garapan Inno Maleo
ini, Asti dan Prisia Nasution memerankan
2 sahabat yang sedang terlibat konflik.

PESONA ADINIA WIRASTI

MEMBERIKAN
SENTUHAN DI DUNIA
FILM INDONESIA
40
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erempuan berzodiak Capricorn
ini mengawali karirnya di dunia
modelling sampai akhirnya
memutuskan untuk mencoba
kemampuannya di bidang acting.
Beberapa judul film yang telah dibintangi
oleh Asti diantaranya yaitu “Tentang Dia”
(2005) yang digarap Rudi Soedjarwo
berhasil membawa nya mendapatkan
penghargaan pertamanya sebagai Pemeran
Pendukung Wanita Terbaik FFI – 2005,
setelah itu judul lainnya seperti “ruang”
(2006), “3 Hari untuk selamanya” (2007),
“Arisan! 2” (2011), “Selamat Pagi, Malam”
(2011), “Sebelum Pagi Terulang Kembali”
(2014), dan “Kapan Kawin?” (2015) menjadi
bukti eksistensi nya di layar lebar tak perlu
diragukan lagi.

Meski terkesan karakter yang dimainkan
kerap tidak jauh berbeda, namun Asti tidak
ingin terjebak di dalam situasi comfort
zone, Asti berusaha mencoba karakter
yang belum pernah ia perankan merupakan
tantangan tersendiri yang perlu dihadapi.
Sebuah karya terbaru yang menguji
kembali kemampuan acting-nya yaitu film
Critical Eleven, terinsipirasi dari novel
terlaris karangan Ika Natassa ini sudah
sangat ditunggu para penggemarnya.
Mampukan Adinia Wirasti beradu peran
kembali dengan Reza Rahardian dan
mengulang kesuksesan sebagai pasangan
terbaik seperti beberapa tahun yang lalu?

Karir perempuan yang hobi berolahraga
ini semakin gemilang dengan meraih
penghargaan piala Indonesia Movie
Award 2012 dalam kategori Pasangan
Terbaik berkat film “Jakarta Maghrib”,
sampai akhirnya ia pun berhasil menyabet
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ON
STAGE

N

ama Maliq sendiri ternyata bukan
singkatan nama personil grup band
mereka melainkan sebuah kepanjangan
dari Music And Live Instrument Quality yang
digagas oleh Angga dan Widi. Di sepanjang
karirnya Maliq & D’essentials sudah berhasil
mengeluarkan enam album, yaitu 1st, Free
Your Mind, Mata Hati Telinga, The Beginning Of
A Beautiful Life, Sriwedari, dan Musik Pop.
Maliq & D’essentials kini berisikan 6 personil
dengan komposisi Angga Puradiredja
(Lead Vocals), Indah Wisnuwardhana (Lead
Vocals), Ilman Ibrahim Isa (Keyboard),
Widi Puradiredja (Drums), Arya Aditya
Ramadhya (Guitar), Dendy Sukarno (Bass
Guitar). Walaupun sempat 2 kali berganti
personil, kini Grup Band yang berisikan 5
Pria dan 1 Wanita ini tetap berhasil menarik
perhatian para fans-nya.

Awal tahun bersama

Maliq & D’essentials
Siapa yang tidak kenal dengan Maliq &
D’essentials? Salah satu Group band asli
Indonesia dengan aliran Jazz yang satu
ini sudah berdiri sejak tahun 2002 dan
sudah beberapa kali menjajaki panggungpanggung bergengsi di tanah air.

Berbeda dengan grup band lainnya yang
mengandalkan musik keras dengan stage act
yang sangat atraktif dan membuat semua
penonton melompat bersama, Maliq &
D’essentials justru memberikan penampilan
dengan koreografi yang khas, sehingga
penonton bisa sing along bersama dengan

yang lainnya. Mungkin hal ini yang membuat banyak penikmat
lagu Maliq & D’essentials setia menonton penampilan mereka
diberbagai tempat.
Salah satu mengapa nama mereka semakin mencuat di
kuping para penikmat music Jazz ialah saat penampilan
perdana mereka di Java Jazz pada tahun 2005 lalu yang
berhasil memainkan lagu-lagu yang easy listening, namun
tetap dipadukan dengan teknik bermusik yang ciamik, serta
menggunakan paduan lirik berbahasa Inggris dan Indonesia
namun tetap terdengar indah untuk dilantunkan.
Tepat dihari pertama tahun 2017, mereka memulai
perjalananan tahun ini dengan perform pada rangkaian acara
Scientia Carnival yang ada di Garden Walk Stage Summarecon
Digital Center (SDC). Penampilan mereka pada hari itu
membuat suasana awal tahun 2017 di SDC sangat meriah.
Dengan membawakan beberapa lagu hits andalan mereka, para
penikmat lagu Maliq & D’essentials ikut menyanyi bersama
hampir di semua lagu yang dibawakan.
Tidak hanya itu, selain penampilan di panggung Garden Walk
mereka juga dengan senang hati menyapa langsung para
penggemarnya ke area Garden Pads dan berkeliling di area
Scientia Square Park (SQP). Bahkan banyak dari pengunjung
SQP yang meminta berfoto bersama dengan mereka.
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community

music

Kado
Kado Tahun
Tahun Baru
Baru
Dari
Dari Ed
Ed Sheeran
Sheeran
Kepada
Kepada Seluruh
Seluruh
Penggemarnya
Penggemarnya
Awal tahun 2017, Ed Sheeran memberikan sebuah
kado tahun baru kepada seluruh penggemarnya yaitu
rilisnya album ketiga yang tentunya sudah sangat
dinanti para Sheerios yang tersebar di seluruh penjuru
dunia termasuk Indonesia. Melalui akun social media
miliknya, Ed Sheeran memposting sebuah video teaser
yang hanya berisi tanda minus (-) dan titik dua (:). Hal
ini pun menimbulkan spekulasi diantara fans akan
nama album terbaru sang idola. Hal ini tampaknya tak
jauh berbeda dengan album-album sebelumnya seperti
album pertamanya diberi judul (+), yang artinya plus,
sedangkan album kedua bernama (x), dibaca multiply.
Setelah sempat vakum hampir setahun lamanya
dari industri musik hingga akhirnya Ed Sheeran pun
langsung mengusung dua single terbarunya yaitu
Shape of You dan Castle on The Hill. kedua lagu ini
berhasil mencuri hati penikmat musik dan langsung
menempati Top Chart musik dunia. Jika didengar,
Shape of You cenderung berbeda dari musik Ed
Sheeran yang biasa ia bawakan. Sementara Castle on
the Hill sangat menggambarkan Ed Sheeran dengan
irama musik yang lebih beat pop.
Semakin penasaran kira-kira makna dari symbol
matematika (-) dan (÷), yang dipilih ini apa ya? Buat
yang penasaran, yuk dengar kedua lagu terbaru dari Ed
Sheeran ini..
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Tersiar kabar bahwa SoundCloud
terancam gulung tikar terkait beberapa
waktu lalu Spotify telah membatalkan
rencananya untuk mengakuisisi
SoundCloud dikarenakan nilai
yang ditawarkan oleh SoundCloud
terbilang cukup besar yaitu kurang
lebih mencapai Rp13,3 triliun. Sangat
disayangkan jika kehadiran SoundCloud
akan hilang begitu saja, padahal aplikasi
yang satu ini bisa dibilang telah menjadi
rumah bagi para musisi baru dan indie
yang mau memulai untuk mengenalkan
karya mereka kepada para penikmat
musik yang anti mainstream dengan
jenis musik yang sudah ada saat ini.

SoundCloud
terancam
mau tutup?
Namun berita terbaru mengabarkan
bahwa akan adanya rencana akuisisi
yang dilakukan pihak Google terhadap
SoundCloud. Ketertarikan Google ini
nampaknya membawa angina segar
serta bisa menjadi suatu hal yang
mendorong terjadinya perubahan
besar di industri streaming musik pada
2017. Berharap akan adannya inovasi
SoundCloud jika benar nantinya di
integrasikan dengan Google?

BERKAH IMLEK
BAGI SENIMAN
BARONGSAI
Kemeriahan Tahun Baru Imlek tak lengkap
tanpa kehadiran kesenian Barongsai.
Barongsai merupakan seni pertunjukkan yang
terpusat pada olah gerak tubuh (tari dan bela
diri atau akrobatik).

D

alam satu kelompok seniman
Barongsai terdiri atas pemain
Barongsai dan pemain musik. Para
pemain Barongsai menggunakan kostum
singa, kemudian bergerak mengikuti
ritme yang dihasilkan oleh alat musik
Simbal (cai-cai), Gong (Nong) dan
Tambur.
Barongsai dianggap sebagai
simbol pembawa kesuksesan dan
keberuntungan bagi masyarakat
Tionghoa. Menurut Feng Shui, suara
nyaring dari iringan musik Barongsai
dipercaya dapat mengubah suatu
tempat yang Chi atau memiliki energi
negatif dan jelek, menjadi energi yang
baru dan bagus. Selain itu, kekuatan
dari tarian dan keberadaan Barongsai
dipercaya dapat mengusir roh jahat dari
suatu tempat dan memastikan bahwa
usaha yang dikerjakan lebih sukses.
Maka, tak heran jika kesenian ini sering
dibawakan dalam berbagai momen
seperti Tahun Baru Imlek, buka tempat
usaha baru, pernikahan, dan ulang
tahun.
Menjelang Tahun Baru Imlek, kelompok
Barongsai mendapat banyak panggilan.
Setiap kali tampil, mereka dapat meraup
pendapatan jutaan rupiah. Lim Cin Kim,
pimpinan Barongsai Cetiya Buddha
Dipa Tangerang, menjelaskan bahwa
kelompok Barongsai yang dipimpinnya
bisa tampil delapan kali dalam momen
Tahun Baru Imlek. Di saat tidak ada
panggilan, mereka latihan di sanggar
dua kali dalam seminggu. “Sekali tampil
(tarifnya) 2,5 juta. Kami tampil tidak
hanya saat Imlek, tergantung pesanan,

seperti ulang tahun”,
paparnya.
Tidak hanya pemain
Barongsai, pembuat
Barongsai pun turut
mendapat keberkahan
dari perayaan Tahun
Baru Imlek. Trisye,
salah satu pembuat
Barongsai Baret’s Lion
and Lion Dens Club di
Karawaci, mengatakan
bahwa keturunannya
suka dengan barongsai,
maka sampai saat ini
ia menjalani usaha
pembuatan Barongsai
dengan berbagai
warna sesuai pesanan.
“Barongsai kami buat
sendiri, sebelumnya kami
membuat lukisan dan
menentukan warna apa
yang cocok. Menjelang
Imlek, banyak sekali
pesanan Barongsai dan
aksesorisnya, biasanya
warna yang dipesan
mayoritas merah dan
kuning”, paparnya.
Lain halnya dengan
Lily Hambali, perajin
Barongsai di Bogor, yang
mengawali usahanya dari
iseng-iseng memperbaiki
barongsai dan aksesoris
yang rusak setelah ia dan
teman-temannya tampil.
Karena ketekunan dan

keuletannya untuk belajar, Lily dapat
mendirikan bengkel Barongsai dan
Liong. Setiap mendekati Imlek, ia selalu
mendapat pesanan yang berlimpah.
Karena banyaknya pemesan, ia terpaksa
menolak dan fokus mereparasi maupun
membuat Barongsai dan Liong yang
sudah ada. “Ada yang pesan dari
bulan November 2016. Banyak yang
ditolak. Kalau kita ambil, takut nggak
kepegang”, paparnya. Usaha yang
dijalani Lily selama tujuh tahun ini
terus meraup sukses. Pelanggannya
tidak hanya dari wilayah Jabodetabek,
melainkan juga dari wilayah Sulawesi,
seperti Makassar.
Xin Nian Kuai Le! Gong Xi Fa Chai!
Semoga imlek membawa keberkahan
untuk kita semua! (*/CRA)

REFERENSI:
http://abouttng.com/barongsai/http://
bentengpos.com/2016/02/04/groupbarongsai-barets-lion-and-lion-dens-club-17tahun-buat-barongsai/http://bisnis.news.viva.
co.id/news/read/733054-kelompok-senimanbarongsai-nikmati-berkah-imlek
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Beragam Keindahan

Destinasi
Wisata Di
China

Karakul Lake
Xinjiang Karakul adalah danau gletser
dengan ketinggian 3600 mdpl dan terletak
di sepanjang jalan tol Karakorum dan
sepelemparan batu dari perbatasan Tajikistan.
Selain pemandangannya yang indah dari
danau gletser, ada juga pemandangan yang
spektakuler dari Gunung Muztagh Ata dengan
ketinggian 7500 meter. Jika berminat untuk
datang kesini, pengunjung dapat menginap di
Yurt milik penduduk setempat.

Mount Huang
Mount Huang adalah tempat wisata yang
berada di provinsi Anhui, China Timur.Orang
sekitar menyebutnya dengan Yellow Mountain.
Pemandangan yang sangat menawan dari
gunung Huang ini yang menjadikan daya tarik
para turis untuk datang. Pengunjung bisa
melihat deretan pohon pinus, adanya granit
di gunung Huang dan awan yang indah di
atas gunung. Medan yang ada di gunung ini
cocok bagi anda yang suka dengan aktivitas
pendakian, dan sepanjang anda melakukan
pendakian dipastikan juga tidak akan ditemui
sampah yang berceceran karena di tempat ini
kebershihan begitu di jaga baik oleh pengurus
setempat maupun pengunjung yang datang.
Mendaki gunung Huang berbeda degan
mendaki gunung di Indonesia, jalur pendakian
sudah dibuat oleh pengelola wisata yaitu
dengan membuatkan tangga-tangga dari
bebatuan, tidak ada tanah tanpa batu di jalur
pendakian sehingga ketika hujan tidak ada
jalur pendakian yang licin akibat tanah yang
basah.
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Pulau
Gulangnyu
Jika ingin tahu kota tua
yang ada di tiongkok, Pulau
Gulangyu adalah tempat yang
tepat. Pulau yang terletak di
lepas pantai daerah Xiamen,
provinsi Fujian, Tiongkok
ini memiliki luas pulau 2
KM2 dengan penduduk
kurang lebih 20.000 orang.
Di dalam pulau ini banyak
bagunan tua yang masih asli
bekas bangunan kolonial
pada zaman dulu. Selain
pemandangan bangunan
yang bervariasi, kamu juga
bisa melihat indahnya
pantai dan bebatuan yang
terhampar di sepanjang
pantai-nya

SMSBLAST Magazine JANU
JANUARI 2017

47

travelers

Jembatan Kaca
Jika ingin mencoba berlibur ke negara China
dengan suasana yang lebih menengangkan
kamu bisa datang ke jembatan kaca di provinsi
Zhangjiajie, Hunan yang menghubungkan
dua tebing gunung yang dikenal sebagai
pegunungan Avatar . Jembatan sepanjang
430 meter itu berdiri 300 meter di atas tanah.
Bagaimana dengan keamanannya? Tenang
saja, keamanan menaiki jembatan ini sudah
pasti aman. Bahkan pengelola taman nasional
Zhangjiajie pernah mengadakan uji coba
dengan meminta seseorang menghantam
panel kaca jembatan itu dengan menggunakan
palu dan mengendarai mobil melintasi
jembatan tersebut.

Xingping
Xingping adalah sebuah desa kecil yang
berjarak 27 kilometer dari Yangshuo dan
dikenal dengan desa nelayan. Keadaanya
yang masih belum terjamah oleh modernisasi
membuat desa ini memiliki daya tarik
tersendiri. Keaslian pemandangannya menjadi
daya tarik utama bagi turis lokal maupun
mancanegara, selain itu masih banyak
bangunan tua dan wisata mengarungi Sungai
Li dengan menggunakan rakit bambu. Jika
kamu pernah melihat pemandangan yang
ada di uang kertas 20 yuan, pemandangan
yang tercantum di uang tersebut adalah
pemandangan Xingping! Jika datang di musim
yang tepat, kamu juga bisa melihat kegiatan
cormorant fishing di sini, yakni sebuah tradisi
unik para nelayan di Guilin dimana mereka
menangkap ikan di Sungai Li menggunakan
bantuan burung dandang.
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Reed Flute
Cave
The Reed Flute Cave adalah
sebuah gua alam yang indah
dan tebentuk dari batu kapur
karst sejak jutaan tahun lalu.
Gua yang terletak di barat
laut Kota Guilin ini dijuluki
sebagai “Istana Seni Alam”
oleh penduduk setempat.
Mengapa Istana Seni Alam?
sebab gua tersebut memang
sangat indah dan berbentuk
mirip dengan istana yang
memiliki banyak menara.
Panjang gua ini 240 meter
masuk ke dalam Bumi,
penuh stalaktit dan stalagmit
juga pilar-pilar batu alam.
Setiap bagian memiliki
keunikan bentuk sendiri dan
tidak dibuat oleh manusia
melainkan tercipta secara
alami.
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SAMSUNG J7 PRIME

Resolusi 13 Megapixel untuk kamera belakang
dan 5 Megapixel untuk kamera depan siap
mendukung kegiatan fotografi penggunanya.
Resolusi dari Oppo A39 memang lebih rendah
dibandingkan Oppo F1s yang terpasang
dengan kamera depan 16 Megapixel.
Walaupun begitu smartphone ini tetap tidak
bisa dianggap remeh ketika dipakai untuk
mengabadikan berbagai momen. Terlebih
Oppo memberikan fitur kamera yang lengkap
dan didukung baterai yang tahan lama.
Selain itu, tersedia pula lapisan pelindung
antigores dan kaca lengkung 2.5D Curved
Glass Screen yang membuat tampilan layar
Oppo A39 terlihat semakin memukau dan
memiliki tepian layar melengkung yang
indah dipandang mata. Dengan ColorOS
3.0 juga smartphone ini menawarkan user
interface yang lebih atraktif dan memiliki fitur
lebih lengkap.

Bagi kamu pecinta Samsung ada kabar gembira nih! Samsung akhirnya
merilis seri tertinggi dari Galaxy J7, yakni Galaxy J7 Prime.
Smartphone baru ini
diharapkan bisa terus
mengangkat popolaritas
Samsung di pasaran dan terus
berada di puncak.
Samsung Galaxy J7 Prime
dijual di pasaran dengan
harga yang sedikit lebih
mahal dibandingkan
dengan Samsung Galaxy
J7 namun beberapa fitur
yang ditawarkan pun jelas
lebih bagus dibandingkan
J7. Body smartphone J7
Prime dibalut dengan
material logam sehingga
terlihat lebih premium
sesuai dengan namanya.
Pada bagian belakangnya
pun tidak terlihat adanya
kamera yang menonjol dan
layarnya mengapdosi kaca
lengkung 2.5D Curved Glass
Screen sehingga terlihat lebih
modern.
Dari segi layar, Samsung
Galaxy J7 Prime memiliki
lebar layar yang sama dengan
Galaxy J7 yakni 5,5 inci.
Namun ada sedikit perbedaan
yang terletak pada jenis panel
layar yang digunakan. Pada
Galaxy J7 menggunakan
layar Super AMOLED,

sedangkan Galaxy J7 Prime
menggunakan layar hanya
PLS TFT yang artinya layar J7
lebih baik daripada J7 Prime,
tetapi resolusi layar Galaxy J7
Prime sudah Full HD dengan
tingkat kepadatan lebih tinggi,
yakni 401 ppi.
Perbedaan yang dapat
terlihat juga pada kapasitas
RAM dan Storage. Galaxy J7
Prime didukung RAM yang
lebih besar dengan kapasitas
3 GB dan pilihan memori
internal 16 GB atau 32 GB.
Sedangkan Galaxy J7 hanya
memiliki RAM 2 GB dan ROM
16 GB.
Tentunya J7 Prime
meningkatkan fitur
keamanannya, yaitu
dengan menambahkan
fitur fingerprint sehingga
pengguna bisa membuka
lockscreen smartphone
dengan lebih mudah
dan tidak perlu repot
menggunakan password
karena cukup dengan
sentuhan sidik jari. Selain
lebih praktis, fitur ini juga
lebih aman karena Samsung
menyematkan fingerprint
sensor pada bagian depan
body yang terintegrasi
dengan tombol Home.
Dan yang tidak kalah menarik
dibandingkan dengan
smartphone lainnya adalah
peningkatan resolusi kameranya. J7 Prime memiliki
kamera utama dengan
resolusi 13 MP dan kamera
selfie 8 MP!
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OPPO A39T

Dibalik body-nya yang terlihat premium,
ternyata Oppo A39 mempunyai baterai
berkapasitas 2.900 mAh yang diklaim memiliki
waktu bicara mencapai 15 Jam dan mampu
bertahan hingga 300 Jam. Sehingga sangat
cocok untuk mengakses internet, berfoto
selfie, ataupun berkomunikasi. Berbicara
mengenai akses internet, smartphone
ini didukung teknologi 4G LTE Cat6 yang
memungkinkan penggunanya mengunduh file
dengan kecepatan 300 mbps dan upload 50
mbps.

Dengan berkembangnya dunia smartphone saat
ini semakin banyak produsen yang mulai melirik
bisnis yang satu ini. Seperti Oppo Electronics
Corp yang bermarkas di Dongguan, Guangdong,
China ini mempunyai bisnis di sektor ponsel,
pemutar MP3, televisi LCD, pemutar DVD/blu-ray,
dan pembaca buku elektronik.
Berbincang tentang ponsel, Oppo baru terjun
ke bisnis ponsel pada 2008. Walaupun baru
beberapa tahun beroperasi namun prestasinya
tak bisa dipandang sebelah mata.
Kali ini Oppo menghadirkan Oppo A39,
smartphone baru andalan Oppo ini bisa
dibilang lebih unggul dibandingkan dengan
smartphone sekelasnya. Dengan layar 5.2
inci, Oppo A39 terlihat lebih tajam dan dapat
mendukung aktivitas multimedia penggunanya.
Selain dari layarnya, smartphone terbaru
milik Oppo ini dibalut dengan body metal
yang tampak premium dan berkesan lebih
mewah ditambah dengan kamera berkualitas
tinggi yang terpasang pada sisi depan dan
belakangnya.
SMSBLAST Magazine JANUARI 2017
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NUANSA MERAH DALAM
PERAYAAN IMLEK
TAHUN AYAM API
Tahun baru Imlek atau “Sintjia” sebentar lagi akan tiba. Pernahkah terbesit
dalam pemikiran Anda, kenapa Imlek identik dengan warna merah?

S

ejauh mata memandang pada saat
momen imlek maka akan banyak dihiasi
dengan atribut berwarna merah terang,
mulai dari lampion, dekorasi rumah, lilin,
amplop angpao, barongsai, sampai kepada
pakaian khas China “Cheong Sam” yang
digunakan oleh orang-orang untuk merayakan
Imlek tersebut. Sebenarnya adakah makna
yang tersirat dengan warna merah dalam
perayaan imlek?
Pada perayaan Imlek, warna utama
adalah merah. Warna ini dianggap sebagai
warna cerah dan dipercaya membawa
keberuntungan serta kebahagiaan. Orangorang yang mengenakan baju merah di hari
Imlek percaya bahwa mereka akan melalui
tahun baru ini dengan keberuntungan dan
bahagia. Keidentikan warna merah dengan
tradisi yang melekat sejak turun temurun itu
memiliki esensi dan kepercayaan sebagai
tolak bala atau menghadirkan keberuntungan
ditengah warga Tionghoa.
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Dikisahkan pada zaman China kuno, ada
mahkluk ganas dan menyeramkan pemangsa
hewan ternak, hasil pertanian dan bahkan
memangsa manusia. Makhluk tersebut dikenal
dengan sebutan“Nian” oleh masyarakat
setempat. Agar terhindar dari serangan
makhluk tersebut, penduduk meletakkan
makanan sebagai sajian di depan pintu. Sekali
waktu seorang anak dengan pakaian merah
bertemu dengan “Nian”, seketika makhluk
ganas pun menghindar dan merasa ketakutan
melihat anak kecil tersebut. Sejak saat itu
penduduk pun percaya bahwa “Nian” takut
dengan warna merah.
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get online

QUIZ

SMS_Serpong

IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN
FREE VOUCHER BELANJA!!!!
Untuk edisi kali ini, ada voucher
belanja SMS masing- masing
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 (tiga)
orang yang beruntung! Caranya
dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan dengan benar dan tepat.
KETENTUAN:
1.
Jawab pertanyaan yang diberikan dan
kirimkan jawaban Anda via email ke
pr_malserpong@summarecon.com
dengan format yang ditentukan yaitu
isi kolom Subjek dengan format yang
ditentukan, jawab pertanyaan dengan
sebelumnya menuliskan data berupa:
nama lengkap sesuai kartu identitas,
alamat, nomor telepon & jawaban.
2.

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

ssqpark

SUBJEK: SMSBLAST XLVIII - LIGHT OF PROSPERITY
BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI:
1.

Sebutkan 3 fashion item yang akan booming di tahun 2017!

2.

Sebutkan 3 drama Korea yang terkenal di tahun 2016?

3.

Sebutkan nama playground terbaru di Scientia Square Park
yang diulas di rubrik Family Info!

4.

Sebutkan minimal 3 menu olahan dari Radja Gurame!

Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Februari 2017. Pemenang
yang beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi Februari 2017.
Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast
Edisi XLVII - Desember 2016.
1. Fanggela Hartono, 0896 2031 xxxx
2. Hamdani PP, 0878 0983 xxxx
3. Finnie Ngadio, 0852 1036 xxxx

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

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

you’ve got message
Saya Rully dari Kelapa Dua - Tangerang, sangat
terbantu dengan keberadaan fasilitas Shuttle Bus
yang disediakan oleh SMS dengan rute perjalanan
ke daerah Jakarta karena saya juga termasuk
yang sering menggunakan shuttle bus ini. Di
tahun 2017 ini, apakah ada perubahan ya untuk
jadwal maupun tarif shuttle bus tersebut? Pernah
dengar, infonya akan diperbaharui lagi? Mohon
infonya ya. Terima Kasih

Hai Rully, sebelumnya terimakasih ya telah menjadi pengguna
setia dari Shuttle Bus SMS. Pada tahun 2017 ini memang
ada perubahan mengenai info jadwal, tarif pemakaian, serta
armada yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya
peningkatan kualitas pelayanan yang terbaik untuk para
pelanggannya. Info detail terkait perubahan tersebut bisa
dilihat pada halaman website SMS www.malserpong.com di
bagian fasilitas lalu pilih shuttle bus SMS, maka akan tertera
informasi lengkap mengenai shuttle bus tersebut. Atau kamu
bisa update informasi terbaru melalui akun social media
kami. Semoga informasi ini dapat membantu ya.

Rully
Tangerang

Salam hangat,
Redaksi

Halo redaksi SMSBlast,
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STAR AD
PESONA DRAMA KOREA
YANG MENGHIPNOTIS

N

egara Korea tampaknya menjadi
primadona di kalangan netizen lokal
hingga internasional beberapa tahun
terakhir ini. Hingga puncaknya selama tahun
2016 yang lalu, Korea Selatan menjadi buah
bibir baik lewat karya - karya musisinya yang
biasa disebut genre KPop hingga akting para
aktor dan aktris dalam serial drama Korea
yang sukses menghipnotis hampir semua
kaum hawa.
Negara Korea Selatan memang memiliki
keunikan tersendiri. Dikenal sebagai negara
dengan kota-kota pusat ilmu, teknologi, tekstil
dan industri. Tak kalah penting, negara ini
memiliki kekayaan alam dan budaya yang
patut dilirik.
Kembali ke fenomena tahun 2016 dimana
Korea memproduksi berpuluh judul drama
Korea atau biasa disingkat drakor yang
digemari para pecintanya. Tidak hanya
mengusung artis dan aktor dengan looks atau
penampilan yang tidak perlu diragukan, bakat
akting mereka juga sukses menghanyutkan
penontonnya mengikuti alur cerita. Drakor
tidak melulu bercerita tentang drama komedi
romantis. Kini genre cerita yang dibawakan
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sudah berkembang hingga cerita thriller, kriminal bahkan
fantasi.
Beberapa stasiun televisi Indonesia juga akhirnya memilih
menanyangkan drama asal negeri Gingseng untuk menarik
penggemar setia Korea di tanah air menyaksikan drama Korea
favorit mereka melalui tayangan di televisi tersebut.
Beberapa judul drama Korea yang menjadi perbincangan hebat
di tahun 2016 yaitu Descendants of the Sun yang diperankan
Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, kemudian W - Two World
yang bercerita tentang percintaan beda dunia, dunia manusia
dan dunia komik, Uncontrollably Fond yang diperankan Kim
Woo Bin dan Bae Suzy yang penuh air mata, Let's Fight Ghost
yang berhasil meraih rating cukup tinggi.
Another Miss Oh dengan cerita keseharian yang ceria dan
ringan, hingga dua judul drama yang masih sedang diputar
hingga saat ini yang sukses ditunggu-tunggu kehadiran setiap
episode lanjutannya, GOBLIN dan Legend of the Blue Sea.
Goblin sendiri menjadi KDrama paling mencuri perhatian di
Korea bahkan di luar negeri sehingga akhirnya akan disiarkan
di stasiun televisi Jepang bulan Maret 2017 ini. Legend of the
Blue Sea diprediksi akan booming karena digawangi dua artis
Korea terbaik, Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun.
Anda suka drama Korea yang mana?
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PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE JANUARI 2017

SPECIAL OFFERS

LANTAI GF
VINOTI LIVING
• Get a fresh start with new
decorating style!
• Shop your accessories now and
save up to 70% off!
• Valid until 15 January 2017
STRIPE
• Holiday Gift Promo!
• Discount up to 50% off and Choose
your prize in the fishbowl!
• Valid until 31 January 2017
MARTHA TILAAR
• Lucky New Year Promo!
• Get Free Lucky Dip!
• Valid until 31 January 2017
GOJIRA
• Ice Cream Promo!
• Get Soft Ice Cream for Only Rp
12.000
• Valid until 31 January 2017
THAI ALLEY
• CNY Celebration! Year of The
Rooster!
• Get Cai Ohb Thai Alley Sauce
(Limited Portion)
• Valid from 16 January until 05
February 2017
MOTHERCARE
• Welcome to the club!
• Sale up to 70%! Fashion & Hardware
• Valid until 05 February 2017
BREADLIFE
• Purchase with Purchase!
• Every purchase of IDR 50.000 Get
Magic Cheesewand or Cheezemania
for IDR 2.000
• Valid until 15 March 2017

LANTAI 1
THE LABELIST
• The Premium Fashion Outlet!
• Discount up to 80% for Brand Old
Navy, Bebe, Promod, Morgan and
Vans
• Valid until 31 January 2017
OWL
• CNY Prosperity Promo!
• Second Pair at 50%!
• Valid until 31 January 2017
ET CETERA
• New Year Sale!
• Buy 2 Get 1 Free
• Valid until 31 January 2017
MARIE CLAIRE
• Opening Promo!
• Discount up to 70% off!
• Valid until 31 January 2017
THE EXECUTIVE
• Chinese New Year Promo!
• Buy 1 20% OFF and Buy 2 25% OFF!
• Valid until 31 January 2017
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LEVI’S
• Sale up to 50% OFF!
• For selected items only
• Valid until 31 January 2017
TIRAJEANS
• I Love Sale!
• Discount up to 70%!
• Valid until 31 January 2017
TRIUMPH
• Clearance Sale!
• Discount up to 75% OFF!
• Valid until 31 January 2017
HAMMER
• Sale!
• Discount up to 50% OFF
• Valid until 31 January 2017
NAIL
•
•
•
•

Sale!
Buy 1 Get 20% OFF
Buy 2 or More Get 30% OFF
Valid until 31 January 2017

WACOAL
• New Year Sale!
• Discount up to 50% OFF!
• Valid until 31 January 2017
CLARKS
• Sale!
• Pay 1 For 2
• Kids One Price Rp 350.000
• Valid until 31 January 2017
ERHA APOTHECARY
• New Year Special Offer!
• Discount up to 10% OFF All Service
Package
• Valid until 31 January 2017
STAR DEPT. STORE
• Lunar New Year Greeting!
• Discount up to 50%!
• Get Exclusive Umbrella, Free Gift
Angpao, and Fortune Tree
• Valid until 05 February 2017
CENTRO DEPT. STORE
• Lunar Sale!
• Discount up to 50%!
• Valid until 01 February 2017
PEDRO
• End of Season Sale!
• Discount up to 70%
• Valid until 05 February 2017
CHARLES & KEITH
• End of Season Sale!
• Discount up to 70%
• Valid until 05 February 2017
ANTTON & CO
• Chinese New Year Promo!
• Get a Chance to Win Lucky Dip up
to 50%
• Valid until 05 February 2017

CLARKS
• Clarks Pay 1 For 2!
• Valid for selected women, men, and
kids collections
• Wait no longer and get them now
at Summarecon Mal Serpong 1st
floor #203
• *While stocks last

LANTAI 2
PLANET POPCORN
• Fortune Hot Combo Promo!
• Only Rp 88.000 worth Rp 118.000
• Get 2p any items + 1p Mex Chilli
60gr + 2 set angpao*
• Terms and Conditions apply
• Valid until 31 January 2017
TIMEZONE
• Super Cashback!
• Get up to 100% Cashback!*
• Terms & Conditions Apply
• Valid until 31 January 2017
GNC LIVE WELL
• Super Tuesday Promo!
• Get a Variety of Our Special Offers
on Tuesdays
• Valid until 31 January 2017
BIRDS & BEES
• Choose All New Style at Birds &
Bees!
• Package Bundling
• Buy Stroller worth minimum IDR
2.000.000 and Get Skip Hop Diaper
Bag only IDR 300.000 (Was IDR
1.099.000)
• Get Lucky Angpao
• Valid until 31 January 2017
MM JUICE
• January Promo!
• Voucher Cashback IDR 50.000!
• Valid until 31 January 2017
MISSY 7
• End of Season Sale!
• Discount up to 40%!
• Valid until 31 January 2017
KIDS ICON
• End of Season Sale!
• Discount up to 70%!
• Valid until 31 January 2017
MOM & BAB
• Lunar New Year Sale!
• Discount up to 40%!
• Valid until 31 January 2017
ICHIBAN SUSHI
• Anniversary Promo!
• Buy 1 Get 1 Free*
• Selected Items
• Valid until 31 January 2017

PROMOTENANT
DOWNTOWN WALK 1
STARBUCKS
• LBA promo sms buy 1 get 1 (16 –
17 January 2017)
• Line Promo (Berlaku 23 – 24
Januari 2017)
PIZZA HUT
• BNI & BRI credit card Disc 15%
(senin - jumat) selama January
2017.
• BNI debit 15% (sabtu – minggu)
selama Januari 2017.
• Duet Hemat Rp. 165.000 (dapat 2
pizza) selama Januari 2017.
• Duet Hemat Rp. 220.000 (dapat 2
pizza) selama Januari 2017.
SOLARIA
• Fiesta Point Mandiri selama Januari
2017.
• Telkomsel Point selama Januari
2017.
• Samsung Gift selama Januari 2017.
SATE KHAS SENAYAN
• Promo Tahunan BCA setiap
pembelian 2 porsi sate kecuali sate
lilit, pembayaran menggunakan
kartu credit BCA mendapatkan
FREE ½ Sate Ayam Daging, tidak
berkelipatan selama Januari 2017.
• Promo Lapar Malam, setiap
pembelian menu sate kecuali
sate lilit free nasi goreng, berlaku
kelipatan. Jika menggunakan kartu
credit BCA + Wedang Ronde selama
Januari 2017.
• Note : Berlaku hanya untuk Dine In

promo

PERIODE JANUARI 2017
CARLS JR
• BNI buy any beef burger get free
shakes
• Cinema ticket Free Fries
• Student card disc 10%
• Buy 1 memphis BBQ get a free
famous star with cheese (all fridays)
• Berlaku selama Januari 2017.

DOWNTOWN WALK 2
VALID PANCIOUS PANCAKE
• Aniv Pancious 10% BNI Card (Valid
until s/d 31 Januari 2017)
• Setiap pembelanjaan Rp. 350.000
menggunakan card BNI berhak
mendapatkan 1 menu di Pancious
dengan harga Rp 10,- hanya menu
tertentu. (Berlaku s/d 02 April
2017)
FISH & CO
• HSBC card disc 15% (Valid until s/d
Februari 2017)
• Standart chartered disc 15% (Valid
until s/d 15 Juni 2017)
THE PEOPLE'S CAFE
• CIMB Niaga card Disc 15%
• Valid until s/d 31 Januari 2017
HONG TANG
• OUB card Disc 25%
• Valid until s/d 31 Maret 2017
HAAGENDAZS
• Permata card Disc 15% (Valid until
s/d 31 Maret 2017)
• Special member Haagen Dazs top

up 50% dengan BCA Card (Valid
until s/d 1 April 2017)
EXCELSO
• Standart chartered card 35%
minimal transaksi Rp. 250.000
Max Rp. 2.000.000 (Berlaku s/d 28
Februari 2017)
• Mandiri card Disc 20% minimal
transaksi Rp. 250.000 (hanya
minuman) (Berlaku s/d 15 Januari
2017)
• Danamon card Disc 30% minimal
transaksi Rp. 300.000 Max Rp.
1.000.000 (Berlaku s/d 31 Maret
2017)
• BNI card Disc 30% minimal transaksi
Rp. 250.000 Max Rp. 1.500.000
(Berlaku s/d Januari 2017)
BENGAWAN SOLO
• Member Bengawan Solo (Disc 10%
all item, setiap tanggal 18 dibulan
apa saja buy 1 get 1, Senin – selasa
free up size, Rabu ladies day disc
30%)
• Berlaku sepanjang tahun 2017.
PAT BING SOO
• UOB minimal Rp. 200.000
mendapatkan free Bing Soo 1
(dine in) & Honey / Spicy pop corn
chicken
• Berlaku sepanjang tahun 2017.

SPECIAL OFFERS

promo

HUSH PUPPIES
• New Product Cloud Walker!
• Buy any Regular Items, Get Disc.
50% off for second items
• Valid until 05 February 2017
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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)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Eggo (BA-19)
El-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) - 29310697

Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Hillary Farm (BA-09A) NOW OPEN
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) 2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)

Ground floor
Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636

PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer
(BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack And Co (BA-15 )
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20)
Share Tea (Bi-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223)
29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) –
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017)
2917 1017

Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) COMING SOON
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
5420 0444/5420 4758
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)54200853

Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 /
54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tori Ichi DGF- 02
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

RETAIL & OTHER SERVICES
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) NOW OPEN
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855
Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688

Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) –
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Star Studio (GF-238) COMING SOON
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-249A) – 98299328/
5465355 NOW OPEN
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watsons (GF-223A) - 5465548 NOW OPEN

FIRST floor

RETAIL & OTHER SERVICES

Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Copia (1F - 19 B) - 29310535
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 / 29310678
JPP SKIN LASER CLINIC (1F-228) COMING SOON
Nailtrix (1F-18) -29543835 RENOVATION
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990

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

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Gallery (1F-231) 5460 888 ext 740
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06)
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fipper (1F-1C02) NOW OPEN
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Watches (1F - IC 08) 2931 0684
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)

29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) NOW OPEN
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703

The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Labelist (1F-219) – 29310486 / 29310487
/ 29310489
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
VANS (1F-19A) – 29543859
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
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 /
29310418
Wood (1F-07) – 5471861

Bakerz Place (1F - IC 15)
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) NOW OPEN

Mamapao (1F-IC 11)
Njonja Besar (1F-IC 12) COMING SOON
Sushi Tei (1F-215 - 217) 2931 0500

The Duck King (1F-218) – 29310687

FASHION

FASHION
Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) NOW OPEN

Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/
Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701
Swan Jewellery (GF-239) 2917 1020 / 2917
1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) NOW OPEN
Bread Talk (GF-22 & 23A) 29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A)29310411
Chicken Village (DGF-20) – 54214271

The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) 2931 0519

FOOD & BEVERAGES
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Gojira Ice Cream Bar (GF-229)
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A) NOW OPEN
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
5461279 / 5461270

FOOD & BEVERAGES
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second floor
Arena (2F-17C) – 54204797
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A) COMING SOON
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) –
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478

RETAIL & OTHER SERVICES
JBL (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16)
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402

Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) NOW OPEN
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) COMING SOON

Solaria (2F-212 & 215) Renovation
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Entertainment & Other Services

second floor
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) 29310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab (2F-236)

Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Urban Club (2F-207) 29171005 /
29171009

Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) NOW OPEN
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK (2F-15D) 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03)
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719

Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Ronde Jahe Gardujati (2F-02)
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) COMING SOON
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)

SALSA FOOD CITY
100% Suki, Shabu-Shabu & Bbq (Unit 08 - 09)
Amei Chinese Food (Unit 21)
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Depot Suroboyo Mba Yu (Unit 15)

Duck House (Unit 20
Hunger Pitstop (Unit 05)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kuliner Rusmini (Unit 03)
Nasi Bebek Pak Janggut (Unit 22)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)

Seafood 99 (Unit 01 - 02)
Soto Pak Hapid (Unit 12)
Tasty Ala Untar (Unit 16)
Waroeng Betawi Ibu Rudy (Unit 10)

FOOD & BEVERAGES
Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) –
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
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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)
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