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Editor in Chief
Cut Meutia

Deputy Chief Editor

T

ahun Baru Imlek yang jatuh pada 16 Februari 2018 ini tidak hanya
menjadi perayaan membahagiakan bagi para etnis Tionghoa, tetapi
juga bagi masyarakat pada umumnya. Menyambut tahun Anjing Tanah
menjadi momen lahirnya harapan bagi setiap masyarakat agar mampu
berkarya lebih baik.
Summarecon Mal Serpong turut menyambut Tahun Baru Imlek 2018
dengan rangkaian acara bertema Fortune Valley yang membuat Anda
merasakan langsung meriahnya tahun baru China. Seperti apa ceritanya? Anda
dapat mencari tahu pada rubrik Hot On SMS.
Merayakan Imlek tidak terlepas dari gaya berbusana khas budaya
masyarakat Tionghoa. Rubrik Fashion Review memberikan Anda tips untuk
mix and match cheongsam sehingga membuat Anda lebih modis dan percaya
diri. Agar dapat merayakan Imlek dengan tepat, rubrik Society akan membantu
Anda untuk mengetahui apa saja tradisi yang dianjurkan dan dilarang saat
menyambut Tahun Baru Imlek.
Pemberian Ang Pao menjadi salah satu hal yang menyenangkan bagi
anak-anak saat merayakan Imlek. Rubrik Family Info memberikan cara
menarik untuk Anda dalam membantu anak-anak mengelola Ang Pao mereka.
Tidak hanya Merayakan Tahun Baru China begitu saja tanpa makna, rubrik
Intermezzo turut memperkenalkan shio Anjing Tanah yang menjadi pembawa
keberuntungan bagi perjalanan Anda di tahun ini.
Tak ketinggalan, update informasi lainnya seputar promo yang berlaku di
tenant SMS, rekomendasi buku, musik, hingga film terbaru khusus bagi Anda
hanya di SMSBlast edisi Februari 2018 ini.
Semoga Tahun Baru Imlek 2018 menjadi tahun yang memberikan banyak
kebaikan, kebahagiaan, serta berkat bagi kita semua. Selamat merayakan
dengan penuh kegembiraan. Gong Xi Fa Cai!

Rulli Lazuardi

Editor
I Made Regi Julian
Christina Manihuruk
Siti Muslichatul
Muhammad Fachriza
Regina Caeli

Graphic Designer
Tari Anggraini

Documentation
Summarecon

Distribution
Manajemen
PT Summarecon Agung Tbk

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

Cut Meutia
Editor in Chief

Terimakasih kepada 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 2018.
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Models: Lie & Ilona
Make Up Artist: Patricia Visser
Stylist: Safina Maulida
Contributing Photographer: Ely Ricardo
Location: Atrium Forum,
Summarecon Mal Serpong
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hot on sms

Hadirnya CHinA Town
di Summarecon Mal Serpong
menyambut
peruNtuNgaN S

di tahun
aNjiNg
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ebentar lagi kita akan memasuki momen setahun sekali
yang selalu dinanti oleh seluruh etnis Tionghoa. Ya, Tahun
baru Imlek atau Chinese New Year, pada tahun 2018
jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Februari. Tahun baru ini kali
ini menurut kalender China menandai dimulainya tahun atau
Shio Anjing Tanah.
Summarecon Mal Serpong atau yang biasa di kenal dengan
sebutan SMS tidak pernah berhenti berkreasi untuk menemani
momen spesial ini dengan menghadirkan rangkaian acara
terbaik. Bertajuk “Fortune Valley”, berbagai suguhan menarik
hadir mulai dari tanggal 2 Februari hingga 25 Februari 2018
mendatang. Dikemas khusus bagi pengunjung setianya, SMS
akan menghadirkan keseruan yang berbeda dalam mengawali
tahun Anjing Tanah di tahun ini.
Sebut saja dekorasi yang memukau dan instagramable
berupa keelokan kawasan China Town lengkap dengan replika
rumah bernuansa oriental di setiap sudut atrium utama
SMS. Atmosfir khas Negeri Tirai Bambu sangat terasa lewat
ornamen-ornamen dan dekorasi yang di dominasi warna
merah dan emas serta figur shio tahun ini, Anjing Tanah wajib
untuk Anda abadikan bersama teman dan keluarga.

Dilanjutkan dengan
penawaran promo
dan diskon hingga
80% dalam program Saturday Shopping Sale
pada tanggal 3 dan 10 Februari dari tenant
- tenant terbaik SMS. Setiap pengunjung
yang beruntung juga memiliki kesempatan
mendapatkan angpao gratis dari SMS
dalam wujud voucher belanja senilai total
Rp 99 juta, loh.
Tak lengkap rasanya jika Imlek tahun ini
tidak ditemani dengan atraksi barongsai,
musik oriental hingga tarian yang memiliki
makna mendalam dari negeri Tiongkok.
Pastikan Anda tidak melewatkan pertunjukkan
Barongsai yang akan berkeliling mal
menyapa Anda saat berkujung setiap akhir
minggu dan libur Nasional. Lo Cia Puppet
Master Dance, pertunjukan drama boneka
dengan latar belakang Tiongkok dan Oriental
Dance yaitu Tari Lampion serta Tari Kipas
juga akan menemani akhir pekan Anda saat
menghabiskan waktu bersama sahabat
dan keluarga.
Alunan lagu khas Tionghoa juga dapat
dinikmati pengunjung di panggung Fortune
Valley setiap hari Rabu pada rangkaian acara
Wonderful Oriental Accoustic. Crafting
Credence in Blossoming Generation
persembahan dari Koko Cici Jakarta pada
tanggal 11 Februari 2018 akan menampilkan
drama musikal terbentuknya 12 shio pada
kebudayaan Tionghoa, parade berkeliling area
mal dengan kostum 12 shio hingga penampilan
dengan membawakan lagu Mandarin yang
dapat dinikmati oleh pengunjung.
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hot on sms

GADinG
MoDEl SEArCH 2018
Punya cita-cita jadi model ternama? Wajib
ikut di Gading Model Search atau GMS. Ini
merupakan ajang pencarian bakat di bidang
modeling bergengsi dan menjadi rangkaian
dari Jakarta Fashion Food & Festival
(JFFF) yang sudah banyak melahirkan
alumni-alumni yang berprestasi dalam
dunia modeling di tingkat nasional maupun
international. Sebut saja Patricia Gunawan,
Gading Model Search 2009 adalah runner
up Asia’s Next Top Model Cycle 4. Kezia
Warouw, juara tiga Gading Model Search
2015, menjadi Puteri Indonesia 2016 dan
Top 11 Miss Universe 2016. Dan yang
terbaru Bunga Jelitha Ibrani, pemenang
Gading Model Search 2005, terpilih sebagai
Puteri Indonesia 2017 dan akan mewakili
Indonesia di Miss Universe 2018.
Rangkaian audisi Gading Model Search
tahun 2018 ini akan diselenggarakan di tiga
tempat yakni Summarecon Mal Bekasi,
Summarecon Mal Serpong dan La Piazza
Mal Kelapa Gading. Pada 24 Febuari
mendatang, Gading Model Search akan
menyapa masyarakat Tangerang yang
memiliki bakat terpendam dalam dunia
modelling dengan menggelar audisi kedua
di area Summarecon Mal Serpong.
Audisi ini tanpa dipungut biaya. Untuk
Anda yang berminat, bisa mengakses
formulir pendaftaran melalui website
www.jfff.info Jangan sampai ketinggalan
untuk Anda yang memiliki bakat menjadi
rising star!

ProMo Sin CiA SoUQ PASAr MAlAM
Rasa Berpadu Cerita. Hal inilah yang akan Anda rasakan
ketika berkunjung ke area SOUQ Pasar Malam di lantai 2
Summarecon Mal Serpong. Mengangkat konsep
All New Food Experience, SOUQ - dibaca Suk,
menghadirkan hampir 70 pedagang lokal yang menjajakan
dan melestarikan masakan terbaik khas nusantara. Apa saja
itu? Pengunjung bisa mengetahui detail menu-menunya di
website www.souqpasarmalam.com.
Dibulan ini, SOUQ turut memeriahkan datangnya
tahun baru Imlek dengan memberikan promo spesial dalam
program Sin Cia mulai tanggal 5 Februari hingga 1 Maret 2018
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berupa potongan harga 30% setiap hari Senin hingga Kamis
di beberapa tenantnya seperti : Bakmi Medan Kebon Jahe,
Bakmi Gocit, Nasi Goreng Mustajab, Dapur Semarang,
Depot Mie Jadul, Bebek Ireng Suroboyo Cak Baz dan masih
banyak lagi. Selain menikmati makanan, Anda juga bisa
merasakan penampilan musik hingga permainan tradisional.
Pastikan Anda juga mengabadikan momen terbaik di setiap
sudut SOUQ yang sangat instagramable sekali.
Menarik, kan? Pilihan acara yang disiapkan SMS untuk Anda
di bulan ini. Pastikan Anda mencatat setiap tanggalnya dan
jangan sampai kelewatan. Mari rasakan semarak Tahun Baru
Imlek hanya di Summarecon Mal Serpong, Your Family Mall.
Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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last event

K

esehatan menjadi hal penting untuk kita
jaga, salah satu caranya adalah dengan
memperhatikan pola makan. Banyaknya
aktivitas yang dijalani, menjadikan kita kurang
selektif dalam mengkonsumsi makanan. Kali ini
Scientia Square Park (SSQPark) kembali sukses
menghadirkan Organic Weekend Market.

Organic Weekend Market kali ini menjadi
kegiatan kuliner sehat yang kedua dan berlangsung
mulai dari hari Jumat, 26 Januari hinga 28 Januari 2018
di Garden Walk. Mirip dengan Organic Weekend
Market sebelumnya ada rangkaian acara seperti
Food Bazaar, Organic Bazaar dan Live Music
Peformance. Namun ada beberapa acara spesial
yang menjadikan Organic Weekend Market kali ini
lebih sukses, yaitu All You Can Eat Durian serta
Yoga & Zumba Party “Green Dress Code”.

KUlinEr SEHAT Di
orGAniC wEEKEnD MArKET
12

SMSBLAST MAgAzine - Februari 2018

Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine

13

last event

Makanan dan sayuran segar yang
ditampilkan dalam bazaar kali ini mampu
menarik perhatian para pengunjung SSQPark.
Tak segan-segan banyak pengunjung yang
memborong sayuran Organik dan buahbuahan segar. Tidak hanya itu, anak-anak yang
datang bersama orang tuanya juga terlihat
menikmati bazaar, karena ada banyak pilihan
makanan yang di gemari anak-anak pada
bazaar kali ini. Ada juga tanaman Kokedama
yang dijual di Organic Weekend Market.
Organic Weekend Market kali ini juga
diramaikan dengan acara All You Can Eat
Durian. Pecinta durian dibuat puas dengan
makan durian sepuasnya hanya dengan
membayar Rp 70.000,-, bahkan anak-anak di
bawah 8 tahun dapat makan durian secara
gratis. All You Can Eat Durian yang dimulai
pukul 16.00 WIB ternyata mampu menarik
perhatian masyarakat yang datang dari
siang hari.
Setelah makan durian sepuasnya
dan belanja bahan makanan segar,
pengunjung juga diajak berolahraga
Zumba bersama. Sekejap area
panggung Garden Walk dibuat
berwarna hijau karena Zumba
kali ini para peserta diajak untuk
menggunakan pakaian serba hijau.
Kegiatan ini dipimpin oleh instruktur
profesional serta diiringi musik yang
menyenangkan sehingga para pengunjung
dapat mengikuti gerakan dengan lincah.
Kemeriahan ini diikuti pengunjung mulai
dari anak-anak hingga lanjut usia dengan
semangat dan kompak.
Keesokan paginya pada Minggu,
28 Januari 2018 pukul 7 pagi di Garden
Walk, pengunjung dapat rileks berolahraga
dengan yoga yang diiringi musik.
Pengunjung dapat merasakan energi positif
dan ketenangan dari kegiatan ini.
Organic Weekend Market menjadi
momen weekend yang menggembirakan
sekaligus menyehatkan. Penasaran dengan
event SSQPark selanjutnya? Update terus
infonya di social media @ssqpark .

All You Can Eat Durian
14
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beauty

Perfect Choice For Make Up Junkie
It’s the one and only Innisfree!

I

nnisfree merupakan produk
perawatan kulit dan makeup yang
berasal dari Korea Selatan. Brand
yang mulai berdiri sejak tahun 2000
dibawah grup Amore Pacific ini adalah
brand kosmetik asli Korea Selatan
pertama yang menggunakan produk
berbahan dasar alami. Dibanding
dengan merek kosmetik lainnya,
Innisfree cenderung lebih ringan
digunakan dan cocok hampir pada
semua jenis kulit.
Innisfree berkomitmen untuk
menyediakan kecantikan alami, maka
dari itu Innisfree mempersembahkan
seluruh manfaat alam dari pulau Jeju,
serta menggunakan kemasan yang
ramah lingkungan. Packaging Innisfree
yang handy juga dapat menemani Anda
yang gemar travelling. Produk Innisfree
juga memiliki aroma yang lembut dan
tidak menyengat, serta memberikan
ketenangan saat di gunakan.

Beberapa produknya bahkan
menjadi best selling dan diakui
sebagai bagian dari produk Innisfree
yang bagus, diantaranya The Green
Tea Seed Serum, It’s Real Squeeze
Mask Series, Super Volcanic Pore
Clay Mask, No Sebum Mineral
Powder, dan Long Wear Cushion.
Buat kalian pecinta make up dan
skincare, tentunya Innisfree tidak
boleh terlewat untuk dicoba! Ingin
mencari produk terbaru Innisfree?
Yuk, datang ke Summarecon
Mal Serpong Lantai Dasar !
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Fashion review

inspirasi
Mix & MATCH

Cheongsam
Style
B

ulan Januari telah berakhir,
menandakan persiapan
untuk menyambut tahun
baru Imlek yang jatuh pada
16 Februari 2018. Bagaimana
persiapan style Anda untuk
menyambut Imlek tahun ini?
Biasanya Imlek identik
dengan warna merah begitu
pula dengan Cheongsam.
Warna merah dianggap sebagai
warna keberuntungan, tapi
saat ini perkembangan dunia
fashion semakin pesat, Anda
bisa bereksperimen dengan
Cheongsam berbagai warna
dan model.

Berikut tips mix and match
Cheongsam untuk mewarnai
style Anda saat bertamu ke rumah
kerabat ataupun sanak saudara ,
mari simak beberapa tips
dibawah ini!

1

CHEonGSAM MoDErn
DEnGAn roK SPAn bATiK

Jika pada tahun baru Imlek tahun
ini Anda ingin tampil dengan outfit
yang memiliki sentuhan nusantara,
tentu saja pilihan yang tepat adalah
memadukan atasan Cheongsam
dengan rok batik. Namun, karena
Cheongsam memiliki model khas
yang fit di badan, maka Anda juga
harus memadukannya dengan
rok span agar terlihat balance
dan cantik.

2

ATASAn CHEonGSAM
yAnG bErwArnA SAMA
DEnGAn bAwAHAn KUloT

Selanjutnya adalah memadukan
atasan Cheongsam yang warnanya
sama atau identik dengan kulot
sebagai bawahan outfit kali ini
supaya terlihat seperti 2 pieces
yang saat ini sedang nge-trend di
kalangan anak muda.

18
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SEE THROUGH CHEonGSAM
DEnGAn JEAnS

Coba padukan Cheongsam see trough
yang berwarna pastel dengan jeans
berwarna putih, Cheongsam see trough
akan terkesan lembut dan feminim
kemudian ketika anda memadukannya
dengan jeans outfit akan seimbang
dengan menambahkan unsur boyish dari
celana jeans tersebut.

4

DrESS CHEonGSAM
DEnGAn SNEAKERS

Saat ini tidak jarang kita temukan
masyarakat dari beragam usia mulai dari
balita, anak muda hingga orang tua lebih
senang menggunakan sneakers di dalam
kesempatan apapun karena lebih nyaman
dan cocok digunakan dengan baju apa
saja termasuk dengan Cheongsam.
Gimana tips untuk mix and match
Cheongsam diatas? Menarik bukan?
Satu tips lagi ya, busana Cheongsam
memiliki kerah yang tinggi maka dari
itu hindari pemakaian aksesoris seperti
kalung yang berlebihan, ya. Jika ingin
memakai aksesoris, sebaiknya pakai
gelang, cincin atau mungkin kamu bisa
memakai headpiece dan tambahkan
clutch dengan warna gold/metalic.

Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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Fashion

“I wish
a good fortune
for someone
as special as you.”
Sagoo Kitchen
Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong

– Jennifer Jelu,
Fashion Enthusiasts

LIE

Shirt by NAIL
Pants by STAR
Department
Store.
ILONA

Red Sheer Dress
by PINK
SUGAR

Sagoo Kitchen
Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong

“A new year stands before us, like
a chapter in a book, waiting to be written.”

Shirt and Pants by
STAR Department Store
Jacket by NAIL

– Lau Onn Ju, Writer
Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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Fashion

“A warm smile is
the universal language
of happiness”.
– Hokka Sanguo, Novelist

Atrium Forum
Summarecon Mal Serpong
LIE

Shirt and Pants by
HAMMER
ILONA

Cocktail Dress by
PINK SUGAR

Sagoo Kitchen
Downtown Walk
Summarecon Mal Serpong
Blue Jacquard
Dress by STAR
Department
Store

22
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“We are most alive
when we’re in love.”
– John Updike, Novelist

Fashion

LIE

Shirt and Pants by
NAIL
ILONA

Atrium Forum
Summarecon Mal
Serpong

Cheongsam Velvet
Dress by
STAR
Department
Store

“Good luck, good health,
good cheer and
happy Chinese new year.“
– Ceng Tjan, Writer

Models: lie & ilona; Photographer: Ely ricardo; Stylist: Safina Maulida; Make Up Artist: Patricia Visser.

Fashion

“You are Never too old
to set another goal
for a new dream.”

Atrium Forum
Summarecon Mal
Serpong
Batik Cheongsam
Pearl Sweater,
and Pleated
Culottes by STAR
Department
Store

– CS Lewis, Writer

Atrium Forum
Summarecon Mal
Serpong
Shirt by by STAR
Department Store
Jacket and Pants by
HAMMER

“Always welcome
a new beginning with
a new spirit, a smile on your
face, love on your heart and
good thoughts in your mind.”
– Rachel Zoe, Fashion Designer

26

SMSBLAST MAgAzine - Februari 2018

taste the Food
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Menu andalan Sukiya yang banyak digem
yang
l”
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o
Toky
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adalah “Gyudon
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merupakan perpaduan lezat irisan dagin
kaldu
kuah
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masa
di
yang lembut dan
khas
yang manis, serta di sajikan di atas nasi
irkan
ghad
men
juga
a
Sukiy
jepang. Selain itu,
on,
toping lain seperti Triple Cheese Gyud
on,
Gyud
Egg
d
Boile
Half
Veggies Gyudon,
dan
Mushroom Gyudon ( Sedik it Peda s)
a juga
lainnya. Tidak hanya Gyudon, Sukiy

memiliki menu olahan dari ayam.
Si kecil juga dapat menikmati kelez atan
agai
Sukiya dengan menu Kids Meal berb
a juga
Sukiy
,
gkap
pelen
gai
Seba
rasa.
pilihan
untuk
menyediakan side dish pilihan terbaik
melengkapi kenik matan Rice Bowl.
i cita
Nah, bagi Anda yang ingin mencicip
ung
langs
ng
data
o,
Toky
dari
nal
rasa origi
di
ke gerai Sukiya rice Bowls & Noodle
2!
ai
Lant
ong
Serp
Mal
con
Summare

K

uliner Jepang yang memiliki cita rasa yang khas semakin mudah diterima lidah masyarakat Indonesia. Jenis makanan
seperti Rice Bowl dan Ramen sudah banyak ditemui di Indonesia, bahkan telah banyak dimodifikasi. Namun, untuk
masalah keaslian rasa, nama Sukiya Rice Bowls & Noodle tentunya sudah tidak asing lagi bagi pecinta kuliner.
Dengan lebih dari 2000 gerai yang tersebar di dunia, Sukiya terus berinovasi dalam menyajikan olahan terbaiknya.
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taste the Food

Celebrate
Your Special Moment
With ColD

STonE

M

asih bingung mencari bingkisan untuk sahabat
dan keluarga di perayaan tahun baru Imlek dan
Valentine? Untuk menyambut hari spesial,
Cold Stone Creamery menghadirkan menu baru yaitu
4 New Seasonal Ice Cream Cake.
Sebanyak 1 jenis Valentine ice cream cakes dan
3 jenis Lunar New Year ice cream cakes dapat dipilih untuk
mempermanis hari spesial Anda. Sweet Berry Cake yang
berbentuk hati dan dibuat dari lapisan Red Velvet dengan
Fudge Truffle, krim manis ice cream, dan selai stroberi
yang dilapisi oleh Romantic Pink Glazed plus taburan Heart
Marshmallow di atasnya akan memberikan pengalaman
berbeda untuk momen Valentine Anda.
Perayaan Tahun Baru Imlek yang selalu identik dengan
lampion yang berwarna merah dan emas menjadi inspirasi
kreasi ice cream cake dari Cold Stone yaitu BlueberryLaced Vanilla yang terbuat dari sweet ice cream dengan
blueberries, dan dilapisi dengan parutan coklat serta dilapisi
gula dengan dihias lampion. Terdapat pilihan Tropical Fruits
yang dikreasikan dari sweet cream
serta ice cream dengan warna
kuning dari mangga dan limpahan
Dazzling Yellow Glazed, potongan
peach, buah blueberry, dilapisi
White Chocolate Frosting yang
membuat tampilah lebih menawan.
Bagi pecinta cokelat, Double
Chocolate Layered mungkin akan
menjadi favorit karena terbuat
dari chocolate ice cream dengan parutan chocolate yang
kemudian dilapisi oleh Rich Fudge Ganache, dengan topping
buah-buahan segar, stroberi, peach, dan juga sunkis yang
menjadikan ice cream cake ini terlihat fancy.
Penasaran untuk mempercantik hari spesial Anda? Yuk
datang segera ke gerai Cold Stone Creamery di Downtown
Walk Summarecon Mal Serpong!

30
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Family inFo

YUK, AJARI SI KECIL

CARA MENGELOLA

AnG PAo

D

alam merayakan Imlek,
banyak sekali tradisi yang
dijalankan secara turuntemurun, salah satunya memberi
Ang Pao, si amplop merah berisi
sejumlah uang sebagai hadiah
Tahun Baru Imlek. Ang Pao
diberikan kepada anak-anak dan
kaum muda yang masih lajang dari
orang dewasa yang sudah menikah
serta telah bekerja. Tradisi ini
menjadi kegiatan menggembirakan
bagi anak-anak walaupun mereka
belum mengerti bagaimana cara
menggunakan Ang Pao tersebut
dengan efektif. Kira-kira bagaimana
cara mengelola Ang Pao yang
mudah dimengerti oleh anak-anak?
Mari disimak tips-tips berikut ini :

KEDUA, belajar menabung
menjadi hal yang penting untuk
diperkenalkan kepada anakanak sehingga mereka akan
semakin paham dan bijak dalam
mengelola keuangan mereka di
masa mendatang. Menabung bisa
dengan celengan atau membuka
tabungan khusus anak-anak
yang dilengkapi dengan berbagai
gambar menarik.

KETIGA, membeli barang
keinginan mereka. Biarlah anakanak membeli barang kesukaan
mereka dengan cara mebuat
list tiga besar barang yang paling
diinginkan. Dengan begitu, anakanak akan belajar untuk lebih
selektif dalam menggunakan
uang serta bekerja keras untuk
mendapatkan apa yang mereka
inginkan sejak lama.
Tradisi Ang Pao dapat menjadi
ruang bagi anak-anak untuk
belajar tentang hal baru. Selain
kegembiraan menyambut Tahun
Baru Imlek, anak-anak akan belajar
untuk berbagi kebahagiaan mereka
kepada orang lain dan berbuat baik
lebih banyak di tahun ini. Setelah
menerima, jangan lupa mengelola
dan menggunakan Ang Pao dengan
bijak ya.
Selamat Tahun Baru Imlek
2569, Gong Xi Fa Cai, Ang Pao Lai!

PERTAMA, mengajarkan cara
berdonasi kepada orang-orang yang
kurang mampu dan membutuhkan.
Kebiasaan memberikan donasi
atau sumbangan perlu diajarkan
kepada anak-anak sejak dini,
dengan menyisihkan sebagaian
hasil Ang Pao yang diterima untuk
didonasikan kepada sesama agar
anak-anak memiliki rasa peduli
dan menghargai.
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let’s workout

B

iasanya olahraga identik dengan iringan musik atau
teman yang sama-sama ingin memiliki tubuh yang
lebih bugar. Kali ini, SMSBlast akan membahas cara
berolahraga yang lebih menarik untuk Anda para pemilik
hewan. Tanyakan pada pemilik hewan, mereka pasti akan
setuju bahwa binatang peliharaan mereka adalah teman
yang baik untuk diajak berolahraga bersama. Para pemilik
hewan pasti memahami bahwa peliharaannya perlu juga
untuk ber-olahraga. Daripada hanya membawa hewan
peliharaan Anda untuk berjalan-jalan, mengapa tidak
sekalian berolahraga bersama?
Menghabiskan waktu dengan hewan kesayangan
juga sejak lama diakui menjadi mood booster
yang efektif untuk menurunkan stres.
Bahkan, efek rasa tenang setelah bermainmain dengan hewan peliharaan dinilai
lebih tinggi dibanding saat menghabiskan
waktu dengan teman. Sebuah penelitian
yang dilakukan oleh tim dari National
Research Study menemukan bahwa hewan
peliharaan berkaki empat seperti anjing
atau kucing yang obesitas juga beresiko
menderita penyakit seperti halnya manusia.
Kegemukan pada hewan peliharaan
ini salah satunya karena mereka kurang
bergerak.

leash
your Fitness!
its your pet’s day out
34
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Karena itulah tak ada salahnya jika mulai saat
ini Anda mengagendakan olahraga bersama
hewan kesayangan. Selain menyehatkan, kegiatan
tersebut juga membuat Anda lebih semangat.
Jika bingung kemana ingin berolahraga bersama
hewan kesayangan datang saja ke Petopia di
Scientia Square Park!!
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close up

ERNEST

PRAKASA
S

alah satu talenta muda
dalam negeri keturunan
Tionghoa-Indonesia yang turut
menyambut tahun baru Imlek dan
sudah tidak asing lagi namanya di
kancah dunia perkomikaan yaitu
Ernest Prakasa. Seperti apa sih
Ernest dimata masyarakat?
Seniman asal Indonesia yang
lahir di Jakarta pada 29 Januari 1982,
merintis karirnya dengan bekerja
di salah satu perusahaan rekaman
dan menjadi seorang penyiar radio.
Tahun 2011, Ernest beralih pada
dunia komedi dengan mengikuti
ajang Stand Up Comedy Indonesia
(SUCI) dan berhasil meraih
peringkat ketiga. Ernest kemudian
melanjutkan profesinya sebagai
komedian secara full-time. Bahkan
Ernest menjadi komedian pertama
yang melakukan tur komedi
tunggal serta dianggap sebagai
salah satu perintis budaya komedi
tunggal di Indonesia. Ernest juga
menjadi salah satu founder di
komunitas Stand Up Indo bersama
Radit, Ryan, Panji, dan Isman.
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Komika Muda Penuh Talenta
Selain sebagai komedian, Ernest
juga melebarkan sayap karirnya
dengan menjadi seorang penulis dan
menghasilkan beberapa karya . Pria
kelahiran 1982 ini sudah terjun ke dunia
akting dengan membintangi berbagai
film. Tidak hanya menjadi pemeran,
Ernest turut serta memproduseri,
menulis skenario, dan menjadi
sutradara dalam film yang ia kerjakan,
seperti film Ngenest The Movie (2015),
Cek Toko Sebelah (2016), The Underdogs
(2017), dan Susah Sinyal (2017).
Meski karir dalam dunia perfilman
tergolong baru, Ernest berhasil
membuktikan kemampuannya lewat
film-film buatannya. Hasil karya Ernest
sangat diapresiasi oleh masyarakat
Indonesia dan pengamat perfilman.
Prestasi demi prestasi terus diraih oleh
Ernest, antara lain penghargaan sebagai
Penulis Skenario Terbaik di Indonesia
Box Office Movie 2016, Piala Citra
untuk kategori Penulis Skenario Asli
Terbaik pada Festival Film Indonesia
(FFI) 2017, dinobatkan menjadi
Best Director dalam segmen JAFF Indonesia Screen Awards pada gelaran
12th Jogja-Netpac Asian Film Festival,
serta film Cek Toko Sebelah yang banjir
pujian dan prestasi karena dinobatkan
dalam sembilan nominasi di FFI 2017
serta menembus angka 2.642.957
penonton. Film Susah Sinyal yang baru
saja dirilis Desember 2017 juga telah
menembus angka 2 juta penonton.
Sebagai seorang suami dari Meira
Anastasia dan ayah dari dua buah
hatinya, Sky dan Snow, Ernest berhasil
membuktikan keberhasilannya sebagai
salah satu seniman Indonesia yang
mampu menciptakan karya kreatif dan
inovatif namun tidak menghilangkan
esensi serta norma-norma yang dimiliki
oleh negara Indonesia.
Jadi, selamat berkarya dan lebih
produktif di Tahun Baru Imlek 2018.
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box oFFice

blACK PAnTHEr
Sutradara: Ryan Coogler
Produksi: Marvel Studios,
Walt Disney Studios Motion Pictures
Pemain: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan,
Lupita Nyong’o
Black Panther merupakan film Superhero terbaru
dari Amerika. Tokoh Black Panther, sebelumnya
pernah ditampilkan dalam film Captain America:
Civil War. Setelah kematian sang ayah, T’Chaka
(John Kani) Raja dari Wakanda. T’Challa
(Chadwick boseman) memutuskan untuk
kembali ke rumah, pulau tersembunyi di afrika
yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan
meneruskan perjuangan sang Ayah menjadi
Raja serta melindungi keamanan Wakanda.
Ketika Wakanda berada dalam ancaman musuh
berbahaya yang ingin mengambil alih, Black
Panther berusaha membuktikan diri sebagai Raja
sejati Wakanda dengan kekuatan yang dimilikinya.

EiFFEl... i’M in loVE 2
Sutradara: Rizal Mantovani
Produksi: Soraya Intercine Films
Pemain: Samuel Rizal, Shandy Aulia, Tommy Kurniawan,
Saphira Indah, Helmy Yahya
Eiffel... I’m in Love 2 merupakan film sekuel dari Eiffel I’m
in Love, film ini tak diangkat dari novel laris berjudul sama
karya Rachmania Arunita seperti pada film prekuelnya.
Setelah14 tahun berlalu, Tita (Shandy Aulia) yang dulunya
duduk di kelas 1 SMA saat ini sudah tumbuh menjadi
seorang wanita dewasa. Selama 14 tahun pula, Tita dan
Adit (Samuel rizal) menjalani LDR. Sampai suatu hari
Tita mulai gelisah karena Adit tidak kunjung melamarnya,
sementara kedua sahabat Tita, Nanda dan Uni, sudah
menikah. Akankah hubungan Tita dan Adit berakhir di
pelaminan? Atau mereka tidak ditakdirkan untuk bersama?

PETEr rAbbiT
Sutradara: Will Gluck
Produksi: Columbia Pictures, Sony Pictures Animation
Pemain: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill,
Film ini mengisahkan tentang perseteruan antara seekor
kelinci cerdas dan luar biasa bernama Peter Rabbit (James
Corden) dengan seorang petani yang bernama Tuan
McGregor (Domhnall Gleeson). Pada awalnya kehidupan
Peter si kelinci sangat bahagia dan sejahtera, karena ia
dengan mudahnya mendapatkan makanan di kebun milik
tetangga. Sampai suatu hari datangnya pemilik kebun
tersebut, Tuan McGregor yang sangat terganggu akibat
ulah Peter dan teman-temannya tersebut. Tuan McGregor
menggunakan segala cara untuk mengusir Peter dan temantemannya. Dapatkah Peter untuk tetap tinggal di kebun
tersebut yang sudah menjadi rumahnya?

bAyi GAib: bAyi TUMbAl bAyi MATi
Sutradara: Rizal Mantovani
Produksi: MD Pictures, Dee Company
Pemeran: Rianti Cartwright, Ashraf Sinclair, Mario
Lawalata, Fadika Royandi, Dorman Borisman
Kebahagiaan Rafa (Ashraf Sinclair) sebagai kontraktor
sukses, nyaris lengkap saat istrinya, Farah (rianti Cartwright)
mengabarkan kehamilannya setelah penantian 2 tahun. Hal
ini semakin memicu kedengkian Ronald (Fadika royandi),
saingan Rafa, yang menghalalkan segala cara untuk membuat
Rafa menderita. Namun kebahagiaan Rafa dan Farah berangsur
berubah menjadi petaka. Berawal dari proses kehamilan dan
kelahiran yang tidak wajar, hingga gangguan-gangguan gaib di
rumah. Rafa mencari sumbernya dan ternyata berhubungan
dengan bayi yang dikandung oleh Farah. Rafa akan melakukan
segala cara untuk melindungi istri yang sangat ia sayangi dan
juga ingin tetap mempertahankan bayi mereka.

Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine

39

book store

music

‹PERFECT
1

‹LEMONADE
3

2

4

BEST PART

BECAUSE OF YOU

Ed Sheeren

Jeremy Passion

Daniel Caesar Ft. H.E.R

10
SWEET TALK

Sheryl Ft. Rizky Febrian &
Chandra Liow

9
MELAWAN DUNIA

PLAY
LIST
VAlEnTinE
DAy 2018

RAN Ft. Yura Yunita

Keith Martin

Valentine day sangat identik dengan mereka yang memiliki
pasangan dan ingin menujukkan rasa kasih sayangnya
dengan mengucapkan kata cinta atau memberi sebuah
kejutan berupa hadiah terbaik. Musik merupakan salah
satu cara untuk mengekspresikan ungkapan perasaan
sayang, terutama pada hari Valentine. Berikut daftar lagu
yang paling cocok untuk menemani kebersamaan Anda
dengan sang kekasih di hari kasih sayang tahun ini.

7

5

BUKAN SEKEDAR
KATA

MARRY YOUR
DAUGHTER

8

‹BUKTI
6

The Overtunes

Brian McKnight

RINDU SENDIRI
Iqbal Ramadhan

GAUn HiTAM iDAMAn
Penulis: Tatiana Vidi
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Fashion menjadi hal yang tidak bisa lepas dari
kehidupan, khususnya bagi wanita. Apapun
penampilannya akan disesuaikan dengan jenis kegiatan
dan suasana hati. Seringkali untuk berpergian,
khususnya ke pesta atau acara formal, dibutuhkan
dana yang cukup besar untuk membeli pakaian yang
cocok dan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan tidak
jarang jenis pakaian seperti gaun yang sudah kita
beli ternyata tidak sesuai dengan keinginan sehingga
menurunkan kepercayaan diri.
Salah satu solusi untuk mengatasi ketakutan dan
kekecewaan Anda dalam mempersiapkan gaun
untuk berpesta atau acara formal adalah membuat
gaun sendiri. Dengan panduan teknik dan pola
pembuatan gaun di dalam buku ini, akan membantu
Anda mewujudkan aneka model gaun berwarna
hitam cantik, trendi, penuh gaya, dan up to date serta
menginspirasi bagi semua orang yang hobi dan ingin
belajar menjahit.
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CrEATiVE TEACHinG:
MEnGAJAr MEnGiKUTi
KEMAUAn oTAK
Penulis: Robert Bala
Penerbit: Gramedia Widiasarana Indonesia
Mengajar anak-anak merupakan kegiatan yang
menyenangkan. Melihat mereka bersemangat
dan gembira pergi ke sekolah untuk belajar,
bertemu teman-teman, bermain serta menemukan
petualangan baru. Tidak mudah menyesuaikan cara
mengajar dengan pola pikir anak-anak. Buku ini
dapat membantu Anda untuk menggali kreativitas
serta metode mengajar yang lebih menarik karena
kreativitas yang digagas mengikuti pola kerja otak
sehingga cara ini dapat menjadi salah satu solusi
untuk membuat kegiatan belajar mengajar lebih
menyenangkan.

Virgoun

DUET MUSiSi PEnGUASA
Tangga lagu billboard
END GAME

Taylor Swift Ft. Ed Sheeran & Future
Setelah merilis full album keenamnya yang bertajuk
Reputation pada November 2017, Taylor Swift kembali
dengan lagu terbarunya yang berjudul ‘End Game’. Lagu
yang merupakan kolaborasinya dengan Ed Sheeran dan
rapper ternama Future bercerita tentang cinta abadi.
Ed Sheeran yang lagunya sudah menumpas habis tangga
billboard nomer 1 selama 6 minggu berturut turut
ditambah Tay sapaan akrab dari Taylor Swift sebagai
pelantun “Look What You Make Me Do” yang berada
di hits Billboard selama 4 minggu, maka tidak diragukan
lagi kolaborasi mereka berdua akan menguasai
tangga Billboard Internasional. Video klip dari lagu ini
diambil di tiga kota yakni Miami, Tokyo, dan London
yang menggambarkan keseruan Tay bersama kawankawannya di tiga kota tersebut.
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on stage

P

etra Joshua Sihombing atau yang lebih
di kenal dengan nama Petra Shombing
merupakan musisi dari Indonesia yang
lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 1992.
Bakat bermusik Petra Sihombing sudah terlihat
sejak ia berusia 3 tahun. Besar di keluarga
yang mencintai musik. ia pun tumbuh dengan
kemampuan olah vokal yang sangat baik.
Bakat seninya menurun dari sang ayah Franky
Sihombing yang merupakan penyanyi dan musisi
gospel Tanah Air. Dukungan keluarga membuat
Petra menghasilkan album dengan lagu dan
aransemen ciptaan sendiri. Lagu-lagu tersebut
merupakan kumpulan lagu yang diciptakan
petra sejak 15 tahun. Ia menyebarkan albumnya
secara indie sebab tidak ada perusahaan label
mayor yang menerima. Petra pun sukses dalam
penjualan albumnya secara indie. Salah satu lagu
populernya yang berjudul Cinta Tak KemanaMana. Selain bermusik, pria yang berkuliah di
Institut Musik Indonesia (IMI) jurusan Komposisi
Musik ini juga terjun ke dunia akting film layar
lebar. Penampilan pertama Petra Sihombing
dapat disaksikan dalam film Love in Perth di
tahun 2010.
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Kharism
Petra Sihombing memiliki olah vokal
yang sangat baik. Tidak hanya bernyanyi,
pria yang akrab disapa Petra ini juga pandai
memainkan alat musik gitar dan piano
yang menjadi keunikan lain bagi dirinya di
bandingkan dengan musisi tanah air lainnya.
Semenjak tahun 2017 lalu, Petra Sihombing
lewat single Nirmala ingin merubah konsep
musik dan audio visual menjadi lebih jujur,
menjadi lebih dirinya sendiri. Kedepannya
Petra akan lebih berfokus menciptakan
lagu-lagu kreasi dengan konsep yang lebih
mencirikan kemampuan khas yang ia miliki.
Saat ini Petra masih disibukan dari
satu panggung ke panggung lainnya, ia pun
menjadi salah satu pengisi acara pada event
Java Jazz On The Move yang diselenggarkan
di Summarecon Mal Serpong pada tanggal
10 Februari 2018.
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splash blash

community

S

udah pasti tidak mudah untuk menjadi
manajer sebuah klub besar seperti Real
Madrid. Bahkan untuk seorang Zinedine
Zidane, yang mulai bergabung dengan Los
Blancos di pertengahan musim 2015-2016.
Menggantikan Rafa Benitez, awalnya
kinerja Zidane dipertanyakan, apalagi melihat
karir melatihnya di Real Madrid Castilla
(tim junior Real Madrid) yang tidak begitu
mengesankan. Namun, tidak butuh waktu
lama baginya untuk membungkam kritikkritik dari para praktisi sepak bola, saat itu ia
langsung memenangkan La Undécima (gelar
Liga Champions ke-11 bagi Real Madrid) dan
berada di peringkat kedua La Liga, satu poin
di bawah Barcelona. Sebuah pencapaian yang
luar biasa mengingat ia mengambil alih klub
di pertengahan musim, Januari 2016.
Musim 2016-2017, Real Madrid sukses
berat dengan gelar La Liga, La Duodécima
(gelar Liga Champions ke-12), Piala Dunia
Antarklub FIFA 2016, dan Piala Super UEFA
2016. Namun itu semua seakan terlupakan,
menyusul performa Real Madrid yang
kian memburuk di musim ini setelah
kekalahannya melawan Leganes. Kira-kira
bagaimana kelanjutan nasib Zidane di Los
Blancos ya?

Perjalanan Sang legenda

ZiDAnE di real Madrid
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ASPErTinA

lebih Dari
Sekedar
Perkumpulan

T

ahun Baru Imlek menjadi perayaan spesial bagi etnis
Tionghoa yang telah tersebar di seluruh penjuru
dunia. Perantauan yang mereka jalani dengan
berbagai tujuan tidak meluputkan semangat mereka untuk
merayakan Tahun Baru Imlek di tempat perantauan.
Walaupun terpisah satu sama lain, etnis Tionghoa memiliki
perkumpulan untuk menjadi ruang interaksi dan terhubung
dengan satu sama lain, salah satunya yang terdapat di
Indonesia, yaitu Aspertina.
ASPERTINA atau Asosiasi Peranakan Tionghoa
Indonesia merupakan sebuah lembaga nirlaba yang
bergerak di bidang seni dan budaya berbasis di Jakarta
sejak 28 Oktober 2011, Aspertina mempunyai visi :
Pelestarian Seni dan Budaya Peranakan Tionghoa
di Indonesia. Bukan hanya sekedar untuk berkumpul,
namun Aspertina menjadi ruang bagi para etnis kaum
Tionghoa Indonesia untuk saling mengingatkan,
melestarikan, dan memperkenalkan segala macam seni
kebudayaan Peranakan Tionghoa guna berpartisipasi
dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama anak
bangsa. Aspertina senantiasa saling menghubungkan
kaum Tionghoa yang tersebar di seluruh Indonesia
dengan program kerja utama yaitu Pertemuan Komunitas
Peranakan Tionghoa (KPTI) dengan agenda pembahasan
yang beragam, mulai dari peresmian dan pemilihan
kepengurusan, hingga pembuatan event besar yang
diselenggarakan di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari
pameran lukisan, fashion show, sampai perayaan Tahun
Baru Imlek dengan berbagai tema serta penampilan
menarik khas budaya Tionghoa.
Selain secara langsung, Aspertina juga aktif dalam
memperbaharui informasi tentang asosiasi mereka
melalui platform digital seperti website, Facebook, Twitter,
Youtube dan Instagram. Tertarik untuk berpartisipasi dalam
melestarikan seni budaya Tionghoa di Indonesia? Anda bisa
langsung datang ke Sekretariat Aspertina.
EightyEight@Kasablanka Building Floor 32nd Unit A
Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta,
http://www.aspertina.org/.
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travelers
Klenteng Kwan Sing Bio, Tuban,
Jawa Timur

Deretan
ViHArA dan
KlEnTEnG
Tercantik di Nusantara
Akulturasi budaya serta keragaman agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia
menjadikan negara ini memiliki berbagai bangunan ibadah—termasuk Vihara dan
Klenteng yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga memiliki
nilai budaya dan arsitektur yang indah. Tidak sedikit di antaranya yang dijadikan
sebagai ikon kota maupun tempat tujuan berwisata bagi turis lokal maupun
mancanegara. Inilah lima Vihara dan Klenteng dengan bangunan yang cantik yang
dimiliki oleh Indonesia.

KlEnTEnG KwAn
SinG bio, TUbAn,
JAwA TiMUr
Tidak hanya mendapat julukan sebagai
klenteng yang terindah, klenteng yang
dibangun di abad ke-18 ini juga menjadi
klenteng terbesar di Asia Tenggara
dengan luas 4 hektar. Klenteng ini
menjadi satu-satunya klenteng di
Indonesia yang letaknya menghadap ke
laut, serta menjadikan kepiting sebagai
lambang di pintu masuknya, sedangkan
klenteng pada umumnya menggunakan
naga sebagai lambangnya.
Lalu mengapa kepiting? Konon
katanya, hiasan kepiting yang seolah
menjadi simbol dari klenteng ini
berkaitan dengan sejarah berdirinya
Kwan Sing Bio. Dulu, lokasi Kwan Sing
Bio merupakan daerah tambak di mana
kepiting banyak hidup dan berkembang
biak di sana. Selain itu, kepiting juga
dipercaya dapat melindungi bangunan
klenteng serta umatnya dari pengaruh
jahat bahkan dapat mengusirnya. Kwan
Sing Bio merupakan tempat beribadah
bagi penganut Tri Dharma, yakni
Buddha, Kong Hu Cu dan Tao. Dewa
utama yang disembah yakni Dewa
Kwan Kong.

Vihara Surga Neraka, Singkawang

ViHArA SUrGA nErAKA,
SinGKAwAnG
Di Kota Seribu Kuil, Singkawang, terdapat
Vihara tertinggi di Kalimantan Barat. Letaknya
sekitar 12 km dari pusat kota Singkawang,
tepatnya di punggung Gunung Passi. Vihara
bagi umat beragam Taoisme ini diberi nama
Surga Neraka karena memiliki banyak patung
Dewa yang ada di Surga maupun Neraka. Jika
di Vihara lain umatnya diperbolehkan untuk
menggunakan alas kaki, namun di Vihara
ini mereka perlu melepaskan alas kaki dan
mencuci kaki di anak tangga paling bawah
sebelum naik ke bangunan tertingginya.
Bangunan paling tinggi dari Vihara Surga
dan Neraka ini pun memiliki rupa yang indah.
Adanya relief naga pada dinding-dindingnya,
tata ruangan yang sangat terawat dan rapi,
serta dapat melihat pemandangan kota
Singkawang yang sangat menawan.
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travelers
Vihara Hok Tjing Rio,
Palembang

KlEnTEnG SAM Poo
KonG, SEMArAnG
Kawasan Vihara ini membuat Anda
seperti berada di negara China karena
bangunannya bernuansa merah,
dilengkapi dengan lampion hingga
pepohonan di sepanjang pintu masuk.
Dulunya, kawasan ini menjadi tempat
pendaratan pertama dan persinggahan
dari Laksamana Tiongkok bernama
Zheng He / Cheng Ho. Meskipun
Cheng Ho merupakan seorang
Muslim, hingga saat ini, Ia dianggap
salah satu Dewa oleh umat Kong Hu
Cu maupun Tao yang beribadah di
sana. Hal ini dikarenakan aliran Kong
Hu Cu dan Tao menganggap orangorang yang telah meninggal dapat
memberikan pertolongan. Karena itu,
Sam Poo Kong awalnya adalah sebuah
masjid, tapi lama kelamaan berubah
fungsi menjadi klenteng.
Halaman Vihara yang cukup luas
juga dapat dijadikan sebagai lokasi
untuk mengadakan atraksi-atraksi
kesenian seperti barongsai, arakarakkan, bazaar atau lainnya, yang
berhubungan dengan budaya China
maupun Cheng Ho. Hal ini juga yang
menjadi daya tarik tersendiri bagi
Sam Poo Kong untuk turis baik lokal
maupun mancanegara.
Klenteng Sanggar Agung, Surabaya

ViHArA HoK TJinG rio,
PAlEMbAnG
Selain berkunjung ke jembatan
Ampera, Anda juga dapat singgah
di Vihara yang terletak di pulau
Kemaro, di tengah-tengah sungai
Musi. Vihara yang sering disebutsebut mirip seperti Vihara Sun Moon
Lake, Taiwan ini berbentuk pagoda
dengan 9 lantai. Eksterior bangunan
ini sangat cantik dan juga di dekatnya
terdapat pohon cinta. Pohon tersebut
merupakan sebuah legenda cerita
putri Raja Siti Fatimah dan saudagar
Tiong Hoa, Tan Bun An, pada zaman
Kerajaan Palembang. Pohon yang lebih
rendah dari pohon-pohon lainnya
ini merupakan bukti cinta dari Tan
Bun An dan Siti Fatimah. Katanya,
bila Anda mengukir nama pasangan
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di pohon cinta tersebut, Anda dapat berjodoh
dengannya. Untuk mengunjungi Vihara tersebut,
Anda dapat naik perahu getek maupun speed boat
dari Dermaga Benteng Kuto Besak dengan waktu
tempuh 15 menit. Sesampainya, Anda langsung
disambut oleh gerbang berwarna merah untuk
memasuki kawasan Vihara tersebut. Selain pagoda
dan pohon cinta, di kawasan itu juga terdapat
sebuah patung Buddha emas.

KlEnTEnG SAnGGAr AGUnG,
SUrAbAyA

Klenteng Sam Poo Kong, Semarang

Ciri khas dari Klenteng yang terletak di Jalan Pantai
Ria Kenjeran, Surabaya ini ialah patung Dewi
Kwan Im setinggi 20 meter yang terletak di tepi
laut. Menurut cerita, pembuatan patung tersebut
dikarenakan seorang karyawan Klenteng melihat
wanita berjubah putih berjalan di atas air di malam
hari. Dipercayai bahwa wanita tersebut merupakan
penampakkan dari Dewi Kwan Im. Kemudian,

Klenteng ini sendiri didirikan oleh keluarga Soetjiadi
Yudhi dan diresmikan pada hari raya Imlek di tahun
1999. Tujuan pembangunannya selain sebagai
tempat beribadah bagi umat pemeluk Tridharma
juga menjadi salah satu ikon dari kota Surabaya.
Klenteng ini dipersembahkan kepada Nan Hai
Guan Shi Yin Pu Sa atau Bodhisatwa Kwan Im
Lautan Selatan. Selain patung Dewi Kwan Im, ada
patung lain yang menjadi ikon dari klenteng ini yaitu
patung Phra Phrom, sesesosok raksasa berlapis
emas, serta patung Maha Brama She Mien Fo
(Four Face Buddha) terbesar di Indonesia terletak
di bagian belakang Klenteng ini. Bangunan dari
Klenteng ini sendiri sangatlah unik, bahkan Klenteng
Sanggar Agung juga telah mendapatkan beberapa
penghargaan dari MURI, diantaranya pemasangan
2000 lampion pada September 2002, pembuatan
patung Maha Brahma Empat Muka tertinggi dan
terbesar se-Indonesia pada November 2004, serta
konvoi kepala Barongsai terbanyak di tahun 2007.
Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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gadget

S

amsung akhirnya merilis Galaxy A8 dan A8+
di Indonesia. Berlayar Infinity Display dengan
dual kamera depan 16 Megapixel dan
8 Megapixel serta kamera belakang dengan
16 Megapixel fitur live focus dapat menghasilkan foto
yang lebih jelas dengan efek bokeh yang artistik.
Design dengan perpaduan metal dan glass
body serta layar infinity display membuat
tampilan Galaxy A8 dan A8+ lebih elegan dan
membuat tampilan menjadi lebih nyata. Hal ini
sesuai dengan jargon yang mereka tawarkan:
“Welcoming the next you”. Dimana semua inovasi
terbaru dalam smart phone di hadirkan di
Galaxy A8 dan A8+ 2018 ini.

Samsung A8 dan A8+ sendiri didukung
dengan processor octa core dan RAM 4.0 GB
untuk A8 sedangkan 6.0 GB untuk A8+, secara
memori internal A8 memiliki 32 GB dan A8+
memiliki ruang penyimpanan 64 GB. Samsung
menyematkan teknologi face recognition yang
memungkinkan pengguna dapat membuka
perangkat mereka dengan sangat mudahnya.
Selain itu Galaxy A8 dan A8+ juga di
lengkapi dengan sidik Jari dan proteksi
password. Fitur terbaru dari Samsung yaitu
bixby (asisten virtual) hadir dalam smartphone
kali ini. Samsung Galaxy A8 dan A8+ tersedia
dalam 3 pilihan warna yang ditawarkan yaitu
warna gold, orchid gray, dan black. Karena
keistimewaan dan spesifikasinya yang di
targetkan untuk para generasi milenial, kini
telah hadir dan di pasarkan dengan harga resmi
senilai Rp 6,499 juta untuk A8, sementara
A8+ dibanderol Rp 8,099 juta. Tunggu apa
lagi, langsung datang ke gerai Samsung di
lantai dasar Summarecon Mal Serpong untuk
mendapakan gadget terbaru ini dengan
berbagai kelebihan dan keistimewaannya.

APLIKASI
MONEY MANAGER
Solusi Mengelola
Keuangan Anda
MonEy loVEr
Apakah Anda ingin melacak
pengeluaran pribadi Anda langsung
dari smartphone Anda? Anda juga ingin tahu
persis berapa banyak penghasilan Anda bulan ini
atau minggu ini dan berapa banyak yang Anda
belanjakan? Atau Anda berpikir bahwa biaya
bulanan Anda tinggi dan ingin mengendalikannya
dengan mudah? Money Lover adalah aplikasi
sederhana yang memungkinkan Anda untuk
mengawasi pengeluaran dan pendapatan pribadi
dengan teratur. Aplikasi Ini memiliki grafis
sederhana namun berguna untuk membaca data
Anda dengan mudah.

ExPEnSE MAnAGEr,
MonEy TrACKEr
Aplikasi yang dapat membantu Anda
mengatur dan melacak pengeluaran harian Anda.
Expense Manager, Money Tracker dirancang
dengan tampilan sederhana namun tetap elegan,
aplikasi pelacak biaya ini akan membantu Anda
mengelola, melaporkan dan selalu mengingatkan
apa yang terjadi di dompet Anda sendiri. Alat
pengelola anggaran yang berguna untuk semua
orang yang peduli dengan pengeluaran mereka.
Aplikasi ini juga di lengkapi dengan pengingat
khusus sehingga kita tidak akan lupa untuk
membayar tagihan bulanan juga.

SAMSUnG
A8 & A8+

MonEFy MonEy MAnAGEr

“Welcoming The Next You”

G

ong Xi Fa Cai ! Xin Nian Kuai Le ! Selamat Tahun Baru
Imlek bagi Anda yang merayakan. Memberikan ataupun
menerima angpao di momen Imlek sudah menjadi
tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Namun apa
jadinya jika Anda belum dapat mengelolah uang dengan baik?
berikut beberapa referensi aplikasi pengelolah uang yang dapat
membantu Anda mengatasi masalah tersebut.
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Aplikasi ini akan mempermudah
Anda melacak semua pengeluaran yang telah di
lakukan. Cukup tambahkan transaksi baru saat
Anda membeli kopi, naik taksi, atau transaksi
yang lainnya. Itu dilakukan dalam satu klik, karena
Anda tidak perlu mengisi apapun kecuali jumlah
biaya. Membuat anda dapat melakukanya secara
cepat untuk mengetahui perincian pengeluaran
yang telah Anda lakukan.

Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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intermezzo

rakteristik
a
K SHio

AnJinG
TAnAH
Tahun 2018

D
D

&
N’T

SAAT PErAyAAn iMlEK

P

erayaan tahun baru Imlek merupakan tradisi
pergatian tahun yang dirayakan oleh masyarakat
Tinghoa untuk membersihkan hati, menyucikan
nurani, dan tekad berusaha lebih baik di tahun
mendatang. Kira-kira apa saja yang boleh atau tidak
boleh dilakukan saat merayakan Imlek yaa? Mari kita
simak ulasannya!
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: Pertama, membersihkan rumah sebelum
tahun baru, agar Anda mampu menyingkirkan
kotoran yang dianggap sebagai simbol kesialan yang
harus disingkirkan sehingga tersedia ruang untuk
menampung keberuntungan. Tapi jangan menyapu
rumah saat hari pertama tahun baru ya, karena itu
artinya mengusir keberuntungan yang sudah hadir di
rumah Anda. Kedua, menggunakan warna merah
dalam menghias rumah dan berpakaian, untuk mengusir
nian yang muncul pada tahun baru yang mengganggu
manusia karena takut dengan warna merah. Ketiga,
memberikan angpao, yang berisi sejumlah uang kertas
baru kepada anak-anak dan seseorang yang masih
lajang serta diyakini akan memperlancar rejeki di
kemudian hari.

DO

: Pertama, jangan menggunakan
benda tajam seperti gunting
dan pisau agar terhindar dari kecelakaan, kecelakaan
yang terjadi dapat menjadi ketidakberuntungan
sepanjang tahun baru. Kedua, tidak memakai baju
hitam dan putih saat merayakan tahun baru, dua warna
tersebut dianggap sebagai pertanda duka. Ketiga,
jangan menceritakan hal buruk seperti kesedihan dan
kematian, karena akan menjadi kesialan dan terjadi
hal buruk menimpa di tahun baru. Selamat merayakan
tahun baru Imlek dengan kreativitas sesuai tradisi, Xin
Nian Kuai Le!

DON’T

T

ahun Baru China, juga dikenal sebagai Tahun
Baru Imlek atau Festival Musim Semi yang
merupakan salah satu hari libur tradisional
China, dirayakan pada hari pertama bulan pertama
kalender China. Tahun 2018 merupakan tahun Anjing
Tanah, yang dimulai dari tanggal 16 Februari 2018 dan
berlangsung sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.
Unsur tanah menjadikan Anjing adalah sebagai shio
yang kerap memberi nasihat dan berkeadilan. Tanah
juga memberinya kekuatan sebagai pemikir yang luhur
dan akan patuh dengan aturan-aturan mayoritas dan
tidak pernah berkhianat pada aturan tersebut. Tahun
Anjing Tanah 2018 akan membawa kesuksesan bagi
mereka yang memiliki kemurahan hati, integritas dan
kejujuran yang tinggi.
Bagi Anda yang lahir pada Tahun Anjing
biasanya memiliki sifat independen, tulus,
setia dan tegas sesuai dengan analisis

zodiak China. Anda tidak takut akan kesulitan dalam
kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya yang unik
membuat Anda memiliki hubungan yang harmonis
dengan orang-orang di sekitar. Kekuatan yang
dimiliki dari shio Anjing yaitu gagah berani, loyal,
bertanggung jawab, pintar, dan pantang menyerah
walaupun terkadang dinilai cenderung sensitif,
konservatif, keras kepala, serta emosional.
Tahun Anjing Tanah 2018 akan menempatkan
penekanan lebih besar pada pemahaman untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
perlindungan alam. Kita semua harus menyadari
bahwa kita harus banyak bersyukur atas kekayaan
alam yang ada di negara kita, dan karenanya kita
wajib menjaga dan melindunginya dengan semangat
kerja keras serta komitmen yang serius untuk
kemajuan bersama.
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quiz

IKUTI
KUISNYA

Untuk edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (lima) orang yang beruntung untuk
memenangkan voucher belanja Summarecon Mal Serpong (SMS) masing- masing
sebesar Rp 150.000,-. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan dengan benar dan tepat.
KETEnTUAn:
1. Jawab pertanyaan dibawah ini dan kirimkan jawaban Anda melalui email ke
pr_malserpong@summarecon.com dengan format yaitu isi kolom Subjek
dengan judul subjek dibawah, sertakan data diri berupa: nama lengkap
sesuai kartu identitas, alamat, nomor telepon dan jawaban Anda.
2. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi
oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang kuis.
SUbJEK: SMSblAST lx – ForTUnE VAllEy

DAN MENANGKAN

VOUCHER
BELANJA!

bEriKUT PErTAnyAAn UnTUK EDiSi ini:
1. Sebutkan nama menu andalan dari Sukiya?
2. Sebutkan nama area baru di Scientia Square Park yang bisa digunakan untuk
berolahraga bersama hewan peliharaan?
3. Sebutkan 3 produk terlaris atau best selling dari Innisfree!
4. Apa saja karakter orang yang lahir di tahun Anjing? Sebutkan!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Maret 2018. Pemenang yang beruntung
akan diumumkan pada SMSBlast edisi Maret 2018.
* 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 SMSblast Edisi lix – Januari 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.

you’ve
got
message
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1. arin Fazria, 0852 6754 xxxx
2. shella, 0817 8839 xxx
3. putu pinandytha Bagus rinata, 0822 1008 xxxx
4. vincent wendy, 0858 3215 xxxx
5. ammelia Novita, 0857 7191 xxxx

Hai Redaksi SMSBlast,
Nama Saya fadli, saya tinggal di Alam Sutera. Jarak
rumah yang cukup dekat dengan Summarecon Mal
Serpong membuat saya tidak pernah bosan untuk
berkunjung ke mall yang satu ini, ditambah lagi pilihan
untuk kuliner begitu dimanjakan bagi pengunjungnya,
seperti Food Tempatation, SOUQ, dan Salsa Food
City. Ditempat ini menyediakan banyak pilihan
makanan mulai dari masakan bercita rasa nusantara
sampai dengan masakan yang berasal dari luar negeri.
Saya biasanya suka makan di Salsa Food City, karena
ada live music yang menjadi hiburan untuk menemani
saya makan. Kemudian kalau makan di SOUQ karena
desain tempatnya bagus untuk berfoto karena
instagramable banget. Saya beserta keluarga juga
senang makan di Food Temptation karena banyak
makanan yang Ibu saya sukai dan dekat dengan XXI.
Satu yang saya penasaran adalah sistem refund dari
kartu untuk makan di Salsa Food City, SOUQ dan
Food Temptation ini, karena saya sering makan di
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sana, sebenernya ada batasan waktu atau tidak ya?
Saya punya kartu yang sudah 1 tahun tidak digunakan
namun masih ada saldo di dalamnya. Terimakasih
Fadli, Alam Sutera.
Hai Fadli
Sebelumnya Terimakasih ya sudah menjadi pengunjung
setia Summarecon Mal Serpong dan menjadi
penikmat wisata kuliner di SOUQ, Salsa Food dan
Food Temptation di Summarecon Mal Serpong. Sistem
refund untuk kartu makan yaitu Anda bisa langung
datang ke kasir tempat Anda melakukan top-up atau
memilih salah satu kasir di SOUQ, Salsa food City
atau Food Temptation. Batas waktu nya dari saldo
tersebut sampai saat ini tidak ada, selama kartu Anda
masih bisa terbaca sistem atau tidak rusak fisiknya
maka kartu tersebut masih bisa digunakan ataupun
jika Anda ingin melakukan refund saldo yang ada
didalamnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
Salam Hangat, redaksi
Februari 2018 - SMSBLAST MAgAzine
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get online
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promo

TEnAnT SUMMArECon MAl SErPonG
lAnTAi 1
ArEnA
● Disc. up to 40% (item tertentu)
bEAUTy box
● Disc. up to 50% (item tertentu)

lAnTAi GF
C&F Perfume
● Disc. Up to 70%
Mother Care
● Special offer buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
Vinoti living & Vl brio
● Sale 30% selected item
Saint James
● Enjoy 20% OFF
St James White Platinum
collection with min. purchase
of IDR 1.000.000.
Vivere
● Disc 25% + 10% + additional
up to IDR 1 MIO with BCA Card

1

PERIODE FEBRUARI 2018

KEEVE
● Disc. up to 40%
Fulltime
● Discount 40% !! Selected
item. (di setiap Jumat-Minggu)
la Christie
● Sale up to 70 % (selected item)
nike
● Disc. up to 30% (selected item)

baleno
● Disc 50%+20% (selected item)

Fisik Sport
● Disc Up to 50% (selected item)

Antton n Co
● Disc 30% (selected item)

My Feet
● Buy 1 get 10% disc. buy 2 get
20% disc.

levi’s
● Free T- Shirt with minimum
purchase Rp 1.500.000
Someday
● Disc 50% (selected item)
Sox Gallery
● Disc 50% (selected item)
The Executive
● Disc Up to 50% (selected item)
Vermont
● Disc Up to 50% (selected item)

VnC
● Slippers & sandals 2 for
Rp 299.000

watch Studio
● Disc Up to 20% (selected item)

Hammer
● Promo disc.20% (selected item)

watch Zone
● Disc Up to 20% (selected item)

Hush Puppies
● Disc 20% (selected item)

wood
● Disc Up to 50% (selected item)

Samuel & Kevin
● Disc 50%+20% (selected item)

Arena
● Disc. up to 40% (selected item)

lAnTAi 2
raa Cha
PAKET MANTAP
● MANTAP 1 (paket raa cha 2 +
beef BBQ + Rice Rp 50.910)
● MANTAP 2 (paket raa cha 1 +
beef BBQ + Rice Rp 46.364)
● MANTAP 3 (paket raa cha 3 +
beef BBQ + Rice Rp 55.000)
iCHibAn SUSHi
● Buy 1 Ramen (spicy ramen Rp 39.000,-) Get 1 katsu roll
buccheri
● BUY 2 GET 1 FREE *
Urban Club
● Disc. 50% selected items

Dynamic natural
● Kue basah discoun 30% mulai
pukul 18.00 s/d selesai atau close
● Roti discount 20% mulai pukul
20.00 s/d close
Solaria
● Telkomsel point
Ket: max penukaran 3x
min. poin 210 point
● Sakuku BCA min. transaksi
66 ribu dapat voucher 30 ribu
Sate Khas Senayan
● LAPAR PAGI:
Paket Rp 35000 pukul 08.00
● LAPAR SORE:
Paket Rp 35.000 pukul 15.00
● LAPAR MALAM:
Paket Rp 98.000 pukul 21.00
Pizza Hut
● Beli 1 fresh juice gratis 1
● Double box: beli 2 pizza hut
reguler Rp 170.000 dan
beli 2 pizza large Rp 230.000.
● BIG BOX Rp 195.000
Mango
● Puree dessert large + sticky
rice 70.000 ( promo januari)

PERIODE FEBRUARI 2018

Carls Jr
● Birthday Bash discount 40%
pembelian diatas 200 ribu
(8 s/d 14 Januari 2018)
● Bogo ( Friday is Freeday )
Mandiri 20 %
Starbucks
● Every Monday (1,8,15,29
BOGO any tall size beverage
- excluding LTO/reserve/
manual brew)
● 24 s/d 25; caramel purple
yam frappuccino @ RP.25 K
old Chang Kee
● OVO ; Transaksi kelipatan
Rp 10.000 menggunakan
OVO CASH akan
mendapatkan cash back 30%
dalam bentuk OVO point

HAAGEnDAZS
● Super premium card haaggen
dazs cash reward 50% dengan
Kartu Kredit BCA
● Discount 15% min 100 ribu
dengan KK Permata Bank
● P1F2 setiap Senin dengan
KK BCA berlogo BCA Card
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biangkerok
● Jagoan pedas : nasi mercon
rame, nasi campur, nasi bara
(free es lemon tea)
● Cemilan : roti anget, roti
coklat, roti kaya, roti milo
( free kopi item )
● Ngopi hemat : kopi item,
kopi susu, (free pisang
karamel atau singkong
meletek)

Steak 21
● Combo: hemat berdua
gratis saous
● Combo: combo sirloin,
combo dan combo tenderloin.
Paket combo tenderloin
(2 prime tenderloin steak
150gr, 1 french fries, 1 salad)
Rp 210.000 (sblm tax & service)

2
PAnCioUS PAnCAKE
● Telkomsel poin 400 poin:
50 ribu berlaku kelipatan
● Friendship transaksi 200
discoun1 10%
● BNI Reemdem 15% minimal
200 ribu
● Student card minimal 150 ribu
+ discoun 15%

Mamas
● Every Monday : Family
Sausage Platter, FREE
2 glass Balihai draft 0.1 1lt.
● Every tuesday : Hunt Your
Escalope Pork & Chiken
Escalope FREE one glass.
● Every wednesday: Chef’s
Special Mix Platter free
4 glass 0.1 lt Balihai,
Only Rp 699 k++.
● Promo minum:
Buy 3 get 1 (Eldiablo, Bintang
Redler, Heineken)
● Happy Hour (Balihai disc. 10%
dari jam 17.00s/d 22.00 all size)

promo

PERIODE FEBRUARI 2018

bEnGAwAn Solo
Buy 1 get 1 dari Senin s/d Jum’at
jam 12 .00 s/d 14.00

Mujigae
● Promo Hijabenka
● Promo Upselling

JAVA VillAGE
● Setiap pembelian gurame free
minum kunyit asam

Excelso
● Stand chart 30% min 350 ribu
● OCBC 30 % min 300 ribu
● BNI 30 % min 250 ribu

SAiGon DEliGHT
● 20 % discount KK UOB
Sunny Side Up
● ALL you can eat
lava omurice ( free piring )

Eastern Kopi TM
● Voucher 20 ribu jika
pemebelian 150 ribu, belum
termasuk pajak, dan berlaku
kelipatan

Cold Stone
● CC + Debit BNI DISCOUN
40% MINIMUM 100 hanya
untuk ice cream
● Credit BCA (upsize, medium
ke large)
● CC BCA ( Buy 1 get 1 every
weekend ) for ice cream cake
● CC BCA ( Discount 20 %)
● CC BNI ( Discount 40%)
Marugame Udon
● Setiap pembelian chiken katsu
Curry Udon/ Abura Udon +
Buavita free umbir
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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)
Bosphorus Cipta acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
daily Fresh Cup Corn (BA-16)
el-Fiore Fresh Flower Boutique
(BA-02) - 29310697

Feeto! & waxhaus (BA-13) - 29310612
Hillary Farm (BA-09A)
Homemade (BA-18)
ixoBox (BA-21)
jNe (BA-09) - 29310525
kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee siang ( BA-19)
metro Lighter (BA-11A) – 29310404
medicar (BA) - 5465339
midas xchange (Bi 06,07,08) - 2954 3863

mr. repair (BA-05) - 2917 1038
peggy's Laundry (Bi-1)
pt trimitra valasindo money Changer (BA-07)
putro kunci (BA-08)
snack and Co (BA-15 )
snack Fantasy (BA-13B)
sneaklin (BA-20)
Chapayom (Bi-03)
teh jawa (BA-17)

Circuz town (GF-37) – 70633636
eLC (GF-18) – 54203104
Farmers market (GF-03) – 54212049
Fit plus (GF-206) – 29310568
gold's gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
iBox (GF-212) – 54205211
jonas photo (GF – 01) – 29533856
kantor Cabang BCa (DGF-17B)
kettler (GF-06) - 54200678
kiehl's (GF-248) - 2917 1004
kidz station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’occitane (GF-27) – 54203718
martha tilaar (GF-23B) – 5454566
mi Home (GF-02) - 54204929
miss mondial (GF-223B) - 29310419
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
House of samsonite (GF-25) – 54205992
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

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)
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
Chopstix (DGF-11 , 2954 3838)

kampung Nelayan (DGF-17)
koi teppanyaki (DGF-12) – 5468869
kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
mango! (DGF - 19A)
marugame udon (DGF-222 & 223)
29310574 / 29310536
mama's german restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
mujigae resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
old Chang kee (DGF-15) - 54204869
olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112

pancious pancake (GF-251) – 29310402
pat Bing soo (DGF-227) - 29310393
pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
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
steak 21 (DGF-18B) – 54211941

sunny side up (DGF-231) – 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
warung Leko (DGF-230) – 29310596
warung talaga (DGF-203) – 29310508
warung teh kotjok (BA-03)
x.o suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399

RETAIL & OTHER SERVICES

FIRST floor

RETAIL & OTHER SERVICES

Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Carlo rino (1F-241) - 29310466
erha apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair gallery (1F - 226) - 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
irwan team ( 1F-218) - 29310567 / 29310678

ipanema (1F – 19 B) - 5421 0444
johnny andrean (1F-32) - 54620339
keeve (1F-IC05A)
my Feet (1F-IC09)
Nailtrix (1F-18) - 29543835
obushe salon (1F-18A) – 5462298
our daily dose (1F -19A) -54204758

owL (1F-202) - 29310616
shirley Beauty (1F-17E) – 29310719 /29543860
shortcut Barbershop (1F-18C) - 5470333
sports station (1F-35) – 5464254
waxhaus (1F - 227) - 2931 0727

andrew shoes (1F-06) – 5464490
antton & Co (1F - 201) - 29310571 / 29310572
arena (1F - 20A) - 5469430
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro department store (1F-DS) - 29310456
Charles & keith (1F-25 & 26) – 5476404
daniel wellington & olivia Burton
(1F 1C - 06) 2931 0513 - 29310656
elegance jewellery (1F - 243) - 29310718
et Cetera (1F-23) - 97349117
Fisik Sport (1F-237) - 2931 0573
Foot gear (1F-17) - 54205450
panama (1F-1C02)
Full time (1F-1C 01) - 29543848
gaudi (1F-16) – 29543828
giordano (1F-02, 03, & 05) - 5462059

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) - 29310447
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
samuel & kevin (1F-207& 208) – 29310522
someday ( 1F-31) - 5461915
sox galeri (1F-235) – 29310675

swatch (1F-10) - 5420 5020
star dept. store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
the executive (1F-229B & 230) – 29310601
the goods supply (1F-239&24) 29310496 / 29310683
tutu Nail (1F-IC 05B)
uNiQLo (1F-UnitD) – 29310618
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

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
rose jewellery (GF-246) -29310700 / 29310701
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)
Bebek garing (DGF-229)
Bengawan solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) - 2931 0659
Bread talk (GF-22 & 23A) - 29310647/29310659
Carl's jr (DGF-21A) - 29310411
Chatime (2F-16) - 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) - 29310426

Chicken village (DGF-20) – 54214271
Chopstix (DGF - 11)
Cold stone Creamery (DGF-206)
dante Coffee & miki ojisan No mise (DGF-19)
dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
eastern kopi tm (DGF-201 & 202) – 29310707
excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-207) – 29310491
Francis artisan Bakery (GF-216) - 2931 0519

FOOD & BEVERAGES
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Frozen express (2F-IC-09)
Haagen dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
Hong tang (DGF-211) – 29310660
imperial kitchen and dimsum
(DGF-228) - 29310431
java village (DGF) – 29310619
j.Co donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
5461279 / 5461270

FOOD & BEVERAGES
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love pattisserie (1F-07A) - 29171027

kibo (1F-1C07A)
mamapao (1F-IC 11)

sushi tei (1F-215 - 217) - 2931 0500
the duck king (1F-218) – 29310687
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second floor
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
dwidaya tour (2F-12D) - 29171036
erafone megastore (2F-17A) - 54213507
Fuji Fdi xpose photo (2F-10B) – 5460899
grapari telkomsel (2F-239) - 2931 0558
gNC (2F-29) – 54204049
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
juliette salon (2F-201) – 29310690
kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
kenari djaja (2F-09B) - 5474488
Loly poly (2F-18) – 5465692
oppo (2F-09A)
origamii (2F-16A) – 5463927
paper studio (2F-16B) – 29543858
pazia (2F-10A) - 2931 0437

scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
stroberi (2F-26A) – 5463913
squishy station (2F-1C12)
telesindo (2F-245) - 29310682
timezone (Unit # F) – 29310528
tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
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

pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
pempek Bunga mas (2F-36B) – 98283833
pizza pezzo (2F-1C15) planet popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
pop Chop (2F-15C)
potato Corner (2F-1C 11B)
puyo silky dessert (2F-1C 3A)

raa Cha suki (2F-30) - 5460 866
re-juve (2F - 1C 05A)
rujak kolam medan (2F-01)
roti Boy (2F-235) – 29310398
sate mak syukur (2F-33A &B)
sate pasar Lama (FC-08)
samwon express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
seroja Baru (FC-07)
shokuyoku teppanyaki (2F-56) – 716408861
shihlin (2F-27A)
simply (FC1-08 & 09) – 5462243
soto Betawi mangga Besar 8 (FC-02)

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
khaki kakiku (2F - 1C06B)
kids icon ( 2F237) - 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
miniso ( 2F-205 )

solaria (2F-212 & 215)
sour sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
sop kaki kambing dudung (2F-35A)
tha san (2F-33C)
ta wan (2F-22B & 23) – 29543829
tahu gejrot dan rujak Beubeuk (FTA-06)
yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

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)
Cabe montoq (Unit 08-09)

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)
wakaCao (Unit 05)
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
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)
Bamboo dimsum (Fti-02)
Baskin robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chop Buntut Cak yo (1F-17B&C) - 54204259
Chicken rice (FC-09)
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Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
dawet ireng Cendana (FTA-02)
drink temptation (2F-52)
d’Crepes (2F-1C 03)
doner kebab (2F-25) – 5464384
dum dum thai drink (2F-1C09A)
es teler 77 (2F-11) – 5464982
es sinar garut ( FC - 90A )
gado-gado uleg ibu Noni (Fti-07)
gokana ramen and teppan (2F-247 & 248)
29310509
jolly time (FTI-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Nasi goreng petruk (2F-60)

ichiban sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
karei-ya express (2F-32A)
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)
Laksa sari (FTA-07)
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
Njonja Besar (2F-1C09c)
kopi presso (2F-01A)

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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