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Notes from Editor

smsblast
59 Edition
th

S

uasana tahun baru masih terasa segar, lengkap dengan segala
resolusi yang direncanakan untuk diraih pada tahun 2018 ini.
Dengan penuh semangat dan optimis, kita harus tetap bersiap
dengan segala tantangan baru di tahun ini, hadapi dengan
senyuman serta berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan dan
mencapai target yang direncanakan.
Scientia Square Park di tahun ini menghadirkan wahana baru yang
menantang untuk si kecil belajar dan berpetualang, yaitu Evolution yang
memperkenalkan perjalanan evolusi bumi dari jaman dahulu hingga
sekarang. Penasaran seperti apa Evolution ini? Jawabannya dapat
ditemukan pada rubrik Hot On SSQP.ark. Proses evolusi dunia juga
menciptakan berbagai tempat legendaris yang wajib dikunjungi, rubrik
Travelers memiliki informasi lokasi bersejarah yang menjadi bukti evolusi
dunia, loh. Percaya tidak percaya, evolusi bumi menciptakan berbagai
informasi yang ternyata belum banyak diketahui banyak orang. Cari tahu
fakta unik tersebut pada rubrik Intermezzo yang pastinya menambah
wawasan Anda.
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documentation
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distribution
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Di tahun yang baru, kita harus mampu menciptakan peningkatan yang
lebih baik dari sebelumnya, begitu juga dengan anak-anak kita. Dengan
berbagai aktivitas yang menyenangkan, motorik si buah hati dapat terus
meningkat dan berkembang. Bagaimana caranya? Rubrik Let’s Workout
punya solusinya. Mempersiapkan masa depan si buah hati juga tidak kalah
penting untuk dimulai pada tahun ini, rubrik Family Info akan membantu
Anda mempersiapkannya karena rubrik ini berisi berbagai informasi
beragam dan menarik.
Semoga tahun 2018 dapat menjadi awal langkah kita yang lebih baik
untuk mencapai segala target dan resolusi yang sudah direncanakan.
SMSBlast edisi Januari 2018 hadir untuk menemani Anda untuk menjalani
tahun yang baru ini.

Models

Selamat membaca!

Stylist

Aziz & Salsa
Make Up Artist
Patricia Visser
Safina Maulida
Location

Cut Meutia
Editor in Chief

Evolution, Learning Lab – Scientia Square Park
Contributing Photographer
Ely Ricardo

Be Our Friends On
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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Summarecon Mal Serpong (SMS)
@SMS_Serpong
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website: www.malserpong.com
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Hot On sSQpark

TAHUN
BARU
dengan
RESOLUSI BARU
dan

WAHANA
BARU
Tidak terasa sekarang sudah
masuk ke tahun yang baru
ya. Berbagai resolusi untuk
menyambut tahun baru dibuat
untuk menjadikan diri kita
menjadi lebih baik dari pada
tahun sebelumnya.
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D

i tahun 2018 ini pun
Scientia Square Park
(SSQPark) mempunyai
resolusi yang ingin
dicapai, salah satunya dapat
memberikan kenyamanan
dan kepuasan bagi para
pengunjung setianya. Dengan
meningkatkan pelayanan
dan menyediakan berbagai
fasilitas baru yang diharapkan
dapat memberikan kesan
yang melekat di hati para
SQPLovers.
SSQPark memperkenalkan
beberapa fasilitas dan
permainan baru seperti
Slides & Ladder dan Wahana
Evolution yang tentunya
sangat menarik untuk dicoba
serta memiliki nilai edukasi
bagi si kecil.
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Hot On sSQpark
Slides and Ladder

Terinspirasi dari board games
ular tangga yang selalu menjadi
mainan favorit saat sedang
berkumpul, kali ini board game
ular tangga tersebut dihadirkan
secara 3D. Di sini, Anda bisa
bermain sesuai dengan peraturan
ular tangga, serta merasakan
langsung bagaimana memutar
dadu besar, berjalan menuju kotakkotak sesuai angka yang keluar di
dadu, menaiki tangga, serta turun
dengan slide.

Sama seperti wahana dan fasilitas
lainnya yang ada di SSQPark,
Slides & Ladder juga memiliki
berbagai manfaat dan tentunya
memiliki nilai edukatif. Manfaat
bermain disini antara lain dapat
melatih anak, khususnya di bawah
5 tahun untuk belajar mengenal
angka dan warna serta belajar
berhitung dengan cara yang
menyenangkan, mengajarkan
bagaimana berkompetisi dengan
cara yang positif, membangun
sifat jujur dalam bermain bersama,
dapat mengisi kualitas waktu

bersama bermain dengan ayah,
ibu, saudara, teman, dan kerabat
serta melatih motorik anak karena
terdapat kegiatan menaiki tangga
dan box.
Untuk bermain di Slides & Ladder
yang ada di Scientia Square Park,
cukup membeli tiket-nya dengan
harga weekdays Rp 20.000 dan
weekend/public holiday Rp 30.000
(belum termasuk harga tiket masuk
taman).

Wahana Evolution

Masih ingat dengan wahana
Human Body Adventures di tahun
2017 lalu? Berbeda dengan
Human Body Adventures yang
membawa Anda untuk berkelana
sambil belajar mengenai tubuh
manusia, wahana Evolution
hadir dengan tajuk “Explore the
History of Life”. Anda seakan
dibawa ke masa lampau untuk
mengeksplorasi asal usul alam
semesta ini dan diajak untuk
menjelajahi ruang waktu serta
mempelajari bagaimana sejarah
evolusi yang telah membentuk
mozaik kehidupan di bumi dan
sekitarnya.
Tak hanya sekedar berkeliling,
kita juga akan diajak meluncur,
masuk ke dalam goa, hingga
menuruni jurang dan bertemu
dengan Mammoth yang merupakan
gajah purba serta manusia purba
yang hidup di jamannya. Selain
menambah pengetahuan tentang
evolusi bumi serta alam semesta,
dan pastinya dapat berfoto seru
untuk di unggah di media sosial
Anda. Hanya membayar tiket
seharga Rp 25.000,- untuk hari
Senin - Kamis dan Rp 35.000,di hari Jumat – Minggu / Libur
Nasional, Anda dan si kecil dapat
merasakan sensasi dari wahana
Evolution ini, untuk jam operasional
nya mulai dari pukul 10.00 - 21.00
WIB. Wahana ini dapat diikuti
untuk anak usia minimal 5 tahun
namun tidak menutup kesempatan
untuk anak usia balita dengan
pengawasan orang tua.
10 SMSBLAST Magazine - januari 2018
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Last Event

R

angkaian acara yang telah berlangsung
mulai dari tanggal 7 Desember 2017 sampai
dengan 7 Januari 2018 ini menghadirkan
Children Choir Christmas dan Christmas
Carol. Untuk membuat atmosfir Natal semakin
terasa, Summarecon Mal Serpong juga menghadirkan
seorang Santa Claus yang merupakan ikon Natal yang
sangat di sukai oleh anak-anak. Tak kalah meriah,
penampilan dari Rio Febrian dan Regina Ivanova pun
turut membuat nuansa Natal semakin terasa lewat
beberapa lagu rohani Natal dan lagu hits lainnya yang
berhasil membuat para pengunjung ikut bernyanyi
bersama di area Forum SMS.

with Summarecon Mal Serpong
Natal merupakan salah satu momen yang spesial khususnya bagi umat
Kristiani, perayaan Natal ini juga biasanya di jadikan ajang untuk berkumpul
dengan para keluarga dan kerabat untuk menikmati suasana kehangatan
Natal. Summarecon Mal Serpong pun sukses menyuguhkan berbagai
rangkaian Natal yang bertajuk “Dazzling Christmas”.

12 SMSBLAST Magazine - januari 2018

Pesta diskon Joyful Night Sale dengan potongan harga
hingga 70% juga menjadi daya tarik tersendiri bagi
para pengunjung yang hobi berbelanja khususnya
untuk keperluan Natal. Pastinya, Summarecon Mal
Serpong selalu memberikan suguhan terbaik bagi
pengunjung setia nya melalui Natal yang di rayakan
setiap tahunnya.

desember
januari 2018
2017 - SMSBLAST Magazine
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Last Event
Menilik Keseruan Perayaan
Natal dan Tahun Baru
Scientia Square Park

GLITZY, Penutup Akhir
Tahun 2017
Menemani akhir tahun pengunjung setianya,
Summarecon Mal Serpong, kembali sukses
menggelar acara tutup tahun yang gemerlap.
Melalui tema Glitzy, SMS mampu menyedot
pengunjung di panggung utama yang disulap megah
dan elegan. Sedikit berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya, rangkain acara pergantian tahun 2018
dihadirkan di area Parkir Selatan yang berhasil
membuat Pengunjung memadati area panggung
utama dari sore hari.
Suguhan acara seperti Lighting Show, Humanoid,
Artistic LED Screen, dan Laser Light Show semakin
menyemarakan malam pergantian tahun 2018.
Selain itu, parade female DJ pun sukses menggebrak
panggung utama dan membuat malam semakin
meriah. Pengunjung juga turut bernostalgia
bersama melalui penampilan boyband yang hits
di tahun 90-an, ME yang hadir menemani malam
tahun baru di panggung Salsa Food City.
Rangkaian acara diakhiri dengan countdown
detik-detik pergantian tahun dan ditutup dengan
permainan Spectacular Fireworks sebagai tanda
dimulainya tahun 2018.

Selain kehadiran Santa Claus, perayaan
Natal tidak dapat di pisahkan dengan
pohon Natal beserta pernak perniknya.
Tahun ini, Scientia Square Park
(SSQPark) menghadirkan rangkaian
acara Natal yang di awali dengan Giant
Christmas Tree Lighting Ceremony,
pengunjung diajak untuk merasakan
sukacita Natal dengan menyalanya
Pohon Natal Raksasa yang ada di
SSQPark dan diiringi dengan suara
merdu dari Monita Tahalea. Tentunya,
pengunjung juga dapat bertemu
langsung dengan ikon Natal Santa
Claus dan Pit Hitam di Meet and Greet
With Santa, terlihat antusias para
pengunjung untuk mengabadikan
foto bersama Santa Claus dan Pit
Hitam. SSQPark juga menghadirkan
suasana Xmas Weekend Market
bagi pengunjung setianya agar
dapat mencicipi berbagai makanan
dan minuman yang lezat sembari
menghabiskan waktu bersantai dengan
keluarga.

Untuk menutup tahun 2017, SSQPark
pun berhasil mempersembahkan acara
bertajuk New Year Eve. Tak tanggungtanggung, dalam menyambut tahun
2018 SSQPark menyiapkan acara
menarik bagi pengujungnya selama
2 hari. Pertunjukan 3D Laser Show
dengan permainan lighting begitu
memukau pengunjung. Tak hanya itu,
acara pergantian tahun semakin meriah
dengan penampilan magic show dan
fire dance, sebagai penutup tahun
2017 SSQPark menyiapkan spectacular
fireworks yang menambah malam
semakin semarak.
Hari pertama di 2018, SSQPark juga
memberikan suguhan terbaiknya
dengan menampilkan musisi tanah
air Sammy Simongkir yang memiliki
suara merdu dan liukan suara khas
yang berhasil membuat pengunjung
terhanyut dan ikut bernyanyi bersama.
Wah, ada keseruan apa lagi ya di tahun
depan?

14 SMSBLAST Magazine - januari 2018
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ACCESSORIES

Choose

Your
Own Style

with

Jam tangan merupakan salah satu hal yang dapat menunjang
penampilan baik wanita maupun pria. Alexandre Christie,
merupakan salah satu brand yang sudah melekat bagi para
pecinta jam tangan. Dengan harga yang cukup terjangkau,
Alexandre Christie mampu bersaing dengan brand jam tangan
popular lainnya.

M

eskipun koleksi Alexandre
Christie memiliki model
kasual, tetapi tetap terlihat
mewah ketika digunakan dan
memiliki kualitas jam tangan yang
tidak perlu diragukan lagi. Dengan
mesin yang awet, penggunaan jam
Alexandre Christie dapat digunakan
hingga 2-3 tahun pemakaian.
Model yang ditawarkan pun
bervariasi dan selalu mengikuti
trend, sehingga pelanggan diberi
kesempatan untuk memilih model
yang mereka inginkan. Salah satu
keunggulan yang dimiliki oleh
produk-produk Alexandre Christie
adalah ketahanannya terhadap
air, bahkan dapat digunakan
untuk kegiatan berenang ataupun
menyelam.
Alexandre Christie juga menyediakan
beberapa gerai service center yang
sudah tersebar di kota-kota besar di
Indonesia.
Nah, bagi Anda yang ingin mencari
koleksi terbaru Alexandre Christie,
Anda dapat langsung datang ke
Summarecon Mal Serpong, Ground
Floor, dan temukan jam tangan
yang sesuai dengan karakter dan
kepribadian Anda!

16 SMSBLAST Magazine - januari 2018
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in style
Jumpsuit

Are you
ready
to be
trendy
in 2018
Menjelang akhir tahun,
biasanya kebanyakan orang
akan sibuk mempersiapkan
resolusi diri dalam
menyambut tahun yang
baru. Resolusi tersebut
sangatlah beragam, mulai
dari segi keuangan, karier,
gaya hidup, relasi dengan
sesama hingga penampilan.

18 SMSBLAST Magazine - januari 2018

Sering bingung
bagaimana cara
memadu-padankan
atasan dengan bawahan
Anda? Jumpsuit
adalah jawabannya.
Untuk memperlengkap
penampilan, Anda hanya
perlu memperlengkap
tampilan dengan
beberapa aksesoris,
sepatu atau tas yang
eye-catching.

B

ila Anda termasuk salah
satu orang yang ingin
membuat resolusi diri dari
segi penampilan, maka
Anda perlu menyimak berbagai
tren fashion yang update di tahun
2018.

Check & Floral Prints
or Pastel Color

Bila Anda merasa kurang
percaya diri untuk
mengenakan jumpsuit,
masih ada pilihan bagi Anda
untuk tetap tampil modis
di tahun 2018. Anda dapat
bermain dengan motif serta
warna pakaian. Tidak hanya
itu, beragam warna pastel
seperti pink salem, ungu
lavender, atau krem juga
menjadi koleksi warna yang
tidak akan basi di tahun
2018.

Oversize Jewelry

Di tahun 2018, kalung maupun
anting berukuran besar akan
menjadi the it item. Bagi Anda yang
ingin tetap terlihat fashionable
di tempat kerja, perhiasan ini
merupakan solusi yang jitu untuk
mendobrak penampilan Anda
menjadi on point tapi tetap bisa
dipadukan dengan gaya simple.

Buckle Shoes

Tampilan retro tidaklah selalu terlihat kuno. Justru, di tahun 2018 menjadi
saat yang tepat untuk Anda mengeluarkan semua koleksi sepatu dengan
strap ala gesper ini.
Nah, setelah tahu berbagai model tren fashion untuk di tahun 2018,
sekarang waktunya Anda memanfaatkan berbagai penawaran diskon
akhir tahun yang di suguhkan oleh para tenant SMS hanya untuk para
pengunjung setianya!

Fringe & Net Bag

Ketika Anda merasa pakaian
Anda terlalu polos, saatnya
untuk mengeluarkan koleksi
tas-tas unik dari lemari Anda.
Dengan mengenakan tas
bermodel rumbai ataupun
jaring-jaring, dijamin
penampilan Anda akan
menjadi lebih eye-catching
dan jauh dari kesan boring.
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Lokasi: Evolution, Learning Lab – Scientia Square Park
Lokasi: Evolution, Learning Lab – Scientia Square Park

“Dear old world,
You are very lovely,
And I am glad
to be alive in you.”
- Lucy Maud Montgomery Canadian author

“Without the
ice, the earth
will fall.”
- Emma ThompsonBritish actress

3Aziz
Hoodie, Tees, and Short
by STAR Department Store

3Aziz
Color block Tees
and Green Chino Pants
by STAR Department Store

5Salsa
Dress by STAR Department Store
Red Cap by Model’s Own
		

Salsa4
Hoodie Top and Red Overall
by STAR Department Store
Head-pieces, Hand-warmer,
and Shoes by Model’s Own

Lokasi : Evolution, Learning Lab – Scientia Square Park

“Be the
change you
wish to see in
this world”
- Mahatma Gandhi Indian activist

Aziz4
Plaid Shirt and Chino Pants
by STAR Department Store

3Salsa
Off Shoulder Top by Avenue Jeans
by STAR Department Store
Stripe Scarf and Shoes by Model’s Own

22 SMSBLAST Magazine - januari 2018
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Ely Ricardo
Aziz & Salsa
Safina Maulida
Patricia visser
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Lokasi: Scientia Square Park

Lokasi: Scientia Square Park

“Nature always
wears the colors
of the spirit.”
- Ralph Waldo Emerson American essayist

		

3Aziz
Tees and Chino Pants
by STAR Department Store
Bomber Jackets by Model’s Own
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Salsa4
Pink Stripe Dress
by STAR Department Store
Shoes and Hat
by Model’s Own

“The most
important thing
is to enjoy your life,
to be happy
- it’s all that matters.”
- Audrey Hepburn British actress
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Lokasi: Scientia Square Park

“The world
is not in your
books and maps,
it’s out there.”

Lokasi: Scientia Square Park

- J.R.R. Tolkien
-Writer

Aziz4
Hoodie, Shirt, and Short
by STAR Department Store
3Salsa
Red Top And Jeans Jumpsuits
By Star Department Store.

“I get up in
the morning
looking for an
adventure.”
- George Foreman American Profesional Boxer

taste the food

B
SATE KHAS SENAYAN

A Savory Cuisine
of Timeless Tradition
28 SMSBLAST Magazine - januari 2018

Nama besar Sate Khas
Senayan pasti tidak asing
lagi bagi para pecinta
kuliner. Satay House yang
ada di bawah payung
Sarirassa Group ini didirikan
pertama kali pada tahun
1974 di Senayan.

erkomitmen untuk memajukan
cita rasa hidangan tradisional
Indonesia, Sate Khas
Senayan memperkenalkan masakan
Indonesia, khususnya Jawa dan
Bali. Meskipun masih menggunakan
resep asli tradisional, olahan pada
resto ini, tapi tetap mengikuti
perkembangan jaman dan diolah
menjadi suguhan kuliner yang lebih
modern.
Desain yang diusung pada resto Sate
Khas Senanyan pun dibuat lebih
modern dengan tetap menonjolkan
sisi tradisionalnya. Dinding nya
dibuat bewarna hitam yang
mewakili “arang” sebagai komponen
penting dalam penyajian Sate yang

merupakan
menu andalan
dari resto ini,
atap kayu nya
pun dibuat
dalam bentuk
formasi tusuk
sate. Tentunya,
tidak hanya menu sate saja yang
dihadirkan oleh Sate Khas Senayan,
tetapi masih banyak beberapa menu
favorit lainnya seperti Tahu Telur,
Soto Ayam Ambengan dan Wedang
Ronde.
Untuk membuat pengunjung
kerasan dan lebih betah, Sate Khas
Senayan juga menawarkan berbagai
program yang menarik seperti

#jangantakutLapar
dan Hore Payday yang dapat
dinikmati di gerai Summarecon Mal
Serpong setiap harinya.
Yuk, datang segera ke resto Sate
Khas Senayan di Downtown
Walk, Summarecon Mal Serpong!
Untuk informasi lebih lanjut
dapat langsung kunjungi website
Sate Khas Senayan di www.
satekhassenayan.com atau di social
media @satekhassenayan.
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taste the food

Satu lagi resto yang
mengusung tema unik,
Chopstix. Dengan
mengkombinasikan antara
semi fast-food noodle bar,
open kitchen, dan modern
Asian food, Chopstix
telah mendapatkan award
sebagai The Best Noodle
Bar in Jakarta untuk
kategori rasa dan konsep
dari Jakarta Magazine.

B

erdiri sejak tahun 2002
dinaungan PT. Chopstix Boga
Utama, kini Chopstix sudah
memiliki 11 resto yang tersebar di
Jakarta dan Tangerang.

Tasty Asian Cuisine
by Chopstix

Meskipun dikenal dengan mie
nya, Chopstix memiliki menu lain
yang dihadirkan dan patut dicoba
seperti olahan kwetiau, bihun dan
nasi. Selain itu, Anda juga dapat
menikmati berbagai menu pembuka
pilihan dari Chopstix.
Sebagai resto yang mengutamakan
customer, Chopstix memiliki misi
untuk memuaskan pelanggannya
dengan secara konsisten
memonitor kualitas dari produk
yang digunakan, serta memberikan
pelayanan terbaik bagi pelanggan.
Nah, bagi Anda yang ingin
mencicipi rasa oriental khas
Chopstix, datang langsung ke
gerai Chopstix di Downtown Walk,
Summarecon Mal Serpong.
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Family info

S

ebaiknya hal ini dipersiapkan
dari sedini mungkin agar
tidak terlalu berat di
kemudian hari. Beberapa
tips cerdas menabung bagi Anda
yang telah menjadi orang tua dan
sedang merencanakan masa depan
buah hati Anda :

Mengetahui batasan kemampuan
yang Anda miliki
Meski wajib menabung untuk masa
depan buah hati, namun pastikan juga
Anda tidak mengalami kesulitan ekonomi.
Hitung dengan baik jumlah pemasukan
setiap bulan dan jangan lupa simpan
uang untuk kebutuhan mendadak.
Sisanya, barulah bisa Anda gunakan
sebagai tabungan pendidikan.

Mengetahui berapa dana pendidikan yang harus Anda
siapkan
Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyiapkan
tabungan pendidikan anak adalah mengetahui besarnya biaya
yang nanti akan Anda butuhkan. Hitunglah usia anak saat ini, dan
perkirakan berapa tahun lagi ia akan bersekolah. Dalam beberapa
tahun nanti, tentu biaya sekolah akan lebih tinggi dari sekarang,
sehingga hal itu juga bisa di pertimbangkan pada saat membuat
perhitungan.
Tentukan target
Setelah mengetahui perkiraan investasi dan kapan biaya akan
dikeluarkan, mulailah membuat perhitungan sederhana bagaimana
cara mencapai total biaya yang di butuhkan.
Menabung untuk masa depan anak sangatlah penting, selain demi
alasan kesiapan dalam segi materi juga dapat di jadikan contoh yang
baik kepada anak tentang manfaat dari menabung.
Semoga tips ini bisa bermanfaat ya.

CERDAS MENABUNG
BAGI MASA DEPAN SANG
BUAH HATI
Setiap orang tua pasti sayang kepada buah hati nya, mereka pun
berusaha mempersiapkan segalanya bagi kebutuhan sang anak
dengan sebaik-baiknya tidak terkecuali dengan masa depan
pendidikannya.
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let’s workout

Inflatable
Wahana Bermain

dan Berkembang Anak
Hello SMS Lovers! Mau jalan-jalan tapi anak atau adik kecil Anda selalu
bergerak dengan aktif? Kalian bisa lirik wahana yang satu ini, sebuah
area permainan baru di Scientia Square Park (SSQPark), Inflatable yang
merupakan wahana permainan outdoor yang terbuat dari balon besar
berbentuk seperti istana dan berbagai rupa menarik lainnya, sehingga anakanak dapat bermain dengan leluasa dan aman dari segala benturan.

S

elain menjadi wahana
permainan, Inflatable dapat
membantu anak-anak untuk
melatih kemampuan motorik
dengan gerakan melompat, berayun,
berlari, serta melakukan kegiatan sebebas mungkin tanpa dibatasi ruang.
Fredrik Frobel, salah satu ahli pendidikan anak di Jerman, menyimpulkan
bahwa aktivitas bermain merupakan
alat pendidikan yang menjadikan
pusat dari seluruh kegiatan anak,
memberikan perasaan gembira,
dan mengenal aturan-aturan yang
berlaku sebelum terjun langsung ke
lingkungan masyarakat. Maka dari
itu, Inflatable sangat cocok menjadi
salah satu sarana bagi anak-anak
dalam mengembangkan kemampuan
motorik yang juga berpengaruh pada
kondisi fisik, jasmani, dan kehidupan
sosial anak.
Mau adik kecil dan anak Anda
bermain sambil berkembang aktif
dan sehat? Yuk, datang dan bermain
langsung ke Inflatable di Scientia
Square Park!
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close up

T

Faza
Meonk
Kreator
Faza Ibnu Ubaidillah, atau yang lebih
dikenal dengan Faza Meonk, merupakan
kreator karakter nyeleneh Si Juki.
Karakter yang dibuat Faza ini bermula
dari keisengannya membuat komik pada
waktu kuliah dengan judul DKV4 pada
tahun 2011 akhir.

desember
2018
2017
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idak disangka, komik yang
awalnya dibagikan secara
online dan free kemudian
diterbitkan dalam buku fisik.
Pada tahun 2013, Si Juki mulai
mendapatkan perhatian masyarakat
para pengguna social media yang
sangat menggemari dunia komik.
Hingga kini, sudah tercatat 9
edisi komik cetak Si Juki. Di usia
nya yang terbilang masih muda,
Faza juga telah mendirikan
perusahaannya sendiri yaitu
Pionicon. Ide cerita Faza Meonk
dalam membuat cerita komik
diambil dari isu-isu yang sedang
hangat di masyarakat, sehingga
mudah diterima oleh semua
kalangan. Tentunya, dalam
membuat komik, tujuan Faza tidak
hanya sekedar membuat lelucon
semata, tetapi juga sebagai bentuk
penyampaian pesan khususnya bagi
para generasi muda.
Karena ketenarannya, karakter Si
Juki pun diangkat menjadi film
animasi layar lebar yang rilis pada
28 Desember 2017 lalu. Bahkan,
Faza juga membuat komik Si Juki
The Movie yang langsung menjadi
best seller beberapa toko buku di
Tanah Air.

desember
januari 2018
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box office

MOVIES ON januari 2018

MOVIES ON januari 2018

Berlatar belakang tahun 1990 dan masa-masa
SMA yang dianggap paling indah. Saat itu,
Milea (Vanesha Prescillia) pindah dari Jakarta
ke Bandung dan bertemu dengan Dilan (Iqbal
Dhiafakhri Ramadhan) di sekolah barunya.
Perkenalan yang tidak biasa itu kemudian
membawa Milea mulai mengenal keunikan
Dilan lebih jauh. Cara Dilan mendekati Milea
tidak sama dengan teman-teman lelakinya
yang lain. Perjalanan kisah kasih mereka
memang tidak mulus, namun terasa paling
indah, satu tingkat lebih indah daripada masamasa di dunia SMA.

M

enjadi pamungkas dari rangkaian trilogi the Maze Runner
saga, Maze Runner: The Death Cure melanjutkan kisah Thomas
yang memimpin para Glader dalam upaya melarikan diri.
Mereka berjuang menuju misi terakhir yang paling berbahaya untuk
menyelamatkan teman-teman mereka. Film kali ini bercerita tentang
kisah pencurian, siapapun yang berhasil keluar dalam keadaan
hidup akan mendapatkan sebuah jawaban yang selalu ditanyakan
oleh para Glader sejak mereka pertama kali tiba. Penasaran apakah
Thomas dan kawan-kawan berhasil lolos dari labirin tersebut? Yuk,
simak dalam “The Death Cure”!

Liam Page adalah seorang lelaki
yang telah tega meninggalkan
mempelai wanita nya di depan
altar demi mendapatkan ketenaran
dan keberuntungan. Ia merasa
harus mengejar mimpinya menjadi
musisi country yang terkenal
sehingga merelakan hubunganya
dengan sang kekasih kandas.
Tetapi, ia tidak pernah melupakan
Jossie sebagai cinta pertamanya.
Telah meninggalkan desanya
selama bertahun-tahun, ia
kembali ke kampung halamannya
untuk menghadiri pemakaman
sahabatnya di SMA, namun tibatiba menghadapi konsekuensi
dari semua yang ditinggalkannya.
Mampukah Liam menghadapi
semua itu?

Di Insidious keempat kali ini kita akan dihadapkan dengan
masa lalu Elise Reinier, seorang yang mampu berkomunikasi
dengan hantu. Menariknya, tokoh ini terhitung hanya sebagai
tokoh pendukung dalam film pertama dan kedua. Namun
seiring perkembangannya, tokoh ini terus dikembangkan oleh
Leigh Whannell, sang penulis skenario. Dalam film keempat
ini, Elise dihadapkan pada misteri serta teror hantu di rumah
masa kecilnya. Tidak hanya untuk menolong orang lain, tapi
juga menyelesaikan urusan masa lalu yang belum selesai.
Akankah ia berhasil?
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book store

musik

BEST
SELLER

Mata di Tanah Melus
Okky Madasari yang terkenal lewat novel
‘Entrok’ dan biasanya menulis cerita yang
menargetkan para pembaca dewasa, kini
menyajikan novel ‘Mata di Tanah Melus’ yang
dapat dibaca oleh anak-anak. Resmi diterbitkan
pada 22 Januari 2018, novel ini berbicara
tentang kehidupan masyarakat, membawa
isu sosial, dan dikemas dengan nilai-nilai
kemanusiaan yang hangat terasa di hati.
Kisah yang bercerita tentang kehidupan anak
bernama Mata ini isinya akan sangat dekat
dengan kehidupan kita sehari-hari dan sangat
menyentuh hati sehingga dapat membuat
orang yang membacanya berkaca-kaca.
Penasaran dengan kisah Mata? Nantikan
kehadiran ‘Mata di Tanah Melus’ pada toko
buku kesayangan Anda.

Camila Cabello
Meluncurkan Album
Debut Solonya

2017

Di Bulan Januari, salah satu pendatang baru cantik dari
dunia musik Camila Cabello akan mengeluarkan album
debut solonya. Setelah sebelumnya mengikuti ajang X Factor
dan bergabung dengan Fifth Harmony, ia memilih keluar
untuk bersolo karier. Hal itu menuai sukses yang dibuktikan
lewat larisnya single “Havana”, salah satu lagu yang akan
ada di album barunya nanti.
Album perdana ini diberi judul “CAMILA”. Dalam album ini
akan ada 11 track lagu, salah satunya adalah lagu unggulan
“Never Be The Same”. Kebanyakan dari lagu yang ada ditulis
oleh Camila sendiri lho, dengan bantuan beberapa musisi
papan atas ternama yang pastinya sudah tidak asing lagi di
telinga para penikmat musik pop Barat, seperti salah satunya
Pharrell Williams. Wah, sukses ya Camila!

Wanna be Loved?
Meet Wanna One!
The Chemist
Sukses dengan Twilight, Stephanie Meyer menerbitkan
buku terbarunya “The Chemist” yang juga dirilis dalam
bahasa Indonesia. Novel dengan tebal 528 halaman ini
merupakan novel bergenre thriller dewasa kedua yang
ditulis Meyer.
“The Chemist” menceritakan tentang Alex, mantan
seorang chemist yang bekerja untuk pemerintah
USA. Alex bertanggungjawab dalam meluluhkan
pertahanan sandera dalam interogasi. Yang membuat
Alex berbeda, dan menjadikannya aset berharga bagi
atasannya, adalah kemampuannya untuk meracik
serum yang dapat menyiksa sanderanya tanpa harus
menghabiskan waktu lama atau memakan resiko
besar seperti tidak sengaja membunuhnya. Ketika
Alex tidak sengaja mengetahui informasi yang sangat
rahasia, tidak ada pilihan lain bagi departemen tempat
Alex bekerja untuk melenyapkannya. Alex pun kabur
dan bertahun-tahun kemudian masih hidup dalam
keadaan paranoia. Bagaimana kisah kehidupan Alex
Selanjutnya? Baca selengkapnya dalam buku ‘The
Chemist’ ini.
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Bulan ini adalah bulan
yang pastinya dinantinanti para Wannable.
Ya, karena boy band
jebolan Produce 101
Season 2 yakni Wanna
One akan hadir ke
Indonesia dan segera
menggelar fan meeting.
Agenda rangkaian Fan
meeting yang bertajuk
“Wanna Be Loved” ini
akan digelar di Indonesia
Convention Exhibition
pada tanggal 21 Januari
2018. Pertemuan
pertama anggota Wanna
One dengan Wannable
Indonesia ini adalah
yang pertama dan di
prediksikan bisa jadi
yang terakhir, karena
kontrak mereka akan
habis dan dibubarkan
sebelum Desember
2018. Tapi jangan
sedih, manfaatkanlah
kesempatan ini sebaikbaiknya bersama Kang
Daniel CS sebelum
mereka resmi debut
dengan agensi asal
dan kembali ke
grupnya masing-masing.
Jadi nggak sabar
bertemu ya? Wow, siapsiap histeris, Wannable!
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on stage

S

ebelumnya ia juga masuk ke
dalam tiga puluh besar kontestan
Indonesian Idol season satu.
Suaranya yang sangat merdu
dapat menghipnotis banyak orang dan
membuatnya begitu terkenal, tak hanya
itu ia pun sungguh pandai meliukliukkan nada dalam setiap lagu yang
dinyanyikannya sehingga membuat lagu
tersebut lebih berkarakter, “khas ala
Sammy”.

TETAP HITS
DENGAN
PILIHAN
BERSOLO
KARIR

Semenjak memilih untuk bersolo karir,
pria yang pernah mendapat penghargaan
sebagai Penyanyi Solo Pria Terdahsyat
ditahun 2012 dari salah satu program
musik di stasiun televisi swasta ini memiliki

jadwal manggung yang cukup padat baik
saat on air maupun off air. Sammy pun
terus berkarya dengan mempersiapkan
gebrakan baru di album selanjutnya.
Mengawali awal tahun 2018, pemilik
single yang berjudul “Sedang Apa dan
Dimana” ini menginjakan kaki dipanggung
pertamanya dalam acara perayaan New
Year di Scientia Square Park (SSQPark)
pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan
menyanyikan lagu-lagu andalan dengan
suara yang begitu khas dari Sammy
Simorangkir membuat para pengunjung
SSQPark yang hadir pada hari itu terbawa
dalam alunan musik dan pastinya ikut
bernyanyi bersama.

Lahir di Bandung pada tanggal 8 September
1982 Sammy Simorangkir adalah seorang
penyanyi solo Indonesia bersuara emas yang
sebelumnya menjadi vokalis dari sebuah band
yang bernama Kerispatih.
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SPLASH BLAST

community

Wajah Baru GBK!
“WOAAH!! “ Mungkin kata tersebut
yang pertama kali terbesit dipikiran
para pengunjung Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat ini. Mengingat akan diselenggarakannya Asian
Games 2018, SUGBK disulap mirip
dengan stadion-stadion yang ada di
Eropa. Mau tahu seperti apa penampakan SUGBK saat ini? Yuk disimak!

karena drainase yang dimiliki juga
sudah terverifikasi oleh FIFA.

Bangku Standar Internasional

Ruang jumpa pers juga di sulap
layaknya studio bioskop dengan
susunan kursi yang empuk dan
nyaman. Sementara itu, media center
dilengkapi dengan ruang kerja yang
luas dan nyaman serta terdapat satu
ruang utama dan tambahan. Lalu, ada
pula beberapa ruang yang juga bisa di
fungsikan sebagai studio mini ataupun
kantor sementara bagi awak media.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Basuki Hadimuldjono bahwa bangku
yang terpasang saat ini sudah sesuai
dengan standar Internasional karena
sudah terpasang dengan sistem single
seat (satu orang satu kursi). Bangku
penonton pun dibuat semakin menarik
dengan konfigurasi berupa warna
bendera kebanggaan Indonesia yakni
Merah Putih.

Rumput Berstandar FIFA
SUGBK kini juga di perbaharui dengan
menggunakan rumput yang berstandar FIFA (Federasi Sepak Bola Dunia).
Bahkan, di saat hujan sekalipun,
lapangan ini tidak akan ada genangan
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Tribune Kaum Difabel
SUGBK kini lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Total, disediakan 200
kursi untuk membuat nyaman kaum
difabel saat menyaksikan pertandingan.

Ruang dan Tribune Media

Keamanan
Selain kenyamanan sisi keamanan
pun tidak perlu diragukan lagi, karena
stadion ini sudah memiliki standarisasi security yang baik. Hal ini
terbukti dengan stadion yang mampu
dikosongkan hanya dalam waktu 15
menit ketika terjadi keadaan darurat.

Belajar Cinta Lewat Keluarga Kita
Mengedepankan prinsip cinta, komunitas Keluarga Kita merupakan komunitas yang
berfokus pada kegiatan parenting, yaitu mengenai pemberdayaan keluarga serta praktik
pengasuhan dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak yang lebih baik.

K

omunitas Keluarga Kita juga
memiliki program Rangkul,
dimana program ini bertujuan
untuk mengubah perilaku orang
tua melalui sharing dari Relawan
Keluarga Kita.
Komunitas ini dibentuk oleh
psikolog Najelaa Shihab yang
merasa pengasuhan anak dan
pendidikan keluarga adalah
perjalanan personal yang sangat

emosional, dan juga pengalaman
sosial yang penuh interaksi dan
tanggung jawab.
Kehadiran komunitas Keluarga
Kita di harapkan bisa menjadi
wadah bagi para orang tua,
di bentuk sejak tahun 2012
Komunitas Keluarga Kita telah
memiliki ratusan relawan dan
menyebarkan topik pengasuhan ke
penjuru Nusantara melalui kelas

maupun seminar. Bahkan, dalam
menyebarkan materi, Keluarga Kita
memiliki 3 kurikulum utama yaitu
hubungan reflektif, disiplin positif,
dan belajar efektif.
Program rangkul kini telah
tersebar di 52 kabupaten/kota
se-Indonesia, loh! Wah, jika Anda
tertarik untuk belajar pengasuhan
anak, yuk gabung di komunitas
Keluarga Kita!
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travelers

Tempat Wisata yang Menjadi Bukti

Evolusi
Dunia
E

volusi merupakan
perkembangan yang terjadi
secara bertahap dari bentuk
yang sederhana sampai yang
rumit. Fenomena ini meninggalkan
bukti nyata yang dapat kita jumpai
di sejumlah tempat di dunia. Bahkan,
tempat-tempat tersebut dinilai
memiliki daya tarik tersendiri bagi
wisatawan lokal dan mancanegara
sehingga dijadikan sebagai tempat
wisata. Berikut ini adalah beberapa
tempat wisata bersejarah yang
menjadi bukti evolusi dunia. Yuk, simak
ulasannya di bawah ini!

Stonehenge, Inggris
Stonehenge merupakan salah satu peninggalan masa lalu yang
menjadi tujuan wisata bagi turis dari seluruh penjuru dunia. Berlokasi
sekitar 80 mil di sisi barat daya London, kawasan Stonehenge dipenuhi
pilar-pilar batu ikonik. Setiap tahunnya, sekitar 20.000 sampai 30.000
orang dari berbagai kepercayaan menghadiri festival yang menandai
hari terpanjang dalam satu tahun pada tanggal 21 Juni, yang sekaligus
menandai dimulainya musim panas.

Monumen Meteorit, Indonesia
Pada 11 Mei 2001, fenomena alam yang langka terjadi di Kabupaten
Temanggung, sebuah daerah di Jawa Tengah. Sekitar pukul 9 pagi,
terdengar suara dentuman keras berasal dari meteorit yang jatuh
menghantam Desa Wonotirto. Sebagai penanda peristiwa langka
tersebut, sebuah Monumen dibuat tepat di titik jatuhnya meteorit dan
diresmikan pada Februari tahun 2002 dengan nama Monumen Meteorit.
Museum Rekor Indonesia (MURI) memberi penghargaan kepada Monumen
ini sebagai satu-satunya monumen tempat jatuhnya meteorit di Indonesia.

Situs Sangiran, Indonesia
Situs Sangiran di Sragen dan Karanganyar ditemukan pertama kali oleh
Gustav Heinrich Ralp Von Koenigswald, seorang geolog dan paleontology
asal Jerman. Pada tahun 1936, Gustav menemukan delapan manusia
Homo Erectus di lapisan tanah berusia antara 1,5 hingga 1,9 juta tahun
silam. Tahun 1996, situs ini menjadi salah satu situs warisan dunia dari
UNESCO. Menurut Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, sampai
akhir tahun 2017 sudah ditemukan 120 individu manusia purba Sangiran,
atau 50 persen dari populasi Homo Erectus yang ada di dunia.
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travelers

Colosseum, Roma
Colosseum merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia
yang dibangun pada tahun 72 Masehi oleh Kaisar Romawi,
Vespasian. Terletak di kawasan Roma kuno, Colosseum menjadi
amphitheater terbesar di dunia yang dapat menampung hingga
50.000 penonton. Colosseum menjadi pusat pertarungan para
gladiator saat bertarung sampai mati dengan gladiator lainnya
atau untuk perburuan binatang liar dari Afrika dan Timur Tengah.
Walau dikenal sebagai arena pertarungan gladiator yang brutal
dan sadis, Colosseum yang kini pun hanya tinggal reruntuhan
telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata yang paling
banyak dikunjungi turis pada saat berlibur di Roma.

Bunurong,
Australia
Pada tahun 2006, beberapa
palaeontologis dari Museum Victoria dan
Universitas Monash menemukan jejak
kaki Dinosaurus dari jenis Theropoda
pada permukaan batu pasang di Taman
Nasional Bunurong, bagian tenggara kota
Melbourne, Australia. Salah satu area
Taman Nasional Bunurong yang disebut
‘Flat Rocks’ menjadi lokasi penelitian
para ilmuwan zaman pra-sejarah dari
seluruh dunia.

Taman Varginha,
Brazil
Kota Varginha yang berjarak 300 km
dari Sao Paulo di Brasil sering disebut
sebagai lokasi penampakan pesawat
UFO dan alien. Menurut beberapa saksi
mata, kejadian penampakan UFO dan
alien ini pertama kali terjadi pada 20
Januari 1996. Mereka melihat makhluk
asing dengan tinggi sekitar 1,6 meter,
berkepala besar dengan bentuk segitiga
dan tiga buah tanduk pendek di atasnya,
bertubuh sangat kurus, berkulit coklat,
bermata merah besar dan lonjong.Sebuah
menara berbentuk UFO pun dibangun
di tengah taman kota Varginha sebagai
simbol insiden penampakan UFO.

Sphinx Giza, Mesir
Patung singa berkepala manusia atau yang dikenal dengan
nama Sphinx telah berdiri selama 4.500 tahun di padang
pasir, negara Mesir. Pada abad ke-15 dan 17 Masehi, patung
ini kehilangan hidung dan janggut karena dipahat oleh
warga lokal yang percaya bahwa bagian tubuh Sphinx dapat
meningkatkan panen. Selain itu, patung Sphinx juga pernah
terkena meriam yang dikirim oleh pasukan Napoleon yang
saat itu sedang menjajah negara Mesir. Pada abad ke-19
Masehi, patung ini tertimbun pasir hingga menyisakan
bagian mukanya saja. Namun, Pemerintah Mesir menggalinya
kembali mulai tahun 1925 sampai 1936.

Referensi: Google.com
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Gadget

Tips memilih Smartphone bermain

Redmi 5A

Terbaik
di kelasnya
Xiaomi, pabrikan
smartphone asal
Cina ini tidak
pernah lelah
meluncurkan
varian smartphone
berbasis Android
dengan harga yang
sangat terjangkau.

K

ali ini Xiaomi resmi meluncurkan
smartphone Redmi 5A di Indonesia
yang sebelumnya dilakukan di
Cina dan India. Peluncuran smartphone
ini, langsung dilakukan oleh sang Chief
Executive Officer, Lei Jun.
Mereka mengklaim bahwa Redmi 5A
merupakan smartphone terbaik di
kelasnya. Smartphone ini hadir dengan
layar touchscreen berukuran 5.00 inci
dengan resolusi 720 piksel x 1280
piksel. Xiaomi Redmi 5A didukung
juga oleh prosesor 2.4GHz quadcore Qualcomm Snapdragon 425 dan
dilengkapi dengan 2GB RAM. Ponsel ini
dikemas dengan penyimpanan memori

internal sebesar 16GB.

Mobile Legends
Siapa yang tidak tahu Game Mobile Legends : Bang Bang, atau
yang biasa disebut dengan Mobile Legends? Game MOBA
(Multiplayer Online Battle Arena) yang satu ini terus menjajaki
peringkat pertama di Play Store dan Appstore, bahkan semakin
banyak kompetisi-kompetisi yang menawarkan hadiah
menggiurkan bagi pemenangnya.

Untuk fitur kamera, Redmi 5A dibekali
kamera utama 13 megapiksel
dan kamera depan (selfie) 5
megapiksel. Xiaomi Redmi 5A
dioperasikan oleh sistem operasi Android
7.1.2 (nougat) dan didukung oleh
baterai non-removable 3000mAh.
Redmi 5A diluncurkan dengan harga
Rp 999.000,- yang pastinya sangat
terjangkau jika dilihat dari spesifikasinya. Anda bisa segera memiliki Xiaomi
Redmi 5A di MI Store yang terletak
di Lantai Dasar - Summarecon Mal
Serpong.

S

elain membuat penasaran,
untuk bermain Mobile
Legends cukup meluangkan
10-15 menit saja per-satu sesi
permainan. Pertanyaannya, seperti
apa sih smartphone terbaik
untuk Mobile Legends?
GPU yang mempuni
Untuk bermain game MOBA
analog yang penuh dengan efek,
GPU sekelas minimal Adreno 505,
Adreno 418, atau ARM Mali-T628
MP4. Dijamin, dengan minimal GPU
tersebut, kamu bisa bermain Mobile
Legends dengan lancar!
Kapasitas RAM yang besar
Semakin ke sini, aplikasi terutama
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game smarpthone membutuhkan
kapasitas RAM yang semakin
besar! Bisa dikatakan, RAM ini
adalah sebuah “tangan” yang
memungkinkan smarpthone untuk
memproses aplikasi atau game
yang sedang berjalan. Nah karena
itu, memilih smarpthone dengan
RAM 2 GB adalah hal baik.
Tapi, mengapa harus memilih
2 GB kalau kamu bisa
mendapatkan smartphone dengan
RAM 4 GB.
Daya tahan Baterai
Baterai seperti sebuah jantung
bagi smartphone, setuju
bukan? Oleh karena itu, kamu
tentu membutuhkan sebuah

baterai yang besar jika sedang
memilih smartphone terbaik
untuk Mobile
Legends atau game MOBA analog
yang lain.
Layar yang cukup
Terakhir adalah seberapa besar
layar smartphone yang akan
kamu beli nantinya. Idealnya,
layar berukuran 5 – 6 inci nyaman
banget untuk bermain Mobile
Legends dan MOBA analog lainnya.
Selain terasa pas ketika dilihat
oleh mata, posisi jempol kamu juga
mudah dalam menavigasi tomboltombol skill, map, serta shop di
dalam game.
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Society

INTERMEZZO

Sosial - Budaya
Masyarakat
dari Zaman
ke Zaman
Tahukah kamu
bahwa Bumi kita dan
segala isinya ini terus
berevolusi lho. Tanpa
disadari pasti selalu
ada perubahan setiap
harinya, karena Alam
Semesta Raya ini
bersifat dinamis.

S

osial-budaya yang bersifat
dinamis terus mengalami
perubahan, begitu pula pada
pola kehidupan manusia pun
terus berganti dari masa ke masa.
Perubahan tersebut kemudian
menyebabkan berubahnya juga
sistem sosial, termasuk nilai, sikap
dan perilaku masyarakat.

Yuuk, kita simak apa saja
perubahan sosial budaya yang
terjadi :

Cara Berkomunikasi
Tidak dipungkiri, perkembangan
teknologi yang begitu pesat
menyebabkan perubahan dalam
cara berkomunikasi. Dari sinyal asap,
merpati pos, telepon kabel, dan hingga
kini telepon genggam atau ponsel
dengan menggunakan sistem teknologi
yang canggih sehingga masyarakat
tidak lagi hanya bertukar pesan
melainkan juga dapat membagikan
fitur foto dan video.
Cara Berpakaian
Pengaruh globalisasi juga
menyebabkan ada nya perubahan
pola berpakaian, yang tadinya
masyarakat lebih sering menggunakan
pakaian tradisional, semakin ke sini,
perkembangan dunia fashion membuat
masyarakat mengenakan pakaian
sesuai dengan trend yang ada.
Kualitas Pendidikan
Pada jaman dahulu, menempuh
pendidikan hingga tingkat SMA
sudah lumrah dalam masyarakat.
Namun, masyarakat kini baik
perkotaan hingga pedesaan pun
berlomba-lomba untuk dapat
menempuh pendidikan hingga
perguruan tinggi.

Fakta Unik
dan Menarik
Seputar
Evolusi Bumi
Tahukah kamu bahwa Bumi kita dan segala isinya
ini terus berevolusi lho. Tanpa disadari pasti selalu
ada perubahan setiap harinya, karena Alam Semesta
Raya ini bersifat dinamis.

P

ercaya ataupun tidak,
fakta-fakta Bumi di masa
yang sangat lampau sangat
menarik untuk disimak.
Berikut beberapa fakta unik dan
menarik mengenai evolusi Bumi:
Fakta Alam Semesta
Alam Semesta atau Universe lebih
daripada planet, bintang, ataupun
tata surya saja. Namun terdiri
dari jutaan galaksi yang bahkan
tidak terhitung jumlahnya dan
saling berjauhan satu sama lain.
Bayangkan saja betapa luasnya,
perbandingan ukuran Galaksi
Bima Sakti dengan Matahari sama
dengan membandingkan kecilnya
1 keping sel darah putih dengan
besarnya Amerika Serikat lho!

Fakta Zaman Jurrasic
Jurrasic adalah di mana masa
ratusan juta tahun yang lampau,
pada masa dinosaurus masih
hidup dan belum punah. Jika
menyebut hewan terbesar
yang ada di masa kini, mungkin
yang akan terpikir adalah gajah
atau paus. Bagaimana dengan
hewan terbesar di zaman
jurrasic? Dinosaurus terbesar
yang pernah hidup di dunia
sekitar 70-100 juta tahun lalu
berjenis Argentinosaurus dengan
bobot sekitar 80 ton. Kurang
lebih besarnya mirip paus biru
berukuran sedang dan panjangnya
menyamai pesawat jenis Boeing
737.

Fakta Gempa Bumi
Terkadang sedih ya rasanya bila
menjumpai berita tentang gempa
yang kita anggap sebagai bencana
alam menakutkan di masa kini.
Namun perlu di ketahui, evolusi
dapat terjadi berkat gempa bumi
lho. Daratan di Bumi ini terpecah
dan membentuk pulau-pulau besar
yang dipengaruhi oleh gempa bumi,
dan sebagian besar disebabkan
oleh pergerakan atau pergeseran
lempeng bumi. Wow!
Fakta Zaman Es
Dahulu sebelum global warming
melanda, bumi pernah mengalami
zaman es pada masa lampau.
Penyebab terjadinya zaman es
salah satunya adalah akibat
terjadinya proses pendinginan
aerosol yang sering menimpa
planet bumi. Di zaman ini kita juga
mengenal hewan sejenis gajah
dengan bulu yang lebih tebal dan
panjang, dengan gading yang
lebih melengkung, yang disebut
mammoth.
Fakta Manusia Purba
Jauh sebelum manusia zaman
now seperti kita yang hidup di
bumi ini, serta di zaman sebelum
gadget canggih ditemukan, sudah
ada manusia yang menghuni bumi
ini sebelum peradaban kita. Ya,
merekalah yang dianggap sebagai
nenek moyang kita, yakni para
manusia purba. Manusia purba
ini juga hidup di Indonesia lho.
Salah satu jenis manusia purba
yang hidup di Indonesia adalah
Manusia Jawa atau Homo Erectus
Paleojavanicus. Menarik untuk
ditelusuri ya?

Jadi, sudah tahu kan ternyata
perkembangan sosial-budaya begitu
cepat. Yuk, sebagai masyarakat
cerdas, harus dapat bijaksana dalam
mengikuti perkembangan zaman!
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QUIZ

IKUTI
KUISNYA

get online
Untuk edisi kali ini, akan dicari sebanyak 5 (lima) orang yang beruntung
untuk memenangkan voucher belanja SMS masing- masing sebesar
Rp 150.000,-! Caranya dengan menjawab pertanyaan yang diberikan
dengan benar dan tepat.

SMS_Serpong

ssqpark

Ketentuan:
Jawab pertanyaan yang diberikan dan kirimkan jawaban Anda via email
1.
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.

Subjek: SMSBlast LIX – Evolution

DAN MENANGKAN

VOUCHER
BELANJA!

Berikut pertanyaan untuk edisi ini:
1. Sebutkan apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi sekarang ini?
2. Sebutkan seri terbaru smartphone android keluaran Xiaomi?
3. Sebutkan 3 lokasi destinasi wisata yang menjadi bukti evolusi dunia!
4. Apa saja perubahan yang terjadi pada Stadion Utama Gelora Bung
Karno, Sebutkan!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Februari 2018. Pemenang yang
beruntung akan diumumkan pada SMSBlast edisi Februari 2018.
* Syarat dan Ketentuan berlaku.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Berikut lima orang pemenang yang berhasil
pada kuis SMSBlast Edisi LVIII – November 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Fajar Firmansyah, 0813 2690 xxxx
Windy, 0852 3410 xxxx
Utari Dwi Lestari, 0878 4563 xxxx
Jenni Irawaty S., 0815 1978 xxxx
Ing Ing, 0811 4567 xxx

Berikut lima orang pemenang yang berhasil
pada kuis SMSBlast Edisi LVIII – Desember 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Kevin Luvian, 0811 9855 xxx
Jahja Mayudin Kurniawan, 0818 650 xxx
Adinda Fitriandini, 0813 8584 xxxx
M. Firman, 0888 3456 xxxx
Staci Andania, 0853 4876 xxxx

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
Hi redaksi SMSBlast,
Perkenalkan saya Mia dari Karawaci, saya
suka sekali pergi makan ke Salsa Food City
bersama keluarga maupun teman-teman
karena tempatnya asyik dan nyaman, pilihan
makanannya juga enak-enak semua. Beberapa
waktu lalu pada saat saya sedang menikmati
hidangan yang saya pesan di Salsa Food City,
seketika ada yang mencuri perhatian dari
depan panggung. Saya tertarik dengan tarian
line dance yang tampil di depan panggung
Salsa Food City, baik muda maupun tua, pria
maupun wanita, semua ikut menari santai
dengan kompak. Apakah ada komunitas untuk
line dance di Salsa tersebut? Kapan saja
jadwal latihannya? Terima kasih dan sukses
selalu untuk SMS
Mia, Karawaci
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Hallo Mia,
Terimakasih sebelumnya telah menjadi pengunjung
setia Summarecon Mal Serpong dan menjadikan Salsa
Food City destinasi kuliner favorit untuk keluarga. Salsa
Food City memiliiki stage yang setiap malamnya diisi
dengan performance dari beberapa band, salah satu
nya penampilan band bergenre country music yang
bisa membawa suasana para pengunjung untuk maju
mendekati panggung dan menari mengikuti lantunan
nada dari musik yang dimainkan. Biasanya ada sebagian
orang yang berkumpul seperti komunitas line dance yang
menjadikan ini sebagai wadah untuk berlatih tapi tidak
menutup kemungkinan pengunjung yang ada di Salsa
Food City untuk bergabung karena tarian ini sifatnya
terbuka untuk umum yang mau maju mendekat ke arah
panggung. Semoga informasi ini dapat membantu ya.
Salam hangat,
Redaksi
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prom

1 PERIODE JANUARI 2018

PROMOTENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE JANUARI 2018

LANTAI GF
C&F Perfume
• Disc. Up to 70%
Mother Care
• Special offer buy 2 get 1 free
(selected nursery items)
Vioni 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
Optik Tunggal
• Dapatkan Cashback langsung 20%
untuk frame dan lensa s/d 31 Januari
2018
Optik Seis
• Dapatkan Cashback langsung 20%
untuk frame dan lensa. s/d 31 Januari
2018

LANTAI 1
Beauty Box
• Disc. up to 50% (item tertentu)
KEEVE
• DISC UP TO 40%
Fulltime
• Discount 40% !! Selected item. (di
setiap Jumat-Minggu)
La Christie
• Sale up to 70% (selected item)

Pink Sugar
• Disc. up to 60%

Watch Zone
• Disc Up to 20% (selected item)

Nike
• Disc. up to 30% (selected item)

Wood
• Disc Up to 50% (selected item)

VNC
• Slippers & sandals 2 for Rp 299.000

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

Hammer
• Promo disc. 20% (setiap jumat-sabtu)

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

Hush Puppies
• Disc 20% (selected item)

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

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

Pedro
• Sale up to 50% 28 Januari 2018

Baleno
• Disc 50%+20% (selected item)

LANTAI 2

Antton n Co
• Disc 30% (selected item)

MOM & BAB
• Sale Up To 40%

Levi’s
• Free T- Shirt with minimum purchase
Rp 1.500.000

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)

•

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)
Watch Studio
• Disc Up to 20% (selected item)

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
• T.Selpoint Ket :max penukaran 3x min
poin 210 point
• sakuku BCA min transaksi 66 ribu
dapat voucher 30 ribu
Sate Khas Senayan
• Lapar pagi : paket 35000 pukul 08.00
• Lapar sore ; paket 35.000 pukul 15.00
• Lapar malam : paket 98.000 pukul 21.00
Pizza Hut	
• Beli 1 fresh jus gratis 1
• Double box : beli 2 pizza hut reguller
Rp. 170.000 dan beli 2 pizza larg RP.
230.000.
• BIG BOX rp. 195.000
Carls Jr
• Birthday bahs doscoun 40% pembelian
dia atas 200 ribu (8 s/d 14 januari
2018)
• Bogo ( Friday Is Feeday ) Mandiri 20 %
• BNI Free Brownie S/D 31 Januari 2018

Starbucks
• Every Monday (1,8,15,29 BOGO any tall
size beverage - excluding LTO/reserve/
manual brew)
• 24 s/d 25; caramel purplr yam
frappuccino @ RP.25 K
Old Chang Kee
• OVO ; transaksi kelipatan 10000
menggunakan OVO CASH akan
mendapatkan cash back 30% dalam
bentuk ovo point
Mango
• Puree dessert large + sticky rice 70.000
( promo januari)

prom

o

plater free 4 glass 0.1 lt balihai only
=699 k++
• Promo minum : buy 3 get 1 ( eldiablo,
bintang redler, heineken)
• Happy our (balihai disc 10% dari jam
17.00s/d 22.00 all size)
Biangkerok
• Jagoan pedas : nasi mercon rame, nasi
campur, nasi bara ( free es lemn 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, 1ff, 1 salad) rp 210.000 (sblm
tax & service)
Mamas
• Every Monday : family sausage pletter
free ; 2 glass balihai draft 0.1 1lt
• Every tuesday : hunt your escalope
pork & chiken escalope free one glass
• Every wenedsday : chef’s spacial mix

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

2 PERIODE JANUARI 2018
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%

SAIGON DELIGHT
• 20 % discount KK UOB

HAAGENDAZS
• Super premium card haaggan dazs cash
reward 50% dengan kk BCA
• Discount 15 % min 100 ribu dengan kk
permata bank
• P1F2 setiap senin dengan KK BCA
berlogo BCA card

Sunny Side Up
• ALL you can eat lava omurice ( free
piring )

BENGAWAN SOLO
• Buy 1 get 1 dari senin s/d jum’at jam
12 .00 s/d 14.00

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

JAVA VILLAGE
• UOB minimal Rp. 200.000 mendapatkan
free Bing Soo 1 (dine in) & Honey /
Spicy pop corn chicken
• Sepanjang tahun 2017
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JAVA VILLAGE
• Setiap pembelian gurame free minum
kunyit asam

Mujigae
• Promo Hijabenka
• Promo Upselling

Cold Stone
• CC + Debit BNI DISCOUN 40% MINIMUM
100 hanya untuk ice cream
• Creadit 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%)
Eastern Kopi TM
• Voucher 20 ribu jika pemebelian 150
ribu, belum termasuk pajak, dan berlaku
kelipatan
Marugame udon
• Setiap pembelian chiken katsu curry
udon/ abura udon + buavita free umbir
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Directory

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)

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)

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)

Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 )
5461279 / 5461270
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
Poka Ribs (DGF-216) – 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-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 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

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

Retail & Other Services
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

FIRST floor
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

Retail & Other Services

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
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

Food & Beverages
A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215)
29310573 / 29310632
Biang Kerok (DGF-17C) - 5461986
Bread Life (GF-247) - 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A) 29310647/29310659
Carl's Jr (DGF-21A) - 29310411
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Chatime (2F-16) - 54205422
Chir-Chir Fusion (DGF-210) - 29310426
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
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
Frozen Express (2F-IC-09)
Gyoza Bar (DGF-205)
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Ice on Pan (DGF - 19A)
Imperial Kitchen and Dimsum (DGF-228) - 29310431

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20a) - 5469430
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
Daniel Wellington & Olivia Burton (1F 1C - 06)
2931 0513 - 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) - 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
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

Time + Things (1F-242) - 2931 0703
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

Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) - 29171027

Lemonyade (1F-1C11)
Mamapao (1F-IC 11)

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

Food & Beverages
Food & Beverages
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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
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

Retail & Other Services
Kenari Djaja (2F-09B) - 5474488
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) - 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Scoop (2F-232) – 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

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)
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215)
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) - 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab (2F-236)
Miniso ( 2F-205 )
Planet Sport (2F-223,225-227) - 29310671?

54645514
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Urban Club (2F-207) - 29171005 /
29171009

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)
Kue Cubit Jadul (FTA-05)
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)
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
Rujak Kolam Medan (2F-01)

SALSA FOOD CITY
Amei Chinese Food (Unit 21)
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Bebek Lombok Lurah (Unit 22)
Brothers Steak (Unit 19)
Cabe Montoq (Unit 08-09)
Duck House (Unit 20

Kedai Havelaar (Unit 03)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kwetiau 28 AHo (Unit 15)
Lapo Ni Tondongta (Unit 23)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)
Seafood 99 (Unit 01 - 02)
Sederhana Cahaya (Unit 11)

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)
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)
Chuan-Chuan (FTA-05)
Cotota (2F-57)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
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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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