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menyambut akhir tahun dengan suka cita. Perayaan Natal dan 

tahun Baru-pun sudah mulai direncanakan bersama orang terkasih. 

Summarecon mal Serpong, mempersembahkan Sweet Christmas 

bersama Sammy Simorangkir, Vierratale dan band indonesia yang telah 

melegenda Sheila On 7. anda bisa menikmati rangkaian acara yang 

sangat special untuk menyambut malam pergantian tahun. Seperti 

apa keseruan malam tahun baru di Summarecon mal Serpong? Simak 

selengkapnya hanya di rubrik hot On SmS.

Bulan Desember saatnya anda meluangkan waktu untuk keluarga. 

Berwisata ke beberapa negara yang menyuguhkan pengalaman tak 

terlupakan dalam perayaan Natal dan tahun Baru. tim smsblast berikan 

referensi berwisata dalam rubrik Traveler. anda tidak akan kehabisan 

ide untuk tampil up-to-date, karena tim smsblast telah merangkum 

seputar trend fashion 2016. Bagi anda penggemar taylor Swift dan 

adele jangan lewatkan rubrik Close Up. Selain itu masih ada informasi 

update dari dunia gadget, olahraga dan keseruan bermain di paddy 

field, Scientia Square Park. Happy reading!

Write it on your heart that everyday is the best day in the year. 
-Ralph Waldo Emerson-
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hot on SMS

Christmas
hot on SMS

Sweet 

December is coming! Christmas and New Year, what a lovely month!

Sudah terbayang kebersamaan bersama keluarga menyambut datangnya 
hari Natal. Momen spesial yang selalu diisi dengan aktivitas seru.
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D
ihari libur tersebut 
biasanya keluarga 
besar berkumpul 
untuk menikmati dan 

mengisi setiap momen, seperti 
menonton film bersama dengan 
tema Natal atau liburan ataupun 
mendengarkan musik yang 
biasanya didengarkan pada 
saat Natal tiba hingga hal yang 
paling dinanti yaitu menikmati 
hidangan khas moment spesial 
ini.

Kemeriahan akhir tahun 
merupakan saat yang 
ditunggu-tunggu untuk seluruh 
masyarakat selain adanya 
moment pergantian tahun di 
bulan Desember, umat Kristiani 
juga merayakan hari raya 
Natal. Dibulan ini 
juga menjadi bulan 
terakhir di tahun 
2015, menuju 
awal baru 
di tahun 

2016. hari pergantian tahun 
selalu menjadi momen spesial 
untuk start a new fresh.

Event seru persembahan dari 
Summarecon mal Serpong, 
‘Sweet Christmas’ dan New 

Year Eve 2016 ikut 

berpartisipasi dalam merayakan 
moment istimewa Natal dan 
tahun baru. Setiap event dan 
kemeriahannya terangkai pada 
3 Desember 2015 hingga 10 
Januari 2015. Kemeriahan 
event Natal dan tahun Baru ini 
begitu terasa lewat hadirnya 
musisi indonesia, pertunjukan 
spektakular hingga pesta diskon 
yang dapat membuat kebutuhan 
pengunjung terpenuhi.

Kemeriahan ‘Sweet Chsristmas’ 
terangkai dalam berbagai 
moment keceriaan seperti 
Marshmallow Drop yang hadir di 
setiap weekend sepanjang bulan 
Desember 2015. Dimeriahkan 

oleh grup band legend asal 
Yogyakarta, Sheila On 7 pada 
tanggal 13 Desember 2015 di 
Broadway Stage, kemudian ada 
pula soloist yang identik dengan 
event Christmas yaitu Sammy 
Simorangkir yang hadir pada 20 
Desember 2015 di Forum Stage, 
Charis rising Star pada 26 
Desember 2015 di Forum Stage, 
dan grup band indonesia idola 
remaja yaitu Vierratale yang 
akan meramaikan Unity Stage 
pada 10 Januari 2016.

Selain adanya berbagai 
penampilan dari para musisi 
indonesia terdapat pula 
berbagai penawaran potongan 

harga untuk shopper, melalui 
Joyful Night Sale pada 12 & 
19 Desember 2015 hingga 
Sparkling Night Sale pada 
tanggal 31 Desember 2015 yang 
memberikan discount up to 80%. 
Selain itu, pungunjung setia 
SmS juga dapat menyaksikan 
berbagai performance melalui 
‘Sweet Performance’ yang 
diisi oleh Jazzy Christmas di 
tanggal 24 Desember 2015, 
Grand Christmas Choir pada 25 
Desember dan tidak ketinggalan 
salah satu yang ditunggu oleh 
anak-anak khususnya yaitu 
meet & Greet Santa yang hadir 
pada tanggal 11, 18, 24, dan 25 
Desember 2015. 
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hot on smshot on SMS hot on SMS

New Year 
Celebration with

‘UFO’
S

egala bentuk perayaan 
tahun baru sebelumnya 
di upgrade untuk kembali 
memuaskan pelanggan 

setia SmS. acara akan diadakan 
di main lobby SmS dan di 
tiga panggung SmS: avenue, 
Unity, dan Broadway hingga di 
panggung Salsa Food City. Khusus 
di Broadway akan disediakan 
eksklusif dinner package senilai 
rp 350.000,- berupa all you 
can eat dan akan dihibur oleh 
penampilan yang enerjik dari 
P-Project. tidak ketinggalan 
panggung Unity dan avenue akan 
dimeriahkan oleh Pas Band serta 
penampilan dari Nath the Lion 
dan Female DJ. tidak ketinggalan 
di Salsa & Food City akan di 
hangatkan dari aksi duo endah n 
rhesa. Psst, jangan lupa dengan 
Sparkling Night Sale mulai pukul 

20.00 wiB dengan penawaran 
potongan harga hingga 80% dan 
puluhan hadiah menarik yang 
sayang untuk dilewatkan.

Dengan mengambil konsep Art 
Space dan Green Alien, area lobi 
utama disulap lebih glamour 
dan atraktif untuk menghadirkan 
kemeriahan dan pengalaman 
menikmati festival music dance 
untuk anak-
anak muda 
yang gemar 
menikmati party, 
dikemas dengan 
permainan Laser 
Night, Lighting 
dan videotron 
raksasa. 
menampilkan 3 
FDJ cantik dari 
dalam dan luar 

negeri yang akan memecahkan 
malam ini mulai dari FDJ Chantal 
Dewi dan Dewi Dhelova dari 
indonesia, serta DJ Lani Leyli dari 
australia. Dan sebagai penutup, 
countdown pergantian tahun 
akan diakhiri dengan ledakan 
spektakuler dari kurang lebih 5000 
shoot kembang api sebagai tanda 
awal dimulainya tahun baru 2016.

malam pergantian tahun selalu menjadi hari yang paling dinanti-nantikan. 
Berbagai aktivitas dan perayaan direncanakan untuk menjadikan momen 
ini tidak terlupakan. malam tahun baru dirayakan dengan pesta-pesta dan 

acara berkumpul bersama kerabat, teman, atau keluarga menanti saat 
pergantian tahun. SmS akan kembali memukau anda dengan event di 

malam pergantian tahun yang bertema ‘New Year Celebration with UFO 
(Unidentified Fabulous Occasion)’. 
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LAST EVENT LAST EVENT

Heboh dan seru banget acara Festival Kuliner 
Serpong kemarin. Kemeriahan begitu terasa setiap 

hari selama 3 minggu, dimulai dari tanggal 14 
Agustus hingga 6 September 2015 lalu. 

Kaleidoskop Event 

JaNUari 

tahUN BarU KamBiNG 

BerSama ShaUN the SeeP
tahun 2015 jatuh di shio Kambing, maka 
dari itu di awal tahun SmS mengadakan 
event yang berkaitan dengan Kambing. 
tokoh kartun yang menggemaskan dari 
Shaun the Seep sukses menghibur para 
pengunjung. apalagi di tambah aksi dari 
CJr, Blink, winx, tennebelle dan tidak 
ketinggalan aksi memukau dari Chinese 
Orchestra.

maret

mUSiCaL marCh
musical march tahun ini lebih special, 
kerena diadakan di Summarecon mal 
Serpong dan Summarecon Digital Center. 
Line up artist yang memeriahkan acara 
ini-pun tak kalah keren, seperti Kikan 
dan Nugie di Summarecon Digital Center. 
Sedangkan di Summarecon mal Serpong: 
andre hehanusa, Viky Sianipar, andien 
dan tompi. Selain itu juga ada acara 
Kumpul Bareng trax Fm di area Unity 
bersama endah n rhesa.

FeBrUari 

FLawLeSS VaLeNtiNe
Perayaan hari kasih sayang tahun ini 
ditemani oleh penampilan special 
dari Kla Project. area Broadway 
menjadi romantis karena lantunan 
lagu dari hits Kla Project diantaranya 
menjemput impian dan Belahan Jiwa. 
Para pegunjung sangat terhibur dari 
performance Kla Project, baik itu yang 
hadir di area Flawless Valentina maupun 
yang diluar area.

SMS & SDC 2015

aPriL

eaSter PLaYGrOUND
Di acara easter Playground banyak 
banget kegiatan menarik dan 
cocok untuk si kecil bersama orang 
tuanya yaitu ring the Bunny, 
Feeding the Bunny, Fishing the 
Bunny, Find the Lost Bunny, dan 
easter egg hunt. adik-adik kecil 
ramai ikutan acara ini, selain 
itu juga ada acara launching 
Friendship Card Junior.
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Sparkling September with

Dalam rangka anniversary-nya 
ini Summarecon mal Serpong 
berbagi kebahagian dengan 
pengunjung setianya dalam 
serangkaian event bertajuk 

“incredi8le anniversary”. 
Berbagai reward diberikan 
kepada pengunjung setia 
Summarecon mal Serpong mulai 
dari cash back, voucher hingga 8 

unit honda mobilio. Kemeriahan 
semakin terasa dengan hadirnya 
berbagai musisi papan atas 
indonesia Seperti raisa, Kunto aji 
hingga Sheila On 7.

aGUStUS

meLeStariKaN BUDaYa 

Lewat FeStiVaL KULiNer 

SerPONG
Festival Kuliner Serpong 
diselenggarakan untuk yang kelima 
kalinya di Summarecon mal Serpong 
dengan mengangkat tema ‘horas... Beta 
mangan hita’ dari budaya Sumatera 
Utara. Event ini digelar pada 14 
agustus sampai 6 September 2015 
lalu dengan euforia ribuan pengunjung 
setiap minggunya. Keseruannya 
semakin terasa dengan hadirnya 
berbagai musisi khas tanah batak.

SePtemBer

KemeriahaN 8th aNNiVerSarY SUmmareCON maL SerPONG

JUNi & JULi

BLiSSFUL ramaDhaN - BaCK tO SChOOL

mei

DOwNtOwN waLK FeStiVaL 
Sepanjang area Downtown walk turut 
meramaikan event ini. Di mulai dari 
special class dari Gold’s Gym, coffee 
class by Gayo Coffee dan penampilan 
dari Project Pop yang sangat menghibur, 
teza Summendra dan Stroom yang terdiri 
dari DJ Patricia, tio Nugros & ello.

rangkaian acara di Blissful 
ramadhan dan Back to School 
bisa menjadi ‘obat rindu’ bagi 
anda yang kangen dengan 
perform dari rosa, B3, Lyla dan 
ticket. Nah, selain itu juga ada 

aksi seru dari kedatangannya 
t-rex ke SmS dalam rangkaian 
event Back to School. menjelang 
hari raya idul Fitri juga ada 1001 
Night Sale yang di penuhi oleh 
pengunjung SmS.

LAST EVENT LAST EVENT
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NOVemBer

KemeriahaN mUSim 

PaNeN aNGGUr Lewat 

BeaUJOLaiS NOUVeaU
Bulan November saatnya event 
Beaujolais Nouveau di Summarecon 
mal Serpong yang mengangkat 
kebudayaan Perancis. Event ini 
sukses digelar pada 21 November 
2015 lalu di Panggung Broadway. 
Pada perayaan “Beaujolais Nouveau 
Festival” di SmS para pecinta wine 
khususnya wine Perancis berpesta 
menikmati hasil olahan anggur 
bersama dengan suguhan makanan 
otentik oleh amUZ restaurant yang 
berpadu dengan berbagai kesenian 
khas tradisional Perancis.

OKtOBer

OKtOBerFeSt 2015 

SUmmareCON maL 

SerPONG
Oktoberfest ke sembilan yang diadakan 
Summarecon mal Serpong pada 
tanggal 17 Oktober 2015 lalu di area 
Broadway. Oktoberfest yang hadir 
di SmS menyuguhkan keistimewaan 
mulai dari bir yang disajikan secara 
free flow, makanan khas Jerman 
hingga mendatangkan band Jerman 
otentik. Kemeriahan Oktoberfest 2015 
terlihat dari jumlah pengunjung yang 
berpartisipasi dalam event khas Jerman 
ini. Oktoberfest tahun ini, seru banget! 
Ein prosit!

last event last event
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accessories accessories

Untuk menyambut musim gugur 
dan musim dingin di tahun 2015, 
banyak cara sebuah brand untuk ikut 
berpartisipasi didalamnya. Begitu pula 
yang dilakukan oleh brand fashion 
urban, WOOD kembali menghadirkan 
koleksi terbaru dalam session Fall/
Winter 2015.

w
OOD merupakan 
salah satu brand 
fashion untuk 
pria dewasa 

yang begitu peduli dengan 
penampilan dan memiliki gaya 
sesuai dengan kepribadiannya. 
Nuansa classy modern dalam 
koleksi terbaru dari wOOD ini 
lebih mendukung penampilan 
para pria tetap terlihat 
masculine dan modern dalam 
setiap kesempatan.

Koleksi wOOD kali ini diberi 
nama wOOD Signature style 
koleksi fall/winter 2015, selain 
untuk menyambut musim 
gugur dan musim dingin koleksi 
ini juga dikeluarkan untuk 
menyambut hari Natal di tahun 
2015. wOOD signature style 
koleksi fall/winter 2015 kali ini 
hadir dalam berbagai pilihan 
gaya dan warna, mulai dari 
outerwear dan celana chino 
dalam palet warna natural 
yang merupakan pilihan tepat 
dikenakan untuk sarapan 
pagi bersama rekan bisnis, 
hingga jaket bomber bergaya 
aviator untuk memberikan 

kesan masculine weekend trip 
kepada para pria. Berbagai 
koleksi tersebut dilengkapi pula 
dengan pilihan accessories 
seperti kacamata hitam hingga 
totebag bergaya klasik. 

Selain menghadirkan koleksi 
masculine wOOD juga 
menghadirkan koleksi yang 
lebih formal dengan pilihan 
linen blazer hingga celana 
slim fit, padu padankan 
dengan gaya layering untuk 
mendapatkan kesan dapper 
gentlemen. Seolah ingin 
membuktikan untuk koleksi 
kali ini wOOD akan membuat 
para pria terlihat stylish tanpa 
kehilangan jati diri. Brand 
fashion yang didirikan pada 
tahun 1979 ini selalu memiliki 
komitmen untuk memanjakan 
para pria dengan pilihan 
produk berkualitas, sehingga 
mereka tetap peduli terhadap 
penampilan tanpa kehilangan 
jati dirinya. Koleksi Fw 2015 
wOOD kali ini dapat mewakili 
itu semua. ‘Looking good 
isn’t self importance; it is self 
respect’.

LOOKiNG 

with wOOD
Good
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2016
Trend

Fashion

in style in style

Trend fashion selalu mengalami 
perkembangan, sebuah trend yang dinamis 

dan selalu berubah dari tahun ke tahun. 
Sebagai manusia modern, tentunya 

tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti 
tren fashion terkini. Namun, tidak dapat 
dipungkiri apabila fashion juga dapat 

berulang dan menjadikan motif tertentu 
kembali menjadi hits di industri mode.   

tampilan tahun 80an kembali menjadi 
popular di tahun 2016, ciri khas dari busana 
80an yaitu dress one shoulder dengan aksen 
sequin. Dan menggunakan warna-warna 
elegan seperti peach, tosca, dan warna-
warna pastel. maka cocok digunakan pada 
siang ataupun malam hari.

tampilan Biopop merupakan tema yang 
menggambarkan kegembiraan lantaran 
kemajuan riset dan teknologi memberikan 
harapan baru dalam mengelola sumber 
daya alam dengan cara yang lebih ramah 
lingkungan. tema Biopop didorong oleh 
permainan warna yang cerah seperti kuning, 
ungu, pink, merah, serta oranye. Untuk 
tampilan lebih girly atau casual, warna metalik 
sekiranya menjadi tren sejak dua musim lalu, 
dan tampaknya di tahun 2016 mendatang 
masih mewarnai penampilan para fashionista. 

ONe ShOULDer

BOhemiaN

BiOPOP

Gaya klasik bohemian, 
atau biasa disingkat 
boho, akan terangkat 
kembali di tahun 
2016. Kali ini, 
gaya boho yang 
diangkat cenderung 
bersifat chic. Untuk 
pengaplikasiannya, 
gunakan blouse agar 
lebih casual dan 
pilihan pelengkap 
lainnya yaitu bisa 
menggunakan 
sleeveless tunic, 
draped skinny, dan 
skimming trouser.

Dengan tampilan busana yang penuh 
motif dan corak, dan tidak perlu lagi 
menggunakan riasan wajah serta tatanan 
rambut yang megah. Cukup diaplikasikan 
make up sederhana, dengan tatanan 
rambut simpel seperti ponytail, gaya 
fashion tersebut tampaknya akan 
mewarnai penampilan para fashionista di 
tahun 2016 mendatang.

PONYtaiL

BatiK SOLO
Perpaduan antara unsur tradisional 
dan modern yang dimodifikasi menjadi 
lebih simple elegan sehingga tetap ada 
perpaduan motif dari budaya indonesia, 
khususnya Solo, Jawa tengah akan 
mewarnai fashion di tahun mendatang. 
Seperti motif batik yang disederhanakan, 
misalnya menjadikan sarung agar lebih 
terlihat lebih modern..

SMSBLAST Magazine DESEMBER 201520
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ViNNY 
Sweater by Star Dept-Store
Skirt by Star Dept-Store
hat by Star Dept-Store

Odil 
Sweater by Star Dept-Store
Pants by Star Dept-Store

Mia
Dress by Star Dept-Store

Shoes by model’s Own

LOKaSi: PeNCiOUS PaNCaKe, SUmmareCON maL SerPONG LOKaSi: CirCUZ tOwN, SUmmareCON maL SerPONG
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Odil 
Shirt by STAR Dept-Store
Suspender by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own

PhOtOGraPher  : elY riCardO
StYliSt   : WeStY WOhON
Make UP artiSt  : JUlita taN
MOdel   : Odil, Mia& ViNNi

ViNNY
Dress by STAR Dept-Store
Shoes by Model’s Own

Mia
Dress by STAR Dept-Store

-DaLe eVaNS-

“ChriStmaS, mY ChiLD, iS LOVe iN 

aCtiON. eVerY time we LOVe, eVerY 

time we GiVe, it’S ChriStmaS.” -

LOKaSi : NaNNY’S PaViLLON, SUmmareCON maL SerPONG
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LOKaSi : SCOOP, SUmmareCON maL SerPONG

LOKaSi : LeKKer BeKKer, SUmmareCON maL SerPONG

Mia
Dress by STAR Dept-Store

Mia 
Dress by STAR Dept-Store

ViNNi 
Dress by STAR Dept-Store

Odil
Sweater by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store

“ChriStmaS iS the DaY that hOLDS aLL 

time tOGether.” ” 

-aLexaNDer Smith-

“Christmas is a 
season not only 

of rejoicing but of 
reflection.”

-Winston Churchill-
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LOKaSi: BOBBaBit’S, SUmmareCON maL SerPONhG

ViNNY 
Sweater by STAR Dept-Store
Hat by STAR Dept-Store
Pants by STAR Dept-Store
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taste the food G

Pecinta yogurt tentu sudah biasa 
menikmati rasa yogurt yang asam 
dan manis dengan yogurt yang 
berwarna warni. Sour Sally di Indonesia 
menghadirkan pengalaman baru dalam 
menyantap frozen yogurt. 

Sensasi 
Black Sakura
Si Hitam 
Pas Untuk 
Kesehatan

taste the food

enerasi terbaru dari frozen yogurt, 
All New Sour Sally Handmade 
kini hadir dengan banyak varian 
dan berbagai macam topping-
topping pilihan terbaik seperti 
topping crunchies bernutrisi, pilihan 
sauces lezat dan buah segar yang 
menyehatkan. Gerai Sour Sally bisa 
kita kunjungi di beberapa mal yang 
ada di Jakarta maupun tangerang 
khususnya Summarecon mal 
Serpong yang berlokasi di lantai 
2. Kini Sour Sally memiliki 2 frozen 
yogurt andalan yang patut untuk 
dicoba, yaitu Black Sakura dan 
white Skim

Black Sakura, frozen yogurt 
hitam yang mengandung natural 
activated charcoal sehingga 
menghasilkan warna yang hitam 
dan menjadikan froyo black sakura 
sebagai yogurt hitam pertama di 
dunia, dengan rasa bunga sakura 
yang memiliki banyak manfaat 
kesehatan untuk membantu 
membersihkan tubuh dari racun, 
anti penuaan, serta sebagai 
penghantar zat anti kanker pada 
tubuh manusia. meski berwarna 
hitam dan terbuat dari arang, 
charcoal aman untuk tubuh.

White Skim, frozen yogurt berwarna 
putih ini mengandung susu rendah 
lemak dan tinggi kalsium yang 
membuat teksturnya terasa lebih 
creamy dan lembut dibandingkan 
dengan frozen yogurt sebelumnya, 
yaitu rasa Original Plain. White 
skim terbuat dari bahan yogurt 
dan greenfields hi-calcium skim 
milk sehingga baik bagi kesehatan 
terutama pencernaan dan rendah 
kolesterol.  

Kedua jenis froyo terbaru 
tersebut mengandung kebaikan 
yogurt yang rendah lemak, 
mengandung probiotik yang baik 
untuk pencernaan dan bebas zat 
pewarna, pemanis, pengental 
pengawet dan penguat rasa. 

Pengunjung dapat menikmati 
kedua rasa frozen yogurt terbaru 
tersebut dalam paket pilihan 
riche, Lykone atau Cup. 

Riche, The World’s Richest 
Frozen Yogurt. Berasal dari 
bahasa Perancis yang berarti 
Kaya. riche secara alami 
kaya akan banyak hal, seperti 
vitamin dan bergizi. Kaya akan 
bermacam lapisan seperti buah-
buahan segar terbaik setiap 
musim, crunchies handmade 
bernutrisi tinggi dan sauce 
lezat di mana semuanya tidak 
mengandung bahan pengawet. 

Lykone, The World’s Happiest 
Frozen Yogurt. Disajikan dengan 
potongan buah segar dan 
topping crunchies handmate 
yang sehat dan sauce lezat 
tanpa bahan pengawet dan 
memiliki banyak kandungan 
probiotik baik untuk pencernaan. 
Lykone terdiri dari 5 pilihan 
warna cone yaitu hitam, merah, 
hijau, merah muda dan kuning.

Setiap porsi regular cup, para 
konsumen bisa mendapatkan 
2 pilihan topping (crunchies 
sauces dan buah segar) disajikan 
dalam cup ukuran regular. 
Bagi para pecinta buah Durian, 
Sour Sally kini menghadirkan 
topping sauce terbaru untuk 
memanjakan tastebud para 
konsumen yaitu durian sauce 
dengan daging durian asli serta 
saus yang creamy dan kental 
beraroma durian yang kuat, 
dan taro latte sauce dengan 
potongan taro/ubi manis 
Jepang asli serta saus kental 
dengan rasa manis dan gurih. 
Sauce bernuansa asia/Oriental 
yang memiliki cita rasa unik 
yang cocok untuk disantap 
dengan frozen yogurt sehat dan 
menyegarkan. 
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idak ketinggalan aktivitas 
menghias pohon Natal dan 
berbelanja untuk memasak 
hidangan saat Natal. 

Setiap keluarga memiliki 
hidangan khusus yang disajikan 
pada saat Natal tiba, mulai 
dari makanan pembuka hingga 
dessert. Biasanya, makanan khas 
Natal lebih berasal dari benua 
eropa dan tidak semua orang 
indonesia menikmati makanan 
tersebut. Karena hal itu, setiap 
keluarga pasti memiliki makanan 

khas moment perayaan hari 
besar umat Kristiani ini. Sebut 
saja kalkun panggang yang 
merupakan makanan favorit 
saat Natal di inggris, amerika 
dan australia, yang selalu 
tersaji untuk makan siang atau 
makan malam. Selain itu, ada 
pula menu dessert unik dari 
negara italia berupa panforte 
(roti jake), torrone (permen 
nugat) dan panettone (kue buah-
buahan) yang menjadi sajian 
utama di hari Natal. Biasanya di 
beberapa negara besar, aktivitas 

malam Natal diisi dengan acara 
barbeque dengan menu ayam, 
babi panggang, ham dilengkapi 
pilihan salad.

ada juga yang menyajikan sup 
kacang merah dan bistik sapi 
sebagai hidangan khas Natal 
untuk seluruh keluarga. Di setiap 
hidangan khas Natal tidak lupa 
pula disajikan hidangan pencuci 
mulut nan manis contohnya 
seperti sajian puding plum, 
kue coklat dan juga lemon tart 
hingga berbagai jenis cookies 

Menghitung hari menjelang tibanya hari yang 
selalu dinanti kaum Kristiani. Hari raya yang 
identik dengan waktu dimana seluruh keluarga 
berkumpul, apalagi hari Natal berdekatan 
dengan pergantian tahun baru. Semangat 
untuk merayakan hari Natal, semakin terasa, 
semua mulai bersolek dengan pernak pernik 
bernuansa merah, hijau dan putih. 

manis yang selalu menjadi daftar 
hidangan Natal, sebut saja ginger 
bread, fattigmann, springerle, 
dan sandbakelse menjadi teman 
bersantai saat membuka kado 
Natal bersama keluarga dan sangat 
digemari anak-anak.

hidangan manis tersebut ternyata 
banyak pula disajikan oleh berbagai 
restaurant yang berlomba untuk 
dapat menarik perhatian customer. 
Berbagai kreativitas dan tentunya 
dengan rasa yang menggugah 
selera disajikan oleh beberapa 
restaurant. Berikut beberapa 
restaurant yang ikut menghadirkan 
menu-menu khas Natal dan 
berkaitan dengan Natal. Sebut 
saja Nanny’s Pavillon yang khusus 
menghadirkan menu khusus tema 
Fashion Navidad, mulai dari Santa 
Pancake, Mix Berries Chruncy 
Waffle, dan Red Velvet Milkshake. 
Semua menu ini khusus disajikan 
untuk menyambut hari spesial 
tersebut.

Untuk yang ingin mencari menu 
dessert saat makan malam 
bersama di hari Natal, bisa 

mengunjungi Secret recipe 
yang menawarkan berbagai 
pilihan menu cake dengan 
cita rasa spesial mulai dari 
Blueberry, Cappuccino, French 
Vanilla, matcha, Oreo atau 
Strawberry dengan harga 
terjangkau. atau bisa membeli 
berbagai pilihan cheese cake 
dengan rasa unik di First Love 
Patisserie atau Secret recipe.

Starbucks Coffee juga tidak 
mau ketinggalan membawa 
semangat Natal lewat menu 
khusus Holiday Treat dengan 
red cup spesialnya. Starbucks 
ingin membuat segalanya 
menjadi cemerlang dengan 
holiday Beverage dengan 
penawaran yang sangat 
spesial. anda bisa memilih 
antara Panettone Latte, Toffee 
Nut Latte, Peppermint Mocha 
(tersedia dalam bentuk hot, 
iced dan Frappuccino). tidak 
ketinggalan Red Velvet Cookies 
dan Cranberry Oatmeal Cookies 
yang rasanya dijamin enak.
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Pilihan Menu 
di Hari Natal
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Piknik
Dengan 
keluarga

Berlibur memang menjadi 
waktu yang tepat untuk 
menghabiskan waktu 

berkumpul bersama keluarga. 
Piknik menjadi salah satu yang 
dapat dipilih untuk bersantai 
bersama keluarga sambil 
menikmati indahnya alam dan 
menghirup udara segar untuk 
menghilangkan penat.

Sudahkah Anda 
berencana untuk 
menghabiskan waktu 
bersama keluarga 
di liburan akhir 
tahun? Jalan-jalan 
ke mal atau makan 
di restoran, bahkan 
melakukan piknik 
bersama keluarga di 
sebuah taman kota.

	 Libatkanlah seluruh anggota 
keluarga untuk menentukan 
lokasi dan makanan apa saja 
yang akan di bawa saat piknik

	 tentukan juga, kegiatan apa 
saja yang akan dilakukan 
selama piknik. hal ini untuk 
membantu persiapan barang 
apa saja yang harus di bawa. 
misalnya, baju ganti, tissue 
dan lainnya

	 Sebelum anda dan keluarga 
pergi piknik, ada baiknya 
check kondisi cuaca

	 Perlengkapan utama saat 
piknik jangan lupa di bawa, 
seperti: tikar sebagai alas 
untuk bersantai, bawalah 
wadah makanan yang mudah 
dibersihkan sehingga tidak 
meninggalkan sampah dan 
kotoran

	 Kemudian siapkan pula 
kantung plastik untuk 
membuang sampah agar tetap 
menjaga lingkungan lokasi 
piknik

	 Pagi hari adalah waktu yang 
tepat untuk piknik, kerena 
udara masih segar. Selain itu 
cahaya matahari belum terlalu 
terik. atau sore hari, sembari 
menikmati hangatnya sunset 
bersama keluarga tercinta 

Salah satu tempat yang pas 
untuk piknik bersama keluarga 
yaitu Scientia Square Park yang 
merupakan sebuah taman yang 
memiliki luas hingga 1,2 hektare. 
SQP dilengkapi dengan berbagai 
fasilitas diantaranya skatepark, kids 
playground, amphitheater, workout 
bars, paddy field, wall climbing, 

butterfly park dan scientia square 
hub. tempat ini sangat cocok 
dijadikan lokasi untuk menghabiskan 
waktu bersama keluarga lewat hal-
hal menyenangkan seperti piknik 
dan kegiatan olahraga lainnya. 
Scientia Square Park merupakan 
tempat yang sesuai untuk pusat 
aktivitas dan hiburan. Untuk 

informasi lebih lengkap anda bisa 
kunjungi website www.ssqpark.
com dan follow twitter/instagram 
@ssqpark serta fanspage Scientia 
Square Park.

“The Family is one of nature’s 
masterpiece.” -George Santayana-

ada beberapa hal yang harus di persiapkan sebelum piknik bersama keluarga, yaitu:
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Let's WorkOut Let's WorkOut 

Fun & HealtH witH 

inline
Skate

Olahraga inline skate atau yang juga dikenal di Indonesia dengan sebutan 
sepatu roda ini memang pernah mengalami masa keemasannnya diera 
tahun 80 - 90 an. 

S
aat ini olahraga yang 
sudah lama dikenal luas 
di masyarakat ini mulai 
populer lagi. Selain harga 

peralatan utama untuk olah 
raga ini cukup terjangkau dan 
dapat dimainkan dimana saja, 
olahraga yang terbilang seru dan 
mengasyikan ini ternyata juga 
memiliki banyak manfaat yang 
berguna untuk kesehatan dan 
kebugaran tubuh. 

manfaat olahraga inline skate 
ini selain mampu membakar 
kalori yang bisa menurunkan 
berat badan dan dapat melatih 
otot tubuh bagian bawah seperti 
tulang kering, betis, glutes, 

paha belakang, pinggul dan 
paha, termasuk paha depan, 
dan adductors serta juga 
bermanfaat untuk melatih 
otot punggung bawah, perut, 
ekstensor, seerta otot lengan 
dan bahu. Dengan berlatih 
inline skate selama 30 menit 
pada kecepatan tetap dapat 
membakar antara 210 dan 
311 kalori. Jika berlatih 
selama 30 menit dengan 
kecepatan interval olahraga 
ini mampu membakar hingga 
450 kalori. Untuk menurunkan 
berat badan secara efektif 
disarankan untuk berlatih olah 
raga ini selama 60 sampai 90 
menit secara rutin.

Selain itu inline skate juga 
dapat melatih keseimbangan 
dan koordinasi beberapa 
bagian tubuh. Skating 
membutuhkan kelincahan 
dan kemampuan untuk 
menyeimbangkan kaki, 
gerakan maju memerlukan 
tingkat konsentrasi yang tinggi 
serta mampu meningkatkan 
fleksibilitas sendi dan kekuatan 
kaki.

Untuk anak-anak yang memiliki 
keterampilan motorik yang 
baik dapat mulai berlatih inline 
skating saat usia 4 atau 5 
tahun. Jika anak anda tertarik 
pada inline skating, anda 
harus membawanya belajar 
dengan profesional. Pastikan 
anak anda mengenakan semua 
peralatan keamanan yang 
tepat ketika ia belajar. alat 
yang harus dikenakan adalah 
helm, bantalan siku, bantalan 
lutut, dan pergelangan tangan. 
Sepatu rodanya juga harus 
delengkapi dengan rem.  

Bagi anda atau keluarga yang 
tertarik untuk berlatih inline 
skate bersama instruktur 
berpengalaman dapat mengikuti 
kursus inline skate di Scientia 
Square Park (SQP) setiap Senin 
- Jumat, pukul 09.00 – 11.00, 
16.00 - 19.00, dan Sabtu – 
minggu Pukul : 07.00 – 10.00,  
15.00 – 19.00, untuk informasi 
lebih lanjut dapat menghubungi 
bagian informasi SQP di nomer 
+62 21 29171 222.
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MOVieS On DeSeMber 2015 MOVieS On DeSeMber 2015

melalui serangkaian 

kesalahpahaman, alvin, Simon 

dan theodore datang untuk 

percaya bahwa Dave akan 

melamar pacar barunya di New 

York City ... dan membuangnya. 

mereka memiliki tiga hari untuk 

sampai dan menghentikan 

proposal, menyelamatkan diri 

tidak hanya dari kehilangan Dave 

tapi mungkin dari mendapatkan 

saudara tiri yang mengerikan. 

Dalam Film Keempat di Alvin and 

The Chipmunks film Franchise 

secara resmi berjudul alvin dan 

the Chipmunks road Chip. Yep, 

alvin dan teman-temannya akan 

pergi pada perjalanan alvin and 

the Chipmunks berhasil melarikan 

diri dari pulau hilang dalam seri 

ketiga film populer waralaba 

tersebut. Dan mereka sekarang 

sedang merencanakan comeback 

di tempat kejadian. Yap, kita dapat 

berharap film terbarunya yang 

menampilkan tupai bernyanyi 

alvin dan teman-temannya akan 

mengunjungi Los angeles, miami 

dan mungkin atlanta, dan juga 

New York City. 

38

Film Kung Fu Panda 3 masih disutradarai oleh Jennifer 
Yuh. Dimana kisahnya masih akan melanjutkan 
petualangan spiritual Sang legendaris Po (Jack Black). 
Dalam perjalanan bersama kelima rekannya, Po akan 
menghadapi dua tantangan berbeda. Ketika sekian 
lamanya sang ayah Po menghilang, tiba-tiba kembali 
untuk mencari Po anaknya. Keduanya pun bertemu dan 
bersatu kembali, di lain sisi karakter jahat Kai muncul 
dan menyapu bersih seluruh master kung fu membuat 
Po harus kembali melakukan sesuatu yaitu melatih 
sebuah desa agar menjadi anggota utama bersama Po 
sang Kungfu Panda.

Film Action barat yang mencerita tentang 

kekuatan orde pertama, sebuah cabang dari 

kekaisaran Galactic. Banyaknya perlawanan 

yang dihadapinya contoh, perlawanan yang 

bermunculan dari Rebel Alliance. Dan Cerita ini 

ditetapkan sebagai peristiwa Return of the Jedi. 

J.J. abrams. Luke Skywalker bertujuan untuk 

mengembalikan Jedi Orde,  sementara Leia dan 

han Solo bekerja dengan New republic terhadap 

sisa-sisa Kekaisaran Galactic dan potensi ancaman 

baru. Kira-kira bagaimana kisah dari episode 

terbaru Star wars ini? 
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Film arahan sutradara David O. russell 
melibatkan beberapa bintang Hollywood 
papan atas, seperti Jennifer Lawrence, 
robert De Niro dan Bradley Cooper. Film 
ber-genre drama ini mengisahkan tentang 
perjuangan seorang ibu rumah tangga yang 
membersarkan 3 orang anak. Perjuangan 
seorang single parent yang giat bekerja 
hingga akhirnya bisa menjadi pengusaha 
sukses. Joy mangano (Jennifer Lawrence) 
terkenal sebagai penemu miracle pop alias 
alat pel modern, Joy telah menciptakan lebih 
dari 100 alat rumah tangga modern. Dibalik 
karirnya yang sukses, Joy harus bisa melawan 
pahitnya kehidupan hingga masuk ke jeruji 
besi. Kenapa? Film ini rencananya akan di 
release bertepatan dengan hari Natal.
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Bursa Transfer Januari 2016
splash blash

eVaN diMaS 
DiMiNATi 
RCD ESPANyOl
mantan kapten timnas indonesia U-19 

yakni evan Dimas Darmono yang membawa 

timnas U-19 menjuarai Piala aFF U-19. Saat 

ini masih bergabung dengan klub sepakbola 

indonesia Surabaya United, kabarnya evan 

diminati oleh Klub Divisi Primera Liga 

Spanyol yakni rCD espanyol. espanyol 

sendiri sudah mengutarakan minatnya untuk 

memboyong playmaker muda Surabaya 

United tersebut dengan meminta untuk 

menjalani trial di negeri matador, namun 

pihak klub belum merasa menerima tawaran 

apapun terkait hal ini. apakah evan Dimas 

akan ‘merumput’ di Spanyol?

Bursa transfer pemain di liga sepakbola dunia memang belum 

dimulai, namun euphoria para pencinta sepakbola sudah 

mulai. rasa penasaran dengan ‘kejutan’ di bursa transfer 

Januari mendatang. Beberapa rumor ‘panas’ bursa 

transfer seperti: Cristiano ronaldo akan ‘pulang’ 

ke klub lamanya manchester United serta eden 

hazard & robert Lewandowski yang akan bergabung 

dengan raksasa Spanyol, read madrid.

Berita terakhir menyebutkan mantan pelatih manchester 

United, Sir alex Ferguson sudah membujuk ronaldo untuk 

kembali bergabung dengan mU tahun depan. Sedangkan 

hazard yang memang sudah tidak kerasan dengan 

Jose mourinho di Chelsea nampaknya akan segera 

meninggalkan klub asal London. Berita lainnya seperti 

arjen robben ke mU, andrea Pirlo akan perkuat man. City 

atau Steven Gerrard yang akan kembali merumput di 

anfield. Wow! menarik sekali untuk ditunggu, mari kita 

tunggu saja ya guys..
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close up

Taylor   adele
BeauTiful + MulTiTalenTed!

She’S Back!

Siapa yang tidak kenal penyanyi multitalented Taylor Swift, musisi 
asal Pennsylvania Amerika Serikat ini tidak pernah usai membuat 
sebuah prestasi.

close up

S
etelah sebelumnya ia 
dinobatkan sebagai salah 
satu penyanyi dengan 
pendapatan tertinggi, meski 

baru-baru ini Katy Perry berhasil 
menyaingi bahkan mengalahkan 
Swift dari segi pendapatan. Namun 
Swift tidak pernah kalah dan tetap 
mendapatkan perhatian lebih dari 
penggemarnya bahkan masyarakat 
dunia. Setiap album yang 

dikeluarkan sudah pasti merajai 
chart musik dunia. Seperti yang 
diketahui Swift selalu memberikan 
kejutan yang tidak henti membuat 
penggemarnya berdecak kagum.

Lewat mtV Vma 2015, Swift 
dengan video musiknya ‘Bad Blood’ 
menguasai sebagian besar kategori. 
Sebanyak sepuluh kategori berhasil 
ia kuasai, termasuk kategori paling 

bergengsi Video of The Years. 
Dari sebagian besar kategori yang 
diterima, Swift berhasil menyabet 
4 penghargaan diantaranya. 
Best Female Video dan Best 
Pop Video lewat ‘Blank Space’, 
kemudian Video Of The Year dan 
Best Collaboration untuk lagunya 
dengan Kendrick Lamar ‘Bad 
Blood’. Good luck for you taylor 
Swift!

S
etelah sekian lama 
akhirnya ia kembali 
dengan merilis lagu 
pertamanya yang berjudul 

‘hello’ pada 22 Oktober 2015 lalu. 
Lagu ini menjadi penanda dirinya 
kembali eksis di industri musik 
papan atas. albumnya di tahun 
2015 diberi judul ‘25’ yang dirilis 
resmi tanggal 25 November 2015. 
Diperkirakan lagu-lagu terbaru 
adele dalam album 25 akan penuh 
nuansa melankolis yang sendu dan 

membuat pendengar menangis 
tersedu-sedu bersama adele.

Lagu ter-anyar nya ini dirilis 
bersamaan dengan video musik 
yang sinematik. Video single ‘Hello’ 
merupakan video pertama yang 
tercatat di shoot menggunakan 
kamera imax, video ini pun dibuat 
oleh sutarada muda xavier Dolan 
dengan setting tempat di montreal. 
melihatnya, mengingatkan kita 
dengan video clip terdahulunya 

dengan warna hitam putih berjudul 
“Someone Like You”. Namun kali 
ini sedikit lebih kehijau-hijauan. 
adele hanya butuh 22 jam release 
video clip musiknya di youtube 
dan sudah dilihat lebih dari 20,8 
juta. adele berhasil memecahkan 
rekor penonton vevo sebelumnya 
untuk video musik Bad Blood dari 
taylor Swift. So guys, siap-siap saja 
mendengar kabar baik dari album 
adele dengan posisinya di deretan 
Billboard Hot 100. 

SwifT:

SeteLah tiGa tahUN VaKUm Dari riLiS SiNGLe DaN aLBUm, 

aKhirNYa aDeLe KemBaLi meramaiKaN BeLaNtiKa mUSiK DUNia. 

PeNYaNYi KeLahiraN iNGGriS iNi terKeNaL DeNGaN LaGUNYa 

‘rOLLiNG iN the DeeP’ DaN ‘SOmeONe LiKe YOU’. 
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on stageon stage

sammy
Simorangkir
Bagi seorang Sammy Natal merupakan salah satu perayaan yang dapat 
dijadikan ajang untuk dapat berkumpul bersama keluarga.

Perayaan natal 

N
atal merupakan salah 
satu perayaan umat 
nasrani yang sangat 
ditunggu-tunggu. Karena 

nuansa Natal biasanya sangat 
terasabaik pada dekorasi di rumah 
maupun pusat perbelanjaan. Begitu 
pula yang dirasakan oleh hendra 
Samuel Simorangkir atau yang lebih 
dikenal dengan Sammy Simorangkir. 

Sammy menghabiskan waktu Natal 
nya untuk dapat menghibur fans 
dibeberapa event seputar Natal. 

Seperti yang ia lakukan saat Natal 
sebelumnya, Sammy menghabiskan 
waktu bersama keluarga dengan 
berlibur di negara israel. hal 
tersebut dijadikan salah satu family 
time yang jarang dirasakan oleh 
Sammy.

Sammy juga biasanya 
menghabiskan waktu Natal nya 
dengan mengisi acara-acara yang 
berkaitan dengan Natal. Dengan 
tidak melupakan untuk merayakan 
Natal dengan keluarga. Sammy 

merasa setiap tawaran job yang 
diberikan kepadanya merupakan 
sebuah rezeki dan tidak untuk 
ditolak, maka terkadang Sammy 
memilih merayakan Natal dengan 
mengisi sebuah acara Natal.

Kebahagiaan Natal bisa dirasakan 
oleh siapapun dan dengan 
siapapun begitu juga hal yang 
dirasakan oleh Sammy Simorangkir. 
Semoga Natal yang dirasakan dapat 
memberikan berkat untuk Sammy. 
God bless you!
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JUSTIN BIEBER
New album 

Nama isyana Sarasvati semakin dikenal melalui beberapa 

single yang berhasil dinikmati oleh penikmat musik 

khususnya di indonesia. Keep Being you dan tetap 

Dalam Jiwa berhasil membuat karya dari dara berusia 

22 tahun ini ditunggu oleh para pendengar. isyana 

memilih explore! Sebagai judul dari karya-karya yang 

dianggapnya merupakan sebagai ‘penjelajahan’ lebih 

jauh dari dirinya. Di album ini isyana memberikan musik 

bernuansa pop dengan sentuhan r&B. Sebanyak 10 

lagu mengisi albumnya. Salah satunya isyana akan 

berkolaborasi dengan vokalis raN, rayi Putra dalam 

lagu yang berjudul Kau adalah. isyana resmi merilis 

album explore! pada 25 November 2015 dengan 

mengadakan sebuah showcase yang menjadi 

pelengkap peluncuran album terbarunya.

Isyana

MUSIC

Justin Bieber menjadi salah satu penyanyi 
yang mengeluarkan album terbarunya di 
tahun 2015. Penyanyi asal Kanada berusia 
21 tahun ini sukses mengeluarkan single 
bersama Skrillex dan Diplo yang berjudul 
‘Where are you now?’, Bieber terlihat ingin 
menunjukkan perubahan pada pribadinya 
lewat karya yang ia keluarkan. Satu single 
dikeluarkannya lagi dengan judul ‘ What 
do you mean?’ yang mendapatkan respon 
positif dari penikmat musik. Justin Bieber 
memilih Purpose sebagai judul album 
terbarunya. Nama tersebut mencerminkan 
‘wajah baru’ dari seorang Justin Bieber. Di 
dalam album terbarunya ini Bieber masih 
menyuguhkan musik bernuansa Dance Pop 
yang dibumbui dengan Hip-Hop serta eDm. 
Kurang lebih 13 lagu mengisi album ke-
empat Bieber yang rilis pada 13 November 
2015. 
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community

Bermain sawah
di tengah kota
Paddy field SQP merupakan sawah yang dikelola oleh petani. Sebelum melakukan penanaman dan 
penaburan benih, sawah dibajak untuk menggemburkan tanah supaya lebih subur.

Lingkungan perkotaan identik 

dengan macet, polusi udara, 

gedung-gedung pencakar 

langit, dan hal lainnya yang 

seringkali membuat penduduk 

jenuh dengan hiruk pikuk tersebut. 

Di saat seperti itulah, mereka 

membutuhkan hiburan, anda dapat 

mencari ketenangan dan kesegaran 

alam di tempat-tempat, seperti 

paddy field.

Proses bajak sawah disini pun 

masih dilakukan secara tradisional, 

yakni dengan menggunakan 

kerbau. 

“Akhir pekan pertama di setiap 

bulannya, ada kerbau yang 

membajak sawah”, ujar salah satu 

staff Paddy Field.

Paddy field SQP juga sering 

mendapat kunjungan dari sekolah-

sekolah di daerah Gading Serpong 

dan sekitarnya. Dalam kunjungan 

tersebut, anak-anak diajarkan 

untuk menanam benih padi, 

melihat pertumbuhannya dalam 

beberapa bulan dan memahami 

proses panen. Biasanya panen 

berlangsung 3 (tiga) bulan setelah 

penanaman benih. Bahkan saat 

panen tiba, anak-anak tersebut 

diajak lagi untuk datang memanen. 

Wah, pengalaman yang keren 

banget!

SQP dibuka setiap hari mulai 

pukul 05.00 hingga pukul 21.00 

untuk weekday dan pukul 23.00 

untuk weekend. harga tiket masuk 

untuk weekday rp 15.000,-/

orang dan weekend rp 25.000,-/

orang. Selain Paddy Field, SQP juga 

menyediakan area The Universe 

Amphitheater, The Metamorphosis 

(Butterfly Farm), The Serenity (Koi 

Farm), Pendulum (The Giant Swing), 

Vertical Limit (Climbing Walls), 

dan Adventure Playground (Kids 

Playground). Nah tunggu apalagi, 

yuk ajak keluarga untuk berwisata 

edukasi di Scientia Square Park 

(SQP) Gading Serpong.

Have fun!
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TRAVELERS travelers

Moment pergantian tahun menjadi 
salah satu moment yang di nantikan 
oleh setiap orang. Dimana cara 
perayaan yang dilakukan berbeda-
beda disetiap tempat bahkan 
negara. harapan baik selalu ada 
dan tertanam untuk menyongsong 
tahun yang baru. Setiap negara 
yang merayakan tahun baru 
memiliki tradisi yang mengasyikan 
bagi masyarakatnya. Pesta tahun 
baru tidak akan meriah tanpa 
adanya pesta kembang api dan 
suara gemuruh terompet. Berikut 
beberapa tempat bahkan negara di 
seluruh dunia :

aMerika Serikat
Pesta meriah malam pergantian tahun 
biasanya berlangsung di the times 
Square yang terkenal sebagai kota sibuk 
di amerika. Begitu banyak orang yang 
berkumpul di tempat ini untuk dapat 
menyaksikan sebuah bola raksasa yang 
bercahaya dan dikenal dengan New 
Year’s Eve Ball yang di tarik ke atas 
tiang One times Square. menunggu 
detik-detik pergantian tahun dengan 
menghitung bersama-sama lalu pesta 
akan pecah saat tepat jam 12. Pesta ini 
pun juga akan dimeriahkan oleh penyanyi 
Hollywood terkenal.

aUStralia
Sydney di australia menjadi salah satu 
tempat favorit untuk perayaan tahun 
baru. terlebih ketika ingin melihat 
pertunjukan kembang api spektakuler, 
Sydney harbour Bridge menjadi 
tempat dimana kembang api tersebut 
diluncurkan dan melibatkan enam 
kapal tongkang untuk meluncurkan 
kurang lebih 30.000 efek kembang api 
yang terus menyala selama 12 menit. 
Setiap satu jam, meriam ditembakan 
dari Fort Denison dan ada permainan 
cahaya. Setelah penampilan kembang 
api, malam akan diterangi dengan 
cahaya dari harbour of Light Parade. 
Jutaan orang yang menyaksikan 
pesta akbar di Sydney yang membuat 
australia menjadi tujuan terbaik dalam 
pesta pergantian tahun. 

Wisata Natal 
&Tahun Baru
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travelers travelers

iNGGriS

Kemeriahan pesta malam pergantian 
tahun di inggris biasanya terletak di 
Kota London tepat nya di westminster. 
Sudah menjadi tradisi tahunan bahwa 
setiap malam pergantian tahun diadakan 
pesta kembang api yang sangat meriah 
di westminster tepatnya di London eye. 
London eye adalah Ferris wheel atau 
komidi putar raksasa dengan tinggi 135 
meter. Semua mata tertuju pada London 

eye atau yang disebut juga millennium 
wheel, karena sejak perayaan tahun 
baru 2005, kembang api diluncurkan 
dari tempat ini. wisatawan dapat melihat 
perayaan pesta pergantian tahun dari Big 
Screen di alun-alun trafalgar dan alun-
alun Parliament. Di sore hari terdapat 
parade akhir tahun yang berangkat dari 
westminster dan melewati pusat ibukota 
yang berakhir di Green Park.

JePaNG
malam pergantian tahun baru identik 
dengan pesta di berbagai tempat, 
lain hal dengan Jepang. Jepang 
menyambut pergantian tahun baru 
dengan kemeriahan dan ritual yang 
religius sebagai salah satu bentuk 
penghormatan kepada Dewa. Perayaan 
suka cita tersebut disambut dengan 
melepaskan ribuan balon udara ke 
langit. Biasanya ritual pelepasan balon 
tersebut dilakukan di tokyo dengan 
latar belakang tokyo tower. Selain 
itu, festival kembang api (hanabi) 
memeriakan pergantian tahun baru di 
kota-kota besar di Jepang. Kabarnya 
perayaan tahun baru di Jepang 
dirayakan selama tiga hari, dari tanggal 
1 Januari hingga tanggal 3 Januari. 

Banyak tempat-tempat yang dapat 
dijadikan sebagai salah satu daerah 
untuk menikmati hari libur di Natal dan 
tahun baru, tidak hanya dengan teman 
bahkan dengan keluarga. rencanakan 
libur bersama teman dan keluarga 
mulai dari sekarang.
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gadget gadget

Kamera DSLR Beresolusi Tertinggi 
Canon EOS 5Ds & 5DsR

Keren! Sebuah mini drone mainan telah direlease oleh Parrot, kali ini terdapat drone jenis darat, air 
dan udara. Sebuah drone yang dapat dikontrol menggunakan smartphone yang kita miliki dengan 
aplikasi barunya yakni FreeFlight 3 yang dapat beroperasi dengan smartphone atau tablet berbasis 
Android atau iOs. 

Seorang fotografer profesional 
membutuhkan sebuah 
kamera yang bersolusi 

tinggi dan mampu menciptakan 
sebuah gambar dengan kualitas 
terbaik. Pada tahun 2015 tepatnya 
pertengahan tahun Canon merilis 
sebuah kamera DSLr yakni Canon 
eOS 5Ds & Canon 5Dsr yang 
diklaim memiliki resolusi tertinggi 
di jajaran produknya.

Kedua kamera ini beresolusi 50,6 
megapiksel, untuk kecepatan 
eOS 5Ds dan eOS 5Dsr setara 

Disini mini Drones terbagi 
menjadi 3 kategori yakni 
jumping drones untuk di darat, 

airborne drones untuk di udara 
dan hydrofoil drone yang dapat 
mengambang di air.

Untuk seri jumping drones memiliki 
spesifikasi beroda dua, dilengkapi 
dengan kamera untuk merekam 
video hingga 4GB dan disertai mic 
dan speaker, dikendalikan melalui 
WiFi 2,4 Ghz atau 5 Ghz seri ini 
memiliki 3 karakter yakni diesel, 
buzz dan marshall. Untuk seri 
airborne drones terbuat dari rangka 
polyamide, terdapat kamera dan 
sensor ultrasound, drones ini memiliki 
karakter yakni blaze, swat & mcClane. 
Serta untuk seri hydrofoil, drones ini 
bisa membuatnya berlayar halus di 
air dengan karakter seperti Orak dan 
New Z. Wow! Untuk harga jumping 
drone sebesar $189, airborne drones 
$129, model cargo $99 dan hydrofoil 
seharga $179

Airborne drones 

Jumping drones

Hydrofoil drone

dengan eOS 6D dan eOS 5D mark 
iii. Keduanya memiliki layar LCD 
berukuran 3,2 inc. Yang membedakan 
kedua kamera tersebut adalah eOS 
5Dsr dilengkapi low pass filter effect 
cancellation untuk menghasilkan 
gambar yang lebih tajam. Sedangkan 
eOS 5Ds dilengkapi optical LPF yang 
mampu meminimalisir efek distorsi 
yang tidak diinginkan, yang lainnya 
seperti processor dual DiGiC 6, 
sensor metering rGB+ir 150K piksel 
dengan 252 area, dua slot kartu 
SD/CF, intervalometer, bulb timer, 
dan time-lapse movie creation turut 
mendukung kedua kamera ini. Untuk 
harganya diyakini rp 55 juta untuk 
eOS 5Ds dan rp 58 juta untuk eOS 
5Dsr. harga tersebut tidak dipaket 
dengan lensa alias body only.

eOS 5ds

eOS  5dsr

Parrot Release Drone 
Darat, Air & Udara
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Melalui Film

INTERMEZZO

Menikmati 
Natal 

a ChriStMaS CarOl 

Film yang hadir di tahun 2009, 

merupakan film yang diadaptasi 

dari novel Charles Dickens. 

mengisahkan si pelit ebenezer 

Scrooge yang bertemu dengan tiga 

hantu di malam Natal. Dibintangi 

oleh Jim Carey sebagai pengisi 

suara ebenezer Scrooge. Film 

animasi 3D ini dibuat dengan 

proses “performance capture” yang 

menghasilkan gambar lebih real. 

Jadi, apa kalian sudah memutuskan 

film apa yang akan kalian nikmati 

selama libur perayaan Natal? 

Perayaan natal identik 

dengan liburan dan 

menghabiskan waktu 

bersama keluarga. Salah 

satunya yaitu dengan 

menonton film Natal bersama 

keluarga, begitu banyak film-

film yang identik dengan 

suasana Natal. It’s Wonderful 

Life ditahun 1946 dan home 

alone menjadi salah satu film 

yang terkenal. Film home 

alone masih sangat menjadi 

favorit diantara keluarga, dan 

televisi lokal sering memutar 

film ini setiap kali liburan tiba. 

Selain kedua film tersebut, 

masih ada 2 film lainnya yang 

identik dengan Natal. Seperti:

the POlar exPreSS

Film ini pertama muncul pada 

tahun 2004 dan menceritakan 

seorang bocah yang meragukan 

adanya Santa Claus dan tidak 

bisa tidur pada malam Natal. Dia 

berharap mendengar bunyi lonceng 

dari rusa-rusa yang menarik kereta 

Santa. Namun yang dia dengar 

justru suara deruman kereta 

ekspress di luar jendelanya. ia 

diajak untuk menaiki kereta ekspres 

tersebut untuk menghampiri 

kutub utara dan mengunjungi 

rumah Santa. Dengan mengikuti 

trip dengan Polar express, anak 

itu sadar bahwa keajaiban dalam 

kehidupan tidak pernah hilang 

untuk orang-orang yang percaya.
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QUIZ

you’ve got message

ikUti kUiSNYa daN MeNaNGkaN 
Free VOUCher BelaNJa!!!!

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

Halo Gendis! 
Thanks for your email yah ke tim smsblast. Iya benar sekali 
Sheila On 7 akan manggung di SMS tanggal 13 Desember 
2015 di panggung Broadway. Kehadiran Sheila On 7 di SMS 
masih dalam rangkaian event Incedi8le Anniversary SMS. Yuk 
ajak keluarga dan teman-teman Anda ya. Untuk list artist 
perform siapa saja di SMS, tim kasih bocoran yah, untuk 
event Christmas akan ada Sammy Simorangkir. Nah, untuk 
selalu update seputar event di SMS, yuk follow twitter @sms_
serpong atau kunjungi website www.malserpong.com 

Salam hangat,
Redaksi 

Untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja masing- masing sebesar 
rp 250.000,- untuk masing -masing 
3 (tiga) orang yang beruntung! 
Caranya? Jawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 
Pemenang yang beruntung akan 
diumumkan di SmS Blast edisi 
selanjutnya. 

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

get online

Whats on Social Media?
@SMS_Serpong

@ArdhiArdhiant:
Pecahhh mlm ini @tulusm @SMS_Serpong 
masih ingin bernyanyi brsama  

@dwicahyatiarso:
Terimakasih @SMS_Serpong sudah 
menghadirkan @tulusm @musiktulus malam 
ini. so excited as always ;) 

@panjisakti:
 @SMS_Serpong @musiktulus @tulusm nice 
one! 

@itsagnessss:
 @yovieandnuno @SMS_Serpong siapppp 
nanti pasukan TYN bakalan nyerbu kesanaa 

Summarecon Mal Serpong (SMS)

Uci Winanda 
kita dari provinsi yg berbeda,tetapi kita 
tetap satu bhineka tunggal ika ,sayangg 
banget sama kalian semuaa PPI 2015, 
terima kasih SMS serpong 

Murwanti Cicilia 
Selfie bersama salah satu Finalis Putri 
Pariwisata Indonesia 2015 di SMS serpong 

Dhiena Yantika 
Finally kesampean jg liat @yovieandnuno 
, puasss banget liat doi di tengah. Jangan 
bosen bosen yaa datang ke Sumareccon 
Mal Serpong lg...

Zee Zacky Aria 
Nyenengin istri nonton Yovie and Nuno di 
Summarecon Mal Serpong

Chepoet Bocor
tambah maju,makin exist,tambah inovasi 
baru...berkarya yg dahsyat.. 

Cynthia Nancy Korneles 
HBD...GBU

keteNtUaN:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan 
 dan kirimkan jawaban anda via 
 email ke pr_malserpong@  
 summarecon.com 
2. Kirim jawaban anda dengan  
 format subjek, nama lengkap,  
 alamat, nomor telepon &   
 jawaban
3. Pastikan nomor telepon yang 
 anda gunakan dapat dihubungi  
 oleh Pihak Summarecon mal  
 Serpong untuk konfirmasi   
 pemenang kuis
4. Jawaban ditunggu sebelum 
 8 Januari 2016

BerikUt PertaNYaaN UNtUk ediSi iNi: 
1. Sebutkan dua jenis frozen yogurt yang dimiliki oleh Sour Sally!
2. Sebutkan jenis olah raga yang dibahas dalam rubrik Let’s 

workout!
3. Sebutkan empat penghargaan yang berhasil di terima taylor 

Swift diajang mtV Vma 2015!
4. Sebutkan dua nama selebriti yang peduli terhadap hewan 

khususnya Gajah dan harimau!

SUBJek: SMS BlaSt xxxV - SWeet ChriStMaS

1. Meita ageng, 0812 8926 xxxx
2. anggy lesmana, 0838 9933 xxxx
3. Zaky F, 0815 7769 xxx

Tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi XXXiV, November 2015:

Halo tim majalah smsblast, sering liat 
info di social media kalau SMS selalu 
bikin acara keren dan ngundang banyak 
artis. Mau tanya nih, apakah benar 
Sheila On 7 manggung di SMS tanggal 
13 Desember ini? Whoaaa bisa minta 
list artis yang perform di SMS siapa 
aja gak? Mau yah biar bisa kesana nih, 
hehe. Thanks ya..

Gendis, Pondok Cabe

@SahidHarun:
 Harus ini mah dateng. hhahhaa @
SMS_Serpong @yovieandnuno #incredi8le 
#anniversary

@felicia_hs: 
Seru bgt ‘nongkrong’ di @SMS_Serpong , bisa 
sampe lupa waktu :))

@Hatinitanjaya 
Malming @SMS_Serpong with my partner

@gegerwahyudi
@SMS_Serpong Yay! Thank you 
Summarecon Mall Serpong :)

SMSBLAST Magazine DESEMBER  2015 59

INBOX



SMSBLAST Magazine DESEMBER 201560 SMSBLAST Magazine DESEMBER  2015 61

society

Selebriti Peduli Hewan (WWF)
society

artis tampan spesialis film 
action ini ternyata sangat peduli 
dengan lingkungan. Bintang film 
Fast and Furious 6. Joe taslim 
menunjukkan kepeduliannya 
terhadap lingkungan dan 
hewan-hewan langka, aktor 
yang saat ini menjadi duta 
wwF warrior sebagai duta 
yang mengkampanyekan 
perlindungan harimau. Joe 
aktif di beberapa aksi sosial 
salah satu program dari 
world wildlife Fund (wwF). 
menurut Joe, dirinya 

senang bisa dijadikan duta, 
dan juga bisa membuatnya 
semakin cinta akan lingkungan, 
hewan dan bisa membalas budi 
atas apa yang sudah diberikan 
alam kepadanya. Joe tidak 
sendiri, ada beberapa rekannya 
dari kalangan selebriti seperti 
ario Bayu, Nadya hutagalung, 
Nadine Chandrawinata yang 
juga turut mengkampanyekan 
ke media massa untuk 
penyelamatan hewan langka 
seperti harimau, orang utan, 
dan gajah.

Salah satu model yang sudah 
memiliki nama di asia bahkan di 
dunia, Nadya hutagalung. Lahir 
di Sydney, australia, sudah cukup 
lama berkecimpung menjadi aktivis 
lingkungan. Nadya merupakan duta 
earth hour untuk world wildlife 
Fund (wwF) Singapura. Kini wanita 
yang melakoni gaya hidup green 
living ditunjukkan wwF indonesia 
menjadi duta pelestarian gajah 
untuk mendukung kampanye 
wwF elephant warrior dalam Let 
elephants Be elephants. Kampanye 
ini lebih fokus pada pengurangan 
permintaan gading gajah di asia. 

Nadya juga memberikan pesan 
agar berhenti mendukung dan 
membeli perhiasan yang terbuat 
dari gading gajah. hal itu agar 
para pemburu gading gajah di 
afrika berhenti membunuh gajah-
gajah dan memilih pekerjaan 
yang lain. menurut Nadya, ia 
tidak hanya menyerukan untuk 
melindungan gajah, ia juga telah 
melakukan berbagai langkah nyata. 
Salah satunya dengan mencoba 
menghentikan permintaan gading 
gajah yang besar dari negara-
negara di asia, terutama Cina dan 
thailand.

NadYa hUtaGalUNG

JOe taSliM
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PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE DESEMBER 2015
promo
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SaMSUNG
•	 “SamSUNG GaLaxY S6 edge”
•	 CaShBaCK rp 2.000.000 ! From 

rp11.499.000 to rp 9.499.000
•	 Get 0% installment and Free Gift
•	 Valid from 02 November - 06 

December 2015

Star dePt. StOre
•	 Shop and Get Free Parking
•	 with minimum purchase of iDr 

550.000 you can get free parking 
ticket

•	 Valid from 23 November - 13 
December 2015

eS teler 77
•	 hari Dewi-Dewi 
•	 tetap berlaku Diskon 20% bagi 

pelanggan perempuan setiap hari 
Selasa

•	 PrOmO KhUSUS hari SeNiN ( makan 
& minum hanya rp.20.000,- )

•	 Berlaku setiap hari Senin 
•	 Promo sampai dengan 31 Desember 

2015 
•	 Berlaku untuk makan di tempat
•	 tidak berlaku untuk take away dan 

Pesan antar

`rh BaBY & MOMMY SPa
•	 happy hour Promo
•	 Get Special Price on monday to 

thursday at 10.00 am - 02.00 pm
•	 Valid until 31 December 2015

the little thiNGS She NeedS
•	 end of Season Sale
•	 Discount up to 70%
•	 Valid from 20 November 2015 - 03 

January 2016

JOUel BY BliNG
•	 end of Season Sale
•	 Discount up to 70%
•	 Valid from 20 November 2015 - 03 

January 2016
•	

VNC
•	 12 Days of Christmas Promo
•	 Our Special Gift to You
•	 Valid from 13 - 24 December 2015
•	 end of Season Sale
•	 Discount up to 70% off on shoes, 

bags, and accessories
•	 Valid from 19 November 2015 - 03 

January 2016

ViVere
•	 end of Season Sale!
•	 Get Discount 30% + 20% OFF*
•	 For our limited Sofa Series atlanta 

& Vienna
•	 0% installments at any products
•	 Valid from 12 November 2015 - 05 

January 2016
•	

the BOdY ShOP
•	 Christmas has Never Felt So Good
•	 Get magical Gift for everybody
•	 Valid from 23 November 2015 - 06 

January 2016

ViNOti liViNG
•	 Pre Christmas Sale
•	 Let’s Start Your Christmas Shopping 

early
•	 Save up to 50% off accessories, 

parcels, and selected furniture
•	 *while stocks last

PROMO TENANT 2
eaSterN kOPi tM

•	 Disc 10% all Permata Card, minimal 
rp 150.000 before tax.

PaNCiOUS
•	 redeem 15% BNi
•	 happy hour ( Coffee + mini cake ) 

rp 55.000
•	 Citibank redeem 15% + Goodybag

FiSh & CO 
•	 aNZ 15% ( min rp 150.000 )
•	 Citibank credit 15% + redeem poin 

20% ( min rp 350.000 )

kOPilUWak
•	 Buy 1 get 1
•	 ayam bakar kalasan
•	 ayam bakar rica-rica
•	 ayam bakar lombok ijo
•	 ayam Lengkuas

keNNY rOGer 
•	 Disc 20% Permata bank
•	 Disc 20% hi Card
•	 UOB treat
•	 Gold Gym Card 20%

Mie tarik laiker
•	 Setiap pemakaian menggunakan 

transaksi
•	 Kartu kredit berlogo Visa dan master 

serta Debit BCa
•	 Setiap pembelanjaan minimal rp 

100.000 Disc 10%

Old tOWN White COFFee
•	 Pembelanjaan rp 150.000 before 

tax menggunakan kartu kredit aNZ 
Disc 10%

•	 Setiap hari Selasa menggunakan aNZ 
beli / menu utama gratis 1 menu 
utama

SUNNY Side UP
•	 transaksi debit CimB gratis ramen 

mie Jelly, tidak ada minimal
•	 Beli omurice 1 free ice cream cone
•	 Gold Gym Card 10% ( Paket rp 

62.000 )

kaMPUNG NelaYaN
•	 Beli 2 bir bintang gratis 1 bir bintang

JaVa VillaGe 
•	 Gado – gado + es lemon grass untuk 

hari weekday

POkariBS
•	 Beli 3 bir bintang gratis 1 bir bintang

BeNGaWaN SOlO 
•	 Pengguna kartu Danamon lucky dip 

50%, 75%, 100% min pembelian rp 
100.000

haaGeN daZS 
•	 Promo BCa kartu kredit pay 1 for 2 

setiap Senin dengan kartu kredit BCa  
berlogo BCa Card.

•	 Disc 20% Senin – Jumat untuk semua 

jenis kartu kredit BCa
•	 member garuda miles disc 15%
•	 Promo mandiri kartu debit & kredit 

hemat hingga 20% dengan fiesta poin

the PeOPleS CaFe
•	 CimB Niaga disc 15% Food and 

Beverage
•	 Student card disc 15% Food only
•	 everyday good food ( Package F&B )
•	 tPC addict social media #Freeitem

exCelSO
•	 OCBC Credit card ( Platinum disc 30% 

all day)
•	 OCBC Credit Card (titanium disc 50% 

weekend)
•	 OCBC Credit Card (titanium disc 30% 

weekday)
•	 OCBC Debit 360 : Disc 30% all day
•	 Bri CC disc 30% (torch & Gold)
•	 BNi CC Disc 20% ( min rp 275.000 ) 

Platinum & titanium
•	 member card excelso Disc 15% tanpa 

minimum
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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 Bank Mega (GF-ATM Center 02)
ATM BII (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Canon Image Square (GF-240) – 293100596
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
Cellebritz (GF-06) – 5474659
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636
Circus Party Room (CTC-01)

Best Pongs Home Center  (GF-UnitB) – 
29310606
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Hankook Ceramic (GF-238) – 29310530
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) – 5461433
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mini Branch Permata Bank (PG 1) – 
29310548 / 9310682 pindah dari lantai 1
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Murigo Art (GF-207) – 29310648
Nokia Sales & Care Center (GF-08)
5470955 / 54213507

Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 
Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Samsonite (GF-25) – 54205992
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328/ 
5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548

directory directory
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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
Homemade (BA-18)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 
33887777

Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (ATM B 06-07-08)
29543863
Mr. Repair (BA-05)
Pancake Durian Aroma Medan (BA- 15) 
2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) – 54203009

Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/ 
Royale Jewellery (GF-211) – 54211600
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701 
Tata Time (GF-249A) – 29310502/
29310503
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 
29310571/29310572
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
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117

Full Time (1F-1C 01) – 29543848
G2000 (1F-240)- 2931 0676
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563 
JOUEL by Bling (1F-233) - 2931 0415
2931 0416
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560

Minimal (1F-15) – 5472108
M + Y Steel (1F-1C 09)
NAIL (1F-2B) – 5461278
NAUTICA & superdry WATCHES (1F-IC08)
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
Promod (1F-219) – 29310486 / 29310487 / 
29310489

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) 
29310573 / 29310632
Black Canyon Coffee (DGF-219) – 29310712
Bread Life (GF-247) – 29310659 / 29310647
Bread Talk (GF-22 & 23A) 
29310647/29310659
Bobabits (DGF-217) - 29310714
Carl’s Jr (GF-215 & 216) – 29310411
Chicken Village (DGF-20) – 54214271
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
Dairy Queen (DGF-19A)
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-206 & 207) – 29310491
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32, DGF-210) 
5461279 / 5461270

Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680
Kenny Rogers Roasters (DGF-228) – 29310429
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223) 
29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01) 
5461920 / 5461290
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Naughty Nuri's (DGF-205 2917 1017)
2917 1017
Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483
Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112 
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 
54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622

Roppan (GF-242) - 2931 0670
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Seruput & Gayo Coffee (DGF-18B & 17D)
5420 0444/5420 4758
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)
54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 
54204347
Steak 21 (DGF-17C) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-231) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) - 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The People’s Cafe (DGF-209) - 29310726
The Wine Place (DGF-170)29310511
Tori Ichi DGF- 02
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
X.O Suki (GF-233A, 235 & 236) – 29310399
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Beauty Box (1F-17A) – 29543834
Cathy Doll (1F-1C 03) 
Copia (1F-1C 05) - 29310535
D’Highlight (1F-19) – 5466220
Etude House (1F-246) – 29310435
Erha Apothecary (1F-19) – 5466225
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery, 1F - 226 

Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 – 29310678
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Tony Moly (1F-202) – 29310693 
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990

Senswell (1F-02) 2971 1029
Shirley Beauty (1F-17e) – 
29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Sports Station (1F-35) – 5464254



SMSBLAST Magazine DESEMBER 201566 SMSBLAST Magazine DESEMBER  2015 67

Arena (2F-17C) – 54204797
Bordir Flash (2F-12) – 5460 866
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
ORISKIN (Opening Soon)
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-15C) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Hippo Blitz (2F-IC 09A) 
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 

54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Marco Homestore (2F-17A) – 5469089
Miracle Me (2F-03A) – 5470563
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
My Scrapbook Ideas (2F-246) – 29310433
Oke Shop (2F-27F) – 5473743
Origami (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438

Picbit (2F-IC 15)
Pigeon (2F-233) – 29310630
RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) – 
54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024
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Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) 
Eggo (1F-IC 15) 
Mamapao (1F-IC 11)   
The Duck King (1F-218) – 29310687

Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Sixteen Denim Scale (1F-31) - 2954 3854
Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Sushi Tei OPENING SOON
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)

29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Little Things She Needs (1F-225)
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618

Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728
Wood (1F-07) – 5471861
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298

FASHIoN
fir

st
  f

lo
or

directory

Avenue (2F-206A) – 29310527
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701

Colours In & Snoopy Baby (2F-05) – 5464680
Curly (2F-03B) – 5464968
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 
Hardware (2F-207)  - 2931 0390

ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Lasona (2F-02) – 29310385
Les Femmes (2F-27B) – 5476610
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 
SJO & Simpaply (2F-207) - 2917 1015

FASHIoN

Aneka Citra Snack (2F-018)
Ayam Goreng Pemuda Surabaya (2F-58) – 
54205122
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso Jawir (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Chicken Story (2F-32A) – 29543853
Churreria (2F-211) – 29310650 / 29310651
Comebuy (2F-IC 07)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Temptation Drink (2F-52) Pindah kebawah 
Tawan
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Dobudon (2F-IC 11A)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Eat and Eat (2F-G) – 29310551
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut (FC-09A)
Es Podeng Pandawa (2F-07) 
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027
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
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 
5467131
Kedai Ice Cream Gentong (2F-16C) – 5476390
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) Ketupat 
Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (2F-05) 
Lekker Bekker (2F-219) – 29310631
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 
54202004
MM Juice (2F-57) – 5466062
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Pietro’s Gelato (2F-01A) – 99813698
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866

FooD & BeveRAGeS
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Cinema XXI – 54212621/54203053
IMAX – 54212621/54203053
The Premiere

Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shihlin (2F-21B) – 29310625
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Temptation Drink
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

directory
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