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Bulan Desember menjadi momen yang paling dinanti, identik dengan 
hari besar umat Kristiani yaitu Hari Raya Natal dan waktunya 
menyambut pergantian tahun baru, tahun 2017. Berbagai perayaan 

pun mulai direncanakan oleh banyak orang untuk menyambut dua 
occasions tersebut. 

Summarecon Mal Serpong juga tidak mau ketinggalan dengan 
menyiapkan berbagai rangkaian acara yang pastinya meriah untuk 
melengkapi suka cita Natal dan meninggalkan kesan mendalam saat 
malam pergantian tahun. Penasaran apa saja yang akan dipersembahkan 
oleh SMS kepada para pengunjung setianya?  Rubrik Hot On SMS kali ini 
memberikan sedikit bocorannya untuk kalian semua. 

Natal memang memiliki tradisi khas yang biasa dilakukan oleh setiap 
keluarga, mulai dari menghias pohon natal bersama, tukar kado, dan 
agenda kumpul bersama dengan menonton film legendaris seperti Home 
Alone juga dapat mengakrabkan suasana. Tapi tahukah Anda tentang 
fakta unik dari film tersebut? Yuk intip infonya di rubrik Intermezzo. Bagi 
Anda yang ingin merayakan Natal dengan berwisata religi sekaligus 
menambah wawasan akan sejarah agama, rubrik Travelers memiliki 
pembahasan menarik mengenai keistimewaan kota Yerussalem & Vatikan 
dari segala sudutnya.

Apa resolusi Anda di tahun baru? Lakukan perubahan dengan update 
style fashion yang menjadi trend di 2017 pada rubrik Fashion Review, 
atau mungkin Anda ingin update gadget terbaru? Simak ulasan lainnya 
yang bersifat informatif serta menghibur khusus untuk Anda, SMSLovers.

May this Christmas bring joy and love to your heart and soul, and may 
you start the New Year on a beautiful note. Merry Christmas and Happy 
New Year...!
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Hot on
SMS

Kebersamaan di hari Natal  selalu menjadi momen 
paling hangat untuk setiap keluarga, khususnya umat 
Kristiani karena dianggap sebagai hari kemenangan 

lahirnya Yesus Kristus, sang Juru Selamat. 

Di hari spesial ini, seluruh 
anggota keluarga 
akan berkumpul untuk 
menikmati dan mengisi 

hari dengan berbagai aktivitas, 
seperti menghias pohon natal 
bersama, menghias isi rumah, 
mendengarkan lagu-lagu Natal, 
bahkan ada yang berniat berlibur 
ke luar kota atau ke luar negeri.

Tak perlu jauh berlibur dan 
menguras kantong, Anda bisa 
menikmati hangatnya perayaan 
Natal yang dipersiapkan 
Summarecon Mal Serpong lewat 
eventnya Build Your LEGO® 
Christmas.  Digelar mulai tanggal 
1 Desember 2016 hingga           
8 Januari 2017. Tahun ini SMS 
menghadirkan sesuatu yang 
berbeda untuk Anda. 

Yes, LEGO®. Familiar dengan 
mainan satu ini? Di momen 
Natal ini Anda akan dipuaskan 
dengan kemegahan dekorasi, 

aktivitas hingga pameran dengan 
ambience LEGO®. Didukung 
oleh STAR Department Store, 
pengunjung dapat melengkapi 
koleksi LEGO® dan berkesempatan 
mendapatkan hadiah trip liburan 
di Movenpick Hotel, Samasta 
Jimbaran, Bali. Wow.

Pengen bertemu langsung dengan 
karakter-karakter dari LEGO®? 
Wajib datang ke rangkaian event 
ini karena selain bisa bertemu 
langsung, ada segudang program 
seru yang sangat sayang untuk 
dilewatkan seperti Meet and 
Greet LEGO® Character, LEGO® 
Competition hingga LEGO® 
Coaching Clinic.

Natal tidak akan lengkap 
rasanya tanpa kehadiran seorang 
Santa Claus, Christmas Choir 
dan Christmas Carol. Pastikan 
tidak melewatkan agenda khusus 
ini. Rindu dengan suara emas 
Sammy Simorangkir, Di Atas 

Rata-Rata dan Nugie & Adeline 
Lapian bersenandung lagu-lagu 
khas Natal? Catat tanggalnya 
ya, karena mereka akan mengisi 
akhir minggu Anda selama bulan 
Desember untuk menyambut 
datangnya Hari Natal. Jangan 
lupa Joyful Night Sale tanggal 
10 dan 17 Desember dengan 
potongan harga hingga 70% 
khusus untuk Anda.

Have a wonderful and joyful 
Christmas...!!
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Pergantian tahun menjadi hari paling meriah yang dirayakan 
di seluruh dunia. Tidak perlu jauh-jauh, Anda juga akan 

dimanjakan dengan malam tahun baru tak terlupakan di 
SMS. Sambil merencanakan resolusi tahun baru, yuk intip 

persiapan event menyambut tahun 2017 di SMS

Celebrate 
New Year eve
with SymtroniC beat
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S
emarak event pergantian 
tahun menjadi agenda 
yang paling ditunggu. 
Untuk sebagian orang, 
malam spesial ini ingin 

dirayakan dengan orang terkasih 
baik menggelar event sendiri atau 
menghadiri event-event perayaan 
malam berganti tahun yang digelar 
beberapa tempat hiburan atau 
rekreasi.

Tahun ini SMS kembali berinovasi 
dan meng-upgrade event malam 
pergantian tahun yang dipastikan 
kembali menarik perhatian 
pengunjung setia dalam event 
Symtronic Beat. Salah satu acara 
yang wajb Anda saksikan 
“The First Outdoor Orchestra” 
bersama Addie MS dan Twilite 
Orchestra pada tanggal              
30 Desember 2016. Ini akan 
mejadi pagelaran orkestra pertama 
yang digelar di luar ruangan yang 
dikemas jauh lebih menarik dan 
layak untuk disaksikan. MONO 
STEREO, pemenang The Remix 
2015 NET akan menutup malam 
itu dengan penampilan Melly dan 
Osvaldo dengan membawakan 
musik aliran Electronic Dance 
Music (EDM). Dijamin MONO 
STEREO nanti dapat membuat 
seluruh pengunjung di lobi utama 
SMS ikut bergoyang.

Pada malam pergantian tahun 
31 Desember area lobi utama 
kembali akan 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 Artistic LED Screen raksasa. 
Menampilkan DJ cantik berbakat 
Claudia Jaramilo dan Goldie serta 
DJ segudang prestasi, Andezzz. 

Jangan lupa untuk menikmati 
penawaran potongan harga hingga 
80% dari tenant-tenant terbaik 
SMS dalam Sparkling Night Sale 
dengan  puluhan hadiah menarik 
yang sayang untuk dilewatkan. 
Dan sebagai penutup, countdown 
pergantian tahun akan diakhiri 
dengan pesta kembang api dengan 
kurang lebih 5000 shoot sebagai 
tanda mulainya awal tahun 2017. 
Happy New Year...!!

Hot on
SMS
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Shiny in harmony
Tahun 2016 dalam kalender masyarakat China, 
menjadi tahun pergantian shio dalam tahun baru 
Imlek. Di tahun Monyet Api, SMS hadir dengan 
warna-warni dekorasi dan ornamen-ornamen 
cerah yang tersebar di sepanjang koridor dalam 
dan luar mal. Mulai dari hiasan oriental lantern 
yang didominasi warna merah dan kuning 
menyala, ditambah atribut khas berwarna merah 
dan emas, identik dengan semangat menyambut 
tahun baru Imlek. Artis papan atas seperti 
Rafael Tan - personil SMASH dan 5 Romeo 
sukses membangkitkan semangat menyambut 
tahun baru imlek bagi para pengunjung. Tidak 
ketinggalan agenda rutin event ini yaitu aksi 
Lion Dance mulai dari Barongsai Tonggak dan 
Liong, Chinese Instrument hingga Chinese 
Mini Chamber melengkapi momen tahunan ini. 
Ditambah lagi SMS menggelar Lunar Night Sale 
dengan beragam hadiah menarik.

Love iS aLL around
Yes, hari penuh kasih 
sayang yang diperingati 
setiap tanggal           
14 Februari menjadi 
hari paling dinanti 
setiap insan, tidak 
hanya terpaku pada 
pasangan, namun juga 
dirayakan oleh sanak 
keluarga. SMS khusus 
mengundang 4 personil 
berwajah tampan 
dari MuvON yang 
sukses memikat kaum 
hawa saat perform 
di atrium Forum. 
Suasana menjadi 
semakin hangat ketika 
lagu ‘Sempurna’ dari 
Andra & The Backbone 
mewakili ungkapan 
rasa sayang dan sukses 
menghanyutkan para 
pengunjung SMS pada 
suasana romantis. 

Sepanjang tahun 2016

KaleidoSKop

EvEnt

SMSBLAST Magazine DESEMBER 201612

Last Event
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houSe of Trap “new SerieS” 
Can you eSCape? 
Maraknya tren 
Escape Room Game mulai 
menjamur di ibukota. 
Melihat antusias yang begitu 
besar, SMS berkreasi dalam 
menciptakan wahana seru 
bertema House of Trap, 
yang dipastikan menantang 
adrenalin pesertanya. House 
Of Trap kali ini terdiri atas      
3 ruang utama dengan tingkat 
kesulitan berbeda, mulai dari 
aroma eksotisnya Persia dalam 
nuansa middle east-nya, 
semangat ajang piala Eropa 
dengan segala atributnya 
hingga teka-teki dibalik 
perpaduan kekuatan alam dan 
teknologi. Tantangan untuk 
memecahkan masalah ini 
berlokasi di Lantai 2 SMS, 
di sebelah Centro Department 
Store. Antusias pengunjung 
dari berbagai usia terlihat 
ramai memenuhi area bahkan 
sampai antri untuk mencoba 
salah satu wahana.

euforia menyambuT piaLa eropa
SMS bersama RCTI mendedikasikan 
panggung Broadway untuk 
memuaskan euforia penikmat bola 
dalam menyambut Piala Eropa. 
Dekorasi berupa replika menara 
Eiffel dilengkapi bendera negara 
Eropa hingga aksi berbahaya 
dari Limbad vs Space Cowboy, 
magician asal Australia melengkapi 
keseruan nonton bareng Piala 
Eropa. Acara ini juga bersamaan 
momen Ramadhan sehingga 
digelar rangkaian acara keagamaan 
seperti tausiyah, buka puasa 
dan sahur bersama. RCTI juga 
menggelar Konser Musik Menuju 
Euro 2016 yang mengundang 
atensi masyarakat Tangerang yang 
memenuhi area parkir selatan 
Scientia Square Park (SQP) dan 
juga disiarkan secara live dengan 
penampilan Geisha, Ari Lasso, 
Husein, Trio Macan & Oge Arthemus 
dipandu host ternama Raffi Ahmad, 
Pica Priscilla dan Mumuk Gomez. 
Pada malam final perebutan piala, 
mantan presiden RI, 
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 
turut bergabung dengan para fans 
negara Portugal dan Perancis.

indoneSian muSiC STory
Bulan Maret menjadi bulan 
khusus Musik untuk SMS, 
bertepatan dengan dirayakannya 
Hari Musik Nasional. Sebagai 
apresiasi untuk karya-karya musisi 
tanah air sekaligus  memanjakan 
telinga pengunjung setianya 
dengan suara-suara emas 
penyanyi Indonesia, Kolaborasi 
seru dari Kikan bersama Joe, 
Berry St. Loco, Kin The Fly 
dan juga Vega Antarez Mahadewa 
hingga solois Rio Febrian 
mendapatkan mandat 
untuk membawa semangat 
nasionalisme melalui karya 
terbaik mereka di panggung 
Broadway, Downtown Walk. 

pop your SouL di downTown waLk feSTivaL 2016
Perhelatan tahunan satu ini memilih nuansa dekorasi pop art 
untuk membawa aroma keceriaan dan semangat berkreasi. 
Downtown Walk SMS yang menjadi ikon utama dari mal ini 
mengajak pengunjung bernostalgia pada lagu tahun 90-an 
bersama The Groove, T’ Koes yang membawakan tembang- 
tembang terkenal dari band legendaris Koes Ploes, band yang 
digawangi musisi berbakat Melly Goeslaw - POTRET, hingga 
Kikan dengan kolaborasi spesial bersama Kotak dan ditutup 
aksi colorful dan energic dari The Upstairs. Tidak hanya itu, ada 
penampilan dari Orchestronic oleh Trinity Youth Simfoni Orchestra 
yang berhasil memberikan pengalaman baru pengunjung 
dengan tampilan perpaduan balutan simponi dengan electronic 
dance music (EDM) dari musisi- musisi berbakat seperti Billy & 
Indobeatbox, Young Lex, Damien Jonanthans, Indah Anastasya, 
Yerry Ririasa dan Jesse Thomasmore.

Last Event
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Teenage muTanT ninja TurTLeS: 
ouT of The Shadow
Di liburan sekolah tahun ini, SMS menoreh prestasi dengan 
menghadirkan yang PERTAMA dan HANYA HADIR di SMS yaitu 
patung Teenage Mutant Ninja Turles (TMNT) dengan ukuran 
aslinya. Event ini atas kerjasama dengan Paramount Pictures 
International dan Nickelodeon. Berbeda dengan yang terjadi 
di film, para jagoan Kura-Kura Ninja menunjukkan wujud 
asli mereka ke masyarakat umum dalam wujud patung yang 
mempunyai berat rata-rata 178 kg dan tinggi mencapai 
2 meter lebih. Patung ini didatangkan untuk menyambut 
dirilisnya sekuel film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of 
The Shadow di bioskop tanah air. Before Sunday, Teenbelle 
with Ellyn dan Vierratale melengkapi suasana meriah 
rangkaian event TMNT Show.

The SpiriT of ramadhan
Lantunan nada-nada bertema Islami 
dari penyanyi papan atas Indonesia 
seperti,  Tiffany Kenanga, Yana Yulio, Tiwi 
Sakuramoto, Putri Bella, Siti Liza, Blink 
hingga The Second Breaktime menorehkan 
kesan mendalam di hati pengunjung SMS 
dalam momen hari kemenangan, bulan 
suci Ramadhan. Selain itu ada keindahan 
tarian tradisional dari negara Turki dan 
Mesir yaitu sufi dance, kilic kalkan dance, 
dan tanoura dance, juga atraksi profesional 
para pemain bedug. Dan yang paling 
menarik ada pesta diskon “1001 Night 
Sale”dari tenant - tenant terbaik SMS yang 
memberikan potongan harga hingga 80%.

feSTivaL kuLiner 
Serpong  2016 “wuenak e’ 
puoLLL”
Mengeksplorasi keindahan 
budaya dan kekayaan 
kuliner khas Jawa Timur 
dalam event akbarnya, 
Festival Kuliner Serpong 
atau FKS. lengkap dengan 
dekorasi dan ambience 
musiknya. Pada saat 
opening dibuka dengan 
tarian Reog Ponorogo dan 
seniman Sujiwo Tejo, dan 
ditutup dengan letusan 
spektakuler dari ribuan 
kembang api. Kemeriahan 
ini disempurnakan dengan 
penampilan spesial dari 
Astrid dan Ari Lasso selama 
periode FKS digelar. SMS 
tetap konsisten dengan 
visinya menjaga lingkungan 
dengan mengumpulkan 
botol plastik bekas melalui 
program Keep You Fun 
dengan beragam hadiah 
menarik. Adanya pojok 
dolanan berupa mainan 
khas di pasar malam 
menjadi daya tarik berbeda 
di FKS tahun ini.

Serpong green warrior run
Mengadaptasi Jakarta Wine & 
Cheese Run yang diadakan oleh 
Mal Kelapa Gading, dengan konsep 
yang unik dan berbeda, SMS 
akhirnya memuaskan keinginan 
para penikmat olahraga lari lewat 
Serpong Green Warrior Run atau 
SGWR yang hadir dengan ambience 
dan tantangan tersendiri dan diikuti 
oleh berbagai usia dan kalangan 
mulai dari pelari profesional hingga 
masyarakat umum. Berlokasi di area 
hijau, Summarecon Serpong, SGWR 
diikuti 2.500 pelari karena hadirnya 
tantangan berupa obstacle dalam 
jalur lari yang disiapkan. Hadiah yang 
ditawarkan juga sangat fantastis 
yaitu trip ke Jepang mengikuti 
Fujisan Marathon sampai hadiah total 
ratusan juta. Pastikan tahun depan 
ikutan ya.

The 9th Glorious AnniversAry
Tidak terasa, SMS memasuki usia yang ke-9. Mengisi 
kebahagian bertambahnya usia, SMS mengisi momen 
spesial ini dengan mendatangkan musisi papan atas 
Indonesia, mulai dari GAC, Bunga Citra Lestari dan 
Barasuara. SMS juga berbagi hadiah dengan total 
ratusan juta rupiah dalam berbagai program belanja 
yang diikuti oleh loyalty customernya. Mau belanja 
gratis atau dapat cash back? Cukup berbelanja di 
tenant-tenant SMS selama periode yang ditentukan. 
Perjalanan gratis ke Bali juga bisa dipilih oleh customer 
loh. Angka sembilan menjadi angka keberuntungan 
di tahun ini, apalagi untuk pengunjung yang berulang 
tahun di tanggal dengan angka sembilan, bisa 
mendapatkan cash back voucher belanja ratusan ribu. 
Apakah Anda salah satu pengunjung yang beruntung di 
tahun ini?

okToberfeST feSTivaL 2016
Belajar budaya negara sahabat bisa 
dilakukan di SMS. Lewat festival 
tahunan, Oktoberfest, pengunjung 
bisa merasakan langsung meriahnya 
perayaan tahunan di negara Jerman 
tersebut di panggung Broadway, 
Downtown Walk. Memasuki tahun 
ke-10, keistimewaan dan otentik 
Oktoberfest khas Jerman dirasakan 
pengunjung melalui sajian makanan 
khas Jerman, bir kualitas lokal dan 
internasional, dekorasi Bavarian yang 
didominasi warna biru dan putih serta 
penampilan Enzi’s Blasband, band 
Jerman otentik yang diterbangkan 
langsung dari negaranya khusus untuk 
menghibur acara Oktoberfest di SMS. 

Last Event
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di SCientia Square parK
Sebelum menutup tahun 2016, tidak ada salahnya 

kita kilas balik event-event seru yang digelar di taman 
hijau, Scientia Square Park. Yuk, kita sedikit throw 

back di artikel ini.

warna warni 
tahun 2016

pop The park up 
Hari kasih sayang di tahun ini sangat special 
dirayakan oleh Scientia Square Park (SQP), 
karena dikunjungi oleh band legendaris 
tanah air yang terkenal dengan guyonan 
dan lirik lucu di setiap lagunya, Project Pop. 
Penampilan Udjo dan kawan-kawan mampu 
membuat penonton ikut bernyanyi di setiap 
lagu yang dimainkan dan membuat suasana 
Valentine menjadi lebih hangat yang malam 
itu didominasi keluarga muda dan anak-
anaknya. Suasana menjadi lebih romantis lagi 
ketika pengunjung diajak untuk menikmati 
pemutaran film Inside Out dan 
The Good Dinosaur di Universe Amphitheatre 
bersama dengan orang tuanya.

SCienTia arT 
& food TruCk feSTivaL
Bulan Maret yang lalu, SQP mendadak 
penuh dengan gadis belia karena The 
Second Breaktime, band yang dipimpin 
oleh Iqbal CJR hadir menghibur 
pengunjungnya. Mereka membawakan 
lagu-lagu dari Blink 182, Simple Plan, 
dan 5 Second of Summer di panggung 
Garden Walk. Selain itu di area parkir 
utara tak kalah menarik digelar Food 
Truck Festival yang menghadirkan lebih 
dari 20 Food Truck dengan bermacam-
macam jenis hidangan mmenu seperti 
Chee Gen, D.O.T, Noodle Bar, Martabak 
Holland, Kaaramel Juice, Street Dog, 
M&T dan masih banyak lagi. Plus ada 
penampilan Adera, DJ hingga live 
music setiap hari. 

Last Event
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paSar maLam Serpong, Seru!
Untuk pertama kalinya, SQP 
menghadirkan wahana hiburan 
yang akan membawa pengunjung 
mengenang masa kecil, lewat 
event Pasar Malam Serpong 
untuk mengisi hari libur sekolah 
bulan Juni yang lalu. Tidak 
tanggung-tanggung musisi 
legenda Indonesia, Kahitna, 
Calvin Jeremy hingga Eros Tjokro 
dipilih untuk memeriahkan malam 
seru sambil menikmati wahana 
yang familiar untuk anak tahun 
90an atau mainan yang biasa 
ditemukan di beberapa pasar 
malam seperti kicir-kicir, kereta 
listrik, hand boat, ombak banyu, 
kuda putar, heli listrik, istana 
balon, bola air, wheel riders 
hingga trampolin. Tak lengkap 
rasanya jika tanpa jajanan lezat 
dan unik seperti Bakmi Gemez, 
Glow Lamp Pudding, Lelaguan 
Cilok, Nasi Campur Bali, QQ Lidi & 
Milk, hingga Nasi Pedas.

bLaST The brighT
Penampilan Nidji pada Blast The Bright 
bulan Juli kemarin sukses membuat malam 
di SQP menjadi mengesankan. Walaupun 
sempat diguyur hujan, para Nidji Holic - 
sebutan fans Nidji, pun tetap semangat 
menyanyikan lagu-lagu yang di bawakan 
oleh Giring dan kawan-kawan. Selain 
penampilan dari Nidji, rangkaian acara 
lainnya seperti: Clay Coloring, 
Bakumi Festival, Audisi Kang Nong, dan 
Kampung Kuliner Serpong dengan beragam 
kuliner tradisional dengan harga terjangkau 
juga ikut memeriahkan Bulan Juli di SQP. 
Bekerja sama dengan Nia Dinata, sutradara 
handal yang sudah menelurkan film karya 
anak bangsa, menghadirkan The Cine Space 
yaitu pojok pemutaran film - film karya Nia 
Dinata di area Garden View seperti Biola Tak 
Berdawai, Gara-Gara Bola, Meraih Mimpi, 
Biola Tak Berdawai, dan Project Kid Dok 
2015.

Last Event
piCniC aT The park
Di ulang tahunnya kali ini, NAIF 
ingin merayakannya bersama 
para penggemar dengan konsep 
berbeda dan intim. Dipilihlah 
Scientia Square Park karena 
merupakan lokasi yang tepat untuk 
menggelar konsep yang mereka 
inginkan, yaitu piknik di taman 
hijau. KawaNAIF, sebutan para 
penggemar NAIF berkesempatan 
menikmati lagu-lagu andalan dari 
David, Pepeng, Emil dan Jarwo. 
Settingan piknik dengan menggelar 
tiker dan hiasan balon-balon 
membuat suasana
Universe Amphitheatre menjadi 
berbeda dari biasanya. Selain 
penampilan dari NAIF tak 
ketinggalan pula Nidji dan Geisha 
turut memeriahkan malam di 
SQP, walaupun sempat tertunda 
karena turunnya hujan namun para 
penonton tetap antusias menunggu 
dan menonton penampilan mereka 
hingga selesai.

Baru - baru ini RAN juga tampil 
di SQP dalam rangka merayakan 
#RAN1DEKADE umur mereka 
selama terjun di dunia musik.
Bakalan ada event seru apa lagi 
ya di tahun 2017 mendatang? 
Pastikan Anda meng-update 
informasi tentang keseruan yang 
dihadirkan SQP melalui akun 
instagramnya. Jangan lupa follow 
@ssqpark ya.
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Perubahan akan rumah tidak 
harus dengan merenovasi 
rumah secara besar-besaran, 
tapi cukup mengubah 

tatanan rumah atau dengan 
menambahan furniture serta item 
pelengkap akan membuat suasana 
berbeda serta berpengaruh 
terhadap sisi psikologis penghuni 
rumah tersebut. Melirik ke sebuah 
store yang berisi aneka ragam 
furniture pelengkap bagi rumah 
anda yaitu Life & Loft, mungkin bisa 
menjadi referensi akan dekorasi 
interior yang anda inginkan.

Salah satu yang terlihat catchy 
ialah tatanan garden kecil yang 
bisa di set dengan berbagai 
perlengkapan, ini cocok diapliksikan 
pada model rumah minimalis yang 
tetap ingin menampilkan suasana 
asri pada bagian sudut rumah 
tersebut. Terdapat pot dari bahan 
besi atau kaleng berukuran tidak 
terlalu besar sehingga menjadi 
taman vertical yang tengah 
digandrungi saat ini. 

Koleksi Life & Loft akhir tahun ini 
ialah mug atau cangkir dengan 
motif-motif cantik yang dapat 

menambah kehangatan suasana 
pada saat berada di ruang makan 
atau pun tengah menikmati 
agenda minum teh besama. Ada 
juga lampu hias untuk diletakkan 
di meja yang bentuknya bisa 
dipilih sesuai dengan selera 
anda. Jenis item yang tersedia 
di Life & Loft bisa dibilang tidak  
pasaran sehingga membuat 
ciri khas tersendiri jika anda 
menempatkannya di bagian-bagian 
rumah anda, bisa dengan satu 
tema secara keseluruhan atau mix 
and match sesuai dengan kreasi 
yang anda sukai.

Tahun baru identik dengan harapan baru serta resolusi di 
kehidupan yang akan datang. Tidak hanya terbatas pada resolusi 
akan diri, tapi juga bisa digunakan sebagai resolusi untuk sebuah 
tempat hunian. 

Christmas 

new hope with 

accessories

is Coming to SCoop !!

life & loft at your homeSesuai dengan tema Natal 
yang sudah semakin ramai 
pada bulan Desember 
ini, SCOOP juga telah 

menghadirkan berbagai pernak-
pernak serta aksesoris dengan 
bentuk yang unik dan terbaru 
ditahun ini. Selain hiasan pohon 
Natal yang pastinya wajib ada tiap 
tahunnya seperti bola – bola warna 
warni, gantungan malaikat atau 
gantungan santa claus, bintang 
atau malaikat untuk ujung pohon, 
lonceng, dan lampu berkelap kelip, 
terdapat juga hiasan dinding, lilin, 
patung-patung kecil dengan banyak 
tokoh yang digunakan sebagai 
pajangan sebuah meja, kartu 
ucapan, christmas stockings, serta 
accessories seperti topi santa. 

Jika sebelumnya aksesoris 
pelengkap yang tersedia di SCOOP 
hanya ada topi santa berwarna 
merah dengan bentuk segitiga 
dengan bola salju diujungnya, kali 
ini SCOOP mengeluarkan new 
arrival yang lebih unik yaitu bando 
chistmas dengan berbagai bentuk, 
seperti tanduk rusa, boneka salju, 
kepala santa, boneka kue jahe, 
bando berbentuk bintang dengan 
tulisan merry chistmas penuh 
glitter, serta ada satu lagi item 
yang dapat menarik perhatian bagi 
siapun yang memakainya yaitu 
kacamata bulat dilengkapi alis 
tebal diatasnya.

Selain pilihan model yang banyak 
dengan aneka bentuk unik 
serta trend saat ini, harga yang 
terjangkau juga menjadi salah satu 
alasan bagi pengunjung untuk 
datang dan membeli dekorasi Natal 
yang tersedia di SCOOP.  

Natal sudah tinggal 
menghitung hari, maka 
tidak ada salahnya untuk 
mulai mempersiapkan 
segala hal yang diperlukan 
untuk perayaan Natal.
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in style

uPDatE 
YOUR

In 2017
STYLE

See Through
Bahan tembus pandang pada pakaian jadi satu mode yang paling melengkapi trend 

fashion di 2017. Penggunaan model see through akan memperlihatkan bagian tubuh 

yang menimbulkan efek seksi namun juga dapat dimodifikasi untuk mendapatkan 

efek yang lebih classy dan enak untuk dilihat.

boyS meeTS girLS
Padu-padan 

outfit potongan 

siluet laki-laki 

yang maskulin 

dengan aksen 

feminim akan 

menjadikan 

tampilan style 

yang unik. 

Kemeja sampai 

atasan lengan super 

panjang, blazer 

oversized, atau jaket 

bomber adalah item 

utama untuk look ini. 

Sudah lengkapkah 

koleksi Anda?

pLeaTS, pLeaTS, pLeaTS
Pleats adalah detail lipitan 

yang terdapat pada desain 

busana. Kedepannya detail 

ini tidak cuma hadir pada 

rok saja, tapi akan lebih 

modern diaplikasikan 

pada atasan dan aksen 

tambahan di pakaian. 

embeLLiShmenT, ruffLed 
and embroidery
Detail yang sedikit rumit seperti 

border dan payet memang 

selalu dapat menjadikan 

busana tampil lebih glamour 

dan mewah. Ruffled dapat 

didefinisikan sebagai detail 

aplikasi desain baju yang 

memberikan kesan feminim 

dan seksi pada tampilan suatu 

busana. Disamping itu ruffled 

juga dapat dimanfaatkan 

untuk mengubah tampilan 

dan bentuk tubuh 

seseorang. Namun 

pilih potongan ruffled 

yang sesuai ya. 

Karena ketika salah 

memilih, malah 

akan menonjolkan 

kekurangan Anda.

high SLiT
Dress dengan model rok yang memiliki belahan 
tinggi seperti ini akan booming dan banyak dijumpai 
di 2017. Baik itu slit mini atau long dress. Gaun 
dengan potongan di pinggir ini mampu menonjolkan 
keindahan kaki terlihat lebih jenjang dan seksi bagi 
pemakainya. 

in style

T
ampaknya 

berbicara 

tentang 

fashion 

sudah menjadi 

topik utama setiap 

orang. Selain 

memang ingin terus 

terperbaharui, gaya 

berpakaian yang 

up to date menjadi 

nilai utama dalam 

pergaulan sosial. 

Dunia fashion akan 

terus berinovasi di 

setiap tahunnya. 

Lahirnya brand-

brand kenamaan 

dunia hingga 

munculnya designer-

designer berkualitas 

mengharuskan 

kita untuk update 

model fashion yang 

akan booming di 

tahun 2017. Intip 

ulasannya berikut.
Kira-kira style mana yang akan Anda tiru? 

Choose one but don’t forget to be your self.
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in style in style
LOKASI: NANNY’S PAVILLON, SUMMARECON MAL SERPONG

ChelSea 4
Shirt and Dress by Minimal
Accessories and Stocking by Stylist’s Own

5 MarCel
Shirt by STAR Department Store
Pants by Model’s Own
Decoration by SCOOP

LOKASI: NANNY’S PAVILLON, SUMMARECON MAL SERPONG

I WILL HONOUR CHRISTMAS 
IN MY HEART, AND TRY 
TO KEEP IT ALL THE YEAR 
- CHARLES DICKENS -

“CHRISTMAS WILL ALWAYS BE AS 
LONG AS WE STAND HEART TO HEART 
AND HAND IN HAND” 
- DR. SEUSS -
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LOKASI : SUNNY SIDE UP, DOWNTOWN WALK SUMMARECON MAL SERPONG

ChelSea4
Top and Cullote Pants by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

MarCel4
Pants and Suspenders by STAR Department Store
Shirt and Belt by Model’s Own

Fiel4
Top and Pants by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

PHOTOGRAPHER : ELY RICARDO
MAKE UP ARTIST : NADYA NAUFEL
STYLIST  : RAY HAFIDz
MODELS  : MARCEL, CHELSEA, & FIEL
DECORATION : SCOOP IDEAS

“Christmas waves a magic wand 
over this world, and behold, 
everything is softer and more beautiful”
-Norman Vincent Peale-
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LOKASI : NANNY’S PAVILLON, SUMMARECON MAL SERPONG

ChelSea 6
Blouse by STAR Department Store
Outer by Pink Sugar

MarCel 6
Shirt and Sweater 
by STAR Department Store

Fiel 6
Dress by Model’s Own

ChelSea 5
Sweater, Shirt and Pants 
by STAR Department Store

5MarCel 
Tie by STAR Department Store

Outfit by Model’s Own

LOVE BEGINS BY TAKING CARE OF THE 
CLOSEST ONES - THE ONES AT HOME.”

-MOTHER TERESA-

A NEW HEART FOR A NEW YEAR, 
ALWAYS!” 

-CHARLES DICKENS-
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LOKASI: GOJIRA ICE CREAM BAR, SUMMARECON MAL SERPONG

LOKASI: SCOOP, SUMMARECON MAL SERPONG

Fiel4
Dress by STAR Department Store
Accessories by SCOOP

ChelSea4
Dress by STAR Department Store
Accessories by SCOOP 

MarCel5
Shirt and Suit by STAR Department Store
Pants and Shoes by Model’s Own
Santa Hat by SCOOP

Fiel5
Dress by Pink Sugar
Accessories by SCOOP
Shoes by Model’s Own

ChelSea5
Dress by Pink Sugar
Outer by Minimal
Accessories by SCOOP
Shoes by Model’s Own

“CHRISTMAS, MY CHILD, IS LOVE IN 
ACTION. EVERY TIME WE LOVE, EVERY 
TIME WE GIVE, IT’S CHRISTMAS”
-DALE EVANS ROGERS-

CHRISTMAS IS THE DAY THAT HOLDS ALL 
TIME TOGETHER” 
-ALExANDER SMITH -
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UntUk
resto
kekinian

Mahasiswa
kantong 

Pilihan tepat untuk 
memuaskan 
hasrat selfie yang 
instagramable 

untuk kawula muda yang 
eksis di social media. 
Bahkan kehadiran free 
wifi berkecepatan tinggi 
semakin membuat betah 
berlama-lama.  

Resto baru yang terletak di 
kawasan Scientia Square 
Park ini bernama Fish+Chick. 
Sesuai namanya menu utama 
yang disajikan yaitu ikan dan 
ayam, yang diolah secara 
khusus untuk memuaskan 
selera pengunjung yang 
menginginkan fish/ chicken 
chip dengan harga terjangkau. 
Beberapa menu andalan 
yang wajib dicoba mulai dari 
Breggy Hack, Skinny Chick, 
Fish Chip, Tuna Agilio Olio, 
Cheese Sabrosa, Shocking 
Wings dan menu favorit 
lainnya. Dikembangkan oleh 
kelompok usaha Rumah 
Betawi grup ini berharap 
resto ini bisa menjadi 
destinasi baru anak muda 
nongkrong, sharing, dan 
metting point di daerah 
Serpong, Tangerang.

Prioritas memberikan yang 
terbaik kepada tamu resto 
tidak berhenti sampai disana, 
makanan enak dengan 
harga terjangkau berkisar 
Rp 20.000 – Rp 40.000,- 
membuat restoran ini ramai 
didatangi pelanggan setiap 
harinya. Selama masa 
awal promosi pembukaan 
Fish+Chick memberikan harga 
diskon dan pilihan makanan 
promo yang menarik, salah 
satunya french fries buy 1 get 
1 free, Skinny Glut (ayam filet, 
nasi dan lemongrass) hanya 
Rp 24.500,-*.

Kenyaman tempat, 
kenikmatan makanan dan 
harga bersahabat menjadi 
konsep utama Fish+Chick. 
Kunjungi Fish+Chick di area 
Garden Walk, Scientia Square 
Park (SQP) segera.

Energik, friendly, simpel, dan cozy menjadi 
pilihan konsep dari interior restoran yang 
mengambil tema industrial ini.  Pengunjung 
resto diajak menikmati atmosfer gudang tua 
dengan coretan mural, kontener tua, meja kursi 
yang terbuat dari besi bekas, pintu gudang besi 
karat, tembok proyek tua yang terbengkalai, 
lampu proyek usang, hingga dinding yang 
dicoret pilox. 

taste the food
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P
ertama kali membuka outletnya di 
kota Bandung, Nanny’s Pavillon hadir 
sebagai restoran panekuk berkonsep 
French American. Mengadaptasi 
tradisi dari French American family 

berupa rutinitas yang penuh kehangatan, 
nyaman, dan suasana akrab diikuti oleh 
Nanny’s Pavillon melalui konsep outlet 
yang disuguhkan. Dengan mengangkat 
tema family room, outlet Nanny’s cabang         
Summarecon Mal Serpong (SMS) siap menjamu 
dengan membawa suasana layaknya di rumah 
sendiri. 

Bingung menghabiskan liburan Natal atau 
makan malam bersama keluarga di malam 
Natal? Tidak ada salahnya berkunjung ke 
Nanny’s Pavillon yang ada 
di lantai dasar SMS. Selama bulan Desember, 
di restoran ini tersedia 2 menu spesial 
bertema Christmas. Cobain Chicken BLT Waffle 
Sandwich seharga Rp 59.000,- yaitu sajian 
wafel hangat yang telah dibumbui, dada ayam, 
daging sapi, selada, dan juga tomat. Dipastikan 
perut Anda puas dengan menyantap menu 
yang satu ini. Untuk dessert, rasakan sensasi 
es krim vanila yang dituang cokelat panas 
dan juga sedikit rum, tastes like love and 
happiness. Affolait dibandrol Rp 39.000,-. 
have a wonderful Christmas!

Spirit menyambut Natal tampak sudah 
mulai mengalir ke segala penjuru. Tidak mau 
ketinggalan, Nanny’s Pavillon turut memeriahkan 
hari besar umat Kristiani ini melalui menu khusus 
mereka. 

Menu Spesial
Menyambut Natal

taste the food
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di Human Body 
Adventures

Belajar 
Anatomi Tubuh

Ilmu sains mencakup 
banyak hal, salah satunya 
tentang anatomi tubuh 
kita. Banyak metode 

yang bisa Anda lakukan 
untuk mempelajari anatomi 
tubuh dengan cara yang lebih 
menyenangkan dan gampang 
diingat, yaitu dengan cara 
explore dan experience. Teknik 
ini bisa diterapkan juga untuk 
anak Anda.

“Human Body Adventures” 
yang akan mulai dibuka tanggal 
18 Desember mendatang 
menawarkan pengalaman belajar 
anatomi tubuh dengan cara yang 
menyenangkan. Sesuai dengan 
namanya, Anda bisa masuk dan 
merasakan sendiri bagaimana 
berada di dalam tubuh manusia. 
Sejak Anda memasuki wahana 
ini, atmosfirnya sudah membuat 
penasaran ditambah dengan 
bentuk pintu masuk yang unik 
seperti mulut manusia. Perjalanan 
dimulai dengan mempelajari 
sistem pernapasan pada manusia.

Setelah menjelajahi sistem 
pernapasan pada manusia, 
Anda juga akan diajak untuk 
mengetahui bagaiman alur sistem 
peredaran darah dalam tubuh 
serta diperkenalkan dengan 
bentuk bakteri atau virus yang ada 
didalam tubuh kita. 

Selain mempelajari anatomi tubuh 
manusia, kita juga bisa melakukan 
banyak hal seperti menyentuh 
dinding-dinding yang bisa 
menghasilkan suara di lorong pita 
suara dan mengambil foto bersama 
teman atau keluarga kamu di 
dalam wahana Human Body 
Adventures. Cukup membayar tiket 
seharga Rp 25 ribu hari Senin - 
Jumat dan Rp 30 ribu di hari Sabtu 
dan Minggu.

Bagi Anda yang tertarik dan ingin 
merasakan sensasi belajar yang 
lebih fun mengenai anatomi tubuh 
kita, datang langsung ke Human 
Body Adventures di lantai dasar 
Summarecon Digital Center (SDC), 
di area Scientia Square Park.

Apakah Anda salah satu 
orang yang menyukai 
sains? Ingin si kecil paham 
tentang pelajaran sains di 
sekolah dengan gampang? 
Ini solusinya, Human Body 
Anventures akan hadir di 
Scientia Square Park (SQP) di 
bulan Desember ini.

Family
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info
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box office
MOVIES ON DESEMbEr 2016 MOVIES ON DESEMbEr 2016

Sing

PaSSengerS

aSSaSSin’S Creed 

41

Dibintangi oleh Jennifer Lawrence, Chris 
Pratt & Michael Sheen, film ini menceritakan 
tentang seorang mekanik bersama ribuan 
orang yang melakukan perjalanan jauh selama 
120 tahun ke planet jajahan di galaksi lain 
sehingga menjadi wisatawan pertama ditempat 
tersebut. Dalam perjalanannya, pesawat ruang 
angkasa yang mereka tumpangi mengalami 
kerusakan sehingga terjadi kegagalan hibernasi 
pod. Setelah terbangun 100 tahun lebih 
awal, ia dihadapkan pada keadaan tubuhnya 
yang menua. Lalu ia memutuskan untuk 
membangunkan penumpang lainnya dan 
hal apa yang terjadi selanjutnya? Temukan 
jawabannya di tanggal 21 Desember 2016.

Sekelompok pejuang yang bersatu dalam menjadi misi khusus, dimana mereka harus  mencuri 
rencana Death Star, sebuah planet Galactic Empire yang telah menghancurkan stasiun pertempuran. 
Demi membawa harapan baru untuk galaksi dan menyelamatkan dunia, mereka harus mendapatkan 

rencana Death Star sebelum digunakan untuk menghancurkan dunia. Dengan menggabungkan 
unsur laga, petualangan, fantasi dan fiksi ilmiah, Film Rogue One : A Star Wars Story ini dibintangi 
oleh Felicity Jones, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker dan Mads Mikkelsen dikabarkan akan tayang 

dibioskop pada 16 Desember 2016.

Callum Lynch (Michael Fassbender) 
merupakan seorang pembunuh 
baru yang direkrut oleh perusahaan 
Abstergo dengan tujuan untuk 
memulihkan kembali artefak suci 
yang disebut dengan Piece of Eden. 
Melalui teknologi revolusioner ia 
akan membuka kenangan genetik 
yang juga akan memungkinkan 
dia untuk mengalami petualangan 
leluhurnya. Lynch pun mengetahui 
ternyata perusahaan Abstergo adalah 
Ksatria Templar pada jaman modern 
yang masih mencari keberadaan 
artefak suci demi menguasai dunia 
ini. Mengetahui niat jahat tersebut, 
Lynch harus melawan Abstergo 
dengan menggunakan kemampuan 
berperangnya yang sudah semakin 
handal. Penasaran seperti apa 
keseruan film ini? Film ini akan rilis 
pada 21 Desember 2016

Film Sing (2016) ini akan dibintangi 
oleh Matthew McConaughey yang 
berperan sebagai Buster Moon. Film 
ini menceritakan tentang perkumpulan 
binatang yang menjalani kehidupannya 
layaknya seperti manusia. Dalam film 
ini akan mengisahkan seekor Koala 
yang bernama Buster, ia mempunyai 
bisnis teater. Namun sayang bisnis 
yang dijalaninya jatuh dan mengalami 
kebangkrutan. Melihat bisnis yang paling 
dicintai dalam hidupnya jatuh, ia merekrut 
sahabatnya seekor domba hitam yang 
bernama Eddie untuk membantunya 
mengembalikan kejayaan bisnisnya dengan 
mengadakan kompetisi menyanyi terbesar 
di dunia. Rencananya film animasi ini akan 
tayang pada 21 Desember 2016.

SMSBLAST Magazine DESEMBER 201640
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Kini ia beranjak sebagai sosok 
idola berkat talenta yang 
dimilikinya. Kemampuannya 
dalam dunia perfilman sudah 

tidak diragukan lagi, diasah semenjak 
usia dini. Ia sudah memainkan 
berbagai sinetron bahkan film layar 
lebar berjudul Pendekar Tongkat emas 
dan Jamila Sang Presiden.

Kesuksesan karirnya tak semata Eva 
dapatkan sendiri. Walaupun saat 
ini sudah tidak tinggal bersama, 
dukungan dari kedua orangtuanya 
lah yang membawanya pada 
pencapaiannya selama ini.  

Perbedaan keyakinan tidak menjadi 
penghalang baginya untuk merayakan 

momen Natal, karena menurutnya 
momen ini memiliki arti kebersamaan 
dan harus dirayakan bersama 
keluarga. Selain itu, kesibukannya 
sebagai aktris dan penyanyi pun tidak 
menghalangi untuk ia merayakan 
malam Natal dengan keluarganya. 
Tumbuh dari keluarga beragam 
menjadikan Eva open minded atas 
perbedaan yang ada.

Dara yang baru saja merilis album 
terbaru berjudul And It So Begins ini 
mengaku setiap malam Natal selalu 
dihabiskan bersama mamanya, Sophie 
Latjuba. Walau tidak bisa melakukan 
ibadah bersama, namun momen 
kumpul bersama tersebut yang paling 
ditunggu oleh Eva. 

Tidak mungkin tidak kenal dengan gadis cantik berbakat 
satu ini. Eva Cellia, anak dari pasangan musisi terkenal 
Indra Lesmana dan Sophia Latjuba semakin dilirik di dunia 
entertainment. 

Momen Natal

Eva
CElia

close Up
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Sebuah pops orchestra, 
yakni orkestra simfoni 
yang tidak hanya 
memainkan musik klasik 

saja, namun juga musik film, 
drama musikal, musik pop, dan 
tradisional yang diaransemen 
secara simfonik. Tahun 1992, 
tepatnya bulan Februari, Twilite 
Orchestra sukses menggelar 
konser dengan David Foster.

Orkestra, identik dengan 
kelompok musisi yang 
memainkan alat musik bersama, 

biasanya memainkan musik 
klasik. Orkestra dalam 

jumlah besar sering 
disebut “orkestra 
simponi”terdiri 
dari sekitar 100 
pemain. Jumlah 
pemain musik juga 
tergantung pada 
bergantung pada 
lokasi mereka 
bermain. Dulunya 
orkestra terbentuk 
karena adanya 
suatu kebutuhan 
dari para 

bangsawan yang 
menyewa beberapa 

musisi dengan dipimpin 
oleh seorang komposer, 
mengisi pesta dansa hingga 
akhirnya semakin dikenal oleh 
masyarakat. Pada abad ke-18, 
semakin banyak komposer yang 
memiliki orkestra sendiri untuk 
menunjukkan karyanya kepada 
masyarakat.

Merayakan usia ke-25, 
Addie MS bersama Twilite 
Orchestra menggelar beberapa 
konser mulai dari soundtrack 
musik film Star Wars, Simfoni 
Negeri hingga beberapa waktu 
yang lalu berhasil mengajak 
penonton bernyanyi bersama 
dan mengulang memori indah 
karya John Lennon Cs melalui 
konser orkestra The Beatles. 
Dengan membawa sejumlah 
musisi berbakat tanah air yaitu 
Once Mekel, Sandhy Sondoro, 
Aqi ‘Alexa’, Angel Pieters, 
Oddie Agam dan G-Pluck, 
konser mereka selalu sukses 
mengundang standing applause 
dari penikmatnya. 

Menutup tahun 2016, 
Addie MS juga sudah 
mempersiapkan mahakarya 
dengan mengusup konsep 
berbeda dari konser-konser 
sebelumnya. Biasanya konser 
dilakukan di ruang tertutup, 
gedung megah dengan tata 
kursi yang melingkar dimana 
pemain musik berada tepat di 
tengah untuk menghasilkan 
alunan musik terbaik. Namun 
kali ini Addie MS tertantang 
menghadirkan pergelaran 
konser orkestra di ruang 
terbuka yang rencananya akan 
di gelar tanggal 30 Desember 
mendatang. Kabarnya, akan 
kolaborasi dengan MONO 
Stereo juga. Wah! Tidak sabar? 
Pantau informasi SMS di akun 
instagram SMS @sms_serpong

Siapa yang tidak mengenal komposer masyur tanah air satu ini, Addie MS. 
Malang melintang di dunia musik Indonesia sejak tahun 1979 membawa Addie 
Muljadi Sumaatmadja - nama lengkapnya, bersama Oggie Agam membentuk 

Twilite Orchestra pada tahun 1991.

Karya Besar

Menutup Tahun 2016
Addie MS

Parade DJ Siap Menggebrak

Edward Fernandez atau lebih dikenal dengan nama Andezzz lahir di Jakarta, 
merupakan seorang Producer, Musisi, Arranger dan juga DJ. Andezzz telah 

menuntaskan pendidikan musiknya di International College of Music, Kuala Lumpur, 
bahkan Andezzz mendapatkan beasiswa dari Berklee College of Music di Boston, 

USA. Setelah memiliki label sendiri, Andezzz aktif menelurkan dan merilis 
lagu dengan warna musik Nu Disco, Soulful hingga Deep House. Lagunya 

bersama Darryl Wezy berhasil mendapatkan Paranoia Award 2014 oleh 
Hard Rock FM. Saat ini Andezzz berprofesi sebagai music director di Cloud 

Lounge Jakarta dan sharing deck dengan DJ terkenal seperti Stephane 
Pompougnac, Stu Ojelay, Shit Robot, Jimpster, Jamie Lewis, Faze Action, 

Martin Ikin, Grant Nelson, Mr.V, Terrence Parker, Aaron Ross hingga 
Top DJ tanah air. Jangan kelewatan aksinya di lobi utama SMS saat 

malam pergantian tahun yang pastinya seru.

Satu lagi DJ cantik yang akan menghibur malam pergantian 
tahun pengunjung setia SMS, Claudia Margarita Jaramillo. DJ asal 
Colombia ini mengawali karir sebagai model pada usia yang cukup 
belia, yaitu 12 tahun. Claudia mulai tertarik pada musik dansa yang 
membawa dia terjun menjadi seorang DJ. Memainkan musik House dengan 
karakter unik namun elegan dengan sentuhan vokal Latin ditambah Urban 
Underground Sound. Tidak jarang Claudia melengkapi set musiknya dengan 
warna berbeda berupa aransemen perkusi dalam balutan musik latin. DJ satu 
ini suka bereksplorasi untuk membawa jenis musik baru yang positif dengan 
beat energic kepada penggemarnya dan menjadi DJ paling dinanti untuk 
disaksikan unjuk kebolehannya dalam memainkan turn table.

pergantian Tahun di SmS
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Yang belum familiar dengan Female Disc Jockey 
atau FDJ satu ini, Goldie Emeralda dijadwalkan 
akan menghibur penikmat musik Dutch House, 
Electro House atau Progressive House pada 
malam pergantian tahun di Summarecon Mal 
Serpong (SMS) tanggal 31 Desember mendatang. 
DJ asal Jakarta yang kini tengah menempuh 
pendidikannya di Australia memiliki fansclub 
dari berbagai daerah di Indonesia. Selain genre 
musik itu, Goldie juga kerap memainkan musik 
Twerk, R&B, Trap and House. Musiknya telah 
menghentakan hampir di seluruh Indonesia, di 
klub house hingga acara musik outdoor. Goldie 
juga memiliki segudang prestasi yang membawa 
namanya melejit di dunia DJ. 

stage
on
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music

is Back
The Rolling Stone

Cukup banyak lagu Natal yang selalu menjadi 
favorit dan hampir selalu dinyanyikan 
disetiap perayaan Natal di dunia, mulai dari                
The First Noel, Joy to The World, Silent Night, 
We Wish You A Merry Chritmas, hingga O Holly 
Night. 

Namun, tidak ada salahnya melirik grup musik 
satu ini untuk alternatif musik Natal yang 
berbeda. Pentatonix, grup acapela berjumlah 
5 orang, jebolan ajang “The Sing Off” hingga 
berhasil membawa Grammy Award di tahun 
2015 ini berhasil membawa hangatnya Natal 
lebih awal kepada kita lewat video musik di akun 
youtube resminya dengan mengcover lagu klasik 
terkenal dari Leonard Cohen, berjudul Hallelujah. 
Kualitas suara yang tak perlu diragukan lagi, 
dengan hanya bermodalkan mulut dan mic, 
sukses membuat merinding, lengkap dengan 
setting video di sebuah padang gurun di sore 
hari yang membuat video ini semakin wajib 
untuk ditonton. Dirilis pada bulan Oktober yang 
lalu, video ini sudah ditonton lebih dari 50 juta 
kali dan menuai reaksi positif dari penggemarnya. 
Dalam album “A Pentatonix Christmas” ini terdiri 
dari 12 lagu-lagu dengan tema Natal yang pasti 
membawa hangatnya momen spesial ini hadir, 
sebut saja White Christmas dari Irving Berlin,    
I’ll Be Home For Christmas Bing Crosby’s hingga 
cover lagu legendaris musik pop 90an NSYNC, 
Merry Christmas, Happy Holidays. 

Setelah sepuluh tahun tidak mengeluarkan album, 
akhirnya salah satu band rock legendaris asal Inggris,                    
The Rolling Stone kembali merilis albumnya pada Desember 
2016 ini dengan judul Blue & Lonesome setelah terakhir kali 
mengeluarkan album di tahun 2005 berjudul A Bigger Bang. 
Siapa sangka kalau ternyata Mick Jagger dan kawan-kawan 
masih sanggup untuk mengeluarkan album baru. Musisi 
berumur 73 tahun ini tetap semangat berkarya di dunia 
musik. Ternyata album terbaru mereka ini berisi aransemen 
lagu blues terkenal tahun 50 - 60an. Mereka mengaku sering 
menjadikan musik blues sebagai inspirasi dalam bermusik. 

Album The Rolling Stone kali ini berisi 12 lagu dan uniknya 
proses rekamannya hanya dilakukan selama tiga hari, secara 
spontanitas dan dilakukan tanpa teknik overdub. Menampilkan 
lagu-lagu blues klasik milik Howlin’ Wolf, Willie Dixon, 
Jimmy Reed, Eddie Taylor, dan Little Walter tentunya dengan 
aransemen baru, tidak ketinggalan suara Mic Jagger dan aksi 
gitarnya khas. Mereka juga menggandeng Eric Clapton di dua 
lagu dalam album tersebut. Salah satu lagu dalam album ini, 
Just Your Fool dipilih menjadi single pertama dari album ini 
dan telah diluncurkan pada 6 Oktober 2016 lalu. 

Lagu Favorit 
Menemani Natal

communitycommunity

Paduan Suara Sancta Caecilia – 
kelompok Paduan Suara dari 
Paroki Katedral didirikan pada 

tahun 1865 oleh C.G.F. Van Arken 
dengan nama “Roomsch Katholiek 
zangkoor Caecilia” atau Paduan 
Suara Roma Katolik Caecilia. 
Pada awal terbentuknya, Caecilia 
merupakan Koor Pria yang diisi 
kebanyakan oleh pria-pria Belanda 
yang tinggal di Jakarta. 

Caecilia telah menjadi bagian dari 
sejarah gereja Katedral. Di usianya 
yang memasuki 1,5 abad, Caecilia 

setia melayani dan 

mempersembahkan musik dalam 
ibadah maupun konser. Mereka 
menyampaikan pujian-pujian lewat 
suara yang melambung memenuhi 
gereja bergaya neo-gothic itu. 

Selain melayani Misa Agung di 
Gereja, Caecilia juga mengadakan 
berbagai konser. Sejak tahun 
1997, Caecilia menyelenggarakan 
Konser Cantate Domino setiap 
tahunnya. Konser ini diikuti oleh 
perwakilan sejumlah Paroki dan 
atau komunitas di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya. Dilansir dari 
Katoliknews.com, Ketua panitia 
konser tahun ini, Sabar Wahyudi 
mengatakan, “Cantate Domino 

bertujuan untuk mengajak 
banyak umat 
Katolik terlibat 
dalam pelayanan 
di Gereja, 

terutama melalui Paduan Suara 
dalam liturgi Gereja.”

Cantate Domino juga memberikan 
kesempatan bagi paduan 
suara untuk dapat tampil, 
mengembangkan kemampuan dan 
pengalaman baru bagi kelompok 
paduan suara melalui konser. 
Selain menyelenggarakan konser, 
Caecilia juga berinisiatif untuk 
mengembangkan pengetahuan dan 
kemampuan anggota paduan suara 
di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). 
Mereka memfasilitasi kelompok 
paduan suara untuk mendapatkan 
pelatihan dari mantan Dirigen PS 
St. Caecilia, Budi Utomo Prabowo 
atau akrab disapa Tommy. 

Caecilia dapat dikatakan sebagai 
salah satu paduan suara tertua 
di Jakarta yang masih aktif 
berkegiatan. Sebagai kakak tertua, 
Caecilia menghasilkan alumni-

alumni aktif yang menjadi 
penggerak musik gereja di 

berbagai paduan suara di 
Jakarta. 

Cantate Domino canticum novum! Sing to the Lord a new song! Nyanyikanlah nyanyian 
baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi! (Mazmur 96:1)

Caecilia Menghadirkan Allah

melalui Kidung Pujian
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Destinasi Religi
di Tanah Bersejarah

Destinasi Religi
di Tanah Bersejarah

keindahan koTa yeruSaLem
Yerusalem menjadi salah satu kota 
tertua di dunia, ibukota Negara 
Israel ini kaya akan sejarah, agama 
dan sains. Kota Yerusalem pun 
sangat terkenal sebagai Kota Suci 
bagi agama Kristen, Islam, Yahudi 
dan Armenia. 

Yerusalem tercatat memiliki 
banyak sejarah penting dunia, 
kota ini pernah dibangun, 
dihancurkan dan dibangun lagi 
berulang kali selama ribuan tahun. 
Banyak beredar cerita mengenai 
perbedaan dan konflik yang terjadi 
di Yerusalem, namun masyarakat 
Yerusalem semakin bersatu untuk 
menghormati kota yang mereka 
anggap sebagai tanah suci.

Kota suci ini memiliki arsitektur 
bersejarah yang layak untuk 
dikunjungi. Setiap wilayahnya 
memiliki masyarakat sesuai dengan 
agama yang dianut, dikelilingi 
tembok batu sebagai pembatas 
dan dijadikan situs-situs suci di 
dunia.

Agama Kristen sendiri memiliki 
dua wilayah karena masyarakat 
Armenia  juga menganut agama 
Kristen. Wilayah Armenia menjadi 
wilayah terkecil dibandingkan 
dengan wilayah lainnya. 
Uniknya masyarakat ini mampu 
mempertahankan budaya dan 
peradaban mereka dengan baik    
di dalam Gereja St James Church.

Gereja Makam Kudus juga wajib 
Anda kunjungi saat datang ke 
kota ini. Dikenal sebagai tempat 
penting bagi seluruh umat Kristen 

di dunia karena berada di tengah 
rute perjalanan Yesus dalam proses 
penyaliban, wafat hingga bangkit. 
Yesus disalibkan di Golgotha 
atau bukit Calvary. Setelah wafat 
dimakamkan di sebuah goa dan 
bangkit kembali untuk naik ke 
surga. Bekas makam tersebut 
kemudian dibangun menjadi gereja 
yang dikunjungi setiap tahunnya 
oleh umat Kristen seluruh dunia 
untuk sekedar melihat langsung 
atau berziarah rohani. 

Selain sebagai kota bersejarah 
perkembangan agama Kristen, 
agama Yahudi, Islam dan juga 
masyarakat Armenia berkembang 
di kota ini. Untuk umat Islam, kota 
ini menjadi kota suci ketiga, setelah 
Mekkah dan Madinah. Disana 
terdapat Masjid The Al-Aqsa, Dome 
Of Rock hingga dataran tinggi yang 

dikenal sebagai Haram Al-Sharif 
oleh umat Islam. Setiap hari Jumat 
di bulan Ramadhan, ratusan ribu 
umat Islam datang dan melakukan 
ibadah sholat disana. Untuk umat 
Yahudi, kota ini memiliki Tembok 
Ratapan yang dipercaya merupakan 
sisa dari bangunan Bait Suci, setiap 
tahunnya juga selalu dikunjungi 
untuk berdoa dan beribadah.

Hal - hal tersebutlah yang 
membuat tempat ini sangat 
penting untuk dikunjungi karena 
selain wisata sejarah, juga 
bisa memperkaya pemahaman 
tentang agama yang dianut. 
Khususnya bagi umat Kristen, 
menyambut momen Natal tidak 
ada salahnya menghabiskan hari 
libur berkunjung ke Yerusalem 
untuk datang ke tempat-tempat 
bersejarah dalam Alkitab.

Berwisata sekaligus memperdalam 
pemahaman religi patut menjadi 
salah satu daftar traveling dalam 
bucket list Anda. Selain sejenak 

melepas penat dari aktivitas sehari-
hari, wisata ke kota atau daerah yang 
memiliki sejarah tentang perkembangan 
agama tertentu pasti membawa kesan 
yang mendalam. Kali ini, menyambut hari 
besar agama Kristen, tidak ada salahnya 
Anda berkunjung ke kota terkenal ini, 
Yerusalem dan Vatikan.
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koTa vaTikan penuh Sejarah
Tahukah Anda, Vatikan menjadi 
negara dengan luas terkecil di 
dunia, hanya 44 hektar dengan 
jumlah penduduk hanya 1.100 
orang dan didominasi oleh laki-
laki. Berada di dalam kota Roma, 
Italia, kota Vatikan dipimpin oleh 
Paus dengan sistem monarki dan 
menjadi pusat katedral keuskupan 
Roma. Kota Vatikan memiliki 
banyak tempat wisata yang 
masuk dalam list kunjungan para 
turis mancanegara, khususnya 
umat Kristiani di dunia, seperti 
Basilica St. Peter, Kapel Sistine, 
Museum Vatican, hingga Istana 

Apostolis. Tempat-tempat tersebut 
menjadi tempat favorit di kota 
Vatikan karena memiliki keindahan 
dan keunikan serta sejarah 
masing-masing. 

Tujuan pertama setiap wisatawan 
biasanya tertuju ke Basilica 
St. Peter yang menjadi Gereja 
Kristen terbesar di dunia dan juga 
dianggap sebagai situs agama 
Katolik yang paling suci. Gereja 
ini juga sempat menjadi lokasi 
shooting film fenomenal Angel 
and Demon, sekuel film Da Vinci 
Code karangan penulis terkenal 
Dan Brown. Memiliki desain 

megah terutama interior dalam 
gedung yang dihiasi dengan 
ukiran/pahatan Anda bisa melihat 
langsung keindahan asli arsitektur 
Renaissance. Disepanjang kota 
yang dikelilingi tembok tinggi, 
ratusan patung orang suci berderet 
dipajang. Tidak ketinggalan lukisan 
karya 

Setiap tahunnya lebih dari 10 juta 
turis mengunjungi Basilica St. Peter, 
yang paling ramai saat momen 
Natal karena banyak yang ingin 
beribadah dan merayakan Natal 
disana. Yang menjadi keunikan lain 
dari gereja ini, menurut sejarah 

disini menjadi tempat Petrus 
(murid Yesus) disalib terbalik. Di 
dalam gereja tersebut terdapat 
juga makam dan patung Petrus, 
wisatawan biasanya menyentuhnya 
dan berdoa disana.

Objek wisata lain di kota ini juga 
tidak kalah menarik yaitu Istana 
Apostolis, yaitu tempat tinggal 
paus, pusat pemerintahan, musem 
dan perpustakaan. Ada yang unik 
dari kota Vatikan. Untuk Anda 
penggemar filateli wajib berkunjung 
ke Kantor Pos satu-satunya di kota 
ini yang mengeluarkan perangko 
sendiri, untuk melengkapi koleksi. 
Masyarakat kota Italia juga masih 
konsisten berkomunikasi surat 
menyurat bahkan kantor pos 
ini merauh untung dari jasa pos 
tersebut.

Museum Vatican juga menjadi salah 
satu spot favorit di kota Vatikan, 
didirikan oleh Paus Julius II pada 
abad ke-6. Museum ini memiliki 
panjang lebih dari 9 mil (14,5 km) 
dan dipastikan tidak bisa dikelilingi 
dalam sehari. Dikunjungi lebih dari 
5,5 juta wisatawan dari berbagai 
penjuru dunia.

Destinasi Religi
di Tanah Bersejarah
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gadget

KaMERa KEcil DEngan 
SEguDang KElEBihan

RoBot Mungil DaRi

Tentunya Sphero BB-8 ini 
berbeda dengan robot 
zaman dulu yang hanya 

bisa bergerak maju-mundur 
dengan lampu kelap-kelip. Robot 
mungil ini mampu bergerak ke 
segala arah dan dikendalikan 
secara wireless. Sphero BB-8 
dikendalikan dengan dua cara 
yang berbeda, yaitu dengan 

mengunduh aplikasinya di  
Playstore atau App Store melalui 
smartphone, atau dengan 
menggunakan gesture tangan 
dibantu alat tambahan yang 
disebut Force Band.

Mengendalikan dengan Force 
Band bisa dibilang cukup unik dan 
menjadi suatu inovasi yang luar 
biasa. Force Band dikenakan di 
pergelangan tangan seperti jam, 
lalu Sphero BB-8 bisa bergerak 
mengikuti gestur tangan Anda. 
Penggunaan gesture-nya sendiri 
juga perlu dipelajari terlebih 
dahulu, karena terbilang cukup 
sulit dan agak repot. Namun 
hal ini yang menjadi daya tarik  
karena tidak cepat bosan bermain 
dengan robot ini.

Sphero BB-8 dikemas ke dalam 
dua pilihan paket, yaitu edisi 
regular hanya berisi Sphero 
BB-8 saja, yang artinya Anda 
harus mengunduh aplikasi-
nya. Sedangkan paket yang 
kedua atau special edition 
berisi Sphero BB-8 dengan 
tambahan Force Band untuk 
menggerakan robot ini. 
Selain tambahan Force Band, 

pada special edition Sphero 
BB-8 hadir dengan penampilan 
vintage, persis seperti di film Star 
Wars. 

Sony alPha 6000 SPhero BB-8

Akhir-akhir ini jenis 
kamera mirrorless 
selalu menjadi topik 
hangat untuk dibahas, 

karena hasil dari jepretannya 
yang mampu menyaingi kamera 
DSLR. Melihat momen ini, Sony 
salah satu produsen kamera 
yang sebelumnya mengeluarkan 
banyak sekali model DSLR dan 
Pocket Camera turut berinovasi 
melahirkan kamera mirrorless. 
Salah satu andalannya yaitu 
Sony Alpha 6000 yang dipastikan 
mampu menyaingi kamera 
mirrorless setingkat dengannya 

dan dikenal sebagai  kamera 
dengan auto focus tercepat 
bahkan lebih cepat dari 
DSLR. Wow!

Sony A6000 
menjadi kamera 
pengganti 
seri NEx, jenis 
mirrorless Sony 
terdahulu. Kamera 
ini dilengkapi 
dengan sensor 
CMOS APSC dan 
memiliki resolusi 
24.3 megapixel. 

Melengkapi dunia fotografi yang saat ini ramai diperbincangkan melalui inovasi kamera 
mirrorless, si kecil Sony Alpha 6000 siap untuk dilirik.

Selain itu Sony A6000 juga 
dipasangkan dengan BIONZX Image 
Processor yang membuatnya mampu 
mengabadikan gambar dengan 
kualitas yang sangat baik dan cepat. 
Saat ingin mengambil gambar dalam 
keadaan minim cahaya, kamera ini 
tetap mampu menghasilkan gambar 
yang sempurna karena dilengkapi 
dengan sensitivitas ISO hingga 
25.600.

Julukan kamera dengan auto 
focus tercepat di dunia 
bukanlah sebutan belaka. Sony 
A6000 mempunyai kinerja AF 
yang sangat cepat yakni, 
0.06 detik dan sudah 
dipastikan menjadi yang 
tercepat di kelasnya. Sistem 
hybrid AF ini juga mampu 
mengcover frame hingga 
92% dan dapat melakukan 

continous shooting pada      
11 fps. Selain hasil foto yang 

luar biasa, kamera ini juga 
cocok untuk kita yang suka share 

hasil foto di dunia maya. Dilengkapi 
dengan wifi dan NFC atau Near Field 
Communication, memudahkan kita 
untuk memindahkan foto dari Sony 
A6000 ke smartphone kita. Cukup 
merogoh kantong senilai 7 jutaan, 
dapatkan kamera ini Best Denki, 
Summarecon Mal Serpong yang 
berada di lantai dasar. 

Pecinta film Star Wars, 
wajib hukumnya untuk 
punya mainan yang satu 
ini. Ya, robot mungil yang 
disebut Sphero BB-8 ini 
merupakan robot canggih  
yang sangat mirip dengan 
BB-8 di film Star wars: 
The Force Awakens. Robot 
canggih ini bisa Anda 
dapatkan di toko Urbanlife 
lantai dasar Summarecon 
Mal Serpong.

FilM StaR WaRS
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Pasti hapal dengan judul film fenomenal 
satu ini kan? Home Alone, bercerita 
kisah anak yang menghabiskan hari 

Natal sendiri di rumah, saat keluarganya pergi 
berlibur.

Film yang seakan sudah menjadi film wajib 
saat Natal, selalu tayang 

di stasiun TV 
Nasional di 
Indonesia setiap 
libur Natal 
tiba, dari tahun 
90-an hingga 
saat ini. Film 
komedi keluarga 

asal Amerika ini 
masih saja ditunggu 

kehadirannya oleh 
penonton setia film 
tersebut. Hal ini seakan 
sudah menjadi budaya 
yang tak terpisahkan dari 
Natal dan liburan anak 
sekolah.

Bagi sebagian orang yang 
sudah familiar, film ini 
dianggap cukup mengibur 
dan tidak membosankan 
karena kisah yang dituangkan 

dalam film Home Alone 
sangat menarik Menceritakan 
perjuangan seorang anak kecil 
dalam melawan pencuri dengan 
sejumlah ide jeniusnya.

Ada 5 sekuel film Home Alone 
dengan cerita dan alur yang 
berbeda namun masih tetap 
dengan tema yang sama yaitu 
Natal. Ternyata film ini menyimpan 
fakta - fakta yang mungkin Anda 
tidak tahu, berikut fakta - takta 
tentang film “Home Alone”:

Semua adegan Sebenarnya diambiL di 
ChiCago
Adegan dengan latar bandara Paris? Sebenarnya 
itu Bandara Internasional O’Hare di Chicago. 
Adegan dengan latar kelas satu kabin pesawat? 
Itu nyatanya adalah sebuah lapangan basket 
yang didekorasi sedemikian rupa. Bagaimana 
dengan adegan di sebuah basement yang banjir? 
Ternyata itu sebuah kolam renang di sekolah 
yang sama dengan lokasi lapangan basket tempat 
pengambilan gambar kabin pesawat.

harry dan marv biSa Saja maTi SaaT ShooTing
Saat adegan Harry terbakar kepalanya, dia benar 
mengalami cedera luka bakar serius sehingga 
harus dibawa ke rumah sakit. Sama dengan 
Harry, adegan Marv saat tertimpa sebuah setrika 
mengakibatkan hidung dan tulang tengkoraknya 
benar - benar patah, sehingga shooting harus 
ditunda selama beberapa minggu.

foTo paCarnya buzz Sebenarnya Cowok
Saudara Kevin yang jahilnya minta ampun, Buzz 
ternyata punya pacar. Terlihat dari foto yang 
ditemukan Kevin, di situ tampak sosok perempuan 
dengan pipi yang chubby dan rambut sebahu 
serta ekspresi wajah yang tengah melotot. Sekilas 
memang terlihat seperti seorang gadis, tapi 
ternyata itu ialah foto cowok yang di edit, ia anak 
dari direktur artistik film Home Alone. 

Jadi tidak sabar ingin kembali menonton salah 
satu film ini di televisi saat liburan tiba.

Kebanyakan masyarakat lebih memilih menghabiskan waktu dengan aktivitas 
seru bersama keluarga karena hal ini menjadi poin terpenting saat Natal. 
Selain beribadah di gereja, sekedar menonton film favorit keluarga juga selalu 
menjadi aktivitas yang bermakna.

yang
hoMe alone

Fenomenal

ToronTo dan niagara faLLS
Perayaan tahun baru di air terjun Niagara 
tentunya sangat unik dan berkesan. 
Disempurnakan dengan panggung pertunjukan 
musik dan kemeriahan pertunjukan kembang 
api sejak jam 9 malam. Lampu-lampu di sekitar 
menambah keindahan yang menjadikan air 
terjun Niagara berwarna-warni cantik di tengah 
kegelapan malam dan gemerlap kembang api. 
Di Toronto, perayaan tahun baru akan digelar di 
beberapa tempat dan tema yang berbeda, yakni 
Mississauga Celebration Square’s New Year’s Eve. 
Brampton’s New Year’s Eve Celebration. Dalam 
pesta tahun baru akan ada arena skating terbuka, 
hiburan, marshmallow roasting dan berujung 
pada acara puncak kembang api bertempat       
di Downtown Brampton. Nathan Phillips Square. 
Acara tahun baru ini akan berlangsung di 100 
Queen Street West. New Year’s Eve Gala and 
Dinner Cruise. Toronto Midnite New Year’s Run. 
Perayaan tahun baru disini sangat berbeda 
karena ada acara balap lari yang di akhiri dengan 
perayaan tahun baru.

Mewahnya tahun Baru di kota ini
panTai CopaCabana, braziL
Bertepat di Pantai Copacabana yang terbentang 
luas di Selatan kota Rio de Janerio. Pesta 
ini sering disebut Reveillon, perayaan tahun 
baru terbesar dan terbebas di dunia. Jutaan 
masyarakat Brazil bercampur wisatawan, 
berkumpul di pantai menggunakan pakaian 
berwarna putih, mereka bebas menari hingga 
esok hari. Kemeriahan ini disukseskan oleh 
adanya 30 ribu kembang api yang diangkut      
11 kapal tongkang dan parkir sejajar di sepanjang 
pantai. Parade yang berlangsung 16 menit 
tersebut menghabiskan hampir 24 ton kembang 
api akan mewarnai malam pergantian tahun Anda 
di Brazil. Dipadu dengan ritual Afrika dan budaya 
lokal melalui tradisi melemparkan bunga putih ke 
laut dan berbaring di tepi pantai sebagai bentuk 
penghormatan kepada sang dewi laut, Yemanja. 

Taipei
Pesta kembang api termewah di antara 3 titik di dunia 
ini, berlokasi di area utara Taiwan, tepatnya di gedung 
Taipei 101. Gedung pencakar langit ini memiliki 101 
lantai yang berada di Distrik xinyl, Kota Taipei, Taiwan. 
Taipei 101 menjadi gedung tertinggi di dunia setelah 
Burj Khalifa di Dubai. Mengiringi pelepasan gemuruh 
kembang api, pengunjung melakukan countdown 
bersama “wu!, shi!, san!, er!, yi!”. Sekitar 30.000 
kembang api seharga Rp 18,5 miliar dilepaskan        
ke udara seolah melukis langit gelap Taiwan Utara. 
Kemeriahan tahun baru juga disempurnakan dengan 
konser yang menampilkan artis ternama. Konser ini 
berada di area Taipei City Hall, suhu yang mencapai 
13 derajat tidak menjadi halangan untuk ratusan ribu 
orang tetap berkumpul dan menikmati konser.

interMeZZosociety
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you’ve got message

Halo Rama, 
terima kasih telah menjadi pengunjung setia SMS. Senang 
rasanya jika banyak yang menantikan event apa lagi yang 
akan disuguhkan SMS untuk para pengunjungnya. Dalam per-
ayaan momen pergantian tahun kali ini ada dua rangkaian 
acara yang berlangsung di tanggal 30 & 31 Desember 2016 
nanti. SMS untuk pertama kalinya akan memberikan pertunju-
kan berkelas yaitu first outdoor orchestra yang berkolaborasi 
dengan komposer ternama Addie MS di tanggal 30 Desember 
2016. Tak kalah dengan tahun-tahun sebelumnya, penampilan 
parade dari DJ ternama serta atraksi kembang api yang spek-
takuler pada tanggal 31 Desember 2016 akan menambah 
kemeriahan acara di malam puncak menuju ke tahun 2017. 
Intip ulasan detailnya di rubrik Hot On SMS pada SMSBlast 
edisi Desember ini dan jangan lewatkan kemegahan malam 
tahun baru di Summarecon Mal Serpong ya.

Salam hangat,
Redaksi 

get online

SMS_Serpong ssqpark

Halo redaksi SMSBlast,
Saya Rama dari Bintaro. Jujur, saya pengunjung 
setia SMS, udah paling pewe nongkrong di Down-
town Walk, hehe. Melihat event-event yang ada 
di Summarecon Mal Serpong selama ini memang 
keren banget, apalagi tentang perayaan tahun 
baru.  Tiap tahun saya ga pernah melewatkan 
malam pergantian tahun di SMS, bareng teman 
dan keluarga saya karena konsep yang dihadir-
kan selalu berbeda. Suka jadi penasaran pengen 
tahu pergantian tahun kali ini SMS bakalan buat 
konsep kayak gimana? Pasti seru deh. Buat per-
tunjukan yang istimewa lagi ya untuk kami bisa 
merayakan malam pergantian tahun lagi di sana. 
Boleh minta info dong untuk perayaan tahun baru 
2017 ini akan ada event apa saja? Terima kasih.

Rama, Bintaro

QUiZ

iKUTi KUiSnya dan MenangKan 
Free VoUCher BelanJa!!!!

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

Untuk edisi kali ini, ada voucher 
belanja SMS masing- masing 
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 (tiga) 
orang yang beruntung! Caranya 
dengan menjawab pertanyaan yang 
diberikan dengan benar dan tepat. 

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

BeriKUT PerTanyaan UnTUK ediSi ini: 
1. Sebutkan 3 agama dan suku yang pernah tinggal di Kota 

Yerusalem!
2. Sebutkan 3 artis yang akan mengisi event Build Your LEGO 

Christmas?
3. Sebutkan nama wahana baru tempat belajar anatomi tubuh 

yang akan hadir di Scientia Square Park tanggal 18 Desember 
2016!

4. Sebutkan minimal 3 event yang digelar di Scientia Square Park 
selama tahun 2016!

SUBJeK: SMSBlaST XlVii - BUild yoUr lego ChriSTMaS

1. rindu riadihardja, 0813 1705 xxxx
2. evan Khita aditya S, 0878 8395 xxxx
3. andriani M, 0857 1122 xxxx

Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast 
Edisi XlVi - november 2016

KeTenTUan:
1. Jawab pertanyaan yang diberikan dan 

kirimkan jawaban Anda via email ke 
pr_malserpong@summarecon.com 
dengan format yang ditentukan yaitu 
isi kolom Subjek dengan format yang 
ditentukan, jawab pertanyaan dengan 
sebelumnya menuliskan data berupa: 
nama lengkap sesuai kartu identitas, 
alamat, nomor telepon & jawaban.

2. Pastikan alamat email atau nomor 
telepon yang Anda cantumkan dapat 
dihubungi oleh Pihak Manajemen SMS 
untuk konfirmasi pemenang kuis.
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Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Januari 2017. Pemenang 
yang beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi Januari 2017. 

?
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JaVa Village
•	 Setiap pebelian menu utama gratis 

dessert (es campur, es cendol, es 
kacang ijo) berlaku pukul 11.00 
- 17.00 

•	 Berlaku s/d 31 Desember 2016

eXelCo 
•	 Mandiri Diskon 20% Min Rp 275.000 

(s/d 23 Februari 2017)

old ToWn WhiTe CoFFe  
•	 Citi Bank free garlic butter toast min 

purchase 200.000 after tax & service 
(valid until 31 Jan 2017)

 
FiSh & Co 

•	 ANz Min transaksi Rp 150,000 
discount 15% Every day only food 
(s/d 31 Desember 2016)

•	 ANz Buy 1 Get 1 Every Monday only 
fish n chip (s/d 31 Desember 2016)

•	 Vip member fish n co every day  
(s/d Desember 2016)

PanCioUS PanCaKe  
•	 Second bottle disc 50% (beer) (akhir 

tahun2016)
•	 BNI Reedem 15% min. 200.000 

(akhir tahun2016)
 
haagen dazS 

•	 Permata Card debit/credit Disc 15% 
(s/d 31 Desember 2016)

•	 Disc 15% every day GFF (Garuda 
Fiying Frequent) Gold/Platinum   
(s/d 31 Desember 2016)

haagen dazS 
•	 Permata Card debit/credit Disc 15% 

(s/d 31 Desember 2016)
•	 Disc 15% every day GFF (Garuda 

Fiying Frequent) Gold/Platinum 
         (s/d 31 Desember 2016)

BengaWan Solo 
•	 Mandiri Card Disc 10% + 50% 

sebelum ppn minimal transaksi 
50.000 max 1.000.000

         (s/d 31 Desember 2016)

To ri iChi
•	 Promo penjualan gift voucher 

dengan minimal voucher Rp 50.000 
dijual dengan harga Rp 40.000 

         disc 20% (s/d 31 Desember 2016)

promo
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PROMO  TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE DESEMBER 2016 PROMO TENANT PERIODE DESEMBER 2016

LANTAI GF     
adidaS

•	 Discount 10% with Mandiri Credit 
Card and additional discount 10% 
with Mandiri Fiestapoin 

•	 Valid until 21 February 2017

The Body ShoP
•	 Save up to 50% with Mandiri 

Fiestapoin 
•	 Valid until 28 February 2017

roSe JeWellery
•	 Promo Permata Bank ; SimplePay 

0% hingga 24 Bulan dengan 
minimum transaksi Rp 1.000.000,-  

•	 Valid until 31 Desember 2016

VinoTi liVing & Vl Brio
•	 Early Holiday Sale!
•	 Sale up to 50% Off Accessories & 

Furniture
•	 Valid until 30 November 2016

LANTAI 1   
The laBeliST

•	 The Premium Fashion Outlet!
•	 Discount up to 80% for Brand Old 

Navy, Bebe, Promod, Morgan and 
Vans

•	 Valid until 02 January 2017
•	

SaMBa
•	 The SAMBA Ipanema End of Season 

Sale!
•	 Get up to 50% off on SAMBA 

Ipanema normal price.
•	 Valid until 31 Desember 2016

WaKai
•	 Kyoka Wakai Sakura Now Available!
•	 Grab this limited release fast
•	 *While stocks last

ClarKS
•	 Clarks Pay 1 For 2!
•	 Valid for selected women, men, and 

kids collections
•	 Wait no longer and get them now 

at Summarecon Mal Serpong 1st 
floor #203

•	 *While stocks last

hairCode
•	 ANz Credit Card, 1 Trearment for 

free every Tuesday & Thursday and 
Save 10 % on other days.

•	 Valid until 31 January 2017

graMedia BooK STore
•	 Get 10% Discount for All Kompas 

Gramedia Books (for Credit Card 
BCA and Flazz Card Holders Only).

•	 Valid until 31 Desember 2016

Pedro 
•	 Enjoy 0% Installment for 3 months 

with min spending of IDR 1.000.000 
in a single receipt (for Credit Card 
BCA)

•	 Valid until 31 March 2017

Shirley BeaUTy CenTre  
•	 Discount 15% untuk pemegang 

Kartu Kredit Permata 
•	 Berlaku s/d 30 Januari 2017

MiniMal  
•	 Discount 15% untuk pemegang 

Kartu Kredit BNI 
•	 Berlaku s/d 28 Februari 2017

UniQlo  
•	 Eat & Shop with UNIQLO 
•	 Dapatkan Voucher Belanja UNIQLO 

Rp 50.000 dengan 
•	 Top Up di Food Temptation 

Summarecon Mal Serpong mulai 
dari Rp 150.000* 

•	 Periode Promo 25 November 2016 
s/d 01 Januari 2017

LANTAI 2   
XPlor

•	 Get MiFi 4G LTE for FREE!
•	 With Every Purchase of xL GO 90GB 

for 90 Days
•	 Valid until 31 December 2016

dWidaya ToUr 
•	 Promo cicilan 0% 6 bulan untuk 

semua transaksi, minimum transaksi 
Rp.3.000.000,- dengan Kartu Kredit 
ANz Travel Card.

•	 Berlaku s/d 31 January 2017

Pazia 
•	 Promo Bii - Maybank ; 0% 

Installment for 6 Months 
•	 Valid until 31 Desember 2016

FiT PlUS 
•	 0% Installment for 12 Months (for 

CIMB Niaga Credit Card Holders 
Only) 

•	 Valid until 31 Desember 2016

BirdS & BeeS ChriSTMaS ProMo
•	 The Gift of Joy 
•	 Sale up to 70% 
•	 Free Desk Calendar* 
•	 Valid From 24 Nov 2016 -            

04 January 2017
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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 Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636

ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) Renovation
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Nokia Sales & Care Center (GF-08)
5470955 / 54213507
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855 

Petra Toys (GF-09) – 54204869
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) – 
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Star Studio (GF-238) COMING SOON
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328/ 5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548

directory

ReTAIl & OTheR SeRvICeS

FAShIOn

FAShIOn

FOOD & BeveRAGeS

FOOD & BeveRAGeS

ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Eggo (BA-19)
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697

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

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

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

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

directory

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

29310562 / 29310563 
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) COMING SOON
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Sixteen Denim Scale (1F-31) - 2954 3854
Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860

Time + Things (1F-242) 2931 0703 
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Labelist  (1F-219) – 29310486 / 29310487 
/ 29310489
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
VANS (1F-19A) – 29543859
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) - 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslet Jewellery (1F-1C05) - 29310417 / 
29310418
Wood (1F-07) – 5471861A Paw Noodle House (DGF-10B)

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

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

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

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

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

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

ReTAIl & OTheR SeRvICeS

Basement

Ground floor

FIRST floor

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

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

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

Bakerz Place (1F - IC 15) 
Calais (1F-1C 01A) – 29543840

Mamapao (1F-IC 11)  
Njonja Besar (1F-IC 12) COMING SOON

Sushi Tei (1F-215 - 217) 2931 0500
The Duck King (1F-218) – 29310687
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Arena (2F-17C) – 54204797
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A) COMING SOON
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 
54203526

House Of Trap (2F-229&229B) 5460 888
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478
JBL  (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437

Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) NOW OPEN
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) COMING SOON

directory

Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643

Eiger (2F-19B) 
Export (2F-19A) 5466338
Hardware (2F - 209)  - 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Kids Icon ( 2F237) 29310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Mom & Bab  (2F-236)

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

Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's  (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )
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
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) NOW OPEN
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK  (2F-15D) 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Lorong Kuliner (2F-G) 5460888
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )

Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang  (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) COMING SOON

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

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
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

directory
ReTAIl & OTheR SeRvICeSsecond floor

Entertainment & Other Services

SALSA FOOD CITY

FAShIOn

FOOD & BeveRAGeS

ISlAnD COUnTeR

second floor

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 

Roti Bakar (Unit h) 
Siomay Armanda (Unit A) 

Tahu Crispy (Unit C) 

100% Suki, Shabu-Shabu & Bbq (Unit 08 - 09) 
COMING SOON
Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)

Depot Suroboyo Mba Yu (Unit 15)
Duck House (Unit 20
Hunger Pitstop (Unit  05)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kuliner Rusmini (Unit 03)
Nasi Bebek Pak Janggut (Unit 22) 

Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)
Seafood 99 (Unit 01 - 02) 
Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Ibu Rudy (Unit 10)
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