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Be Our Friends On
  Summarecon Mall Serpong (SMS)

  @SMS_Serpong

  sms_serpong

  www.malserpong.com

Bulan Februari tahun ini kembali dipenuhi dengan semarak menyala warna 
merah. Waktu yang selalu di nanti setiap masyarakat Tionghoa. Ya, perayaan 
tahun baru Imlek, momen ketika semua doa untuk berkat dan kesuksesan di 

tahun baru semakin melimpah.

Menjawab doa setiap orang tersebut, Summarecon Mall Serpong kembali 
mempersembahkan program dengan beragam hadiah dalam program Prosperity 
Shopping Sale, baca ulasan lengkapnya di rubrik Hot On SMS.

Tak hanya di benua Asia, ternyata di benua Eropa, perayaan Imlek juga cukup 
meriah, loh. Jika penasara, baca reviewnya pada rubrik Travelers. Untuk yang 
masih dalam semarak hari besar ini, tidak ada salahnya mengintip tips fashion dan 
menu makanan ala perayaan Imlek dalam rubrik In Style dan Taste The Food.

Sedikit flashback ke akhir tahun yang lalu, dimana Indonesia ditimpa duka 
mendalam karena bencana tsunami di Selat Sunda. Summarecon Peduli lewat unit 
Summarecon area Serpong mengambil andil untuk mengajak kontribusi langsung 
warganya untuk membantu sesama yang sedang berduka dengan mengadakan 
bakti sosial langsung ke area bencana, baca ceritanya di rubrik Special Info.

Masih banyak ragam informasi terbaru tentang mal favorit Anda kembali kami 
kemas untuk menemani waktu di tahun baru ini. Jangan lupa, ikuti kuis berhadiah 
voucher belanja yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. 

Selamat membaca, SMSLovers!
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Turut merayakan tahun baru Imlek 2019, Summarecon Mall Serpong (SMS) 
tentunya kembali menghadirkan serangkaian acara bertajuk “Prosperity 
Shopping Sale” yang sukses digelar dari 17 Januari hingga 10 Februari 2019. 
Keseruan tahun baru Imlek di SMS terlihat dengan banyaknya pengunjung 
yang mengabadikan momennya dengan berfoto berlatar belakang panggung 
atrium nan apik yang dihias dekorasi khas Tionghoa dan replika shio tahun ini.

ProsPerity shoPPing 
sale for Celebrating 
Chinese new year
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Penampilan live music lagu-lagu 
Mandarin, Kinikita Acapella, 
hingga permainan alat tradisonal 
Tionghoa “Ghuzeng” pun 

menambah kemeriahan tersendiri bagi 
pengunjung. Pertunjukan barongsai dan 
lion dance yang berkeliling mall juga 
berhasil menyita perhatian pengunjung 
yang ingin berinteraksi dengan para 
barongsai yang merupakan ikon dalam 
setiap perayaan Imlek.

Sesuai dengan tema tahun ini, 
Summarecon Mall Serpong 
tentunya menghadirkan program 
belanja dengan total hadiah 
belanja senilai Rp 88.000.000,- 
dalam Saturday Shopping 
Sale dan Piggy Bank Fortune. 
Pengunjung berkesempatan 
mendapatkan shopping rewards, 
voucher belanja, hingga Angpao 
spesial dengan minimal transaksi 
senilai Rp. 1.000.000,-.

Antusias pengunjung terlihat 
dengan memadati tenant 
terbaik SMS dalam Saturday 
Shopping Sale yang telah 
sukses digelar pada 26 Januari 

dan 2 Februari 2019. Selain 
berbelanja, Summarecon 
Mall Serpong menghadirkan 
Promo Sincia di salah satu ikon 
kuliner mall ini, SOUQ Pasar 
Malam. Para pengunjung dapat 
menikmati berbagai macam 
kuliner terbaik di SOUQ Pasar 
dengan potongan harga sebesar 
30% dari hari Senin – Kamis 
yang berlaku sampai tanggal 7 
Februari 2019.

Wah, seru bukan perayaan Imlek 
di SMS kali ini? Selamat tahun 
baru Imlek 2019!

 Gong Xi Fat Choi!
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Usai sukses diselenggarakan 
tahun lalu, gelaran musik 
soundsation di scientia 
square Park pada tahun ini 
kembali berjalan meriah. 
nah, selain konsernya yang 
meriah, soundsations tahun 
ini juga menghadirkan 
beragam komunitas lho. Hal 
itu menjadikan soundsations 
tak hanya menjadi konser 
musik, namun juga menjadi 
wadah bagi para komunitas 
untuk menunjukkan 
karya-karya mereka dan 
berkolaborasi dengan 
komunitas lainnya

Tak hanya itu, sederet musisi 
indie kenamaan tampil 
menghibur puluhan ribuan 

penonton yang hadir pada malam 
itu. Soundsations tahun ini bekerja 
sama dengan Sandwich Attack 
dan mengusung tema Biar Tapi 
Jadi Bukti. Empat musisi indie yang 
menjadi penampil utama yakni 
Fourtwnty, Jason Ranti, Wake 
Up Iris! Dan Barasuara, berhasil 
menyuguhkan pertunjukan yang 
apik.

Penampilan Barasuara yang elektrik 
langsung membius dan membuat 
para penonton tak berhenti 
melompat di depan panggung. 
Barasuara tampil membawakan 
sejumlah lagu andalannya, seperti 
Bahas Bahasa, Api & Lentera, 
dan Sendu Melagu. Selain itu, 
penampilan dari Jason Ranti dan 
Wake Up Iris! Juga tak kalah 
memukau.

Sandwich Attack x Soundsations 
ditutup dengan Fourtwnty. Group 
musik yang terkenal dengan genre 
folk yang sarat akan lirik soal 
kehidupan sehari-hari dan melodi 
yang santai ini membawakan 
beberapa lagu hits mereka, seperti 
Aku Tenang dan Zona Nyaman, 
yang membuat penonton bernyanyi 
bersama. Penampilan Fourtwnty 
ditutup dengan tembang andalan 
mereka, Fana Merah Jambu. 
Dengan suguhan musik yang 
mereka bawakan, Fourtwnty 
berhasil membuat penonton 
berada di zona nyaman pada 
malam itu.

Selain penampilan memukau dari 
empat band tersebut, suasana 
Scientia Square Park malam itu 
turut membuat para penonton 
terbawa dengan alunan musik.  
Scientia Square Park memiliki 
banyak venue yang dapat digunakan 
untuk menyelenggarakan event 
musik, atau berbagai acara keren 
khususnya buat para anak muda, 
seperti Soundsations ‘Biar Tapi Jadi 
Bukti’. Lokasinya yang strategis dan 
nyaman untuk menikmati musik 
membuat Scientia Square Park 
sebagai salah satu tempat yang 
recommended untuk menggelar 
konser musik. 

sandwiCh attaCk x soundsations

 “biar taPi 
Jadi bukti”

kemeriahan
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Pengundian 
shoPPing 
rewards sms 
friendshiP 
Card

Pada 20 Januari 2019, 
summarecon mall serpong 
menggelar pengundian 
shopping rewards berupa 
Grand Prize satu unit 
mobil Honda Hr-v dan 
shopping voucher senilai 
rp. 100.000.000, di atrium 
forum stage, summarecon 
mall serpong. Pengundian ini 
diikuti member sms friendship 
Card, yang telah berbelanja 
dan menukarkan stamp-nya, 
pada periode 1 Juli 2018 hingga         
13 Januari 2019.

Pengundian berlangsung 
pada pukul 19.00 WIB, dan 
antusiasme dari SMSLovers 

terlihat dari ramainya Atrium Forum 
Stage, bahkan sebelum pengundian 
dimulai. Pengundian dimulai tepat 
pukul 19.00, diawali dengan 
pengundian untuk 10 pemenang yang 
akan mendapatkan Shopping Voucher 
dengan nilai total Rp. 100.000.000.

Setelah pengundian pemenang 
Shopping Voucher, pengundian untuk 
Grand Prize satu unit Honda HR-V 
yang ditunggu pun tiba. Satu nama 
member SMS Friendship Card pun 
keluar dari hasil undian, dengan nama 
Octries Stephanie. Selamat kepada 

Octries Stephanie yang berhasil 
memenangkan Grand Prize 1 unit 
Honda HR-V!

Nah, SMSLovers, ingin seperti 
Octries Stephanie? Segera daftar 
menjadi member SMS Friendship 
Card, karena akan ada banyak 
keuntungan dan hadiah yang 
didapatkan. Terus kumpulkan 
poin dan tukarkan stamp kalian 
pada periode 14 Januari sampai 
30 Juni 2019, karena akan ada 
shopping rewards berupa Grand 
Prize 1 unit Mitsubushi Xpander, 
dan 10 Shopping Voucher senilai                
Rp. 100.000.000! Jadi, tunggu apa 
lagi, SMSLovers?
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nature republic 
merupakan salah satu 
brand asal Korea selatan 
yang popular dengan 
rangkaian produk yang 
menggunakan lidah 
buaya sebagai kandungan 
utamanya. Ciri khas dari 
Brand ini terletak pada 
serangkaian produknya 
yang mengandung aloe 
vera, mulai dari face 
wash, toner, hingga serum. 

Namun, dari rangkaian tersebut, 
produk yang paling banyak 
diminati dan populer adalah 

Nature Republic Soothing & Moisture 
Aloe Vera 92% Soothing Gel! Keunggulan 
produk ini adalah penggunaan sari lidah 
buaya murni yang mencapai 92% dari 
komposisi yang ada. Nature Republic 
Soothing & Moisture Aloe Vera 92% 
Soothing Gel bukan hanya dijadikan 
pelembab, namun dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan perawatan wajah, 
diantaranya;

	 Moisturizing Sleeping Pack. 
Aplikasikan soothing gel secara 
tebal pada wajah, diamkan selama 
30 menit lalu bilas hingga bersih. 
Anda juga bisa menambahkan facial 
oil untuk kelembapan ekstra.

	 Base Makeup. 
Campurkan primer dan soothing 
gel dengan rasio 2:1. Aplikasikan 

secara merata pada wajah untuk 
mendapatkan hasil makeup dengan 
kilau alami.

	 Light Aftershave 
Soothing Gel. 
Setelah shaving atau waxing, kulit 
kerap kali mengalami 
iritasi dan menjadi sensitif. 
Aplikasikan soothing gel untuk 
meredakan iritasi tersebut.

	 Hair Treatment. Anda bisa 
mengaplikasikan soothing gel pada 
rambut untuk menata rambut 
agar lebih rapi. Ambil sedikit 
produk, ratakan pada tangan, lalu 
aplikasikan pada anak rambut yang 
berantakan.

	 Eye Mask. Aplikasikan soothing 
gel pada selembar kapas, lalu 
letakan pada mata. Pastikan untuk 
meletakkan produk secukupnya 
agar tidak masuk ke mata.

	 Nail Essence. Aplikasikan soothing 
gel pada kuku untuk membuat 
kuku menjadi lebih sehat. Cara 
ini berguna juga untuk Anda yang 
gemar memakai cat kuku.

	 Body Care. Ambil produk 
secukupnya, lalu usapkan pada 
seluruh tubuh untuk mendapatkan 
kulit yang lembut.

	 Sunburn Mask Pack. 
Redakan kulit terbakar 
menggunakan soothing gel dengan 
cara mengaplikasikannya pada 
wajah dengan agak tebal dan 
diamkan selama 15 menit.

Satu produk dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan! Keren kan 
SMSLovers? Kalian bisa mendapatkan 
Nature Republic Soothing & Moisture 
Aloe Vera 92% Soothing Gel beserta 
produk perawatan lainnya di gerai 
Nature Republic, Lantai Dasar- 
Summarecon Mall Serpong!

Merawat wajah 
dengan nature 
republic aloe 
Vera gel
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in style

masih dalam semangat merayakan tahun baru imlek, tidak ada salahnya berekspresi 
dengan gaya busana dengan nuansa tahun baru rakyat tionghoa ini.  yuk intip 

beberapa model pakaian dan aksesoris yang bisa jadi rekomendasi anda.

SeSuaikan OOTD-mu 
Dengan nuanSa 

ChineSe new Year!

T-SHirT
Nah!  Buat kalian yang suka bergaya casual, 
tidak perlu bingung. Kalian bisa mix and 
match jenis pakaian ini sesuka hati. Dengan 
menggunakan kaos yang memiliki gambar shio 
babi, itu sudah bisa menjadi pakaian andalan 
kalian dalam merayakan Imlek. Untuk kalian 
yang suka memakai sweater, kalian bisa mix 
dengan kemeja polos dan jeans kesukaan 
kalian, loh! 

DrESS
Walau perayaan Imlek telah berlalu, 
tetapi masih banyak undangan 
berkumpul dengan sanak saudara. 
Bingung mau pakai baju apa? Punya rok 
bagus tapi tidak tahu atasannya apa? 
Dress mungkin jawaban yang tepat untuk 
Anda yang tidak mau pusing memadukan 
pakaian. Dengan dress merah polos 
seperti ini akan menimbulkan kesan 
anggun dan simple. Koleksi dress seperti 
ini bisa didapatkan di Mango dan J. 
Rep. Yang ingin tampil cantik dengan 
kesan glamour saat berkumpul, jangan 
khawatir, Anda bisa cek koleksi dress 
yang tidak hanya menawarkan warna 
merah dari Pink Sugar atau Minimal yang 
berada di Summarecon Mall Serpong 
lantai 1. Worth to try.

FLATSHoES & LoAFErS
Untuk kalian yang ingin tampil 
cantik dan bebas nyaman saat 
pergi kemanapun, flatshoes dan 
loafers jawabannya. Jenis sepatu 
ini dianggap sebagai style yang 
“aman” bagi wanita karena cocok 
dipakai saat santai maupun situasi 
yang mengharuskan berpakaian 
formal sekalipun. Flatshoes yang 
menampilkan kesan feminim warna 
pink dan putih gemerlap seperti ini 
hingga loafers bergambar bunga 
bisa didapatkan pada koleksi Pedro 
edisi Lunar New Year Lookbook. 

BAG 
Tidak lengkap rasanya jika 
bepergian tapi tidak membawa 
tas untuk menyimpan barang-
barangmu. Bagi Anda yang 
merasa perlu membawa barang 
yang sedikit tapi merasa bingung 
bagaimana membawanya, sling 
bag atau hand bag bisa menjadi 
solusinya. Memasuki tahun babi 
tanah pada Imlek tahun ini, berikut 
rekomendasi sling bag berdesain 
babi ataupun bunga dari Pedro 
yang berada di Summarecon Mall 
Serpong 2 lantai 1. Jika lebih suka 
jenis tas hand bag, warna-warna 
cerah pada kolekso J.Rep dan 
Pedro di koleksi Lunar New Year 
akan menimbulkan kesan fresh, 
ramah dan menyenangkan yang 
cocok untuk dipakai pada nuansa 
Chinese new year. 

JEwELry
Kesan vintage, retro, dan berani 
yang akan muncul jika Anda 
memakai anting “Tortoise”atau 
“Tortoiseshell” ini. Untuk 
Anda yang memiliki wajah 
berbentuk lonjong atau panjang, 
mengenakan anting tortoise ini bisa 
menampakkan wajah awet muda, 
karena anting ini menyeimbangkan 
bentuk wajah Anda. 

rok
Jangan kebingungan pilih wardrobe yang lucu buat si 
kecil. Rok tulle pink ini bisa kalian dapatkan di Uniqlo, 
Summarecon Mall Serpong. Tenang SMSLovers. Uniqlo 
menyediakan berbagai warna pilihan tidak hanya pink. 
Untuk meramaikan hari raya Imlek 2019 lebih cocok jika si 
kecil diberikan sentuhan warna pink, agar terlihat lucu dan 
imut dengan sedikit ornamen shio di atasannya.
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Sagoo Kitchen, 

Summarecon mall SerPong

iLoNA
Dress by STAR Department Store

Love recognizes no 
barriers. It jumps 
hurdels, leaps fences 
walls to arrive at its 
destination full of 
hope.

– Maya Angelou –“LiE
Shirt by STAR Department Store
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iLoNA
Dress by Et Cetera

LiE
Shirt by 

STAR Department Store

 
Sagoo Kitchen, 

Summarecon mall SerPong
 

Sagoo Kitchen, 
Summarecon mall SerPong

And I’ve realized 
that the Beatles 
got it wrong. Love 
isn’t all we need, 
love is all there is

– Morgan Matson –

A good fortune may 
forbode a bad luck, which 
may in turn disguise a 
good fortune

– Chinese Proverb –

“
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iLoNA
Dress by Minimal
Accessories by Avenue

iLoNA
Dress by 
STAR Department Store
Accessories by Avenue

LiE
Black Shirt 
by STAR Department Store

LiE
Shirt  by 

STAR Department Store

 
atrium Forum, 

Summarecon mall SerPong

 
Broadway, downtown walK, 
Summarecon mall SerPong

With you, 
I feel a comfort 
I have never felt before

– Komal Kapoor –

At the end of the day, 
at the end of all of our 
days, we just want 
to come home to 
someone who looks at 
us and smiles as if we 
are their entire world

– Evanscence –
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atrium Forum, 

Summarecon mall SerPong

 
atrium Forum, 

Summarecon mall SerPong

iLoNA
Dress by STAR Department Store
Accessories by Avenue

Happiness is being 
content with what you 
have, living in freedom 
and liberty, having a 
good family life and 
good friends

– Divyanka Tripath –

If you are patient 
in one moment of 
anger, you will escape 
a hundred days of 
sorrow

– Chinese Proverb–

LiE
Black Shirt 
by STAR Department Store
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Sajian Pelengkap 
Tahun Baru Imlek

Bagi masyarakat tionghoa, imlek menjadi salah satu hari raya yang dinantikan. 
selain bertukar angpao, menikmati makan malam bersama keluarga menjadi 
agenda yang tidak boleh terlewat. Biasanya, pada perayaan imlek, hidangan 
Chinese food akan memenuhi meja makan untuk dinikmati bersama. nah, ini dia 
beberapa makanan oriental yang dapat ditemukan di summarecon mall serpong:

taste tHe food

DiMSuM
Makanan yang biasa disajikan dengan cara 
dikukus ini menjadi salah satu alternaitf  yang 
dapat memeriahkan sajian makan malam Imlek. 
Ingin mencicipi berbagai macam dimsum? Anda 
bisa menemukannya di Imperial Kitchen dan 
Lamian Palace yang ada di Summarecon Mall 
Serpong, loh! Anda dapat menikmati varian 
dimsum seperti Imperial Hakau yang berisi 
udang, berbagai macam Siew Mai (Siomay), 
sampai bakpao bebek berisi ayam dan abon.

BEBEk PEkiNG
Dalam perayaan Imlek, bebek 
biasanya dimasak dan disajikan 
secara utuh tanpa dipotong-potong 
karena dimaknai dengan harapan 
supaya keluarga tetap bersama, 
utuh, dan bahagia. Makanan ini 
diolah dengan cara dibakar terlebih 
dahulu lalu diberikan bumbu manis 
dan dipanggang lagi agar bumbunya 
lebih meresap sampai kedalam. 
The Duck King, yang berlokasi di 
Summarecon Mall Serpong lantai 
1 bisa menjadi jawaban bagi Anda 
yang mencari sajian bebek peking 
yang lezat namun tetap terjangkau.
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taste tHe food

CAkwE
Cakwe atau “You Tiao” makanan 
berbahan dasar tepung terigu sederhana 
ini kerap kali ditemukan di pinggir jalan. 
Meski sederhana ternyata ada sejarah 
panjang dibalik hadirnya Cakwe ini. 
Cakwe merupakan makanan yang 
dibuat sebagai wujud protes masyarakat 
Tiongkok saat mengetahui meninggalnya 
Jenderal Yue Fei akibat fitnah dari 
Perdana Menteri Qin Hui. Cakwe yang 
digemari ini pun tidak luput dari inovasi 
rasa. Salah satunya Lamian Palace yang 
menyediakan Cakwe Udang Mayonnaise. 
Jadi, buat Anda yang ingin mencoba 
cakwe istimewa ini ke Lamian Palace 
di Flavor & Field, Summarecon Mall 
Serpong!

MiE
Mie yang dimaknai sebagai umur yang 
panjang, kebahagiaan, dan rezeki 
yang berlimpah juga tidak ketinggalan 
dari rangkaian sajian Imlek. Memang, 
mencari mie tidak lagi sulit, di hampir 
semua resto memiliki menu mie. Di 
Summarecon Mall Serpong, Anda 
dapat mendapatkan sajian mie di 
tenant-tenant SMS, Food Temptaion, 
SOUQ Pasar Malam, hingga Salsa 
Food City.

NASi HAiNAN 
Makanan yang terkenal di Singapura 
dan Malaysia ini ternyata berasal dari 
Tiongkok. Dinamakan “Hainan” karena 
“Hainan” merupakan salah satu wilayah 
di Tiongkok. Nasi ayam ini memiliki 
keunggulan karena ayam yang akan  
dimasak sebelumnya telah diberi pakan 
khusus dan minum berupa air hangat, 
sehingga menghasilkan daging ayam yang 
empuk. Nasi Hainan dapat ditemukan di 
Nasi Hainan Apollo yang ada di SOUQ 
Pasar Malam, Summarecon Mall Serpong 
lantai 2.
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Ayo! AjAk AnAk 
MengenAl 

kAsih sAyAng 
sejAk Dini

mengajarkan kasih sayang kepada anak tidak dapat dilakukan tanpa 
rasa kasih sayang itu sendiri. Peran orang tua dalam memperkenalkan 

kasih sayang kepada anak sangatlah penting, karena kasih sayang 
tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan dan 

dipelajari. oleh karena itu, anak-anak harus diajari untuk mengenal 
kasih sayang sejak dini.

Setiap orang tua tentunya akan 
merasa bahagia jika sang buah 
hati memiliki sikap yang baik, 

penuh  kasih sayang, dan mampu 
menghargai orang lain. Kuncinya ada 
pada Anda sebagai orang tua. 

Dalam masa pertumbuhannya, anak 
akan lebih banyak belajar langsung 
dari orang tuanya. Oleh karena itu, 
orang tua harus memberikan contoh 
yang baik dari perilaku sehari-hari. 

Hal pertama  yang harus dilakukan 
adalah menghindari pertengkaran 
dan menjaga hubungan yang 
harmonis. Pada fase ini, anak akan 
bertumbuh dengan mengenal cinta 
dan kondisi harmonis serta damai.

kedua, cobalah untuk tidak 
membandingkan anak Anda dengan 
orang lain atau pun sebaliknya. Cara 

ini berguna agar si kecil belajar untuk 
menghargai diri sendiri dan orang 
lain. Hal ini penting agar si kecil 
nantinya bisa tumbuh dengan sifat 
rendah hati.

ketiga, mengajak anak dalam 
setiap kegiatan yang bersifat afektif, 
misalnya berbagi dan menolong 
orang lain. Anda mungkin bisa ikut 
serta dalam kegiatan sosial dan 
mengajak si kecil bergabung di 
dalamnya. Dari sini, si kecil terbiasa 
dan mulai mengenal kegiatan tentang 
berbagi dan menolong sesama. 
Hal ini juga diharapkan mampu 
memberikan pemahaman bahwa 
semua orang itu sama dan harus 
dibantu jika membutuhkan bantuan.

keempat, Anda harus menyediakan 
waktu untuk melakukan kegiatan 
bersama, seperti bermain, 

menonton, dan membaca. Anda 
juga harus meluangkan waktu untuk 
menyortir bacaan dan tayangan 
televisi yang memperlihatkan unsur 
kekerasan dan penindasan.

Terakhir, perkenalkan atau ajarilah 
tentang sifat saling memaafkan. 
Caranya, saat melakukan kesalahan 
selalu ajari untuk meminta maaf  dan 
sebaliknya, jika Anda salah, meminta 
maaflah.  Selain itu, dekatkan si kecil 
kepada nilai spiritual (agama), dengan 
menekankan pada nilai kemanusiaan, 
bukan dengan fanatisme. 

Dengan demikian, anak 
jadi dapat memahami dan 
mengimplementasikan kasih sayang 
di dalam kehidupannya. Hal ini juga 
bermanfaat untuk mempererat 
hubungan antara Anda dengan sang 
buah hati.
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seni bela diri merupakan satu kesenian yang muncul sebagai 
cara bagi seseorang untuk mempertahankan diri. siapa yang 
tidak mengenal aktor laga Jackie Chan, Jet li, Bruce lee, dan 

donie yen? mereka semua merupakan aktor China yang turut 
serta dalam memperkenalkan dan mempopulerkan seni bela diri 

dari negaranya.

let’s worKoUt

5 Seni Bela Diri 
Dari negeri 
Tirai BamBu

Demikianlah 5 seni 
bela diri yang berasal 
dari China, apakah 
SMSLovers tertarik untuk 
mencobanya? Yuk belajar 
beberapa ilmu bela diri 
dari China ini di The Pulse, 
Scientia Square park!

Kepopuleran seni bela 
diri di China yang cukup 
beragam, sangat menarik 

untuk dibahas. Yuk, simak 5 
seni bela diri yang berasal dari 
negeri tirai bambu!

wiNG CHuN
Seni bela diri Wing Chun 
mengutamakan kecepatan 
pukulan dan tendangan, 
serta reflek yang cepat. Wing 
Chun sangat cocok untuk 
di gunakan di pertarungan 
jarak dekat dan menangkis 
serangan secara beruntun. 

wuSHu
Wushu tidak hanya 
terbatas pada hal-hal 
yang berhubungan 
dengan gerakan 
fisik dan kekerasan 
saja, tetapi juga 
melibatkan pikiran. 
Wushu mempelajari 
seni, olahraga, 
kesehatan, beladiri, 
dan mental. 

BAGuAzHANG
Seni bela diri ini memusatkan 
pada bagaimana cara melawan 
musuh dengan telapak tangan 
terbuka, berbeda dengan seni 
bela diri yang pada umumnya 
menggunakan tinju dan tenaga 
yang besar.

HSiNG-yi
Hsing-Yi merupakan seni bela diri yang 
berfokus pada penggunaan tinju, seperti 
Splitting Fist, Drilling Fist, Crushing Fist, 
dan Crossing Fist. Selain itu, Hsing-Yi juga 
mengajarkan gerakan yang diadaptasi dari 
berbagai hewan dan dikombinasikan dengan 
gaya pertempuran yang khas.

TAiJiquAN
Taijiquan (Taichi) merupakan seni 
bela diri yang tidak hanya fokus untuk 
bertarung, tetapi lebih mengutamakan 
ketenangan batin, pernafasan, dan 
kesabaran. Seni bela diri Taichi 
juga sering dijadikan sebagai sarana 
olahraga yang menyehatkan.
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Dilan 1991

Close UP

smslovers pastinya 
sudah tidak sabar untuk 
menyaksikan kelanjutan 
film Dilan 1990 bukan?

Setelah sukses meraih kesuksesan di 
awal tahun 2018, film hasil adaptasi 
novel populer karya PD Baiq akan 
kembali hadir lewat film Dilan 1991. 

Dilan 1991 masih diperankan oleh dua 
pasangan film terpopuler sepanjang tahun 
2018, Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla 
yang kembali berperan sebagai Dilan dan 
Milea.

Sudah lama tidak bertemu, membutuhkan 
waktu untuk kembali menumbuhkan 
kecocokan diantara keduanya. Iqbaal 
baru saja menyelesaikan studi di luar 
negeri, sedangkan Vanesha disibukkan 
dengan kegiatan syuting film lain. Kembali 
dipertemukan dengan Dilan 1991, baik 
Iqbaal dan Vanesha mengakui harus kembali 
menyamakan frekuensi untuk membangun 
chemistry yang pas. 

Iqbaal Ramadhan, pemeran Dilan mengawali 
kariernya sebagai actor dengan berperan 
sebagai Trapani dalam Musikal Laskar 

Pelangi (2010-2011).  Iqbaal kemudian 
menjadi anggota grup vocal Coboy Junior 
yang resmi dibentuk pada 23 Juli 2011. 
Namun karena salah satu personil Coboy 
Junior mengundurkan diri, Coboy Junior 
pun berubah nama menjadi CJR. Sedangkan 
Vanesha Prescilla, mengawali karirnya dari 
dunia model, yaitu sebagai finalis gadis 
Sampul 2014. Tidak hanya menjadi model, 
Vanesha juga membintangi beberapa iklan 
televisi sampai pada akhirnya  film Dilan 1990 
menjadi debut pertama Vanesha dalam dunia 
seni peran.

Berbeda dengan Dilan 1990, film Dilan 
1991 mengambil sudut pandang Milea 
tentang sosok Dilan yang tengah meraskan 
kebahagiaan karena resmi berpacaran. Nah, 
penasaran kan dengan gaya berpacaran 
mereka? Akankah cinta membawa takdir 
Dilan dan Milea untuk selalu bersama? 
Jangan lupa saksikan Film Dilan 1991 yang 
akan tayang 28 Februari mendatang ya, 
SMSLovers!

Iqbaal dan 
Vanesha 
kembalI 
dIpertemukan!
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dIrecTOr
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caST
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SMSLovers, pasti sudah tidak asing lagi dong 
dengan actor Liam Nesson? Akhirnya 
Liam kembali ke dunia perfilman setelah 

berhenti berakting beberapa saat. Kali ini Liam 
membintangi film Cold Pursuit, yang merupakan 
remake dari film yang berjudul In Order 
Disappearance pada tahun 2014. Diceritakan 
Nels (Liam Nesson) adalah seorang ayah dari 
sebuah keluarga sederhana, bersama seorang 
istri dan seorang anaknya. Suatu saat, anaknya 
yang sedang dalam pertumbuhan menjadi 
remaja meninggal dunia dikarenakan over dosis 
pemakaian narkoba. Nels merasa gagal menjadi 
ayah dan berusaha membalaskan dendamnya 
kepada seorang kartel narkoba yang membuat 
anaknya meninggal. Nah kalau, SMSLovers 
menonton trailernya, film ini seakan-akan 
gabungan antara film Fargo dan juga Taken. 

Buat adik-adik yang suka Lego Movie ada kabar baik untuk kamu. 
Sebentar lagi The Lego akan keluarin film keduanya, yang berjudul 
The Lego Movie 2: The Second Part. Ada yang berbeda dari film 
sebelumnya, kali ini tidak hanya Batman, namun beberapa karakter 
tambahan dari DC Comics juga akan muncul di film ini. Penasaran 
kan? Film The Lego Movie 2 ini akan menampilkan petualangan 
yang menguji keberanian dan kreativitas setiap karakter, serta 
mengungkapkan betapa isitimewanya mereka. Dalam film ini akan 
banyak sekali adegan lucu yang bisa membuat para SMSLovers 
tertawa terbahak-bahak. Yang tidak kalah menarik, para pengisi 
suaranya merupakan actor/artis yang tak diragukan lagi dalam 
dunia perfilman, ada Chris Pratt sebagai Master Builder Emmet 
Brickowoski, Elizabeth Banks sebagai Lucy Wyldsyde, Will Arnett 
sebagai Batman. Channing Tatum sebagai Superman dan Jonah Hill 
sebagai Green Lantern, dan ada yang baru loh! Tiffany Haddish 
sebagai salah satu pemeran utama. Menarik bukan? Jangan sampai 
terlewatkan The Lego Movie 2: The Second Part pada tanggal 8 
Febuari 2019 ini ya.

SMSLovers pasti tidak asing lagi dengan nama Ika Natassa. 
Perempuan berkacamata asal Medan ini, adalah seorang 
pengarang yang berhasil memikat para pembacanya melalui 
beberapa karya seperti Underground (2010), Antologi Rasa 
(2011), Critical Eleven (2015), dan The Architecture of  Love 
(2016). 

Salah satu novelnya yang tengah dibicarakan banyak pembaca 
di Indonesia ini akhirnya di filmkan juga lho SMSLovers, yaitu 
Antalogi Rasa. Film yang diadaptasi dari buku Ika Natassa ini 
menceritakan tentang 3 orang yang sudah bertahun-tahun 
menjalin persahabatan. Namun, diam-diam diantara mereka 
ada yang menyimpan rasa. Salah satu dari mereka ada yang 
terang-terangan menyatakan cintanya dan ada juga yang rela 
meninggalkan sahabatnya demi orang baru.. Apakah yang 
akan terjadi di saat mereka harus memilih antara perasaan 
dan persahabatan? Temukan jawabannya di film Antologi 
Rasa. Jangan lupa nonton ya di XXI Summarecon Mall 
Serpong. 

Ada yang menarik nih! Film Dilan 1990 ternyata 
ada lanjutannya loh. Max Pictures akan merilis film 
Dilan 1991 yang diangkat dari novel lanjutan Dilan 
1990 karya Pidi Baiq. Tenang saja SMSLovers, 
para pemain film Dilan 1991 sama seperti pada 
Dilan 1990. Kalian tidak akan kehilangan sosok 
Dilan dan Milea yang diperankan oleh Iqbaal 
Ramadhan dan Vanesa Prescilla. Berbeda dari film 
Dilan 1990, kali ini Milea dan Dilan sudah resmi 
berpacaran. Lucunya adalah mereka membuat 
surat perjanjian diatas kertas bermaterai  kalo 
mereka telah berpacaran. Seiring berjalannya 
waktu, muncul beberapa konflik antara mereka 
berdua yang membuat hubungannya menjadi 
goyah. Penasaran kan SMSLovers? Kira-kira 
bagaimana ya cara mereka berpacaran dan 
apakah Dilan dan Milea bisa menyelesaikan 
konflik yang terjadi diantara mereka? Nantikan 
yaa di XXI Summarecon Mall Serpong untuk tahu 
kelanjutannya.
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ADDiE MS 40 TAHuN 
BErkAryA
Penulis :  Evariny Andriana

Di kAki BukiT CiBALAk
Penulis :  Ahmad Tohari

Take Care by Adrian Khalif ft. Cantika Abigail

Addie MS merilis biografi yang mengisahkan 
hidupnya dari lahir hingga meraih sukses 
sebagai musisi dan konduktor setelah 40 tahun 
berkarya di dunia musik. Di dalam buku ini 
terdapat banyak kisah yang tidak diketahui 
orang banyak, salah satunya ketika dirinya tidak 
yakin bisa naik kelas. Addie sampai melakukan 
nazar kalau naik kelas akan jalan dari Bandung 
sampai Jakarta, hal itu diungkapkannya ketika 
peluncuran buku biografinya yang berjudul 
“Addie MS” ini.

Di dalam buku ini, Addie menunjukkan kepada 
anak muda supaya berani mengejar passion dan 
harus memiliki komitmen juga menjaga harga 
diri melalui perkataan yang dituturkan.

Sebelumnya, ia mengaku beberapa kali 
ada teman penulisnya yang juga menawari 
untuk membuat biografi. Namun, ia merasa 
belum pantas, sampai pada akhirnya ia pun 
menyanggupi untuk membuat biografi ketika 
dirayu penulis Evariny Andriana yang rajin 
menyaksikan konsernya.

Buku karangan Ahmad Tohari yang berjudul “Di 
Kaki Bukit Cibalak” kembali di cetak ulang. Lewat 
buku ini, sastrawan dan budayawan ini menceritakan 
perubahan yang mendasar mulai dari permasalahan 
yang ada di desa Tanggir pada tahun 1970-an, 
ketika pekerjaan bertani semua diganti oleh mesin. 
Ditambah lagi, di desa yang sedang berubah itu juga 
muncul masalah baru, yaitu pemilihan kepala desa 
yang tidak jujur. Pambudi, pemuda Tanggir yang 
bermaksud menyelamatkan desanya dari kecurangan 
kepala desa yang baru malah tersingkir ke Yogya. 
Di kota pelajar itu Pambudi bertemu teman lama 
yang memintanya meneruskan belajar sambil bekerja 
di sebuah toko. Melalui surat kabar, Pambudi 
melanjutkan perlawanannya terhadap kepala desa 
Tanggir yang curang. Perjuangannya berbuah hasil, 
namun membuat pemuda Tanggir itu kehilangan gadis 
se-desa yang dicintainya. 

Buku yang pertama kali terbit di tahun 1986 ini 
mendapatkan penghargaan sebagai pemenang 
Sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian 
Jakarta di tahun 1979. Selain “Di Kaki Bukit Cibalak”, 
banyak karya Ahmad Tohari lainnya yang telah 
diterbitkan dalam Bahasa Jepang, Tionghoa, Belanda 
dan Jerman.

Beberapa tahun belakangan ini, musik hip-hop 
kembali menjadi sorotan para penikmat 
musik Indonesia. SMSLovers pastinya tidak 

asing lagi mendengar nama seorang Adrian Khalif, 
musisi pria kelahiran 1992 yang merupakan 
salah satu penyanyi hip-hop pendatang baru di 
Indonesia. Pada awal tahun 2019 Adrian merilis 
single terbarunya berjudul “Take Care”. 

Dalam lagu “Take Care” ini Adrian gak bernyanyi 
sendirian loh! Ia ditemani oleh seorang wanita 
berparas cantik dan bersuara merdu yang juga 
merupakan salah satu penyanyi favorit Adrian 
juga. Penyanyi itu adalah Cantika Abigail. Adrian 
sebenarnya sudah lama memikirkan untuk 
berkolaborasi dengan Cantika. Namun baru 
terlaksana di awal Januari 2019. 

Lagu “Take Care” itu sendiri menceritakan 
tentang rasa bersyukur seorang laki-laki karena 
sudah mendapatkan hati kekasihnya. Rasa 
syukurnya itu diluapkan dengan cara menjaga 
kekasihnya dengan selalu berada disisinya. Nah! 
Cocok banget kan lagu ini buat para SMSLovers 
yang pengen “Take Care” pacarnya. So, let’s plug 
in your earphone and hear it guys! 

LOOK WHAT I FOUND 
LADy GAGA

TAKE CARE 
ADriAN kHALiF 

TUNGGU APALAGI
LALAHuTA 

I WANNA GROW OLD WITH YOU
wESTLiFE 

CAN’T FALL IN LOVE WITH YOU 
zArA LArSSoN

TELAH MEMILIHMU
GHiFArr 

AKU SEDANG MENCINTAIMU
MAuDy AyuNDA

LOVE WILL STAY
GAC 

I’VE ALWAYS BEEN
MAC AyErS

GROW OLD WITH YOU
THE wEDDiNG SiNGEr

ToP 10 LoVELy SoNG 
oN FEBruAri:
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Bantuan 
Langsung 

Bencana Tsunami
selaT sunda 

melalui 
summarecon 

PeduLi

Tak terkecuali Summarecon 
Serpong, melalui Summarecon 
Peduli, turut mengulurkan tangan 

atas bencana yang terjadi pada 22 
Desember 2018 lalu. Rasa prihatin yang 
mendalam atas bencana Tsunami yang 
menghantam Kabupaten Pandeglang, 
Serang, Banten, hingga Lampung 
Selatan, membuat Summarecon 
Serpong tergerak untuk mengajak 
warga Summarecon Serpong untuk 
memberikan aksi nyata dalam membantu 
para korban.

Setelah sebelumnya Summarecon 
Peduli mengadakan bakti sosial pada 
tanggal 30 Desember 2018, kini 
untuk kali kedua, pada tanggal 12 
Januari 2019 Summarecon Serpong 
bersama warganya menyalurkan 
bantuan warga ke area bencana yaitu 
Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, 
Kabupaten Pandeglang, Banten ke lebih 
dari 400 kepala keluarga berupa bantuan         
uang tunai, baju bekas, bahan makanan 
mentah dan siap makan, makanan bayi, 
perlengkapan mandi, obat-obatan, 
selimut, kasur, hingga perlengkapan 
sekolah SD berupa seragam, alat tulis 
dan juga buku. 

Selain itu, Summarecon juga turut 
menggalang bantuan yang disalurkan 
melalui Yayasan Buddha Tzu Chi 
Indonesia kepada para korban bencana.

Bencana alam tsunami yang terjadi di selat sunda 
menyisakan duka yang mendalam. Peristiwa yang 

disebabkan oleh letusan anak Krakatau ini mengakibatkan 
ratusan warga meninggal, luka-luka dan hilang. menilik 

banyak nya rumah dan fasilitas yang hancur akibat 
tsunami, banyak masyarakat memberikan bantuan secara 

materi maupun dalam bentuk kebutuhan sehari-hari.
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Warna-Warni

di 7 Kota beSar
benua biru

masyarakat tionghoa yang 
tersebar di seluruh dunia ternyata 
membawa pengaruh budaya yang 
masih kental ke tengah-tengah 
masyarakat di mana mereka 
berada. sebut saja di benua biru 
eropa, tradisi asal asia timur ini 
ternyata turut dirayakan secara 
meriah di berbagai kota-kota besar 
ingin merasakan suasana imlek 
di luar benua asia? inilah tujuh 
kota di eropa yang dapat menjadi 
destinasi anda. 

imleK
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PAriS, PErANCiS  
Perayaan Imlek di Paris sangat dipengaruhi oleh 
komunitas French-Chinese. Perayaannya sendiri 
dilakukan selama tiga minggu di 13 distrik berbeda. 
Di sana akan ada berbagai macam acara budaya 
serta parade warna-warni yang meriah. Selain 
parade di Chinatown, ada dua parade besar lainnya 
yaitu di Marais District dan Belleville. Parade di 
Marais meliputi tari-tarian, marching drummer, dan 
pertunjukkan liong di sepanjang distrik 3 dan 4 serta 
di dekat the Centre Georges Pompidou. Sedangkan 
untuk parade di Belleville, ada atraksi yang menarik 
seperti martial arts. 

HELSiNki, FiNLANDiA
Adanya mitra kerjasama antara 
Beijing dan kota yang terletak 
di utara benua Eropa ini sejak 
tahun 2007 membuat Finlandia 
menjadi salah satu negara  dengan 
perayaan Chinese New Year 
(CNY) yang paling meriah. 
Seperti halnya Natal dan tahun 
baru, atmosfer perayaan CNY 
juga sudah terasa di ibu kota ini 
berminggu-minggu sebelum hari 
Imlek, dengan berbagai dekorasi 
yang tersebar di seluruh pelosok 
kota. Kota tersebut dihiasi oleh 
sedikitnya 80 lentera tentara khas 
Tionghoa yang diinspirasi oleh 
Terracotta Warriors di negara 
asalnya. Warga juga dapat melihat 
secara live perayaan Imlek di 
Tionghoa melalui layar video 
yang sangat besar di tengah kota. 
Mereka juga dapat berbelanja 
pernak-pernik Imlek di Lasipalatsi 
Square. Sebagai puncak perayaan 
di gelar sebuah pertunjukan 
kembang api spektakular di 
daerah Toolonlahti Bay. 

LoNDoN, iNGGriS 
London mengklaim memiliki selebrasi CNY terbesar di luar negara Republik Tionghoa. Perayaan besar-besaran ini diorganisir 
Chinatown Chinese Association (LCCA). Kemeriahan dimulai dengan parade sejak pagi di Trafalgar Square. Warga dapat 
menyaksikan para performer seperti penari, martial artists, pemusik, pemain akrobat, serta beberapa artis Tionghoa melakukan 
atraksi mereka. Ada tiga area utama dalam perayaan Imlek di kota London yakni Chinatown, Trafalgar Square dan Shaftesbury 
Avenue. Jika ingin melihat parade CNY maupun tarian liong, warga dapat mengunjungi Chinatown. Mereka juga dapat memilih 
sesuai dengan keinginan antara menikmati street food khas Tionghoa di sepanjang jalan area utama maupun mencicipi menu 
spesial CNY di berbagai restoran. 



roMA, iTALiA 
Roma dan Beijing bisa disebut sebagai kota 
kembar. Hal ini juga yang membuat Roma 
sebagai kota dengan komunitas Tionghoa 
terbesar di Eropa. Perayaan Imlek sendiri 
dimulai sejak tahun 1998 ketika Beijing dan 
Roma menjalin kerjasama. Di hari H, warga 
memenuhi Via dei Fori Imperialli untuk melihat 
parade tradisional Tionghoa dengan liong dan 
barongsai, yang berbaris menuju area utama 
di Chinatown. Dan tak ketinggalan puncaknya 
ialah di langit malam Colosseum, di mana akan 
ada pesta kembang api yang fantastis. 

MADriD, SPANyoL 
Imlek di kota ini semakin meriah dikarenakan pertumbuhan 
penduduk asal Tionghoa yang semakin meningkat. Diorganisir 
oleh kedutaan China, berbagai atraksi menarik juga terselenggara 
di kawasan Chinatown yang ada di Madrid, yaitu di distrik Usera, 
kemudian Plaza de Espana serta Chinese Culutral Center. 
Warga dapat menikmati pertunjukkan berupa konser, parade 
naga dan singa, workshop, peragaan Kung Fu, membeli pernak-
pernik tradisional serta mencicipi beragam pilihan makanan khas 
Tionghoa yang menarik dari berbagai food truck. Keceriaan ini 
terselenggara selama beberapa minggu menjelang hari Imlek. 
Selain di Madrid, Spanyol juga menyelenggarakan perayaan yang 
besar dan meriah di Barcelona. 
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ATHENA, yuNANi
Tahukah Anda bahwa perayaan Imlek juga diselenggarakan di negara ini. Pusat perayaannya sendiri terletak di 
Technopolis, Athena. Tempat tersebut sudah dipenuhi dengan dekorasi ornamen tradisional Tionghoa sehingga 
atmosfer terasa seperti di negara asalnya. Pengunjung dapat menikmati pertunjukkan barongsai di theater hall, melihat 
cara pembuatan topeng tradisional, membeli kerajinan tangan, hingga mencicipi kuliner Tionghoa. Untuk tahun ini, 
tema yang diusung ialah “Night of  Beijing”. Acara juga dimeriahkan oleh beberapa pemain opera, Dance Academy,         
serta penampilan National Orchestra of  Beijing dengan penari yang membawakan tarian tradisional, akrobat, 
pertunjukkan teater, serta matrial arts. 

AMSTErDAM, BELANDA
Belanda pun tidak mau kalah dalam merayakan 
CNY. Imlek diselenggarakan di sekitar Dam 
Square serta di sekitar pemukiman Nieuwmarkt/
Zeedijk. Warga juga dapat melakukan sesuatu 
yang lebih berkesan seperti mengunjungi kuil 
Buddha The Fo Guang Shan He Hua. Di kota 
ini juga terdapat  restoran Chinese terapung 
pertama di Eropa yakni Sea Palacedi Lake IJ yang 
menyediakan berbagai makanan ala Kanton, 
Sichuan dan Beijing. Selain itu, warga  juga dapat 
mengunjungi berbagai restoran di Geldersekade 
untuk mencicipi bebek peking maupun makanan 
istimewa lainnya. 



XiAoMi riLiS 
GELANG 
PiNTAr Mi 
BAND 3mengawali awal tahun 2019, oppo langsung tancap gas untuk merilis ponsel terbaru 

mereka, yaitu oppo r17 Pro. setelah lebih dulu diperkenalkan di China pada bulan 
agustus 2018, oppo akhirnya resmi membawa ponsel r17 Pro ke indonesia pada Januari 
ini. Nah, pasti SMSLovers penasaran bukan fitur menarik apa saja yang menjadi daya 
tarik ponsel ini? yuk kita bahas ya!

salah satu gawai menarik selain smart 
phone adalah gelang pintar atau smartband. 
Produk ini memang tidak sepopuler 
smartphone, tetapi perkembangannya 
cukup pesat.

OppO r17 prO
reSmi riliS Di inDoneSia, 
uSung Teknologi 
SuperVooC FlaSh Charge

Terlebih karena produsen smartphone pun 
juga turut serta menghadirkan smartband, 
salah satunya Xiaomi yang merupakan 

vendor smartphone tetapi juga menghadirkan 
smartband lewat Xiaomi Mi Band. Nah, baru 

– baru ini, Xiaomi resmi merilis Mi Band 3, 
penerus dari Mi Band 2, smart band yang telah 
diluncurkan Xiaomi sebelumya.

Mi Band 3 memiliki layar monokrom tipe 
OLED berukuran 0,78 inci dengan resolusi 
128 x 80 piksel.  Layar ini lebih besar dari 
Mi Band 2, sehingga SMSLovers dapat 
melihat lebih banyak informasi di layar 
seperti pesan teks, telepon, dan cuaca. 
Seperti yang SMSLovers ketahui, Mi 
Band memiliki fungsi untuk menjadi alat 
pengingat kesehatan bagi penggunanya, 
seperti mengawasi aktifitas berjalan, 
mengukur detak jantung dan kualitas 
tidur. Tidak hanya itu, Xiaomi Mi 
Band 3 juga bisa digunakan untuk 
membaca aktivitas olahraga, seperti 
treadmill atau bersepeda juga lho 
SMSLovers! Bagi SMSLovers yang 
hobi berenang, Xiaomi Mi Band 3 
cocok banget buat kamu nih! Mi 
Band 3 ini memiliki keunggulan 
tahan air karena sudah memiliki 
sertifikasi tahan air IP5ATM. 
Dengan sertifikasi ini, Xiaomi 
Mi Band 3 bisa digunakan untuk 
berenang sampai kedalaman 50 

meter. Menarik bukan, SMSLovers?

Mengenai kapasitas baterai, Mi Band 3 
ditopang dengan baterai 110 mAh yang 

diklaim dapat kuat bertahan hingga 20 
hari dalam sekali pengisian baterai. Dengan 

berbagai fitur menarik tersebut, Mi Band 
3 dibanderol dengan harga Rp 499.000 dan 

tersedia dalam 3 varian warna, yaitu merah, 
hitam dan biru. Bagaimana nih SMSLovers, 
tertarik membeli Mi Band 3? Langsung saja datang 
ke gerai MIhome di Summarecon Mall Serpong 
Lantai Dasar ya!

Ada dua fitur yang menjadi 
unggulan Oppo R17 
Pro, yaitu kamera dan 

SuperVOOC Flash Charge. 
Teknologi SuperVOOC Flash 
Charge diklaim bisa mengisi 
daya baterai ganda berkapasitas 
total 3.700 mAh hingga penuh 
dalam waktu 35 menit. Wow, 
menarik sekali bukan? Teknologi 
SuperVOOC Flash Charge sangat 
cocok nih bagi SMSLovers yang 
memiliki mobilitas yang tinggi, 
namun hanya punya waktu sedikit 
untuk charge hp.

Sementara di sektor kamera, 
Oppo R17 Pro mengusung 
triple-camera berkonfigurasi 
12 megapiksel, 20 megapiksel, 
dan satu kamera dengan sensor 
Time of  Flight (ToF) 3D untuk 
mendukung kemampuan teknologi 
augmented reality. Ponsel tiga 
kamera tampaknya masih jadi tren 
di tahun 2019 ini ya, SMS Lovers! 
Sementara di depan terdapat 
kamera 25 megapiksel, bukaan 
f/2.0 yang dapat memenuhi 
kebutuhan selfie kamu lho, 
SMSLovers!

Dari segi design, Oppo R17 Pro hadir 
dengan cangkang bergradasi seperti yang 
tengah tren belakangan ini. Akan tetapi, 
Oppo membuat sentuhan yang sedikit 
unik, apabila SMSLovers memiringkan 
bodi smartphone ini, ada efek warna 
berbeda yang terlihat, dari ungu ke 
biru. Selain itu terdapat siluet bentuk 
S tercipta di bagian tengahnya yang 
kian menambah daya tarik. Oppo R17 
Pro memiliki layar 6,4 inci yang dilapisi 
pelindung Gorilla Glass 6.          Dengan 
pelindung Gorilla tersebut, Oppo 
mengaklaim 
dapat membuat 
smartphone 
lebih aman 
ketika jatuh dari 
ketinggian satu 
meter sebanyak 
15 kali.

Di sektor 
hardware, 
Oppo R17 Pro 
ditenagai oleh 
chip Snapdragon 
710. Smartphone 
ini juga 
dilengkapi 
dengan RAM 8 

GB dan memori internal 128 GB yang 
bisa diperluas hingga 256 GB dengan 
tambahan microSD.

Sampai saat ini, belum ada informasi 
pasti mengenai harga Oppo R17 
Pro di Indonesia. Namun di Malaysia 
smartphone ini dihargai RM 2.699 atau 
setara dengan Rp 9,4 juta. Walaupun 
harganya terbilang cukup tinggi, namun 
apabila melihat fitur – fitur canggih yang 
disuguhkan, rasanya harganya sepadan 
ya, SMSLovers?
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Bermain dan Bersantai 
di Kolam Koi SMS

TIONGHOA BENTENG
tionghoa Benteng merupakan julukan yang melekat erat pada warga beretnis 
tionghoa yang bermukim di sekitar sungai Cisadane, Kota tangerang. 

CommUnity

Mengapa muncul istilah Tionghoa 
Benteng? Dan bagaimana 
asal-usulnya sehingga Tionghoa 

Benteng menjadi salah satu bukti 
keberadaan dan perkembangan 
peradaban masyarakat Tionghoa di 
Tangerang?

Nama “Tionghoa Benteng” berasal 
dari kata “Benteng”, yang merupakan 
julukan lama dari Kota Tangerang. 
Saat itu terdapat sebuah benteng 
Belanda disekitar Sungai Cisadane, yang 
difungsikan sebagai pos pengamanan 
untuk mencegah serangan dari 
Kesultanan Banten. 

Menurut kitab sejarah Sunda yang 
berjudul Tina Layang Parahyang 
(Catatan dari Parahyangan), keberadaan 
komunitas Tionghoa Benteng di 
Tangerang dan Batavia sudah ada 
setidaknya sejak tahun 1407, dimana 
rombongan pertama dari dataran 
Tiongkok yang dipimpin Tjen Tjie Lung 
mendarat di muara Sungai Cisadane, 
yang sekarang berubah nama menjadi 
Teluk Naga.

Kini, sudah beberapa generasi dari 
masyarakat Tionghoa Benteng yang 
beranak pinak dan tinggal di Kota 
Tangerang. Agar kebudayaan setempat 
tidak luntur ditelan jaman, maka Museum 

Benteng Heritage pun didirikan sebagai 
bukti keberadaan dan perkembangan 
masyarakat Tionghoa di Kota Tangerang. 
Disini, siapapun bisa datang dan belajar 
mengenai budaya serta tradisi dari 
masyarakat Tionghoa Benteng.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan 
dan upaya pelestarian budaya Tionghoa 
Benteng, PemKot Tangerang setiap 
tahunnya membentuk sebuah karnaval 
yang berisi perayaan warga Tionghoa di 
kawasan strategis Kota Tangerang. Agar 
bukan hanya warga Tionghoa saja yang 
merayakan, tetapi tradisinya juga turut 
dikenal oleh masyarakat luas bahkan 
hingga ke mancanegara.

mencari tempat untuk 
liburan bersama 
keluarga tidak selalu 
harus berpergian yang 
jauh, pusat perbelanjaan 
pun bisa menjadi salah 
satu destinasi untuk 
mengisi akhir pekan. 
sebagai salah satu mall 
terbaik di tangerang, 
summarecon mall 
serpong memiliki 
berbagai spot yang 
dapat anda kunjungi 
untuk menghabiskan 
waktu bersama keluarga 
atau teman.

Di Summarecon Mall Serpong, 
tersedia banyak lokasi untuk 
bersantai di area dalam mall, 

maupun area outdoor. Di area outdoor, 
pengunjung dapat hangout dengan 
kerabat dan keluarga di area Downtown 
Walk, yang menyediakan beragam 
jajaran tempat kuliner. 

Selain restaurant dan cafe yang terdapat 
di Downtown Walk, Summarecon 
Mall Serpong juga menyediakan 
fasilitas berupa kolam ikan koi, yang 
dapat di jadikan tempat bersantai 
ataupun bermain bersama sang buah 
hati. Ada dua kolam ikan koi yang ada 
Summarecon Mall Serpong, yakni Hana 

Pond dan Ojiya Serenity Pond, yang 
dilengkapi dengan payung besar yang siap 
melindungi dari panas matahari lho. 

Area kolam ikan koi ini menjadi tempat 
favorit khususnya anak-anak, karena 
mereka bisa bermain sembari memberi 
makan ikan koi. Namun SMSLovers 
sebagai orang tua harus selalu 
mengawasi sang buah hati jika ke area 
kolam ya, agar anak-anak tidak tercebur 
ke dalam kolam.

Selamat bersantai dan menikmati udara 
segar di kolam ikan koi, Summarecon 
Mall Serpong, SMSLovers!
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* Syarat dan ketentuan berlaku, redaksi berhak merubah ketentuan sewaktu-waktu.
** Quiz ini tidak berlaku bagi seluruh karyawan Summarecon Group dan anak usahanya.

Hai SMSLovers, bertemu lagi di edisi perdana SMSBlast tahun 2019. Semakin 
beragamnya tenatnt-tenant di mal kesayangan Anda tentunya kesempatan yang 
tepat untuk memenangkan kuis berhadiah voucher belanja Summarecon Mall 
Serpong (SMS) masing - masing sebesar Rp 150.000,- untuk 5 (lima) orang yang 
beruntung. Caranya cukup dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dengan 
benar dan tepat. 

SuBJEk: SMSBLAST LXXi – ProSPEriTy SHoPPiNG SALE

kETENTuAN:
1. Kirim jawaban melalui email ke pr_malserpong@summarecon.com dengan 

format: Isi kolom Subjek dengan judul : SMSBlast LXXI – Prosperity Shopping Sale
2. Sertakan data diri berupa: nama lengkap sesuai KTP, alamat, dan nomor telepon.
3. Pastikan alamat email atau nomor telepon yang Anda berikan dapat dihubungi 

oleh Pihak Manajemen SMS untuk konfirmasi pemenang.
4. Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Maret 2019. Pemenang yang beruntung 

akan diumumkan pada SMSBlast edisi Maret 2019. 

BErikuT PErTANyAAN uNTuk EDiSi iNi: 

1. Sebutkan topik yang dibahas dalam rubrik Travelers di edisi ini!
2. Apa nama julukan yang melekat erat pada warga beretnis Tionghoa yang 

bermukim di sekitar Sungai Cisadane, Kota Tangerang
3. Sebutkan nama produk yang paling banyak diminati dan populer di Nature 

Republic
4. Apa saja 5 seni bela diri yang berasal dari negeri tirai bambu!

Halo Summarecon Mall, mau sedikit 
bertanya, daripada penasaran kan? 
Oiya, nama saya Hendri dari Ciledug. 
Walau agak jauh, tetapi saya cukup 
sering loh berkunjung ke mal ini. 
Malnya asik, ga terlalu ramai, pilihan 
restorannya juga banyak. Tetapi saya 
masih penasaran, sering melihat 
iklan yang berisi SMS memberikan 
hadiah mobil, memangnya benar ya? 
Prosedurnya gimana, saya mau ikutan, 
mencoba peruntungan, kali aja saya 
hoki. Mohon penjelasannya ya.

Hendri, 
Ciledug

Halo juga Hendri.
Terima kasih sudah menjadi pengunjung 
setia kami. Semoga selalu merasa 
nyaman berkunjung ke SMS. Untuk 
menjawab pertanyaan Anda, benar kami 
memiliki program untuk loyal customer 
yang bergabung menjadi anggota dalam 
Friendship Card. Setiap satu periode yang 
berlangsung dalam enam bulan, kami 
akan memilih satu orang beruntung untuk 
mendapatkan Grand Prize yang biasanya 
hadiahnya satu unit mobil. Kebetulan 
periode terakhir telah diundi bulan 
lalu, ulasannya dapat Anda baca pada 
rubrik Last Event pada edisi ini. Semoga 
jawaban ini cukup menjawab ya. Dan 
ditunggu kunjungan selanjutnya.

Salam Hangat,
Redaksi

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

1. Aris Kusuma 085693334923
2. Jong Na Kan 081932136086
3. Dhea rizki amelia 0857171 66003
4. Maya Nita, 0878 6543 2134
5. Irdan S, 0812 9090 8020

1. Yan Arya Wijaya 085773296331
2. Pinawati Kumala 0896 99865401
3. Dartinis 081389771385
4. Djoko 0852 3412 9876
5. Vega Tivara, 0811 5678 902

qUiz

Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi LXiX – Desember 2018.

Berikut lima orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi LXX - Januari 2019



MElIHAT SOSOK 
KANdIdAT 
PElATIH BAru 
MANcHESTEr 
uNITEd MuSIM 
2019/2020

18 desember 2018, manchester United resmi memberhentikan Jose mourinho, menyusul 
kekalahan 3-1 dari liverpool. Usai pemecatan tersebut, nama-nama pelatih top dunia yang 
santer diberitakan akan mengisi kekosongan kursi kepelatihan di manchester United.

Hai smslovers! memasuki bulan februari pasti identik 
dengan valentine’s day. yup, hari kasih sayang memang 
salah satu hari yang paling ditunggu tiap tahunnya ya! 
tentu saja anda akan sibuk mempersiapkan kegiatan 
untuk dilakukan bersama pasangan. 

sPalsH Blast
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soCiety

Satu hari berselang, pada 19 
Desember 2018, Manchester 
United akhirnya menjatuhkan 

pilihan pada Ole Gunnar Solskjaer, 
untuk memimpin Manchaster United 
hingga akhir musim 2018/2019.

Penunjukan Ole Gunnar Solskjaer 
bukan tanpa perhitungan. Solskjaer 
adalah salah satu striker  legenda 
Manchester United, sejarahnya di 
Manchester United membuatnya 
mengenal kultur klub, yang dipercaya 
dapat menyatukan para pemain dan 
fans, untuk memperbaiki performa tim 
di sisa musim ini.

Secara menakjubkan, Solskjaer 
mencatat rekor delapan kemenangan 
beruntun sejak menjabat sebagai 
pelatih sementara Manchester 
United. Meski begitu, performa 
gemilang Manchester United di bawah 

Solskjaer tidak serta merta membuat 
manajemen Manchester United 
langsung mengangkatnya sebagai pelatih 
permanen.

Isu nama pelatih baru Manchester 
United pada musim panas terus 
menjadi perbincangan. Sejumlah nama 
tenar yang saat ini berstatus tanpa klub 
seperti Zinedine Zidane dan Mauricio 
Pochentino pun masuk dalam bursa 
calon pelatih baru Manchester United.

Jika dilihat dari pengalamannya, 
Zinedine Zidane sebenarnya tak punya 
banyak pengalaman melatih. Namun 
begitu menangani tim senior Real 
Madrid, Zidane langsung membuktikan 
kualitasnya. Hanya dalam waktu 
dua setengah tahun, Zidane mampu 
membawa Los Blancos meraih 
sembilan gelar juara, termasuk tiga 
gelar Liga Champions yang diraih 

secara beruntun.

Selain Zidane, pelatih Tottenham 
Hotspur, Mauricio Pochetino menjadi 
nama terakhir yang diprediksi akan 
memimpin Manchester United pada 
musim 2019/2020. Selama menangani 
Spurs sejak tahun 2014, ia kerap 
dipuji berkat racikan taktik ofensif  
dan atraktif  yang selalu dimainkan 
timnya. Selain itu, Pochettino juga 
punya catatan yang bagus dalam 
mengorbitkan para pemain muda.

Ole Gunnar Solskjaer, Zinedine Zidane, 
dan Mauricio Pochettino adalah 
sederet nama pelatih yang pantas untuk 
menukangi Manchester United, dengan 
hasil kerja dan raihan prestasi yang 
telah mereka capai. Kira-kira siapa yang 
akan menduduki singgasana pelatih tim 
setan merah kali ini ya SMSLovers?

5 ide kreatif untuk 
merayakan hari 
kasih sayang di hari 
Valentine

MENGuNJuNGi PANTi 
ASuHAN
Hari kasih sayang tak hanya bagi para 
pasangan muda yang sedang dimabuk 
cinta. Adik-adik di panti asuhan pun 
ingin merasakan serunya hari Valentine. 
Daripada menghabiskan uang untuk 
makan malam di restoran mahal, lebih 
baik kamu dan pasangan berdonasi bagi 
adik-adik yang kurang beruntung ini. Pasti 
sangat menyenangkan dan berkesan!

Valentine’s Day tahun ini, coba deh 
untuk merayakan hari Valentine 
dengan lebih kreatif  supaya lebih 

berkesan dalam kenangan SMSLovers. 
Jangan takut kehabisan ide ya, karena kita 
sudah mengumpulkan 5 ide kreatif  untuk 
Anda dan pasangan tahun ini. Dipilih baik-
baik, ya SMSLovers!

LoMBA MEMASAk DENGAN 
PASANGAN
Tahun ini tak usah membeli cokelat 
mahal. Lebih baik SMSLovers buat sendiri 
cokelat dan hidangan Valentine spesial 
kalian dan jadikan kontes memasak yang 
seru! Mintalah keluarga atau temanmu 
untuk menyicipi hasil masakan kalian 
dan menilai siapa yang berhak menjadi 
pemenangnya. Yang kalah bertugas untuk 
cuci piring, ya. 

NAik GuNuNG, BErkEMAH 
ATAu kE PANTAi
Siapa bilang merayakan Valentine itu 
harus serba mewah? Tak ada salahnya 
mencoba mendekatkan diri dengan alam 
di hari kasih sayang ini. Dijamin, kamu 
dan pasangan akan lebih menghargai dan 
menyayangi bumi ini setelah membaur 
dengan suasana yang sungguh alami.

MEMBuAT ViDEo/FiLM 
PENDEk BArENG PASANGAN
Cobalah untuk merekam kegiatanmu 
dan pasangan sepanjang hari. Entah 
kalian hanya berjalan-jalan keliling kota, 
bersantai di rumah, atau berwisata 
kuliner, jadikan hari kasih sayang ini 
spesial dengan mengabadikannya dalam 
bentuk video/film pendek. Film ini 
bisa SMSLovers simpan dan tonton lagi 
kapan pun. 

PErGi kE TAMAN rEkrEASi BErDuA DENGAN PASANGAN
Untuk melepas penat di hari yang spesial ini, datanglah ke taman hiburan atau 
rekreasi di kotamu. Kencanmu pasti akan terasa sangat menyenangkan dan jauh 
dari membosankan. Sebagai pilihan, Kalian bisa datang ke Scientia Square Park lho 
SMSLovers!

Jadi, apakah sudah ada ide mau melakukan apa di hari kasih sayang tahun ini?



SMS _ Serpong scientiasquare.park
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Get online



BASEMENT                                                

ixobox                                                           
● Special promo gunting hanya 

Rp 60.000 + 20% apabila 
menggunakan Go-Pay

 LANTAi GF                           

Martha Tilaar                   
● Discount up to 70% 

Lamian Palace                   
● Get Free item & E- Voucher 

up to Rp 150.000

optik Seis                    
● Sale Up to 30%

Bar B q Plaza                   
● SALTED EGG SET (set for 3-4 

person only 245K free drinks

 LANTAi 1                            

Full Time                                               
● Discount up to 65% 

urban icon                                  
● Get an additional 20% off on 

purchase of 3 pieces or more

 LANTAi 2                                                

JBL                                                            
● Discount 10%  for JBL Go2 A 

mini Bluetooth speaker

Baskin robins                                                 
● Fresh Pack Pint Now 85.000

Erafone                                                            
● Samsung Galaxy Note 9 cash 

back up to Rp 2.000.000

  
PERIODE Februari 2019

sms info

summarecon mall serpong - sms scientia square park

@sms_serpong

@sms_serpong

@scientiasquare.park

summarecon mal serpong
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Antavaya Tour (IF - 17D) – 2917 1008
ATM Bank Danamon (IF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (IF-ATM Center 06)
ATM Maybank (IF-ATM Center 05)
ATM BNI (IF-ATM Center 07)
ATM BRI (IF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (IF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (IF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (IF-ATM Center 04)
Asthetic Rosereve Japan (IF-17C) - 54203526
Beauty Box (1F-17A) – 29543834

Carlo Rino (1F-241) – 29310466
Erha Apothecary (1F-19) – 29543831 / 29543832
Gramedia (1F-01) – 5464699 / 5464877
Habb Hair Gallery (1F - 226) – 2917 1013
Hair Code (1F-17B) – 5463996
H.I.S Travel (IF-17E - 54204271/54204285)
Irwan Team ( 1F-218) – 29310567 / 29310678
Ipanema (1F – 19 B) – 54210444
Lastique  (1F – 18 C) – 5469005
Johnny Andrean (1F-32) – 54620339
Keeve (1F-IC05A)

My Feet (1F-IC09)
Rieshe (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Pink Sugar (IF-16) - 5460025
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333
Sports Station (1F-35) – 5464254
Tiktok Watch Regus (1F-22) – 5569089
Tokyo Belle (1F-18B) – 2954 3859
Waxhaus (1F - 227) – 2931 0727

AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit B, GF-220, 225 & 226) 
– 29310600
BOSE (GF - 249B) 29310685
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B)  – 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
Innisfree (GF-208) – 29171029/1030
IBOX (GF-212) – 54205211

Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) 
Kettler (GF-06) – 54200678
Kiehl's (GF-248) – 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
Lollipop’s Playland & Cafe (GF- 09) – 
29543850/29543860
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
MI Home (GF-02) – 54204929
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama JTB (GF-20A) – 5469855 
Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688

Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By ERAJAYA (GF-0222)   
– 29310464/29310474  
Samsonite (GF-25) 5420 5992
Star Studio (GF-238) – 29310433 / 29310438
St. James (GF-207) – 29310530
Stripe (GF-240) – 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) – 5465355
Urbanlife (GF-242) – 29310455
Urban Republic (GF-242) 29310453
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) – 2931 0517 / 2931 0518 
Watsons (GF - 223A) 5465548

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)
Auto Glaze Express (D2)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Feeto! & Waxhaus (BA-13) – 29310612

Hillary Farm (BA-09A)
Homemade (BA-18)
IXOBOX (BA-21)
JNE (BA-09) – 29310525
Kaizen (BA-01) – 29310704
Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Lee Siang ( BA-19) 
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) – 5465339
Midas Xchange (Bi 06,07,08) – 2954 3863
Mr. Repair (BA-05) – 2917 1038

Peggy's Laundry (Bi-1)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Sneaklin (BA-20) 
Chapayom (Bi-03)
Your Bag Spa (Bi-02)
Waroeng Teh Kotjok (BA-03)

Adidas (GF-245) – 29310575
Alexandre Christie (GF-203A) – 2931 0425
Bridges Eyewear (GF-26) – 54210896
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) - 54216063
Miss Mondial (GF- 223B) – 29310419 / 29310420
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai Gallery (GF-210) – 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657

Optik Tunggal (GF-209) – 5420 3009
Puma (GF-203B & 205 ) – 2917 1050
Royale Jewellery (GF-33 ) – 5421 1600
Skechers (GF-07) – 54203431
Swan Jewellery (GF-239) – 2917 1020 / 2917 1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) – 29310571 / 29310572
Arena (1F - 20A) – 5469430
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
BAtik First (1F-228) 
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Coldwear (1F-208) – 29310712/29310721
Daniel Wellington & Olivia Burton  
(1F 1C - 06) – 2931 0513 / 29310656
Elegance Jewellery (1F - 243) – 29310718
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Fisik Sport (1F-237) – 2931 0573
Foot Gear (1F-17) – 54205450
Panama (1F-1C02)
Full Time (1F-1C 01) – 29543848
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059

Guess Accessories (1F-242) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
 – 29310562 / 29310563 
Summer Chicks (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) – 29310447
May May Salon (1F-203) – 29310522
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566
Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172

Swatch (1F-19) – 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
Tutu Nail (1F-IC 05B)
Uniqlo (1F-UnitD) – 29310618
Urban Icon (1F-211) – 29310408 / 29310485
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
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861
Zuma (1F-147) – 29310539

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Aming Coffe (DGF-02) 
Bebek Garing (DGF-229) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
Burger King (GF-230) – 29310613/ 29310614
Carl's Jr (DGF-21A) – 29310411
Chir-Chir Fusion (DGF-210) – 29310426
Chopstix (DGF - 11)  – 2954 3838
Cold Stone Creamery (DGF-206)

Dante Coffee & Miki Ojisan No Mise (DGF-19) 
Dapur Solo (GF-233) – 29310506
Dynamic Natural (DGF-08) – 5468969
Eastern Kopi TM (DGF-201 & 202) – 29310707
Excelso (DGF-227) – 5469318 / 5463928
Fish & Co (DGF-207) – 29310491
Francis Artisan Bakery (GF-216) – 2931 0519
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Imperial Kitchen and Dimsum  
(DGF-228) – 29310431
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32 ) 

 – 5461279 / 5461270
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
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) – 29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) – 2917 1025
Old Chang kee (DGF-15) - 54204869
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pat Bing Soo (DGF-227) – 29310393
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972

Basement

RetAiL & OtheR SeRViceSGround floor

RetAiL & OtheR SeRViceSFIRST floor

Pizza Marzano (DGF - 220)
Poka Ribs (DGF-217) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) – 29310622
Saigon Delight (DGF-226) – 2931 0401 / 2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09) – 54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 / 54204347

Starbucks Coffee SMS 2 (DGF-220A) – 
29310592/0593
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941
Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971

The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621
The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

First Love Pattisserie (1F-1C16) – 29171027
Kibo (1F-1C07A)  

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

fAShiON

fOOd & BeVeRAGeS

fOOd & BeVeRAGeS

fOOd & BeVeRAGeS

fAShiON

direCtory
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Pizza pezzo (2F-1C15)  
Pop Chop  (2F-15C) 
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
revel Cafe (2F) - 2328233 / 23310576
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 

Shu Shu(2F-10A) – 29543844
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) 
SOUQ Pasar Malam
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sukiya (2F-246)
Sushi Hashi (FTI-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401
Warung Bakudapa (2F-58) 

fOOd & BeVeRAGeS

Chatime (2F-16) – 54205422
Cellebritz (2F-1C09A)
D2 Moon Premium Chase (2F-208) – 
29543847/28953849
Dwidaya Tour (2F-12D) – 29171036
Erafone Megastore (2F-17A) – 54213507
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Grapari Telkomsel (2F-239) – 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) – 5464 347

Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL  (2F-08) – 5420 5122
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Meiso Reflexologi (2F-12B) – 54201485
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Play Works (2F-201) – 29310537
Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617

Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) – 29310682
Timezone (Unit # F) – 29310528
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) – 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) – 5460866 / 5463198

Avenue (2F-206A) – 29310527
Buccheri (2F-208) – 2931 0654
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701
D’Paris (2F-1C 06) – 29310643
Eiger (2F-19B) 

Export (2F-19A) – 5466338
Hardware (2F - 209) – 2931 0390 
J.Rep (2F-206B) – 29310615
Kids Icon ( 2F237) – 9310476
Lasona (2F-02) – 29310385
Miniso ( 2F-205 )
Planet Sport (2F-223,225-227)  
 – 29310671 / 54645514

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

Aneka Citra Snack (2F-018)
Aroma Tau Fu (2F-55) – 54203345
Auntie Anne's (2F-16C) – 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi  
(2F-05) – 70330797
Avocado Lovers  (2F-1C 19)
A&W (2F-27A) – 29310422
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Bugoja (FTA - 05) 
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Cotota (2F-57)

Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Dawet Ireng Cendana (FTA-02)
Drink Temptation (2F-09)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Dum Dum Thai Drink (2F-1C09A)
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
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
Hokaido ice Cream Pufe (2F -1C18)
Hop Hop Buble (2F-1C07)
Nasi Goreng Petruk (2F-60) 
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) 
KFC (FC 10-12) - 5466 479 / 546 2542

Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
Kkuldak  (2F-15D) – 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) 
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Kopi Presso (2F-01A)
Laksa Sari (FTA-07)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (FTI-03) – 54202004
Mie Hopeng 
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Origins (2F-147) – 5472630
Original Cake (2F-17) – 5472630
omo Potato (2F-1C09)
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833

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

Es Duren Gfa (Unit B) 
Juice Kedung Sari (Unit G) 
Pempek Kenari (Unit F) 
Roti Bakar (Unit H) 
Siomay Armanda (Unit A) 
Tahu Crispy (Unit C) 
Lyh Art Flowers Cafe & Resto (SFC-05)
King Seafood (SFC-11)
Mr Sei Kosambi (SFC-22)

Amei Chinese Food (Unit 21) 
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Brothers Steak (Unit 19)
Duck House (Unit 20

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

Soto Pak Hapid (Unit 12) 
Tasty Ala Untar (Unit 16) 
Waroeng Betawi Bu Rudy (Unit 10)

RetAiL & OtheR SeRViceSsecond floor

eNteRtAiNMeNt second floor

SALSA FOOD CITY

fAShiON

fOOd & BeVeRAGeS

iSLANd cOuNteR
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