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Love will find you if you try.. Sebuah kalimat yang sebagian 
besar bisa menggambarkan arti dan makna cinta. Bulan 
Februari ini, SMSBlast akan mengulas tentang cinta 
kerena berkaitan dengan rangkaian event Valentine di 
Summarecon Mal Serpong. Keromantisan dari performance 

Andra and The Backbone dan Muvon, mampu menghangatkan suasana 
Valentine’s Day. Mari simak selengkapnya di rubrik Hot On SMS. Selain 
itu, ada Project Pop yang sangat sukses menghibur pengunjung 
Scientia Square Park dan Summarecon Digital Center. Bagi Anda yang 
senang dengan permainan teka-teki, Anda harus mecoba sebuah 
wahana permainan House Of Trap, seperti apa permainannya? Simak 
juga di Hot On SMS. 

Di bulan penuh kasih sayang ini, tim SMSBlast memberikan informasi 
seputar best location untuk Anda yang sedang merencanakan 
pernikahan. Semua terangkum dengan manis di Travelers. Pada rubrik 
Taste The Food, Anda akan menemukan inspirasi dessert maupun 
makanan yang cocok untuk di santap bersama orang terkasih.

Dari dunia musik, ada Rizky Febian yang bercerita seputar 
Kesempurnaan Cinta. Masih banyak informasi dari dunia gadget, 
olahraga, film dan berita update lainnya, yang sangat sayang untuk 
Anda lewatkan. Happy reading! :)
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hot on SMS

TUHAN MENCIPTAKAN MANUSIA 

BERPASANG-PASANG DI MUKA 

BUMI INI. SEMENJAK ADAM DAN 

HAWA, ROMEO DAN JULIET, GALIH 

DAN RATNA, KEDUA MANUSIA 

HIDUP UNTUK MENGISI SATU 

CANGKIR BERSAMA.

Cinta adalah dimensi yang bahkan seringkali sulit 

untuk dideskripsikan, karena pepatah mengatakan, 

cinta mampu menembus waktu dan gravitasi. Tak 

peduli usia, tak peduli jarak, ketika kedua manusia 

menaruh kepercayaan dan kasih sayang, maka 

disitulah kedua manusia terikat dalam keabadian cinta. 

14 Februari menjadi Hari Kasih Sayang yang dapat di 

rayakan dengan menyatakannya ke teman dan sahabat 

karena telah hadir dalam kisah hidup mereka.

Menyambut hari yang sangat spesial, Summarecon 

Mal Serpong (SMS) menyelenggarakan event “Love 

is All Around” yang senantiasa menghangatkan 

asmara dan cinta. Dimulai dengan program “Java 

Jazz On The Move”, tanggal 12 Februari 2016, yang 

dimeriahkan dengan penampilan khusus dari Andien 

dan Bubugiri yang sudah tidak asing dalam kancah 

industri musik Indonesia dengan segudang prestasinya. 

Juga kehadiran dari Barsena, sang juara pencarian 

bakat Nez Academy 2013. Tak lain dan tak bukan, 

penampilan dari Rizky Febian, penyanyi yang kian 

melejit semenjak meledaknya single ‘Kesempurnaan 

Cinta’ yang menjadi lagu favorit kawula muda masa 

kini.

Khusus pada hari spesial Valentine akan hadir Muvon, 

band yang terdiri dari empat personil berwajah 

tampan yang memikat kaum hawa pukul 16.00 WIB 

dipanggung atrium Forum SMS. Rangkaian acara 

Valentine ini ditutup dengan penampilan spektakuler 

dari Andra & The Backbone, tentu dengan lagu 

‘Sempurna’-nya siap menghanyutkan para pengunjung 

SMS ke dalam dunianya. Pastikan mengikuti program 

belanja yang khusus digelar pada tanggal 14 

Februari 2016, dengan berbelanja Rp 1.000.000,- 

berkesempatan untuk memenangkan 14 hadiah 

menarik mulai dari Modem Bolt, Tiket XXI, Paket The 

Body Shop, Free Stamp Friendship Card dan puluhan 

voucher belanja. Program ini berlaku untuk 100 orang 

pertama saja, loh.

POP THE PARK UP DI SCIENTIA 

SQUARE PARK

Valentine's Day, SQP bersama Project Pop. Udjo dan 

kawan-kawan hadir dan bersenandung bersama 

pengunjung setia SQP pada tanggal 14 Februari 2016 

di area Universe Amphitheatre, sebuah area terbuka hijau yang khusus 

diciptakan untuk melengkapi aktivitas bersama seluruh anggota keluarga, 

yang biasa diperuntukkan untuk piknik keluarga, acara pertunjukan bakat 

atau bahkan olahraga seperti : yoga, taichi, dll. 

Satu lagi yang seru di SQP, Movie At The Park yaitu pemutaran film Inside 

Out dan Good Dinosaur pada tanggal 13 dan 14 Februari 2016 pukul 

21.00 WIB yang wajib diikuti untuk menemani waktu bersama orang 

terkasih. Untuk yang gemar dengan bakmi, wajib mengikuti lomba Eat Your 

Noddle Competition yang digelar SQP bersama Bakmi Alok tanggal 14 

Februari di area Summarecon Digital Center (SDC), berhadiah uang tunai 
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senilai total Rp 6.000.000,-. Untuk 

detail informasi dapat mengunjungi 

www.sdc-serpong.com. 

      Sambutlah kehangatan "Love 

is All Around" di Summarecon 

Mal Serpong, Summarecon Digital 

Center dan Scientia Square Park 

bersama keluarga dan orang-orang 

tercinta. “Let the Music Feed Your 

Soul”.

UJI KECERDASAN DI 

HOUSE OF TRAP

Trend Escape Room Game yang 

sedang marak di dunia kini sudah 

mulai dikenal oleh masyarakat 

Indonesia, terutama di wilayah Tangerang. Namun untuk beberapa dari 

Anda yang belum pernah mendengarnya, Escape Room Game merupakan 

sebuah indoor adventure game dimana pemainnya akan dikunci di dalam 

suatu ruangan selama waktu yang ditentukan dan disitu mereka harus 

berusaha untuk memecahkan teka-teki dan misteri agar mereka dapat 

keluar dari ruangan tersebut. Apabila mereka berhasil, maka artinya 

mereka telah berhasil menyelesaikan permainan tersebut. 

Biasanya, permainan tersebut harus diselesaikan dalam 45 menit, jadi 

apabila pemain tidak bisa keluar dari ruangan tersebut dalam jangka 

waktu yang ditentukan, maka dinyatakan game over. Permainan tidak 

hanya menyenangkan, tapi juga mengasah kemampuan kita dalam 

memecahkan masalah, menguji kecerdasan dan kekompakan tim/

kelompok. Anda bisa bermain bersama teman maupun keluarga.

Melihat antusiasme yang besar tersebut, kini Sumarecon Mal Serpong 

(SMS) menghadirkan House of Trap, sebuah Escape Room Game dengan 

tema-tema yang sangat seru dan juga menantang yaitu The Dakota dan 

Black Romance. Mengadaptasi kisah percintaan fenomenal dan kisah 

pembunuhan musisi dunia dari Inggris. House of Trap mulai dibuka pada 

tanggal 5 Februari hingga 3 April 2016 dari pukul 10.00 WIB hingga 22.00 

WIB. Permainan ini berlokasi di lantai 2 SMS, tepatnya di sebelah Centro 

Department Store. Untuk dapat menikmati permainan ini, pengunjung 

dikenakan tiket senilai Rp 80.000 untuk hari Senin-Kamis dan Rp 100.000 

untuk hari Jumat-Minggu.

Pengunjung dapat memilih untuk 

mencoba memecahkan misteri 

di dua wahanya yang disediakan 

yaitu wahana dengan tema “The 

Dakota”atau “Black Romance”. 

Masing-masing wahana memiliki 

tingkat kesulitan berbeda yaitu 

memecahkan misteri di 5 ruangan 

untuk "Black Romance" atau 

berjuang di dalam 7 ruang dalam 

The Dakota. Semua wahana harus 

diselesaikan dalam waktu 45 menit. 

Rasakan pengalaman menantang 

dan penuh misteri yang mengasah 

otak ini bersama orang-orang 

terdekat Anda di Summarecon Mal 

Serpong. Can you escape?

hot on SMS
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LAST EVENT

DALAM RANGKA MERAYAKAN 

KEMERIAHAN TAHUN BARU IMLEK, 

SUMMARECON MAL SERPONG TELAH 

BERHASIL MENYELENGGARAKAN 

ACARA YANG BERTEMAKAN ‘SHINY IN 

HARMONY’ PADA TANGGAL 14 JANUARI 

HINGGA 14 FEBRUARI 2016. 

SHINY IN 
HARMONY 
SHINY IN 
HARMONY 
at Summarecon Mal Serpong

B
erlokasi main atrium SMS yaitu Atrium Forum. Untuk 

membangun suasana yang bernuansa imlek, terutama pada 

tahun monyet api, SMS juga membuat berbagai dekorasi 

yang menarik, salah satunya adalah ornamen-ornamen 

monyet yang ada di lobby utama SMS serta hiasan Oriental 

Lantern dengan dominasi warna merah dan kuning menyala. Ditambah 

dengan atribut-atribut lain yang ada hampir di seluruh SMS berwarna 

merah dan emas, identik dengan tahun baru Imlek.

Tentu saja tak lengkap apabila perayaan imlek tidak disertai dengan 

performance meriah dari deretan artis papan atas yang mengisi panggung 

SMS. Rafael Tan, personil SMASH dan 5 Romeo berhasil membangkitkan 

semangat para pengunjung yang datang. Rafael membawakan single 

yang berjudul Tiada Kata Berpisah, lagu ini merupakan repacked dari Rio 

Febrian. Sedangkan 5 Romeo membawakan lagu Cinta Abadi yang sangat 

romantis. Pengunjung sangat terhibur dengan penampilan mereka!

Tidak hanya itu, SMS juga menyelenggarakan berbagai rangkaian acara 

dari aksi Lion Dance mulai dari Barongsai Tonggak dan Liong, Chinese 

Instrument hingga Chinese Mini Chamber yang tidak kalah serunya 

dengan performance artis. Ditambah lagi, SMS juga mengadakan Lunar 

Night Sale yang sangat dinanti-nantikan oleh pengunjung setia yang 

antusiasme ketika mengikuti Sale tersebut. Terdapat juga Amazing Prizes 

yang dipersembahkan dari SMS mulai dari shopping voucher hingga 

batangan emas.
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Keseruan awal tahun Monyet Api di Summarecon 

Digital Center dan Scientia Square Park juga seru. 

Pegelaran acara yang di suguhkan pihak SDC dan 

SQP. Di mulai dengan penampilan menarik dari Adinda 

Shalahita, Albert Fakdawer, Dimas Pradipta dan 

Tommy Pratomo di tanggal 16-17 Januari 2016 lalu. 

Pengunjung terlihat sangat menikmati penampilan 

mereka. Menemani hari libur di tambah suasana 

malam yang sejuk di area Garden Walk.

Bagi Anda pecinta dance, ada suguhan 

acara yang sangat seru dari Splurge “Vibe in 

Tech”. Disini para peserta dengan enerjiknya 

menampilkan koreo dance terbaik dalam 

battle dance. Pengunjung sangat ramai yang 

menyaksikan hingga ke area Brewoks. Di area 

dalam, tepatnya di Microstage, juga diadakan 

FIFA 2016 Competition dengan hadiah jutaan 

rupiah,lho. Selamat untuk Anda yang menang!

Penutup acara Happy Lucky New Year 

2016 bersama The Overtunes, yang 

sangat jatuh hati kepada panorama 

malam di Scientia Square Park. The 

Overtunes membawakan beberapa 

hits andalan mereka seperti, Sayap 

Pelindungmu, Jatuh Dari Surga dan hits 

terbarunya yang merupakan soundtrack 

dari film Ngenest berjudul Mungkin. 

The Overtunes juga membawakan lagu 

dari boyband One Direction, Steal My 

Girl. As usual, Tunist (sapaan fans The 

Overtunes) histeris melihat aksi dari 

Mikha, Mada dan Reuben pada 30 

Januari 2016 yang lalu.

HAPPY LUCKY                 
NEW YEAR 
2016



SMSBLAST Magazine FEBRUARI 201616 SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2016 17

accessories

Pendiri dari jam tangan 

Daniel Wellington, Filip 

Tysander, mendapat 

inspirasi pertama kali 

dari seorang lelaki 

yang Ia temui di kepulauan Britania. 

Pria itu memiliki gaya berpakaian 

yang sangat bagus dan Ia suka 

memakai jam tangan dengan NATO 

straps. Nama laki-laki itu tentu saja 

Daniel Wellington.

Jam tangan Daniel Wellington 

memiliki desain yang bersih dan 

DANIEL WELLINGTON. 

NAMA TERSEBUT 

SUDAH TIDAK ASING 

LAGI BAGI PARA 

PENCINTA FASHION 

DAN JUGA JAM TANGAN. 

MEREK INI TERKENAL 

KARENA CIRI KHAS 

NATO STRAPS-NYA.

MORE STYLISH WITH 
DANIEL WELLINGTON

elegan sehingga tidak heran apabila jam tangan ini sangat digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Desainnya merupakan perpaduan antara jam tangan 

tradisional dengan sentuhan minimalis, tepat untuk orang-orang yang 

menyukai desain yang klasik. Daniel Wellington dapat digunakan untuk 

segala aktivitas, mulai dari acara formal hingga kasual. 

Untuk strap-nya sendiri, Daniel 

Wellington menyediakan dua 

pilihan bagi para pembelinya, 

NATO strap dan strap kulit. NATO 

strap, yang merupakan ciri khas 

utama dari Daniel Wellington, 

pada mulanya digunakan oleh 

angkatan laut Inggris untuk 

menghindari karatan. Namun, Filip 

ingin menginkorporasikan hal itu 

menjadi sebuah trend fashion. 

NATO strap memiliki desain berupa 

tiga garis yang pada awalnya 

hanya berjenis warna biru, putih, 

dan merah seperti warna bendera 

Inggris. Namun setelah itu Daniel 

Wellington mulai membuat 

berbagai macam jenis warna 

yang tetap mencerminkan nilai 

dari merek tersebut, yaitu adanya 

ikatan dengan kepulauan Inggris yang merupakan asal usul dari merek ini. 

Sedangkan strap kulit dibuat dari kulit kualitas Itali asli dengan jenis warna 

coklat dan hitam, dipadu dengan plat silver dan emas. Bagi Anda yang 

menyukai keduanya, strap jam tangan Daniel Wellington dapat Anda ganti 

sesuai dengan keinginan Anda. Bila Anda ingin memiliki jam tangan Daniel 

Wellington, bisa langsung ke Summarecon Mal Sepong lantai 2.
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in style

9 THINGS 
EVERY 
WOMAN 
SHOULD 
HAVE

Oleh karena itu, setiap wanita must 
have items ini di dalam lemarinya. Items 
ini tidak lekang oleh pergantian mode, 
namun barang-barang tersebut juga dapat 
dipadukan menjadi berbagai macam gaya 
seperti casual, chic, dan formal sehingga 
Anda bisa mix & match setiap harinya 
namun tetap terlihat berbeda!

DITENGAH TREND 

FASHION YANG TERUS-

MENERUS BERGANTI. TAPI 

ADA BEBERAPA BARANG 

YANG TIDAK PERNAH 

KETINGGALAN ZAMAN.

BLACK BLAZER Trend fashion yang bermula 
dari pakaian laki-laki ini harus Anda miliki di tahun  
2016. Tidak hanya akan membuat Anda terlihat 
profesional, tetapi juga bisa dipadukan dengan gaya 
kasual! Untuk bekerja, blazer hitam dapat dipadukan 
dengan blus putih klasik, atau untuk penampilan yang 
lebih santai, maka dapat dipadukan dengan kaos putih 
polos.

JEANS Tentu saja ini tidak boleh terlewatkan, 
elain karena nyaman untuk dipakai, jeans juga dapat 
menunjukkan bentuk tubuh seorang wanita tanpa 
berlebihan. Model jeans juga  terdiri dari berbagai 
macam, ada highwaisted, straight, flare, skinny, dan 
boyfriend tergantung jenis apa yang cocok dipakai oleh 
masing-masing orang.

STATEMENT NECKLACE Walaupun setiap 
hari Anda menggunakan perpaduan baju yang berbeda, 
tetapi statement necklace akan selalu cocok digunakan 
pada penampilan. Statement  necklace akan menjadi 
pelengkap untuk gaya Anda.

CLASSIC PUMPS Fashion item yang satu 
ini pastinya akan membuat kaki terlihat lebih jenjang. 
Selain itu, pumps juga dapat memperbaiki postur tubuh 
menjadi lebih tegak saat berdiri dan berjalan. Namun, 
sangat penting untuk mencari pumps yang nyaman 
untuk digunakan karena selain tampil cantik, kita juga 
harus tetap merasa nyaman!

BALLET FLATS Bagi Anda yang ingin 
menggunakan sepatu yang lebih rapih dibandingkan 
sneakers namun tidak semewah heels, maka sepatu 
yang satu ini wajib punya. Tidak hanya nyaman 
digunakan, namun flats dapat dipadukan dengan 
hampir semua jenis pakaian dan membuat Anda tampil 
lebih feminin.

WHITE BLOUSE Bagi Anda yang sudah 
bekerja maupun yang masih berprofesi sebagai pelajar, 
blus putih adalah pakaian klasik yang harus ada di 
lemari. Pakaian ini akan membuat penampilan terlihat 
lebih segar dan rapih. Blus putih juga dapat dipadukan 
dengan jeans maupun rok bermotif.

WHITE TEE Kapanpun dan dimanapun Anda 
berada, plain white t-shirt merupakan must have item 
di tahun 2016. Pakaian ini bisa dipadukan dengan apa 
saja untuk segala jenis gaya seperti preppy, casual, 
tomboy, ataupun girly. Paduan dengan outerwear juga 
akan memperlengkap penampilan Anda.

SNEAKERS Semakin majunya perkembangan 
zaman, orang-orang tentunya juga semakin peduli 
dengan kesehatan mereka. Tentu saja Anda tetap harus 
memperhatikan penampilan. Tidak hanya digunakan 
untuk lari atau jogging, sekarang sneakers dapat 
digunakan untuk beraktivitas sehari-hari dan pastinya 
jauh lebih nyaman. Model yang dikeluarkan pun sudah 
semakin banyak dan selain menyediakan kenyamanan, 
juga membuat Anda menjadi lebih stylish.

LITTLE BLACK DRESS Little Black Dress 
harus dimiliki oleh setiap wanita. Dress ini bisa 
membuat Anda terlihat manis, dewasa, dan seksi 
secara bersamaan. Anda juga dapat memadukannya 
dengan syal bermotif, aksesoris warna-warni, maupun 
sneakers. All sweet ladies!
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JASMINE
Tops by Centro Dept-Store

 Necklace by Minimal
 Skirt by Centro Dept-Store

 High Heels by Model’s Own

WAINE
Sweater by Centro Dept-Store

 Pants by Centro Dept-Store
 Shoes by Model’s Own

JASMINE
Dress by Centro Dept-Store

WAINE
Black Blazer by Centro Dept-Store
Shirt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store
Belt by Centro Dept-Store

LOKASI: EXCELSO, SUMMARECON MAL SERPONG

LOKASI: BLACK CANYON COFFEE, SUMMARECON MAL SERPONG
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PHOTOGRAPHER  : ELY RICARDO
STYLIST   : WESTY WOHON
MAKE UP ARTIST  : JULITA TAN
MODELS   : JASMINE & WAINE

LOKASI : THE PEOPLE’S CAFE, SUMMARECON MAL SERPONG

“Love isn’t something you find. 
Love is something that finds 
you.” - Loretta Young-

JASMINE
Shirt Tops by Minimal
Necklace by Minimal
Skirt by Centro Dept-Store

WAINE
Shirt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store
Belt by Centro Dept-Store
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LOKASI : SUNNY SIDE UP, SUMMARECON MAL SERPONG
LOKASI : SUNNY SIDE UP, SUMMARECON MAL SERPONG

WAINE
Jacket by Centro Dept-Store
Shirt by Centro Dept-Store
Belt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

JASMINE
Dress by Centro Dept-Store
High Heels by Model’s Own

“Let us always meet each 
other with smile, for the smile 
is the beginning of love.”
-Mother Teresa-
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WAINE
Black Blazer by Centro Dept-Store
Shirt by Centro Dept-Store
Belt by Centro Dept-Store
Pants by Centro Dept-Store

JASMINE
Tops by Centro Dept-Store
Skirt by Centro Dept-Store
Necklace by Minimal

“Don’t forget to love 
yourself.” -Soren Kierkegaard-
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taste the food

Memberikan kado atau makan malam dengan 
orang yang disayangi sudah menjadi 
tradisi yang selalu dilakukan tiap tahun. 
Tentunya makan malam di momen spesial 
ini diharapakan dapat meninggalkan kesan 

yang luar biasa bagi setiap pasangan atau keluarga serta 
kerabat terdekat.

Valentine identik dengan makanan yang manis-manis seperti 
cokelat yang sudah identik dengan hari Valentine. Kandungan 
kafein dan theobromine yang berfungsi untuk penambah 
stamina tubuh. Dalam 100 gram cokelat mengandung 527 

HARI VALENTINE MENJADI HARI YANG DINANTI SETIAP PASANGAN. 

MENYAMBUT HARI KASIH SAYANG ATAU VALENTINE RASANYA 

ADA YANG KURANG JIKA TIDAK ADA PERNAK-PERNIK YANG 

BERHUBUNGAN DENGAN KASIH SAYANG. 

DI HARI VALENTINE

Sajian 
Istimewa 

kalori. Jika dimakan tidak terlalu 
banyak, tidak menimbulkan 
kegemukan. Beberapa buah-buahan 
juga dapat dijadikan santapan 
untuk hari kasih sayang, salah 
satunya yaitu stroberi. Banyak 
cara untuk memakan buah stroberi 
mulai dengan dikonsumsi bersama 
krim, pendamping dalam meminum 
sampanye, coklat dan bahkan 
vodka. Selain cokelat, stroberi 
bisa dijadikan alternatif lain untuk 
mempersiapkan makan malam 
Valentine karena dipercaya dapat 
menjaga mood pasangan selalu 
dalam keadaan gembira dan 
romantis.

Kemudian asparagus. Tampilan 
asparagus begitu seksi dengan 
aromanya yang harum. 
Mengandung banyak kalium, serat, 
vitamin B6, vitamin A dan C. Selain 
itu juga kaya akan asam folat. 
Asparagus bisa dibuat salad, atau 
ditumis dengan minyak zaitun. 
Makanan laut juga termasuk dalam 
salah satu makanan yang patut 
dihidangkan pada saat Valentine 
seperti tiram. Legenda cinta, 
Cassanova yang makan berlusin 
- lusin tiram setiap harinya. 
Tiram merupakan sumber zat 
besi yang cukup tinggi. Tapi bagi 
Anda yang memiliki kolesterol, 
memang sebaiknya menghindari 
konsumsi tiram.

Apa pun makan malam yang akan hidangkan, tetap juga harus 
mempersiapkan beberapa daftar makanan yang selalu diidentikkan dengan 
simbol ‘cinta’. Karena Valentine diidentikan dengan bentuk hati, maka 
makanan yang disajikan pun juga bisa dibentuk hati. Namun ada beberapa 
tempat yang menyajikan makanan dihari valentine tidak berbentuk hati. 
Berikut adalah makanan yang biasa dihidangkan pada saat hari Valentine 
agar suasana makan malam menjadi malam yang romantis dan tak 
terlupakan untuk setiap pasangan.

Hari Valentine selalu identik dengan makanan manis dan bentuk yang lucu. 
Selain ice cream, Haagen-Dazs juga berbagai macam jenis cake dengan 
beragam varian design dan topping pada cake yang ditawarkan. Anda 
bisa mencoba menu cake dari Haagen-Dazs yang relatif terjangkau yaitu 
Rp 600.000 dengan berat 1,3kg. Ada 3 cake yang dominan di moment 
Valentine tahun ini yaitu Fortune Desire, Year Of Prosperity, dan Shanghai 
Delight. Atau bisa mencoba Belgian Chocolate Minnie With Special Decor 
dari First Love Patisserie yang dibandrol hanya Rp 200.000,-.

Hari Valentine rasanya juga kurang lengkap apabila tidak dihabiskan 
bersama dengan orang-orang tercinta. Oleh karena itu, Seruput 
menghadirkan menu khusus dalam rangka merayakan hari kasih sayang 
ini, yaitu Nasi Goreng Cinta dan juga Kue Cubit Red Velvet. Sedangkan 
Pancious Pancake memberikan promo menarik bagi Anda yang ingin 
menghabiskan waktu bersama pasangan, keluarga, maupun teman dekat, 
dimana dengan pembelian 2 pasta, akan mendapatkan free Mini Cake. The 
Coffee Bean & Tea Leaf juga tidak mau ketinggalan dengan memberikan 
penawaran menarik buy 1 get 1 free drinks untuk segala jenis minuman. 
Semua penawaran-penawaran ini tentu saja bisa didapatkan pada hari 
Valentine di Summarecon Mal Serpong.

Nah, tunggu apa lagi? Mari rayakan romantisnya hari Valentine 
bersama pasangan dengan menikmati hidangan-hidangan lezat dan 
menggiurkan ini!
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taste the foodtaste the food

MUSIM HUJAN MEMANG PALING PAS JIKA 

DISUGUHI MAKANAN BERKUAH PEDAS YANG 

MAMPU MENGHANGATKAN BADAN.

 
Murah!

Apalagi diisi 
dengan pilihan 
lauk yang segar 
dan menggiurkan. 
Tidak usah bingung 

memilih, Anda bisa mecoba mampir 
dan mencicipi Steamboat House 
yang kini hadir di mal kesayangan 
Anda.

Setelah hadir di Mal Kelapa Gading, 
kemudian di Summarecon Mal 
Bekasi, kini Steamboat House hadir 
di Summarecon Mal Serpong, Food 
Temptation lantai 2.

Menu makanan di Steamboat 
House disajikan dalam tungku dan 
panci kecil dengan api dibawahnya, 
memberikan kesan yang unik dan 
segar. Hadir dengan memberikan 
pilihan dua jenis kuah, yaitu kuah 
kaldu ayam dan kuah tom yum. 
Kuah kaldu yang dihiasi sayur 
sawi sendok, sawi putih, wortel, 
jamur putih, daun brambang dan 

STEAMBOAT HOUSE:

soun serta Kuah Tom yum dengan 
sayur sawi putih, tofu, jamur 
kuping, dijamin mampu membuat 
para penikmatnya tergiur akan 
kelezatannya.

Dengan pilihan kuah kaldu ayam, 
kita dapat memilih menu mulai dari 
Steamboat Ayam, Steamboat Ayam 
Bakso, Steamboat Ayam Udang, 
Steamboat Sapi, Steamboat Udang, 
Steamboat Seafood, Steamboat 
Bakso atau Steamboat Atlantis 
yang terdiri atas ayam, sapi, udang, 
kakap, cumi, dan bakso.

Tidak kalah dengan dengan pilihan 
kuah Tom Yum, pengunjung dapat 
memilih menu seperti Tom Yum 
Ayam, Tom Yum Ayam Bakso, Tom 
Yum Ayam Udang, Tom Yum Sapi, 
Tom Yum Udang, Tom Yum Seafood, 
Tom Yum Bakso, dan juga Tom Yum 
Atlantis yang lengkap isinya, mulai 
dari ayam, sapi, udang, kakap, cumi 
dan bakso.

Bagi mereka yang mencintai sayur asin, Steamboat juga menghadirkan 
menu Kakap Kuah Sayur Asin dan Ayam Kuah Sayur Asin. Tentunya menu 
yang lezat tersebut dapat dinikmati dengan nasi putih. Setting-an menu 
tersebut diperuntukkan perorangan dan bisa juga untuk couple. 

Bagi mereka yang mencari makanan yang sehat dan bergizi serta pas 
di kantong, Steamboat House bisa menjadi pilihan yang cocok bagi 
Anda. Bagi keluarga yang ingin menikmati kebersamaan, pilihan menu 
di Steamboat House dapat menemani keluarga Anda dan menghadirkan 
suasana yang hangat. Silahkan datang dan mencoba, ya!

Sehat danSehat dan
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family info

Romantic Sunset 

AT SCIENTIA SQUARE PARK (SQP)

M
omen ini merupakan 
kesempatan yang sangat 
tepat bagi Anda yang 
ingin menunjukkan 

kasih sayang terhadap orang-
orang terdekat Anda. Cara untuk 
memperlihatkannya pun bisa 
berbeda-beda. Tamasya bersama 
pasangan ke tempat dengan 
suasana romantis dapat menjadi 
salah satu aktivitas yang dapat 
dilakukan bersama pasangan. 

Siapa yang tidak suka melihat 
pemandangan yang indah, apalagi 
sembari menghabiskan waktu 
bersama dengan orang tercinta. 

SUASANA ROMANTIS DI 

BULAN FEBRUARI SUDAH 

MULAI DIRASAKAN PADA 

BULAN FEBRUARI INI DENGAN 

DIRAYAKANNYA VALENTINE’S 

DAY PADA 14 FEBRUARI NANTI. 

Scientia Square Park (SQP) 
merupakan destinasi yang tepat 
bagi Anda yang mencari suasana 
romantis pada bulan penuh cinta 
ini. Tidak hanya pasangan, Anda 
juga bisa mengajak keluarga dan 
kerabat terdekat Anda untuk 
melakukan berbagai macam 
aktivitas, salah satunya adalah 
piknik dan kegiatan outdoor 
lainnya.

Namun, tahukah Anda bahwa 
Universe Amphitheater SQP 
merupakan salah satu spot yang 
paling tepat untuk melihat matahari 
terbenam? Sunset merupakan 
salah satu pemandangan yang 
paling indah di dunia. Di SQP, saat 
matahari mulai tenggelam dan 
langit berubah menjadi kemerahan, 

disitulah kita merasakan betapa indah suasana tersebut. Ditambah 
dengan hijaunya sawah yang terbentang dan sepoi angin yang semakin 
mendamaikan suasana hati. Tentunya akan lebih berkesan lagi apabila 
ditemani dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, dan juga 
pasangan. Tak lupa ditemani dengan minuman-minuman menyegarkan 
yang terdapat di Brewok’s Bar seperti Let’s Work Out dan Bloody Mary. 
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website www.ssqpark.com, 
facebook fanpage Scientia Square Park dan juga twitter dan instagram @
ssqpark.

Jadi tunggu apa lagi? Segera ajak pasangan Anda ke SQP dan jangan lupa 
untuk abadikan momen indah ini!
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Let's WorkOut 

MAKE QUALITY TIME,
WITH HEALTHY 
LIFESTYLE

canggih, cukup dengan baju 
olahraga dan sepatu olahraga 
Anda sudah dapat melakukan 
olah raga ini. Bagi Pasangan yang 
ingin menghabiskan quality time 
bersama, cobalah mancari jalur lari 
yang belum pernah  dilewati, dan 
nikmati momen lari ini untuk dapat 
berkomunikasi lebih dekat bersama 
pasangan.

KANO Jika Anda sudah bosan 
melakukan olahraga yang itu-itu 
saja, berarti saatnya untuk pindah 
ke olahraga yang satu ini. Berkano 
adalah salah satu jenis olahraga air 
yang dapat dilakukan dua orang. 
Berkano bisa menjadi olahraga 
alternatif yang romantis juga jika 
Anda cermat memilih tempat 
seperti danau dengan kicauan 
burung dan sambil memandang 
matahari terbenam. Anda juga 
bisa mengenang saat pertama 
kali bertemu dengan pasangan 
atau cerita-cerita manis masa lalu 
sambil mendayung perahu Anda.  

KESIBUKAN SEHARI-HARI SERING MEMBUAT KITA LUPA 
UNTUK MELUANGKAN WAKTU BAGI PASANGAN. 

YOGA Jenis olahraga yang 
satu ini sedang menjadi tren di 
Indonesia. Saat berlatih yoga, 
seringkali kita harus dibantu 
untuk melakukan posisi tertentu 
dengan sempurna. Jadi, tepat 
sekali jika Anda latihan yoga secara 
berpasangan. Sesi peregangan 
dengan mengkoneksi tubuh dan 
pikiran akan membantu Anda 
berdua untuk fokus satu sama 
lain sesudahnya, dan mampu 
melepaskan stress dari kesibukan 
sehari-hari Anda berdua.

BERSEPEDA Bersepeda 
merupakan kegiatan yang 
menantang sekaligus 
menyenangkan, terlebih jika 
dilakukan bersama pasangan. 
Olahraga yang sederhana ini 
sangat efektif untuk menurunkan 
berat badan dan menjaga tubuh 
agar tetap fit. Bersepeda dapat 
membakar kalori dan membentuk 
otot-otot kaki, terutama otot 

paha. Ajak pasangan untuk 
bersepeda bersama di acara car 
free day, atau bersepeda di setiap 
sore. Mulailah dari trek ringan 
dengan pemandangan yang tidak 
monoton sehingga kegiatan ini 
lebih berkesan. Untuk menambah 
keseruan gunakan sepeda tandem 
yang dapat anda kayuh bersama 
si dia.

TENIS DAN BULU 
TANGKIS Olahraga ini dapat 
membakar kalori cukup banyak loh. 
Jika Anda berdua sama-sama tipe 
orang yang aktif, maka olahraga ini 
merupakan merupakan cara terjitu 
untuk mengurangi berat badan dan 
mendapatkan bentuk tubuh ideal. 
Tenis dan bulu tangkis, menuntut 
Anda dan pasangan untuk berlari 
cepat, berhenti mendadak, 
meloncat, dan melakukan langkah 
lebar tanpa pernah kehilangan 
keseimbangan. Dan ini sangat 
efektif bagi Anda yang ingin 
segera mendapat bentuk tubuh 
ideal. Selain manfaat kesehatan, 
Anda dan pasangan bisa saling 
melawan untuk membuat olahraga 
ini menjadi permainan yang 
menyenangkan. 

Jika terlalu sering dilakukan, hal ini 
akan mengganggu keharmonisan 
hubungan Anda bersama pasangan. 
Sebuah penelitian membuktikan 
bahwa pasangan yang lebih sering 
meluangkan waktu bersama 
akan memiliki hubungan yang 
lebih harmonis. Banyak hal yang 
bisa dilakukan untuk menyiasati 
keterbatasan waktu dan komunikasi 
kita dengan pasangan. Salah 
satunya adalah dengan berolah 
raga bersama. Dengan berolahraga 
berdua, Anda menikmati saat-saat 
kebersamaan yang menyenangkan 
sehingga hubungan semakin erat 
sekaligus mendapat ‘bonus’ tubuh 
yang lebih sehat dan bugar. Berikut 
ini beberapa jenis olahraga yang 
dapat Anda coba lakukan bersama 
pasangan Anda.

JOGGING Olahraga 
murah yang biasanya dilakukan 
dipagi hari. Olahraga ini tidak 
membutuhkan peralatan yang 
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box office box office

MOVIES ON FEBRUARY 2016 MOVIES ON FEBRUARY 2016

Meskipun belum dirilis di 
Indonesia, film “A Copy of 
My Mind” yang disutradarai 

oleh Joko Anwar ini telah sukses 
terlebih dahulu di beberapa 
festival film di luar negeri seperti 
Venice, Toronto, dan yang terakhir 
di Busan, Korea Selatan. 

Film “A Copy of My Mind” ini 
bercerita tentang kisah asmara 
seorang pegawai salon yang 

diperankan oleh Tara Basro 
dengan penterjemah DVD bajakan 
yang diperankan oleh Chico 
Jericho. Selain kedua artis di 
atas, film yang diproduksi oleh CJ 
Entertainment ini juga dibintangi 
oleh Maera Panigoro, Paul Agusta, 
dan Ario Bayu. Meskipun telah 
premier di beberapa negara, 
namun film “A Copy of My Mind” 
ini baru akan diputar di Indonesia 
pada Februari 2016 ini.

Disutradarai oleh Tim 
Miller, sebuah mahakarya 
heroik bercampur komedi 

menjadikan Wade Wilson (Ryan 
Reynolds) sebagai Deadpool, 
sosok pahlawan yang sangat 
dinantikan aksi dan kegilaannya. 
Berawal dari sebuah eksperimen 
militer, seorang mantan anggota 
pasukan khusus X-Force, Wade 
Wilson, kemudian mendapatkan 
kemampuan bertarung dan 
regenerasi yang sangat cepat. 
Berbeda dengan pahlawan pada 
umumnya, Deadpool memiliki 
sebuah identitas dari kalmat 
“With great power, comes great 
irresponsibility” . Di bintangi oleh 
aktor dan aktris seperti Morena 
Baccarin, T.J. Miller, Gina Carano, 
Ed Skrein, film ini adalah sesuatu 
yang wajib disaksikan.

Pride and Prejudice and Zombies

The Choice

Diawali dari sebuah wabah hitam, 
dalam hitungan minggu orang-
orang mulai mati dan bangkit 
kembali untuk memburu daging 
manusia. Kini manusia yang 
tersisa hanya punya satu cara 
untuk bertahan hidup; mereka 
harus melawan para zombie. 
Elizabeth Benneth (Lily James) 
seorang wanita yang ahli beladiri 
berhadapan dengan sosok Mr. 
Darcy (Sam Riley) yang kaya dan 

Travis Shaw (Benjamin Walker) dan Gabby 
Holland (Teresa Palmer) pertama kali bertemu 
sebagai tetangga di sebuah pesisir kota kecil. 
Meskipun latar belakang keduanya sangat 
berbeda, mereka akhirnya jatuh cinta. Namun 
kisah mereka sulit untuk menjadi bahagia 
karena Teresa memiliki kekasih Dr. Ryan 
McCarthy (Tom Welling). 

Travis dan Gabby menjalani kisah panjang 
hingga akhirnya diuji oleh sebuah peristiwa 
yang akan menentukan kehidupan mereka. 
Disutradarai oleh Ross Katz dan diproduksi oleh 
Entertainment One, Februari Anda akan dihiasi 
oleh romansa dan cinta karena The Choice 
akan menjadi tontonan yang tepat bagi  
para pasangan.

sombong. Keduanya kini harus 
mengesampingkan perbedaan dan 
bersama-sama membasmi wabah 
zombie agar bisa tetap hidup. 

Ditulis dan disutradarai oleh 
Burr Steers dan diproduksi oleh 
Entertainment One, “Pride and 
Prejudice and Zombies” telah 
dikemas dengan sangat baik untuk 
menghadirkan aksi, romansa, dan 
horor. 
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LEICESTER CITY:

FENOMENA TERBARU 
LIGA INGGRIS

splash blashbook store

London Love Story

FIND OUT AT GRAMEDIA/1F-01/SUMMARECON MAL SERPONG/PHONE: 021 - 5464699/5464877

Hujan

Hujan, cinta, melupakan, perpisahan, hujan. Seutas benang 
merah yang dapat menggambarkan novel romansa karya 
Tere Liye berjudul Hujan. Tidak hanya berunsur cinta, novel 
ini juga dipenuhi misteri, ilmiah, dan sekilas campuran sci-
fi 

Berkisah seorang gadis yang menjadi yatim piatu karena 
bencana alam yang menimpa, Lail harus menghadapi 
kisah hidup yang berat dan harus bersikap tegar. Hujan 
juga menceritakan kepada pembaca, indahnya jatuh 
cinta dan rasa rindu bertemu kekasih. Tere Liye berhasil 
mengembangkan elemen kejutan kepada pembacanya 
karena selalu memasukkan mereka ke dalam dunianya.

Sebuah novel penuh asmara dan romansa yang dituangkan 
oleh Tisa TS berkisah tentang gadis ceria bernama Caramel, 
mahasiswi salah satu universitas di London yang bekerja paruh 
waktu di kedai pizza. Keberadaan gadis cantik di ibukota  
Inggris ini beralasan untuk menghindari masa lampau yang 
menyakiti hatinya.

Di tempat yang bersamaan, Dave, mahasiswa Indonesia yang 
juga berkuliah di London, menyelamatkan seorang gadis 
bernama Adelle yang suatu ketika hampir bunuh diri dengan 
melompat dari jembatan. Hingga pada akhirnya Adelle jatuh 
cinta kepada Dave, meskipun Dave telah memiliki Caramel di 
hatinya yang sudah Dave sakiti di masa lampau.

Tak selesai sampai disitu, kisah cinta mereka pun diisi 
dengan kehadiran Bima, mahasiswa Indonesia yang berusaha 
mendapatkan cinta Caramel, meskipun Caramel memberikan 
kebimbangan kepada Bima.

Sebuah fenomena terjadi di Liga terbaik di dunia yakni liga 
inggris, Leicester City tim kuda hitam yang paling mengejutkan 
dikancah Liga Inggris musim ini. Menempati posisi puncak 
klasemen dengan raihan angka 53 Poin mengalahkan klub - 
klub besar dibawahnya seperti Manchester United, Manchester 
City, Chelsea, Arsenal dan Liverpool. 

Keberhasilan ini tidak lepas dari sang pelatih, Claudio Ranieri, 
yang masuk menggantikan Nigel Pearson. Dilain pihak 
juga terdapat Striker andalan mereka Jamie Vardy, ia sudah 
melesatkan 18 Gol yang menjadikannya topskor sementara 
Liga Inggrs. Liga Inggris musim ini memiliki daya saing yang 
sungguh ketat. Mampukah Leichester City menjuarai Liga 
Inggris musim 2015/2016?

Sepakbola, sejujurnya tidak jauh dari hal keindahan mengolah si kulit bundar dan membuat gol 
yang spektakuler. Namun sepakbola juga bisa menjadi sebuah industri kreatif lainnya seperti 
industri perfilman. Sebagai contoh seperti film “Class of 92” dari para mantan penggawa 
Manchester United di era 90-an seperti Giggs, Beckham, Scholes, Gary & Phil Neville serta 
Nicky Butt. Kemudian “Ronaldo” sebuah film biografi milik Cristiano Ronaldo yang diluncurkan 
November tahun lalu. Lain dari 2 contoh sebelumnya, film bertema sepakbola seperti “Goal I, II 
& III” bahkan film Fans Fanatik Sepakbola seperti “Green Street Hooligans” pun sangat menarik 
untuk disaksikan. Foodball is not just a game.

PARADE FILM
SEPAKBOLA TERBAIK
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close up

R
izky Febian atau yang 
kerap disapa Iky ini 
adalah salah satu 
pendatang baru dalam 
dunia tarik suara. 

Tidak seperti ayahnya yaitu Sule, 
Iky lebih memilih untuk menjadi 
penyanyi dibandingkan mengikuti 
jejak ayahnya sebagai seorang 
komedian. Single terbarunya 
yang berjudul “Kesempurnaan 
Cinta” berhasil menarik hati para 
penikmat musik Indonesia dan juga 
meroketkan kariernya sebagai salah 
satu penyanyi baru di Indonesia.

Banyak yang berkata bahwa 
kepopuleran Iky melonjak karena 
adanya dorongan dari keluarganya, 
terutama ayahnya. Penyanyi yang 
lahir di Bandung, 25 Februari 
1998 ini pada awalnya hanya 
sering muncul di layar kaca 
bersama ayahnya hingga pada 
akhirnya Iky memutuskan untuk 
membangun kariernya sendiri 
sebagai seorang penyanyi. Dimulai 
dari singlenya pada tahun 2011 
berjudul “Papa Telepon” dimana ia 
berduet bersama Sule dan dilanjuti 
dengan “Smile U Don’t Cry” yang 
merupakan remix bersama 3 
Djanggo. Single selanjutnya yang ia 
bawakan sendiri berjudul “Terbaik 
Untukmu”. Untuk “Kesempurnaan 
Cinta”, Iky mengaku terinspirasi 
dari kisah cinta kedua orang tuanya 
yang masih langgeng hingga saat 

ini. Orang tuanya dianggap sebagai role model-nya dalam percintaan. 
Namun, penyanyi berumur 17 tahun ini mengaku masih belum memiliki 
pacar untuk sekarang karena masih ingin fokus terhadap kariernya di 
bidang musik.

Dibalik kesuksesan single tersebut, ternyata sang ayah memiliki 
peran yang sangat penting. Dulu saat singlenya belum diketahui oleh 
masyarakat, Iky sedang asik memainkan lagunya dan sang ayah kebetulan 
lewat serta merasa penasaran terhadap lagu yang terus-menerus 
dinyanyikan oleh anaknya tersebut. Iky mengaku bahwa lagu tersebut 
adalah ciptaannya dan Sule membawa rekaman lagu tersebut ke salah 
satu produser musik pada salah satu stasiun TV hingga akhirnya lagu 
tersebut dirilis sebagai salah satu single Iky pada tahun 2015.

“Kesempurnaan cinta itu menurut Iky ada di Papa dan Mama. Saling 
melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain.” -Rizky Febian-

RIZKY FEBIAN

“KESEMPURNAAN
CINTA”
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on stageon stage

SMSBLAST Magazine JANUARI 201642

Mulai dari aksi mereka di atas 
panggung hingga kehidupan 
sehari-sehari. Mereka berdua selalu 
terlihat akrab dalam berbagi dan 
mengerti satu sama lainnya. Duo 
akustik Endah N Rhesa juga cukup 
dikenal sebagai pasangan yang 
memiliki tingkat kreativitas tinggi 
dalam berbagai hal, khususnya 
di bidang musik. Banyak sekali 
moment spesial yang telah 
dilewati Endah n Rhesa pada saat 
manggung.

MANGGUNG PALING 
TAK TERLUPAKAN?

Oh, pas kami ke Australia yaa. 
Kami tampil di Darwin Festival. Di 
sana kami mendapatkan banyak 
pengalaman luar biasa. Kemudian 
kami juga melakukan kolaborasi 
sama band Bali namanya Dialog 
Dini Hari yang nanti akan kami rilis 
di tahun 2016, itu juga satu bentuk 
kolaborasi yang sangat berkesan 
buat kami, dan kami baru menang 
best voc disalah satu majalah anak 
muda” ungkap Endah yang ditemui 
disela-sela malam pergantian tahun 
di Salsa Food City, Summarecon 
Mal Serpong.

Setiap tahunnya Endah n Rhesa 
akan selalu membuat kreativitas. 
Baik itu melalui single, album 
ataupun kolaborasi. Endah n Rhesa 
menumpahkan rasa cintanya 
melalui musik. Menurut mereka, 
sangat menyenangkan bisa bekerja 
bersama orang tersayang. “Kami 
sudah paham watak masing-
masing, jadi ada kalanya aku yang 
ngalah dan sebaliknya. Hehe ya 
sayang ya?.” canda Endah  
kepada Rhesa

BAGAIMANA SIH 
PERASAAN KALIAN 
SETELAH MANGGUNG 
DI SUMMARECON MAL 
SERPONG?

“Ketika kami manggung disini dan 
dapet panggung di Salsa, tempat 
terbuka, terus panggungnya juga gak 
tinggi dan cukup besar. Jadi sama 
musik yang tampilkan itu sesuai, jadi 
kejelian dari pihak penyelenggara 
menurut aku sangat baik, untuk 
menangkap bagaimana kami Endah 
n Rhesa ditempatkan di panggung 
yang pas. Soundnya enak banget, 
kami sound cek sendiri, dan untuk 
event-event yang diadakan di SMS.”

MUSIK DAN CINTA ALA 
ENDAH N RHESA
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OST. I Am Hope

Anak Muda Berbakat yang masuk nominasi 
Grammy Awards 2016

MUSIC

Joey Alexander
Salah satu musisi Jazz muda yakni Joey Alexander menjadi satu 

satunya warga Asia Tenggara khususnya Indonesia yang masuk 

nominasi Grammy Awards 2016. Anak muda yang baru berusia 12 

tahun ini masuk dalam 2 kategori nominasi yakni 'Best Improvised 

Jazz Solo' dan 'Best Jazz Instrumental Album'. Hal ini juga 

menjadikannya musisi Indonesia pertama yang sukses masuk ke 

nominasi Grammy Awards. 

Sedikit mengenal lebih jauh, Joey yang namanya sudah dikenal 

oleh kalangan musisi Jazz dunia berkat talentanya yang luar biasa. 

Ia pernah diundang untuk tampil di gala yang dipersembahkan 

untuk menghormati mantan Presiden AS Bill Clinton di New York, 

Amerika Serikat. Proud of you!

I Am Hope sebuah film layar lebar yang mengisahkan 

tentang penderita penyakit kanker yang berjuang untuk 

kesembuhannya. Film ini menggaet sejumlah musisi 

ternama, diantaranya: RAN, Yura Yunita, Alexa, Ario Bayu 

dan lainnya. RAN menyanyikan lagu “Nyanyian Harapan” 

dimana yang menarik dari lagu ini mereka bertiga 

mengajak sejumlah anak penderita kanker untuk ikut 

serta dalam produksi lagu tersebut.

Yura Yunita yang menyanyikan lagu daur ulang berjudul 

“Kasih Jangan Kau Pergi” yang dipopulerkan oleh band 

Bunga dimana lagu ini sangat sakral dan populer di era 

90-an. Untuk Alexa band ini akan menyanyikan lagu 

terbaru mereka di albumnya yang memang dikhususkan 

untuk para penderita kanker yakni “Sekali Lagi”. 

Sedangkan Ario Bayu aktor yang sejatinya memang 

bukan penyanyi turut menyumbangkan suaranya untuk 

mengisi soundtrack dari film I Am Hope ini. Wow! 
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Bagi Anda generasi 90-an pasti 
sudah tidak asing dengan Tamiya. 
Kemunculannya berawal dari film 
Dash! Yonkuro pada tahun 1980-
an, tokoh kartun asal Jepang yang 
memiliki mobil Tamiya super cepat. 
Film ini berhasil menarik minat 
anak-anak di Jepang, Filipina, 
Malaysia, Indonesia, Taiwan, 
Hongkong, Italia, dan Amerika 
Serikat pada sosok mobil Tamiya.

Meski tergolong mainan anak-anak, 
mobil produksi Tamiya Inc., yang 
didirikan oleh Yoshio Tamiya di 
Shizuoka, Jepang pada tahun 1946 
ini justru didominasi oleh kalangan 
remaja dan pria dewasa. Mereka 
pun tidak segan merogoh kocek 
yang dalam untuk menyalurkan 
hobinya. Berawal dari sekadar hobi 
dan suka membuat arena-arena 
untuk racing di beberapa tempat, 
Rudyanto Kuswandi menjadi 
penggagas terbentuknya Komunitas 
Mini 4WD di Surabaya. 

Kini, komunitas-komunitas Tamiya tersebar di kota-kota seluruh Indonesia. 
Mereka rutin mengadakan pertemuan, dengan agenda latihan racing 
bersama, sharing setting-an mobil, berbagi pengalaman mengikuti 
kejuaraan Tamiya, dan berbagi tips supaya mobil Tamiya kesayangannya 
dapat melesat kencang.

Berbagai perlombaan Tamiya juga diadakan guna mempersatukan dan 
mempererat persaudaraan antar komunitas Tamiya. Seperti lomba balap 
mobil Tamiya mini 4WD yang diadakan dalam rangka Grand Opening 
Graha Tamiya di U-60 Scientia Garden, Gading Serpong, tepat di seberang 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN), pada hari Minggu (24/1). 
Sebanyak 135 racer dari berbagai kota di Indonesia dan negara tetangga, 
seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, ikut meramaikan lomba balap ini.

Rudyanto Kuswandi selaku Principal Indonesia Cup menjelaskan dengan 
adanya gedung Graha Tamiya ini diharapkan dapat mempersatukan 
seluruh pemain Tamiya yang ada di Indonesia. Serta dapat mengikuti 
setiap event lomba yang diadakan, yaitu Graha Tamiya sebagai kiblat para 
pemain mobil balap mini 4WD di Indonesia.

Gimana, berani uji mobil Tamiya? Yuk, cobain lintasan di Graha Tamiya 
Serpong!

TAMIYA 
KEMBALI 
BERAKSI
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7 DESTINASI
FOTO PRE-WEDDING
DI DUNIA

PANTAI TANJUNG 
BIRA, BULUKUMBA-
SULAWESI SELATAN

Salah satu pantai cantik nan 
eksotis yang dimiliki Indonesia ini 
dapat ditempuh sekitar 4-5 jam 
dari pusat kota Makassar. Jika 
dilihat dari atas, air laut di pantai 
Tanjung Bira ini bewarna degradasi 
biru-hijau-putih dan pastinya akan 
membuat Anda terkagum-kagum 
akan keindahannya. Bahkan jika 
kita mengambil foto dari tepi 
Tanjung Bira ini, gradasi warna 
tersebut akan nampak dalam 
hasil foto Anda. Tidak heran jika 
tempat ini dijadikan salah satu 
destinasi favorit bagi pasangan 
yang ingin berbulan madu maupun 
yang ingin mengabadikan momen 
preweddingnya.

WANAKA, NEW 
ZEALAND 

Salah satu destinasi terbaik di New 
Zealand. Satu tempat dimana kita 
jatuh cinta terhadap ciptaan Tuhan, 
termasuk pasangan Anda. Indahnya 
bukit-bukit, putih awan halus, dan 
birunya lautan, seakan-akan lukisan 
dalam pelupuk mata jiwa.

TAMAN UJUNG 
SUKSADA, 
KARANGASEM – BALI 

Taman ini sering juga disebut 
sebagai taman kerajaan atau Taman 
Ujung Suksada. Ditempat ini Anda 
akan disuguhi view yang sangat 
indah dengan penggabungan 
arsitektur kerajaan Belanda, Arab, 
dan Bali. Di taman ini, Anda juga 
akan menemukan kolam yang 
sangat luas seperti kolam yang 
ada di sebuah taman kerajaan. Jika 
ingin berfoto di kolam tersebut, 
disediakan perahu tradisional 
Bali yang dapat disewa. Taman 
ini konon dibangun pada jaman 
Belanda atas perintah salah satu 
Raja Karangasem sebagai hadiah 
untuk sang permaisurinya. Taman 
Ujung terletak sekitar 10 menit dari 
pusat kota Amlapura, Kabupaten 
Karangsem, atau dua jam 
perjalanan dari kota  Denpasar. 

Kisah cinta yang terikat satu ikatan, akan sangat indah untuk di abadikan 
melalui foto. Kumpulan foto kian menghangatkan dan menghadirkan ruang 
nostalgia yang tak terlupakan. Oleh karena itu, SMSBlast menghadirkan 
kepada Anda, 7 Destinasi Foto Pre-Wedding terbaik di dunia!
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KAMCHATKA , RUSIA

Di Rusia juga memiliki lokasi pre-
wedding yang tak kalah indah 
dengan negara lainnya. Dengan 
hijau rerumputan dan putih salju 
di atas gunung. Satu mahakarya 
dari alam, dilintasi jembatan 
yang menjadi highlight yang 
indah, menjadikannya spot yang 
dipilih untuk foto Pre-Wedding. 
Pemandangan seperti ini seolah-
olah sebagai bentuk nyata dari 
negeri dongeng.

RAJA AMPAT 

Berlayarlah kedua kasih, merajut 
asmara di atas kapal, melintasi 
jajaran empat pulau, hingga 
matahari mengecup akhir. Bagi 
Anda pengindah lautan, tidak ada 
perjalanan dan foto Pre-Wedding 
yang lebih sempurna dari Raja 
Ampat. Warna laut tosca di kala 
siang dan langit jingga di kala 
malam, menjanjikan Anda setitik 
nikmat surgawi di dunia. 

MALUKU

Kembali ke bumi pertiwi, Pantai 
Ora menjadi sajian alam yang 
menjadikannya surga tersembunyi. 
Tempat dimana kedua mempelai 
tidak hanya dapat mengabadikan 
foto Pre-Wedding, namun juga 
senantiasa mengagumi ciptaanNya 
bak terumbu karang dan liku-liku 
kayu yang tertanam menghadang 
semilir ombak manis di atas pasir 
putih. Love comes from nature..

DUBAI

Kisah 1001 malam versi Emirates, 
menggambarkan sisi lain dari 
sebuah foto Pre-Wedding. Di 
bawah naungan bulan sabit, 
berhias horizon jingga, berpijak 
kedua kasih di atas butir pasir, 
berdansa hingga semua ciptaanNya 
tertidur. Dongeng dalam sebuah 
foto Pre-Wedding yang sempurna 
untuk dituangkan oleh kedua 
mempelai.
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EOS  5DsR

T-Mobile mengeluarkan 
Smartphone Windows 10 
pertamanya

Akhir - akhir ini dunia teknologi virtual semakin maju 

dengan berbagai brand ternama mulai berbondong-

bondong mengeluarkan produk keluaran terbaru 

yang bersifat VR atau Virtual Reality. Kini Samsung 

mengeluarkan perangkat hiburan Virtual Reality 

mereka dengan nama Samsung Gear VR yang bekerja 

sama dengan pakar virtual reality yakni Oculus sebagai 

pengembang software dari Gear VR itu sendiri. Saat ini 

perangkat Samsung Gear VR sudah dijual di Indonesia 

dengan kisaran harga sebesar IDR 1,5 Juta dan akan 

disebarkan ke seluruh pasar Indonesia pada akhir 

bulan Februari 2016.

Untuk spesifikasi perangkat ini memiliki lensa optik 

96º segi penglihatan, sensor berupa Accelerator, 

Gyrometer, Magnetic, Proximit, kemudian terdapat 

tombol Touch Pad, Back Button & Volume Key. Untuk 

koneksi bisa menggunakan microUSB 1.1 yang 

digunakan untuk Galaxy Note 4. Samsung Gear VR 

hanya berfungsi maksimal dengan platform Galaxy 

Note 5 dan Galaxy S6. Coool!

“Berseluncur dalam 

dunia virtual”

Samsung Gear VR: 

Dalam waktu dekat ini produsen 

smartphone ternama dari 

Jerman yakni T-Mobile akan 

bersiap meluncurkan salah satu 

Smartphone terbarunya dengan 

Operating System Windows 10 

pertamanya yaitu Alcatel One 

Touch Fierce XL. Mengingat 

sebelumnya sudah terdapat 

info bahwa perangkat ini akan 

diluncurkan pada acara CES 2016. 

Perangkat ini sudah siap direlease 

Februari 2016 dengan kisaran 

harga sebesar $139.

Untuk spesifikasi, perangkat 

smartphone ini memiliki layar 

ukuran ukuran 5.5 inch dengan 

resolusi 720x1280 pixel dan 

267ppi, Smartphone ini ditunjang 

prosesor quad-core 1.1 GHz 

Qualcomm Snapdragon 210 

dengan 2GB RAM, beroperasi 

dengan Windows 10, LTE, 

penyimpanan internal 16GB, dan 

baterai kapasitas 2500 mAh.
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KENALI KARAKTERMU 
MELALUI ZODIAC

PISCES adalah orang yang mudah bergaul yang punya keseimbangan 
antara kehendak pribadi dan melayani orang lain. Orang yang berzodiak 
pisces memiliki ambisi, melankolis dan suka mengkhayal. 

ARIES dikenal dengan kecerobohannya, nakal, ambisius dan kompetitif. 
Aries memiliki sifat agresif, energik, impulsif, berjiwa pemimpin, tidak 
sabaran, egois, cepat emosi.

TAURUS yang digambarkan dengan seekor banteng adalah orang-
orang yang hangat dan mempunyai kemauan keras dan cukup kreatif 
untuk mengambil keputusan. Orang taurus dikenal sebagai sosok yang 
baik dan murah hati dengan teman. 

GEMINI dikenal memiliki kepribadian ganda dan kemampuan untuk 

merubah suasana hati dari waktu 
ke waktu. Para Zodiak Gemini 
merupakan simbol kecerdasan 
dan memiliki banyak akal serta 
spontanitasnya dan sangat peka.

CANCER merupakan pribadi 
yang penuh emosi dan sensitif. 
Cancer memiliki Sifat Suasana hati 
tidak menentu, sentimentil, setia, 
penuh perhatian, sulit memaafkan 
dan daya ingat yang kuat. 

VIRGO merupakan penganalisa 
dan pengurus organisasi yang 
Andal. Sikapnya penuh emosi, 
namun terkadang baik walau 
sensitif.

SCORPIO merupakan orang yang giat, emosional dan posesif. Mereka 
suka bekerja keras dan perfeksionis. mereka selalu melihat hidup dari sisi 
pahitnya saja. Scorpio dapat menjadi orang yang setia, namun juga musuh 
yang berbahaya. 

CAPRICORN itu sangat teguh, kambing jantan yang selalu 
mempunyai keinginan untuk mencapai dan mengusahakan segala 
sesuatunya. Pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. 

AQUARIUS memiliki sifat progresif, inovatif dan penuh gagasan. 
Individu ini sangat progresif dalam cara berpikir, cenderung individualistik 
dan enggan mengikuti keramaian yang ada disekitarnya.

LEO merupakan anggota kerajaan segala zodiak. Mereka bermartabat 
tinggi dan sangat dramatis, mereka sangat gagah dan penuh warna, 
dermawan dan suka menjadi pusat perhatian orang lain. 

LIBRA mempunyai sosok yang sangat menawan, sulit ditebak, dan 
memiliki inteligensi yang tinggi. mereka dapat bekerja sama dan adil, 
namun penuh kebimbangan dan selalu mencari ketenangan batin. 

SAGITARIUS memiliki sifat petualang, pandai, suka kebebasan, 
mandiri, pandai berdiplomasi, berpandangan luas. Sagitarius tidak suka 
komitmen, mereka takut terikat dan kehilangan kebebasannya.
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QUIZ

you’ve got message

IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN 
FREE VOUCHER BELANJA!!!!

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

Hai Raisa, salam sejahtera juga. Semoga Anda 
selalu dalam keadaan sehat ya. Anyway, thank you 
so much for coming.. Senang sekali mendengarnya 
Anda merasa terhibur dengan rangkaian acara 
yang SMS sajikan. Sebelumnya kami ingin berterima 
kasih atas masukannya yang sangat menarik, nanti 
akan kami sampaikan ke pihak management ya. 
House of Trap memang sebuah wahana permainan 
yang mengasah otak dan kerja sama tim. Yuk 
cobain lagi main di wahana The Dakota, gak kalah 
seru dengan Black Romance lho. Yuk pecahkan 
misterinya hanya di House of Trap, Summarecon 
Mal Serpong.

Salam hangat,
Redaksi 

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

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

get online

Whats on Social Media?
@SMS_Serpong

Summarecon Mal Serpong (SMS)

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

BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI: 
1. Sebutkan ciri khas utama dari jam tangan Daniel 

Wellington!
2. Sebutkan 3 must have items yang dibahas di rubrik Fashion 

Review!
3. Sebutkan judul film yang dibintangi oleh Chico Jericho dan 

Tara Basro!
4. Sebutkan destinasi foto Pre-Wedding yang dibangun pada 

jaman Belanda dan merupakan hadiah dari seorang raja 
untuk permaisurinya!

SUBJEK: SMS BLAST XXXVII - LOVE IS ALL AROUND

1. Doris T, 0811 7894 xxxx
2. Himawan Adi, 00859 4545 xxxx
3. Sutiono Gunadi, 0819 3297 xxxx

Tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis 
SMS Blast Edisi XXXVI, Januari 2016:

@SonyMusicID : #SonyBuzz Penampilan @rafaell_16 di @SMS_Serpong hari Minggu kemarin, 
keren banget ya 
@yayah_SB : Gk nyangka banget bisa liat coco langsung tatap muka, pegang tangan,nyanyi 
bareng d @SMS_Serpong @rafaell_16 
@RAFLATAHUGS : Makasih yaa ud dtg ke @SMS_Serpong.... See u next time #hugs cc @
rafaell_16 
@diana_erlinda : @rafaell_16 @sms_serpong 7 lagu min ya pasti keren. ^^ 
@ubeydasy : Live music @SMS_Serpong every tuesday night 
@adhiestazhersy : @SMS_Serpong @windywsr alhamdulillah, terimakasih mimin 

INBOX Ahmad Ansori
Cocok banget mall sms.. the best terus yah 
Daryanto Bajoel Kesupen
Cocok banget buat keluarga dan remaja 
untuk jalan jalan, selain tempat ny 
strategis, apa yang kita cari semua ny 
lengkap + terjangkau, music Live ny juga 
gak kalah seru 
HasRat Zg
Selamat pagi SMS Serpong, kereen 
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Dear Redaksi SMSBlast, Salam sejahtera semuanya.. Saya Raisa di Bintaro. 

Sebenernya sih kirim email ini hanya untuk memberikan komen aja tentang 

acara house of trap di SMS. Kemarin sempet main sama 5 orang temen, 

saya main Black Romance. Satu kata buat house of trap di SMS: AWESOME! 

Kenapa? Karena segala misteri dan clue yang diberikan itu nyampe dan 

emang meaningless banget. Udah gitu kalo kita gagal memecahkan misteri 

atau clue nya, jadi ketagihan mau main lagi. Hehehe. Saran aja sih, harusnya 

bagi peserta atau pemain yang berhasil lolos dapet hadiah gitu.. Jadi 

semakin semangat mainnya. Oke gitu aja. Thanks ya.. 

Raisa - Bintaro

Davinci Tour
suka berkunjung ke mall ini, makan di outdoor 
msh terjangkau... 
Heru Putra Bento
Numpang eksis di SMS Serpong 
Nimazz Anik Trianii
Tahun baru di Summarecon Mal Serpong
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  Trending Hashtag 
#kamitidaktakut #cumadegdegan

society

F
enomena hashtag telah 

menciptakan trend sosial 

instan yang menyebarkan 

pesan viral. Sebuah 

fenomena dimana banyak orang 

membicarakan tentang suatu hal 

yang sama, khususnya di dunia 

online. mulai dari membahas topik 

seputar politik, budaya, berita 

hingga personality. Mengingat 

bahwa hashtag kini telah menyebar 

dan sering terlihat di jejaring 

sosial seperti facebook, twitter, 

instagram dan lainnya. Maka tidak 

mengherankan pula bahwa hashtag 

kian booming. Terutama hashtag 

membuat pencarian orang lebih 

mudah dan lebih cepat karena 

topik disusun berdasarkan kategori.

Beberapa waktu yang lalu, sempat 

sangat heboh dengan hashtag #kamitidaktakut dan #cumadegdegan. Hashtag ini awalnya sebagai tanda 

rasa berdukanya terhadap kejadian aksi teror di Jakarta. Namun disisi lain 

hashtag tersebut sering dijadikan lelucon atau plesetan-plesetan yang 

sangat cocok dengan hashtag #kamitidaktakut dan #cumadegdegan 

beberapa contohnya seperti “orderan dari onlineshop dateng, di 

saat suami lagi dirumah?? #kamitidaktakut #cumadegdegan”, “saat 

muncul jerawat di jidat #kamitidaktakut”, “ketemu mantan di tikungan 

#kamitidaktakut #cumadegdegan” dan masih banyak lagi lelucon atau 

plesetan yang mengusung hashtag #kamitidaktakut #cumadegdegan. 

Pengguna online pun merasakan manfaat dengan cepat menemukan 

topik dan percakapan yang mereka cari sehingga disitu mereka bisa 

memperoleh informasi. Saat ini banyak orang menggunakan hashtags 

untuk berbagi dan mendapatkan informasi dalam berbagai jaringan 

media sosial. Hashtags umumnya berguna dalam menghasilkan lead atau 

mendapatkan pelanggan setia.
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ES TELER 77
• Fast Food Promo
• NOMAT 1 Rp. 22.000,- ( Roti / Pisang 

Bakar Dobel Cokelat + Flavour Drink / 
Air mineral / Teh Manis / Kopi )

• NOMAT 2 Rp. 25.000,- ( Nasi Goreng 
+Flavour Drink / Air mineral / Teh 
Manis ) 

• NOMAT 3 Rp. 25.000,- ( Soto Ayam 
+ Flavour Drink / Air mineral / Teh 
Manis )

• NOMAT 4 Rp. 25.000,- ( Ayam Goreng 
Kremes / Penyet / Cabe Ijo + Flavour 
Drink / Air mineral / Teh Manis )

• Berlaku untuk Take Away
• Valid until 29 February 2016

SWAN JEWELLERY
• Let's Shop in Hong Kong
• Shop and Win Free Holiday to Hong 

Kong and Get Other Prizes : iPhone 
6, Longchamp Le Plinge Neo, LED TV 
& Microwave

• Lucky Angpao Promo
• Dapatkan Spesial promo Lucky 

Angpao berupa potongan tunai s/d 
Rp10.000.000

• Valid until 29 February 2016

SHAGA
• Happy Chinese New Year Promo
• Get Special Discount and Lucky 

Angpao
• Valid until 29 February 2016
• AVENUE
• Valentine Promo
• Get Free Exclusive Cosmetic Pouch
• Valid 29 February 2016

JOUEL BY BLING
• Discount 20% for New Arrival
• Further Reduction up to 80% Starts 

from Rp 5.000,- (while stock lasts)
• Valid 28 February 2016

OPTIK TUNGGAL
• February Promo
• Manfaatkan Momen Kasih Sayang. 

Dapatkan Disc 20% untuk Frame dan 
Lensa

• Valid 29 February 2016

THAI ALLEY
• Valentine Cashback
• Treat Your Other Half!
• Get 50% Cashback
• Valid 28 February 2016

WOOD
• February Promo
• Save IDR 100.000 for Every Purchase 

of Denim Pants!
• Valid 29 February 2016

OKE SHOP
• February Promo. Interesting Offers 

only this month!
• Valid 29 February 2016

PAZIA
• Happy Luck Deal Promo
• Get Extra Cash Back up to IDR 

3.850.000
• Get iPhone 6 starts from IDR 

9.959.000
• Valid 29 February 2016

HER GLAM NAIL BOUTIQUE
• Member Promo
• Get 15% OFF for All Treatments Every 

Day by Joining Our Member
• No Minimum Purchase

PROMO TENANT SUMMARECON MAL SERPONG PERIODE FEBRUARI 2016
promo
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DYNAMIC
• Disc 40% untuk kue basah,  

mulai pukul 18.00 WIB
• Disc 30% utnuk selected items  

mulai pukul 20.00 WIB

SOLARIA
• Tukar point Telkomsel dengan Rp. 

25.000 voucher makan
• Pembelian 1 frozen cappucino + teh 

tarik + french fries hanya Rp. 38.000

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF
• Disc up to 50% with credit card Mega
• Disc 50% with T-cash tap  

every Monday
• Disc 10% with T-cash tap everyday 

(kecuali hari Senin)

OLIVE HOUSE
• Disc 45% Wagyu Sirloin
• Disc 45% Wagyu Rib Eye
• Disc 10% Oxtail Soup
• Beer Bintang buy 2 get 1

DANTE COFFEE
• Cocoa mix promo buy 2 get 1

CHICKEN VILLAGE
• Promo beer bintang buy 2 get 1

STARBUCKS COFFEE
• Line promo seharga Rp. 25.000   

(all payment)
• Disc 59% untuk semua minuman 

Starbucks menggunakan  
Credit Card BCA

PROMO TENANT

PROMO TENANT

1

2

PERIODE FEBRUARI 2016

PERIODE FEBRUARI 2016

SUNNY SIDE UP
• Pembayaran debit CIMB Niaga gratis 

Ramen mie jelly
• Breakfast 12.00 WIB free hot black 

coffee/hot tea

FISH & CO
• ANZ Bogo every Monday
• Min. Transaksi Rp. 150.000 after disc 

& 15% food only (everyday mas Rp.  
2.000.000)

THE PEOPLE’S CAFE
• CC CIMB Niaga disc 15%, min 

transaksi Rp. 100.000
• Student card disc 15%, food only

HONG TANG
• Promo CIMB Niaga disc 20% setiap 

pembelanjaan minimal Rp. 100.000

JAVA VILLAGE
• Beli gado-gado free lemon grass 

(khusus weekday, 10.00 - 16.00 WIB)

BLACK CANYON COFFEE
• Pakson card disc 10%
• Bank BRI disc 20% minimal 

pembelanjaan Rp. 200.000

EXCELSO
• BNI disc 20%
• BRI disc 30%
• Member card disc 15% 

J.CO
• Promo Bank Permata 2 lusin Rp. 

105.000, berlaku hari Senin dan 
Selasa

• Promo OCBC 1 lusin hanya Rp. 
50.000 berlaku hari Sabtu dan Minggu

• 9.  Old Town White Coffee
• ANZ disc 10% minimal Rp. 150.000
• ANZ day buy 1 get 1, (khusus hari 

Selasa)
• Free kalender minimal pembelanjaan 

Rp. 300.000 (selama persediaan 
masih ada)
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Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008 
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Bank Mega (GF-ATM Center 02)
ATM BII (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15)
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
Cellebritz (GF-06) – 5474659
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501
Circuz Town (GF-37) – 70633636

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

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
Samsonite (GF-25) – 54205992
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF-33) – 98299328/ 
5465355
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF-230) – 29310633
Watsons (GF-226 & 225) - 5465548

directory
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ATM CIMB NIAGA (ATM Center 01)
ATM Bank BJB (ATM Center 02)
ATM OCBC NISP (ATM Center 03)
ATM BRI (ATM Center 04)
ATM BTN (ATM Center 05)
ATM BNI (ATM Center 09)
Bosphorus Cipta Acrylic (BA-11 & 12)
Beluga (BA-12A) - 29310421
Daily Fresh Cup Corn (BA-16)
Eggo (BA-19) Now Open
El-Fiore Fresh Flower Boutique 
(BA-02) - 29310697
Feeto! & Waxhaus (BA-13) -29310612
Homemade (BA-18)
JNE (BA-09) - 29310525
Kaizen (BA-01) - 29310704

Laundrette (BA-06) – 96019940 / 33887777
Metro Lighter (BA-11A) – 29310404
Medicar (BA) - 5465339
Midas Xchange (ATM B 06-07-08)
29543863
Mr. Repair (BA-05)
Pancake Durian Aroma Medan (BA- 15) 
2917 1038
Peggy's Laundry (Bi-1)
PopPao (BA-03)
PT Trimitra Valasindo Money Changer (BA-07)
Putro Kunci (BA-08)
Snack Fantasy (BA-13B)
Share Tea (B1-03)
Teh Jawa (BA-17)
TX Travel (Bi - 2) 5420 3129/5461 422

Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520 
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) – 54203009

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

directory

Andrew Shoes (1F-06) – 5464490
Antton & Co (1F - 201) - 29310571/29310572
Baleno (1F-208 & 209) – 29310524
Batik Keris (1F-29 & 30) – 54205416
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
Clarks (1F-203) 2931 0593 - 2931 0592
Daniel Wellington & Hypergrand (1F 1C - 06) 
2931 0513 - 29310656
Et Cetera (1F-23) – 97349117
Full Time (1F-1C 01) – 29543848

G2000 (1F-240)- 2931 0676
Giordano (1F-02, 03, & 05) – 5462059
Gaudi (1F-16) – 29543828
Guess Watch (per tanggal 05 Februari 2016)
Guess Accessories (1F-209) – 29310579
Hammer (1F-27) – 5461278
Hush Puppies (1F-232 & 233A)
29310562 / 29310563 
JOUEL by Bling (1F-233) - 2931 0415
2931 0416
La Christie (1F-33) – 5465576

Levi's (1F-238) – 29310560
Minimal (1F-15) – 5472108
M + Y Steel (1F-1C 09)
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Promod (1F-219) – 29310486 / 29310487 / 
29310489

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bengawan Solo (DGF-215) 
29310573 / 29310632
Black Canyon Coffee (DGF-219) – 29310712
Bread Life (GF-247) – 29310659 / 29310647
Bread Talk (GF-22 & 23A) 
29310647/29310659
Carl's Jr (DGF) Opening Soon
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
Haagen Dazs (DGF-212) – 29310490
Hong Tang (DGF-211) – 29310660
Java Village (DGF) – 29310619
J.Co Donuts & Coffee (GF-31 & 32, DGF-210) 
5461279 / 5461270
Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680

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

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

Habb Hair Gallery, 1F - 226 
Hair Code (1F-17B) – 5463996
Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218)  - 29310567 – 29310678
Nailtrix (1F-18) -29543835
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Tony Moly (1F-202) – 29310693 

Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Senswell (1F-02) 2971 1029
Shirley Beauty (1F-17E) – 
29310719/29543860
Shortcut Babershop (1F-18C)
Skelly (1F-20)
Sports Station (1F-35) – 5464254
Wax House (1F - 227)

RETAIL & OTHER SERVICES
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Arena (2F-17C) – 54204797
Bordir Flash (2F-12) – 5460 866
Chibiland (2F-230) - 2931 0725
Cindy (2F-20A) – 54203024
ORISKIN (Opening Soon)
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Giovanni (2F-IC 05)
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) – 
54203526
Juliette Salon (2F-201) – 29310690

Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022 
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16) 
Marco Homestore (2F-17A) – 5469089
Miracle Me (2F-03A) – 5470563
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
My Scrapbook Ideas (2F-246) – 29310433
Oke Shop (2F-27F) – 5473743
Origami (2F-16A) – 5463927
ORISKIN (2F-12B) Now Open
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-223) – 29310437 / 29310438
Picbit (2F-IC 15)

Pigeon (2F-233) – 29310630
RH Baby & Mommy Spa (2F-15A & 15B) – 
54205402
Shambala (2F-17B) – 54205402
Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F-12C & 12D) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
World Of Craft (2F-16) – 5473053
Yayang (2F-20B) – 54203024
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FOOD & BEVERAGES
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
Classic Pizza Cone (1F-IC 12) 
Mamapao (1F-IC 11)   
Sushi Tei (1F - 215-217) Now Open
The Duck King (1F-218) – 29310687

Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Sixteen Denim Scale (1F-31) - 2954 3854
Skelly (1F-20A) - 2931 0674 
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Sushi Tei (1F - 215,217) OPENING SOON
Swatch (1F-10) - 5420 5020
Star Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860

The Executive (1F-229B & 230) – 29310601
The Little Things She Needs (1F-225)
29310419 / 29310420
Triumph (1F-247) – 29310691 / 29310686
Tira Jeans (1F-237 SMS II) – 29310686
Tutu Nail (1F-IC 05B)
UNIQLO (1F-UnitD) – 29310618
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Wacoal (1F-228) – 29310728

Wood (1F-07) – 5471861
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Watch Studio (1F-236) - 29310396
VANS (1F-19A) – 29543859
VNC (1F-20) 5461 363 / 5462 298
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Avenue (2F-206A) – 29310527
Birds & Bees (2F-238) – 29310388
Calliope (2F-241) – 29310710 / 29310711
Centro Department Store (2F-DS) – 29310456
Coconut Island (2F-210) – 29310598
ColorBox (2F-240) – 29310701

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

ICOninety9 (2F-245) – 29310664 / 29310665
J.Rep (2F-206B) - 29310615
Lasona (2F-02) – 29310385
Salt n Pepper (2F-243) - 2917 1033 

FASHION

Aneka Citra Snack (2F-018)
Ayam Goreng Pemuda Surabaya (2F-58) – 
54205122
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) – 
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso Jawir (2F-216) – 29310695 
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02) 
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Comebuy (2F-IC 07)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Eat and Eat (2F-G) – 29310551
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Podeng Pandawa (2F-07) 
First Love Patisserie (2F-IC) - 08 2917 1027
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248) 
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982

Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 
5467131
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03) Ketupat 
Rusmini (2F-37C)
Kue Cubit Jadul (2F-05) 
Lekker Bekker (2F-219) – 29310631
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 
54202004
MM Juice (2F-57) – 5466062
Mochi-Mochi (Fti-01)
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
O’Crepes (2F-60A) – 98280157
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pepper Lunch (2F-221) – 29310408 / 2931
Pietro’s Gelato (2F-01A) – 99813698
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Rice Bowl (2F-202) – 29310485 / 29310495

ENTERTAINMENT & OTHER SERVICES

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

Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Ronde Jahe Gardujati  (2F-02) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shabu Tei (2F - 220) – 29310425 / 29310631S
Shihlin (2F-21B) – 29310625
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Solaria (2F-212 & 215) – 29310431
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Temptation Drink (2F-52)
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

directory
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