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  @SMS_Serpong
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Untuk Anda yang sudah familiar dengan mal favorit Anda ini, mungkin sudah 
mengenal beberapa event andalan dari Summarecon Mall Serpong atau 
akrab disapa SMS. Di bulan Maret, SMS dalam momentum mengapresiasi 

hari Musik Nasional, menyelenggarakan event Musical March dengan tahun ini 
mengangkat kekayaan seni musik dan alat musik tradisional. Ayo baca reviewnya 
di rubrik Hot On SMS.

Seturut dengan visi Summarecon yang ingin berkontribusi nyata dalam pendidikan 
anak bangsa, hadir dengan berdirinya Learning Lab, baru-baru ini Scientia Square 
Park menjalin kerjasama dengan South East Asia Dance Troupe membuka cabang 
dengan nama Sanggar Dunia Tari SE. Berminat membawa si kecil mengembangkan 
bakat tarinya disini? Baca ulasannya di rubrik Last Event.

SMSBlast edisi ini juga membahas tren skincare dari Laneige yang baru-baru ini 
membuka cabang di SMS, tren fashion lewat statement hairclips, hadirnya kopi 
khas Korea bernama Kopi Chuseyo hingga nongrong seru bersama burung hantu 
di Barn Owl yang ada di Scientia Square Park. 

Rubrik Special Info dan juga Intermezzo edisi kali ini akan membahas informasi 
seputar update yang hadir di kawasan terpadu, Summarecon Serpong.

Masih banyak ragam informasi terbaru tentang mal favorit Anda kembali kami 
kemas untuk menemani waktu santai Anda. Jangan lupa, ikuti kuis berhadiah 
voucher belanja yang telah kami persiapkan di edisi ini ya. Good luck!

Selamat membaca, SMSLovers!

Photographer : Ely Ricardo
Models : Geraldy & Iko
Stylist : Anantama Putra
Make Up Artist : Ina Juntak
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Musical March merupakan 
acara yang digelar 
rutin, dengan tema 

yang berbeda setiap tahunnya. 
Pada tahun ini, Musical March 
mengangkat tema ’Celebrating 
Authentic Indonesian Sound & 
Music Instrument’.

Indonesia memiliki 
keanekaragaman budaya mulai 
dari lagu daerah, tarian adat 
hingga alat musik tradisional yang 
unik dan khas. Musical March 
bertujuan mengenalkan kembali 
musik nasional, terutama aneka 
ragam instrumen khas Indonesia, 
yang dibawakan oleh musisi 
berbakat tanah air. Tahun ini 
Musical March menyuguhkan 
persembahan terbaik selama satu 
bulan, mulai dari tanggal 6 Maret 
hingga 24 Maret 2019.

Sejumlah grup dan musisi tanah air 
memeriahkan perhelatan Musical 
March, yang diselenggarakan di 
dua panggung utama Summarecon 
Mall Serpong, yaitu Broadway 
Stage dan Unity Stage. Grup dan 
musisi tersebut adalah Kolintang 
Kawanua Jakarta, Bertopah 
Sasando, School Performance dari 
Willy Soemantri Music School 
dan Karunia Bersama Lucky Music 
School, Arumba ‘Saung Angklung 
Udjo, Lantun Orchestra, Rieka 
Roslan & Troubadours, dan Rizky 
Febian. Ayo turut meriahkan 
Musical March di Summarecon 
Mall Serpong!!

Dalam rangka menyambut Hari Musik Nasional 
yang jatuh pada bulan Maret, Summarecon Mall 
Serpong (SMS) kembali memberikan suguhan 
terbaiknya dengan menggelar Musical March.

Peringati 
Hari musik 
Nasional Dan 
keragaman
alat musik khas 
indonesia Melalui 
musical march
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Scientia Square Park rutin 
menghadirkan beragam event 
menarik untuk memanjakan keluarga 

dan komunitas yang datang. Pada bulan 
Maret ini, Scientia Square Park kembali 
menghadirkan Pets Day Out, dari tanggal 
7 hingga 10 Maret 2019.

Pets Day Out digelar bagi pets lover dan 
pengunjung penyayang binatang, untuk 
dapat menghabiskan waktu berkualitas 
dengan hewan peliharaannya di area 
Scientia Square Park. Jenis hewan 
peliharaan yang dibawa pun bermacam-
macam, mulai dari anjing, kucing, burung, 
hingga hewan jenis reptil.

Menurut survey yang dilakukan Mindlab 

BeRMAIN BeRSAMA 
HeWAN PeLIHARAAN 
di Pets day out 
sCieNtia sQuare Park
Scientia Square Park dikenal menjadi lokasi favorit 
untuk bertemu atau hangout dengan keluarga maupun 
komunitas. Tak hanya sekadar hangout, Scientia Square 
Park juga menjadi tempat rekreasi bersama, dengan 
konsep yang berbeda.

International, menghabiskan waktu 
dengan hewan kesayangan diakui menjadi 
mood booster yang efektif  untuk 
menurunkan stres. Hal itu pun terlihat 
pada wajah pengunjung, yang terlihat 
bahagia menghabiskan waktu bersama 
hewan peliharaan dan para pecinta hewan 
lainnya di Pets Day Out.

SQPLovers dimanjakan dengan beragam 
rangkaian kegiatan Pets Day Out 
seperti Bazzar, Pets Got Talent, Kissing 
Photo Contest, Adoptable Pets, Face 
Painting, Ventriloquist, dan lain-lain. 
Bagi SQPLovers yang terlewat event ini, 
tenang, kalian tetap bisa mengajak dan 
bermain dengan hewan peliharaan kalian 
lho di Scientia Square Park!
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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.

Seni dan budaya Indonesia yang beragam 
merupakan kekayaan bangsa yang harus 
dilestarikan. Sebagai upaya nyata untuk 

melestarikan seni dan budaya Indonesia, South 
East Asia Dance Troupe, yang sebelumnya 
berdiri di Hongkong, resmi membuka cabang 
dengan nama Sanggar Dunia Tari SE, yang 
berlokasi di Garden View, Scientia Square Park, 
Tangerang.

Sanggar Dunia Tari SE berada di bawah 
bimbingan Ibu Surianty/Liu Chun Wai yang 
telah mendapatkan berbagai pengakuan di dunia 
seni tari Indonesia dan internasional.

Konsep pembelajaran seni tari di Sanggar 
Dunia Tari SE akan mendalami dan tetap 
mempertahankan gaya khas dan pesona tarian 

seNi tari
aPresiasi 

& taiji
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tradisional, namun diperkaya dengan 
pengetahuan dan gerakan dari tarian lain 
seperti Chinese Dance, ballet, jazz, belly 
dance, line dance, senam pernafasan, 
dan senam kesehatan.

Sebagai rangkaian kegiatan peresmian 
Sanggar Dunia Tari SE, pada Sabtu,       
23 Februari 2019, diselenggarakan Ajang 
Apresiasi Seni Tari dan Taiji, dengan 
menampilkan pertunjukan dari South 
East Asia Dance Troupe, siswa Sekolah 
Terpadu Pahoa, dan Anggota Asosiasi 
Dong Yue Taiji, di Sekolah Terpadu 
Pahoa.

Selain itu, pada tanggal 24 Februari 2019, 
bertepat di The Forum Summarecon 

Mall Serpong, para penari Indonesia South 
Asia Dance Troupe, Asosiasi Anggota Asosiasi 
Dong Yue Taiji, dan siswa Sekolah Terpadu 
Pahoa ikut memeriahkan Grand Opening 
Grand Sanggar Tari SE. Dalam kegiatan 
tersebut, Sanggar Tari SE turut berpartisipasi 
membuka booth dalam acara Education Fair, 
di Summarecon Mall Serpong.

Hadirnya Sanggar Dunia Tari SE diharapkan 
dapat memberikan inspirasi dan menggerakan 
minat generasi muda untuk lebih menghargai, 
melestarikan, dan memajukan seni tari 
Indonesia.

Untuk info lebih lanjut, anda dapat 
menghubungi 081292160898 dan kunjungi 
www.indonesiaseadt.org
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mungkin kamu pernah 
berpikir, mengapa sebagian 
besar wanita maupun pria 
di Korea selatan memiliki 
kulit wajah yang bersih 
dan sehat? ternyata, hal 
tersebut bisa mereka 
dapatkan dengan cara 
melakukan perawatan 
wajah secara rutin dalam 
kesehariannya. 

PANCARKAN WAJAH Produk perawatan wajah yang 
mereka gunakan tidak terlepas dari 
brand-brand lokal buatan negerinya 

sendiri. Ya, Korea Selatan memang 
dikenal sebagai salah satu negara 
penghasil produk skincare terbaik saat 
ini, diantaranya adalah Laneige.

Laneige merupakan brand kecantikan 
asal Korea Selatan yang sudah ada 
sejak tahun 1994 dan kini semakin 
populer seiring dengan booming-nya 
tren Korean Beauty di sejumlah negara, 
termasuk Indonesia. Brand yang 

mengandalkan teknologi water science 
ini mengambil kata dari bahasa Perancis 
“la neige” yang berarti salju. Tidak 
heran jika brand ini didominasi oleh 
produk-produk yang berkhasiat untuk 
mencerahkan kulit wajah agar terlihat 
seperti salju.

Dengan formula water based-nya, setiap 
produk Laneige dikenal aman, ringan, 
serta tidak menimbulkan kesan lengket 
saat digunakan pada kulit wajah. Produk 
Laneige juga dirancang khusus agar 
dapat digunakan pada berbagai jenis 

kulit wajah, seperti jenis kulit berminyak 
ataupun berjerawat. Berbagai 
keunggulan yang ditawarkan tersebut 
membuat antusiasme masyarakat 
begitu tinggi terhadap brand satu ini. 

Nah, bagi SMSLovers yang ingin 
mempunyai kulit wajah sehat, bersih, 
dan terlihat glowing seperti artis Korea, 
penggunaan produk Laneige ini patut 
untuk dicoba! Tak perlu bingung, gerai  
Laneige kini dapat kamu kunjungi 
di lantai dasar, Summarecon Mall 
Serpong.LANEIGE

SEHATMU DENGAN
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in style

Trend 
AlerT

alert ladies and boys. 
informasi satu ini wajib 
anda simak. tren gaya 

rambut yang mungkin bisa 
ditiru setiap wanita atau 

jadi pilihan kado manis pria 
untuk sang kekasih.

StAtEmENt
HAIr 
CLIpS
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Jepit rambut satu ini sedang marak 
digunakan sebagai salah satu aksesoris 

tambahan dalam berbusa. Tidak hanya 
sebagai pemanis, statement hair clips yang 
tenar di tahun 90an ini berhasil memikat 
banyak atensi bahkan di dunia fashion 
luar negeri.

Tidak sedikit peragaan busana 
menambahkan aksesoris imut ini sebagai 
penyempurna koleksi yang sedang 
diperkenalkan. Alexa Chung, sudah rutin 
menggunakan aksesoris ini mengingat 
rambutnya yang dipotong pendek. 
Ariana Grande melengkapi high ponytail-
nya dengan silver hair clip, sebagai 
finishing touch manis di setiap momen 
publiknya.

Ada beberapa model jepit rambut 
yang marak menjadi one of  must have 
accessories belakangan ini, mulai dari 

simple hairclip berwarna hitam polos 
atau warna warni, pearl hair pins hingga 
statement hairclip yang berisi kata-kata 
yang menjadi cerminan si pengguna, 
seperti yang digunakan Selena Gomes 
dengan kata “ugly” sebagai reaksi 
terhadap salah satu designer dunia, 
Stefano Gabbana. 

Tidak hanya artis Hollywood, jajaran 
artis dan musisi tanah air juga mulai 
melirik fashion item satu ini. Sebut saja 
Andien yang senang berbusana unik dan 
nyentrik ini, dengan potongan rambut 
pendeknya selalu menyematkan jepit 
rambut sederhana ini di setiap momen. 
Jadi, boleh dong melirik fashion item ini 
untuk jadi finishing touch Anda dalam 
bergaya. Bisa coba cek stok aksesoris 
ini di toko Stroberi, W! Accessories by 
Scoop atau Yayang yang berada di lantai 
dua SMS ya.



 
Saigon Delight, 

Summarecon mall Serpong

Iko
Scarf, Top, & Jeans by Et Cetera

Accessories by Avenue “
GErAlDy
Shirt & Pants 
by STAR Department Store
T-shirt by Coconut Island

Music is the divine 
way to tell beautiful, 
poetic things to the 
heart.

– Pablo Casals–

Photographer : Ely Ricardo
Models : Geraldy & Iko
Stylist : Anantama Putra
Make Up Artist : Ina Juntak
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GErAlDy
Shirt, T-shirt, & Pants 
by STAR Department Store

Iko
Dress, Top, & Jumpsuit by Avenue
Sneakers by Footgear
Accessories by Et Cetera

 
Footgear, 

Summarecon mall Serpong

One good thing 
about music, when 
it hits you, you feel 
no pain.

– Bob Marley –

“Music 
washes away 
from the soul 
the dust of 
everyday life” 

– Berthold Auerbach –“ “ 
J.co DonutS anD coFFee, 

Summarecon mall Serpong
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GErAlDy
Hoodie and Pants by STAR 
Department Store

GErAlDy
Jacket Jeans by 
STAR Department Store
T-shirt by Coconut Island

Iko
Dress & Accessories 
by Et Cetera

Iko
Dress by STAR Department Store

Accessories by Et Cetera & Avenue

 
avenue Stage, 

Summarecon mall Serpong

 
Solaria, 

Summarecon mall Serpong

“Where words 
leave off, music 

begins”

– Heinrich Heine –

“Music has healing 
power. It has the ability 
to take people out of 
themselves for a few 
hours”

– Elton John –

“
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J.co DonutS anD coFFee, 

Summarecon mall Serpong

GErAlDy
Shirt & Jacket 
by STAR Department Store
T-shirt by Coconut Island

Where words fail, 
music speaks

– Hans Christian Andersen –

Without music, life 
would be a mistake

– Friedrich Nietzsche–

Iko
Coat, Top, & Pants 
by STAR Department Store
Accessories by Et Cetera & Avenue

 
Footgear, 

Summarecon mall Serpong

“
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Mencoba 
Kopi Korea 
khas Kopi 
Chuseyo

mengkonsumsi kopi 
kini seolah sudah 
menjadi kebutuhan. 
Banyaknya kedai kopi, 
membuat para produsen 
kopi harus pintar 
menggaet konsumen 
dalam persaingan pasar 
yang semakin ketat. 
tidak ketinggalan Kopi 
Chuseyo! 

taste tHe food

Kopi Korea ini hadir pertama kali 
di Gading Serpong. Bagi kalian 
yang gemar dengan K-pop, tentu 

tidak asing dengan kata “Juseyo”. Kata 
“Juseyo” dalam bahasa Indonesia 
berarti “tolong berikan saya” pada saat 
memesan makanan atau minuman.

Uniknya di Kopi Chuseyo, Anda akan 
dilayani oleh barista yang dipanggil 
dengan istilah Korea seperti “Oppa” 
untuk barista laki-laki dan “Unnie” 
untuk barista perempuan yang akan 
menawarkan 4 varian rasa kopi yaitu Kopi 
Oppa, Kopi Unnie, Kopi Moka, dan Kopi 
Ahjussi. Harga untuk varian kopi di sini 
berkisar mulai dari harga Rp. 19.000,-.
Keempat rasa kopi ini tersedia dalam 
ice coffee maupun hot coffee. Untuk yang 
memiliki riwayat penyakit maag, tidak 
perlu khawatir karena Kopi Chuseyo 
menghadirkan kopi fresh brew, yang 
berarti kopi dibuat ketika ada pesanan.

Selain fresh brew, perbedaan Kopi 
Chuseyo dengan kedai kopi lainnya 
adalah kopi disediakan dalam bentuk 
botol. Kopi Chuseyo juga menghadirkan 
menu lain selain kopi yaitu Raisin Almond 
Oat Cookie dan Choco Chip Oat Cookie. 

Penasaran dengan keunikan kopi khas 
korea yang satu ini? Yuk, langsung dating 
ke Kopi Chuseyo yang dibuka pukul 
09.00 – 21.00 di Scientia Square Park 
GV-03A!
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taste tHe food

Barn Owl Café yang hadir di Summarecon 
Digital Center ini memiliki keunikannya 
sendiri yaitu dimana pengujung 

dapat menikmati minuman segar sembari 
berinteraksi langsung dengan burung hantu.

Selain itu, yang berbeda dari Barn Owl Café, 
pengunjung dapat berfoto dengan burung 
hantu menggunakan kostum jubah hitam ala 
Harry Potter dan latar yang instagrambale. 
Tidak usah khawatir karena kalian akan 
dipandu dan dibantu oleh pemandu saat 
berinteraksi dengan burung hantu. Cukup 
dengan membayar Rp 35.000,-pengunjung 
bias berfoto bersama burung hantu selama 30 
menit dan mendapatkan satu minuman apa 
saja. Untuk kalian yang hanya ingin memesan 
minuman tanpa bermain dengan burung 
hantu kalian cukup membayar harga minuman 
sebesar Rp 15.000,-. 

Ada tujuh menu varian rasa minuman segar di 
Barn Owl Café yang dapat pengunjung nikmati 
yaitu Japonica, Koibito, Mimizuku, Ninox, 
Niseko, Osuka, dan Owl Punch. 

Bagi Anda yang ingin mencoba pengalaman 
berinteraksi dengan burung hantu dapat 
berkunjung ke Barn Owl Café di Garden 
Walk, Summarecon Digital Center, ya!

Berinteraksi 
Langsung dengan 
Burung Hantu di 
Barn Owl Café

Cafe bertema hewan tidak lagi 
asing di telinga masyarakat. 
Pengunjung yang dating 
ke kafe seperti ini biasanya 
dapat berinteraksi langsung 
dengan hewan tersebut seperti 
angjing, kucing, hingga kelinci. 
namun, kini pengunjung dapat 
mendapatkan pengalaman 
berbeda melalui kafe bertema 
burung hantu.
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Menanamkan 
Budaya Musik 
Indonesia 
Sejak Dini 
Kepada Anak

arus modernisasi yang semakin 
deras, mengharuskan kita untuk 
menerima beragam kebudayaan 
negara lain masuk ke indonesia, 

salah satunya adalah musik. 

Saat ini, masyarakat dapat dengan 
mudah mengakses musik dari luar 
negeri melalui gadget yang digunakan. 

Namun, hal ini bisa berdampak buruk 
apabila para generasi muda yaitu anak-anak 
kita, hanya mengenal dan mendengarkan 
budaya musik dari luar negeri saja, 
sedangkan mereka tidak mengenal budaya 
musik dari negeri sendiri.

Ada beberapa cara yang bisa lakukan untuk 
menanamkan budaya musik indonesia 
sejak dini kepada anak, diantaranya;

Menjadi Teladan
Orang tua harus memberikan contoh 
teladan yang baik kepada anak. Misalnya, 
dengan sering mendengarkan dan 
menyanyikan musik Indonesia ketimbang 
musik dari luar. Ketika anak melihat 
bahwa orang tuanya sangat menghargai 
dan mencintai budaya bangsa, maka 
kemungkinan besar anak akan menirunya 
dengan senang hati.

MengikuTi kelas Musik
Kelas musik  yang diadakan oleh 
pihak sekolah maupun secara pribadi 
dapat memotivasi anak-anak untuk 
mempelajari budaya musik Indonesia. 
Mengikutsertakan si kecil dalam kelas 
musik  akan membuat dirinya dapat 
mempelajari budaya musik Indonesia 
tidak hanya dari satu daerah saja,  tetapi 
juga budaya musik daerah lainnya yang 
beragam.

Mengajaknya ke PerTunjukan
Berbagai pusat pembelajaran atau ruang 
publik, sering menggelar pertunjukan 
yang bisa dinikmati oleh berbagai 
kalangan, tak terkecuali untuk si kecil. 
Anda bisa mengajaknya untuk menonton 
pertunjukan budaya musik Indonesia, 
karena si kecil pasti akan lebih antusias 
jika dapat melihat pertunjukan musik 
secara langsung.

MenonTon youTube
Youtube dapat dimanfaatkan untuk 
mengenalkan budaya musik Indonesia 
pada anak. Mereka akan melihat visual 
dari beragam bentuk alat musik khas 
Indonesia beserta  bunyinya. Namun 
bijaksanalah menyaring video yang tepat 
bagi anak. Anda dapat memanfaatkan 
YouTube Kids Channel jika mereka masih 
balita.

Menanamkan budaya musik indonesia 
sejak dini kepada anak merupakan langkah 
yang tepat untuk menghindari terkikisnya 
budaya musik Indonesia dengan budaya 
musik luar. Oleh karena itu, sudah 
sepantasnya kita memperkenalkan budaya 
musik Indonesia kepada para generasi 
muda. Jika mencintai budaya asli kita 
sendiri, maka bangsa lain akan mengetahui 
asal-usul kita dan menghargai serta 
menghormati kita.
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apakah kamu pernah mendengar 
senam taiji? Jika kamu merupakan 

penggemar olahraga yang 
mengutamakan keselarasan 

pikiran dan tubuh seperti yoga 
atau Pilates, sebaiknya kamu juga 

mencoba olahraga ini.

let’s worKout

TAIJI 

Taiji merupakan jenis 
olahraga yang berkembang 
di Tiongkok sejak abad 
ke-16. Taiji merupakan 

jenis olahraga yang menggabungkan 
gerakan tubuh, olah pernafasan, dan 
meditasi. Berbeda dengan olahraga 
senam lain, gerakan dalam senam 
Taiji cenderung lambat karena 
menekankan pada fokus, keselarasan 
gerakan, serta pengolahan nafas.

Di Indonesia, senam Taiji 
dikembangkan oleh beberapa 
perguruan wushu.  Selain 
dikembangkan di klub-klub Wushu, 
Taiji juga dikembangkan oleh klub-klub 
khusus Taiji yang tidak menekankan 
pada kompetisi Wushu, seperti di 

klub olahraga pernapasan, dan masih 
banyak lagi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, 
senam Taiji kemudian berkembang 
menjadi bentuk latihan yang digemari 
oleh masyarakat luas karena 
memiliki manfaat kesehatan yang 
baik, seperti mampu meredakan 
stres, meningkatkan konsentrasi, 
memperkuat otot, menjaga kesehatan 
jantung, serta melatih kelenturan 
tubuh. Bahkan, dengan latihan yang 
tekun dan  mendalam, senam Taiji juga 
dapat digunakan sebagai ilmu bela diri.

Pada ajang Apresiasi Seni Tari dan 
Taiji Quan, sekaligus Grand Opening 
Sanggar Dunia Tari (South East 

Asia Dance Troupe) yang telah 
diselenggarakan di Summarecon Mall 
Serpong beberapa waktu lalu, Asosiasi 
Dong Yue Taiji Quan Indonesia 
(ADYTI) juga turut memperkenalkan 
sekaligus mengkampanyekan senam 
Taiji kepada para pengunjung.

Orang yang berlatih Taiji diharapkan 
mampu untuk membangkitkan energi 
dalam dirinya yang dikenal dengan 
istilah qi. Energi inilah yang akan 
membantu pikiran dan tubuh untuk 
bekerja dengan penuh harmoni dan 
keselarasan.

Bagaimana SMSLovers, tertarik untuk 
berlatih Taiji?

PERKEMBANGAN 

DI INDONESIA
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RIEKA
Close uP

smslovers penggemar 
aliran music Jazz & soul 
pasti sudah tidak asing lagi 
dengan penyanyi wanita 
satu ini! yup, siapa lagi kalo 
bukan rieka roslan!

Dari The Groove, 
Solo Karier, 
Sampai 5 WaniTa

R
ieka Roslan mengawali 
karier musicnya dengan 
menjadi vokalis group 
band The Groove. Band 
The Groove sendiri 

adalah band bergenre jazz acid yang 
berdiri pada tahun 1997. Beberapa 
hits seperti “Dahulu”, “Khayalan” 
dan “Satu Mimpiku” pun telah 
diciptakan The Groove lewat album 
pertamanya “Kuingin” dan pastinya 
masih sering SMSLovers dengarkan 
sampai dengan saat ini, bukan?

Walaupun sempat keluar dari The 
Groove dan memilih untuk bersolo 

karier pada 2004 silam, penyanyi 
kelahiran Sukabumi, 47 thn lalu 
ini tampaknya belum bisa lepas 
dari The Groove nih, SMSLovers. 
Penyanyi yang pernah mendapatkan 
penghargaan AMI Awards untuk 
kategori Artis Jazz Lokal Terbaik 
ini, kembali bergabung dengan The 
Groove pada tahun 2007 sampai 
dengan sekarang. Pssttt, selain jago 
nyanyi, Rieka Roslan juga pandai 
menulis lagu! Mungkin anda belum 
banyak yang tahu, Lagu “Cobalah 
Untuk Setia” yang dinyanyikan oleh 
Diva Pop Indonesia, Krisdayanti, 
diciptakan oleh Rieka Roslan lho! 

Saat ini, selain disibukkan jadwal 
manggung dengan The Groove, 
Rieka Roslan juga ikut bergabung 
dengan group vocal 5 Wanita 
bersama dengan Andien, Nina 
Tamam, Iga Mawarni dan Yuni 
Shara.

Rieka Roslan juga baru-baru ini 
manggung di Broadway Stage, 
Down Town Walk, Summarecon 
Mall Serpong Sabtu, 16 Maret 
lalu! Buat yang ketinggalan dan 
ingin tahu bagaimana keseruannya, 
cek Instagram @sms_serpong ya 
SMSLovers!

ROSlAN
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Film yang paling ditunggu – tunggu akhirnya 
tayang juga nih, SMSLovers! Sebelum 
menyaksikan Film Captain Marvel di bioskop, 
alangkah baiknya SMSLovers simak sipnosisnya 
terlebih dahulu ya, agar tidak bingung dengan 
alurnya.

Carol Danvers (Brie Larson) sebagai superhero 
merupakan mantan pilot pesawat tempur yang 
mengalami kecelakaan hebat. Kecelakaan itu 
membuat kehidupannya berubah hingga tak lagi 
seperti manusia biasa dan menjadi superhero 
Captain Marvel. DNA Carol Danvers menyatu 
secara tidak sengaja dengan alien dalam sebuah 
kecelakaan pesawat. Hal itu memberikannya 
kekuatan luar biasa, yaitu proyeksi energy dan 

kemampuan terbang. Carol menjadi superhero 
yang memiliki kemampuan untuk terbang 
dan menjadi terkuat di alam semesta dan 
bergabung dengan Starforce, pasukan elite dari 
alien Kree.

Secara mengejutkan, Carol harus melalui 
perjalanan untuk kembali ke bumi yang 
mempertemukannya dengan Nick Furry. 
Pertemuannya tersebut menuntun Carol untuk 
mencari tahu latar belakang masa lalunya. 
Akankah Carol berhasil mendapatkan jawaban 
tentang masa lalunya? Lantas bagaimana 
Captain Marvel memecahkan misteri tentang 
sekuel Film Avengers: Endgame? Yuk saksikan 
hanya di XXI Summarecon Mall Serpong!

Iko Uwais akan kembali menyapa penggemarnya lewat 
film “Triple Threat”. Film action kali ini menceritakan 
tentang Xian (Celina Jade), anak seorang miliuner yang 
menjadi target pembunuhan. Pelakunya adalah sekelompok 
pembunuh bayaran beranggotakan Collins (Scott Adkins), 
Joey (Michael Bisping), dan Devereaux (Michael Jai White).

Xian menjadi target lantaran ayahnya berusaha menjatuhkan 
sindikat penjahat besar. Mengetahui Xian menjadi target 
pembunuhan, ayah Xian menyewa sekelompok pembunuh 
bayaran, yang beranggotakan Payu (Tony Jaa), Jaka (Iko 
Uwais), dan Long Fei (Tiger Chen). Payu dan tim bertugas 
mengalahkan pembunuh bayaran lawan dan menjaga Xian.

Film yang disutradarai oleh Jesse V. John ini akan tayang di 
Indonesia dan Amerika Serikat. Saksikan “Triple Threat” 
tanggal 19 Maret 2019 di bioskop XXI Summarecon Mall 
Serpong.

Setelah sukses tayang di tahun 2016 dan meraih lebih 
dari 3 juta penonton, My Stupid Boss kembali hadir 
menyapa penonton dengan sekuelnya. Film My Stupid 
Boss 2 masih menceritakan Diana (Bunga Citra Lestari) 
dalam menangani tingkah laku aneh dan menyebalkan 
Bossman (Reza Rahadian) di kantor. Yang berbeda dari 
film pertamanya, My Stupid Boss 2 melangsungkan syuting 
di dua Negara yaitu Indonesia dan Vietnam.

Film yang disutradarai oleh Upi Avianto ini menceritakan 
krisis karyawan di pabrik yang terjadi karena tidak tahan 
dengan kelakuan Bossman. Hal ini membuat Bossman 
mencari solusi untuk mencari pekerja yang mau digaji 
murah sampai ke desa di Vietnam. Alih-alih mendapatkan 
karyawan pabrik baru, justru malah mendapatkan masalah 
karena ulah si Bossman.

Bagi SMSLovers yang tidak sabar menonton kelakuan 
Bossman dan bagaimana Diana mengatasinya, My Stupid 
Boss 2 akan tayang 28 Maret 2019. 

Kalian pasti nggak asing dong mendengar Dumbo? Film 
Dumbo ini dahulu pernah di produksi pada tahun 1941, 
yang tentunya akan mengingatkan pada masa kecil kalian 
SMSLovers. Tahun 2019 ini Dumbo akan merilis kembali 
filmnya, yang disutradarai oleh Tim Burton. Film live action 
Dumbo merupakan film kelauran Disney yang dimana 
nantinya kita sebagai penonton diajak mengingat masa 
lalu, terutama SMSLovers yang sudah mengenal sosok 
Dumbo. Film ini berkisah tentang Dumbo yang terlahir 
dengan kedua telinga yang besar dan hidupnya terpisah 
dari induknya sejak lahir. Dumbo tinggal dan di rawat 
oleh keluarga pemain sirkus. Walaupun Dumbo memiliki 
kekurangan dalam fisiknya, namun ia membantu bisnis sirkus 
yang hampir bangkrut itu dengan berbagai kemampuan 
Dumbo yang luar biasa ajaib. Melihat kemampuan Dumbo, 
pembisnis hiburan Dreamland berusaha keras mendapatkan 
Dumbo. Bagaimanakah kelanjutan kisah Dumbo yang 
memiliki kemampuan ajaibnya? Saksikan filmnya di bioskop 
Summarecon Mall Serpong. 
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tEMu
Penulis :  Wirasakti Setyawan 
 (@terjebakrindu)

lIMA CErItA: kISA-kISAh 
MEnjADI DEWASA
Penulis :  Desi Anwar

Kita telah melewati berbagai peran yang diberikan 
oleh Tuhan pada skenario terbaiknya. Berikut dengan 
luka, jatuh, keluh, kesah, pun dialog-dialog gelap yang 
mengantarkan pada akhir kisah lalu. Entah bagaimana 
bisa, hanya kamu yang tetap menjadi sosok penyusun 
definisi bahagia untukku.

Aku pernah berjanji pada diriku sendiri akan menempuh 
cara apa pun agar tidak melukaimu. Sebab, aku pernah 
terluka begitu hebat, dulu. Satu hal yang perlu kamu tahu, 
kini aku berhenti mencari yang lebih baik darimu. Sebab, 
segala apa yang aku semogakan telah hadir bersamamu. 
Hingga akhirnya, aku berani memanggilmu sebagai 
sebuah temu.

Sinopsis diatas merupakan salah satu ungkapan hati 
Wirasakti Setyawan yang menceritakan perjalanan 
cintanya ketika menginjakkan kaki di beberapa negara 
Amerika dan juga Eropa. Penulis yang menyebut 
pembeli dan pembaca bukunya sebagai seseorang yang 
#MenunaikanTemu ini berhasil membuat buku bestseller 
“Temu” yang dicetak ulang ke-5 kalinya per tanggal 
9 Januari 2019. Bagaimana tidak? Dengan bahasanya 
yang santai dan romantis, pemilik akun instagram                   
@terjebakrindu ini berhasil meluluhkan hati pembacanya 
yang mayoritas wanita. Jadi, buat kamu pecinta sastra 
dan puisi, yuk datang ke Gramedia terdekatmu mari 
#MenunaikanTemu.

Desi Anwar, presenter dan jurnalis kenamaan, kembali 
menyapa penggemar bukunya dengan kumpulan kisah 
lima kehidupan yang berbeda menceritakan perasaan, 
emosi, dan tantangan dalam kehidupan selama tumbuh 
dewasa sambil berusaha memahami makna di balik 
semua yang terjadi. 

Setiap karakter dalam buku ini, dengan caranya 
masing-masing, menyadari bahwa untuk dapat 
memahami dunia ini dan menghadapi realitas yang 
membingungkan, ia pertama-tama harus mengalami 
pergolakan batinnya terlebih dahulu dan berdamai 
dengan kerapuhannya sendiri serta mengizinkan 
semesta bekerja dengan caranya yang tak terduga.

Buku karangan Desi Anwar ini mendapat tanggapan 
positif  dari novelis ternama seperti A. Fuadi, Dee 
Lestari, dan EkaKurniawan. Sebelumnya di tahun 2016, 
Desi Anwar telah menerbitkan bukunya kedalam 
bahasa Inggris yang berjudul “Faces & Places: A 
Traveler’s Notes” dan “Being Indonesian”.

Yuk SMSLovers, mari kita berkenalan dengan penyanyi solo 
pendatang baru asal Jakarta, yaitu Rizky Pamungkas atau 
yang biasa di panggil Pamungkas. Pada awal karirnya, dengan 

mengutamakan genre musik alternative pop, Pamungkas telah 
menciptakan lagu yang easy listening dan menyentuh untuk para 
penikmat musik. Pada awal tahun ini pun ia telah merilis album 
pertamanya yaitu “Walk The Talk”. Dalam albumnya, lagu “I 
Love you but I’m letting go” merupakan salah satu single andalan 
Pamungkas, bahkan pada salah satu platform musik seperti Spotify, 
lagu ini menjadi urutan pertama yang sering diputar di albumnya. 
Kalian harus tahu nih, mulai dari penulisan, mixing, mastering hingga 
presentasi visual, Pamungkas sendiri lho yang membuatnya.

Album “Walk The Talk” ini merupakan ungkapan kesungguhan hati 
seseorang dalam menjalani kehidupan, namun tidak mencerminkan 
kegalauan ataupun kesedihan. Sang penyanyi juga memberikan unsur 
cinta pada lagu-lagunya yang dilihat dari sisi kacamata pria. Nah, pas 
banget SMSLovers buat anda yang ingin lebih memahami tentang 
kehidupan dan cinta, cocok untuk mendengarkan album pertamanya 
Pamungkas. Jadi gimana kisah cinta dan kehidupan kalian? Yuk! Coba 
nikmati album “Walk The Talk”, pastinya anda akan menemukan 
jawabannya. Selamat mendengarkan, SMSLovers! 

MEMAhAMI 
kEhIDuPAn 
DAn CIntA 

lEWAt AlBuM 
“WAlk thE tAlk” 
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Cluster 
Martinez 

HaDir Sebagai 
Jawaban 

Kebutuhan 
Millenial

sebagai kebutuhan utama manusia, investasi di bidang properti semakin 
mencuri perhatian masyarakat. tingginya permintaan pasar terhadap 

properti membuat para pengembang tidak boleh kehilangan akal untuk 
menggaet konsumen, terutama di era generasi millenial sekarang. 

namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum dapat 
memiliki hunian karena tingginya harga jual yang ditawarkan. Melihat kondisi tersebut, 

Summarecon Serpong, 
salah satu unit usaha dari   

pengembang properti besar Indonesia,                     
PT Summarecon Agung Tbk yang telah 
sukses memperkenalkan Symphonia, 
kembali memperkenalkan produknya 
bernama Martinez di awal tahun 2019 
ini. Martinez merupakan kluster kelima 
di kawasan Symphonia yang sebelumnya 
telah dibangun kluster Verdi, Vivaldi, 
Rossini dan Mozart. 

Sedikit berbeda dengan keempat 
klaster tersebut, Martinez ditawarkan 
dengan harga terjangkau, ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan kaum 
millennial. Kesuksesan Martinez terlihat 

dari antusias yang tinggi pada proses 
penjualan perdana yang berhasil menjual 
lebih dari 200 unit dalam satu hari 
penjualan pada 23 Februari yang lalu.

Martinez merupakan hunian idaman       
2 lantai yang dirancang dengan konsep 
compact home dalam desain arsitektur 
modern namun tetap memiliki 
keunggulan yang diusung kawasan ini 
berupa kolaborasi dari energi, teknologi 
dan ekologi, dikemas menjadi satu 
simfoni yang merangkainya sebagai 
kawasan hunian nyaman yang sejalan 
dengan tagline Symphonia “Embrace The 
Future With Nature’s Lifestyle”. 

Meskipun dibangun di area yang berbeda 
dengan keempat kluster sebelumnya, 
Martinez tetap memiliki keistimewaan 
yang sama yaitu dengan adanya danau 
seluas 3 hektar. Martinez juga dilengkapi 
dengan smart home system dan didukung 
dengan fasilitas 24 Hours Security System, 
Children Playground, Swimming Pool hingga 
Club House.

Klaster Martinez menawarkan                  
2 tipe rumah dengan harga mulai dari              
Rp 900 juta, bagi Anda yang ingin 
mencari rumah mewah dengan harga 
terjangkau, kini rumah contoh Martinez 
yang berada tepat di lokasi cluster ini 
dibangung, dapat dikunjungi mulai pukul                        
08.30 – 18.00 WIB. 
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Tak kalah hebaT,
InIlah Daerah Dengan
MusIk TraDIsIonal 
yang MenDunIa!
indonesia adalah negara yang kaya. Banyak ragam suku, 
bahasa, tarian, dan alat musiknya. Keragaman yang dimiliki 
indonesia ini terkenal di mancanegara lho! tak kalah hebat 
dengan negara lain, beberapa daerah di indonesia memiliki 
kesenian musik tradisional yang bahkan sampai diakui di 
dunia. yuk, simak daerah mana aja yang bisa jadi destinasi 
liburanmu.

SAunG AnGklunG uDjo, BAnDunG

Kota Bandung punya banyak daya tarik. Mulai dari fashion, kuliner, keindahan alam, 
hingga kesenian dan kebudayaan. Salah satu tempat wisata di Bandung, Saung 
Angklung Udjo, sudah lebih dari 50 tahun ikut melestarikan dan memelihara seni dan 
kebudayaan tradisional Sunda, khususnya Angklung. Alat musik multitonal (bernada 
ganda) yang terbuat dari bambu ini sudah cukup dikenal dunia. Bahkan, angklung 
Indonesia sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2011. Para pengunjung Saung 
Angklung Udjo akan disuguhkan oleh permainan angklung yang menyenandungkan 
lagu-lagu daerah hingga mancanegara. Pengunjung juga dapat melihat pusat kerajinan 
tangan dan workshop instrument dari bambu. 
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InStItut SEnI BuDAyA 
SulAWESI utArA

Tempat wisata ini menyediakan ilmu 
pengetahuan tentang sejarah dan seni 
budaya yang disajikan secara visual. Terdapat 
beberapa gedung yang terdiri dari ruang 
sejarah (berisi contoh baju adat, perkakas 
jaman dahulu, alat musik Minahasa dan 
alat transportasi), ruang pembuatan kain 
tenun pinabetengan dan wale anti narkoba. 
Pengunjung juga akan melihat kolintang 
raksasa yang menjadi maskot dari Institut 
Seni Budaya Sulawesi Utara. Pengunjung 
seringkali meminta agar maskot tersebut 
dibunyikan. Untuk menghasilkan suara dan 
nada yang khas, pengrajin kolintang biasanya 
menggunakan kayu khusus yang ada di 
daerah Minahasa. Meski terbuat dari kayu 
khas Minahasa, instrumen musik kolintang 
sempat mewarnai tradisi musik di kawasan 
Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia 
Timur, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. 
Tak heran bila kolintang layak menjadi bagian 
dari warisan budaya dunia versi UNESCO. 

Wah, ternyata alat musik tradisional 
Indonesia sudah Go International ya! Anda 
tertarik untuk belajar langsung ke daerah 
tersebut? 

GEDunG SASAnDo, kuPAnG
Selain terkenal akan Pulau Komodo 
dan Labuan bajo, NTT juga terkenal 
akan alat musiknya, yaitu Sasando. 
Terbuat dari daun lontar, Sasando 
sudah menjadi bagian dari masyarakat 
pulau Rote yang senang bernyanyi 
dan berdendang dengan iringan alat 
musiknya. Sasando sering ditampilkan 
saat Indonesia mengikuti pameran 
pariwisata di mancanegara dan selalu 
mendapatkan sambutan yang luar biasa. 
Sebagai identitas daerah, Pemerintah 
setempat pun membangun Gedung 
Sasando sebagai objek wisata di Jalan 
El Tari Kupang. Gedung ini selalu ramai 
pengunjung. Gedung utama yang 
berbentuk Sasando pun selalu menjadi 
objek selfie mereka. 

kErAton yoGyAkArtA

Keraton menjadi salah satu destinasi 
wisata sejarah yang wajib dikunjungi 
di Yogyakarta. Di dalamnya terdapat 
salah satu bangsal tempat Sultan dan 
abdi dalemnya menjamu tamu dengan 
berbagai kesenian khas keraton setiap 
harinya. Pengunjung akan disuguhi seni 
gamelan atau karawitan, wayang golek, 
wayang orang, dan seni tari secara 
gratis. Semua pertunjukkan seni yang 
diadakan di Keraton Yogyakarta tidak 
terlepas dari musik pengiringnya, yaitu 
gamelan. Gamelan sudah diakui oleh 
UNESCO sejak tahun 2014. Bahkan, 
di beberapa negara seperti Singapura, 
Jepang, Amerika, dan New Zealand, 
telah memasukkan gamelan ke dalam 
kurikulum universitasnya. Keren ya!

DAnAu SEntAnI PAPuA
Tifa dikenal sebagai alat musik pukul khas 
Papua. Terbuat dari kayu yang dikosongkan 
bagian tengahnya sehingga berbentuk tabung 
dan ditutup bagian atasnya dengan kulit rusa 
sehingga menghasilkan suara khas. Karena 
keindahan dan keunikan suara tifa, banyak turis 
yang menjadikannya oleh-oleh ketika pulang 
ke negaranya. Nama tifa pun makin dikenal 
di mancanegara. Meski unik, tifa tidak dapat 
dimainkan sembarangan. Ia hanya dimainkan 
saat upacara adat, pertunjukan musik dan 
pementasan tari tradisional. Pemerintah 
Jayapura pun telah mendaulat tifa sebagai ikon 
Festival Danau Sentani. Persisnya di pulau 
Yobeh, wisatawan akan melihat tifa keramat 
yang dibuat dari kulit manusia asli. Wow, berani 
memainkannya?
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SamSunG Galaxy S10

Jika sms lovers berniat membeli smartphone model 
terbaru dengan harga terjangkau, bodi yang tipis namun 
memiliki kapasitas baterai besar, samsung galaxy m20 
jawabannya!

samsung baru saja memperkenalkan tiga varian smartphone terbarunya 
di indonesia nih smslovers, yakni galaxy s10, galaxy s10 Plus, galaxy 
s10e. nah kali ini kita akan coba review seri galaxy s10 ya!

SMARTPhONE 
RP 2 JuTAAN 
DENGAN 
BATERAI JuMBO

Samsung tentunya selalu menyediakan yang terbaik untuk produk 
flagship mereka, termasuk untuk Galaxy S10. Samsung Galaxy 
S10 hadir dengan layar Inovative Infinity Design, curved Dynamic 

AMOLED dengan kecerahan hingga 1200 nits. Dengan layar “berlubang” 
Infinity-O ini, tampilan Samsung Galaxy S10 menjadi lebih lega dan minim 
bingkai karena kamera depan dibenamkan di layar. Pssttt, layar Infinity ini 
merupakan perpaduan spesifikasi yang hinga saat ini hanya dimiliki oleh 
Samsung lho, SMSLovers! 

Dari segi kamera, Galaxy 
S10 dibekali tiga kamera 
utama, yaitu pertama, 
Lensa telephoto 12MP, 
45 derajat, f/2.4, kedua, 
Lensa Wide Angle 12MP, 
77 derajat, f/2.4 dan ketiga 
Lensa Ultra Wide 16 MP, Awal tahun 2019, Samsung resmi meluncurkan Samsung Galaxy 

M20 di Tanah Air. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, 
keunggulan Galaxy M20 terletak pada daya baterainya yang 

besar, yaitu 5000 mAh. Tak cuma seharian, dengan baterai 5000 mAh 
SMSLovers masih bisa menggunakan smartphone keesokan harinya 
untuk menemani beraktifitas. Bahkan SMSLovers tak perlu khawatir jika 
kelupaan mengisi ulang di pagi hari saat sedang terburu – buru, karena 
Galaxy M20 ada fitur fast charging, yang bisa mengisi ulang baterai tiga 
kali lebih cepat.

Selain baterai yang super awet, kinerja Galaxy M20 ini tak perlu 
diragukan, SMSLovers. Galaxy M20 didukung dengan prosesor Exynos 
7904 Octacore terbaru buatan Samsung. Di sisi kamera, Galaxy M20 
memiliki dual kamera utama 13MP dan 5MP. Kamera utama 13MP 
berfitur autofocus PDAF dan f/1.9 membuat kamera lebih peka cahaya 
saat memotret dalam ruangan. Sedangkan kamera 5 MP memiliki 
sudut lebar hingga 120 derajat, cocok buat SMSLovers yang ingin foto 
pemandangan atau berfoto rame – rame.

Tertarik membeli Galaxy M20, SMSLovers? Untuk Galaxy M20 32 GB, 
3 GB RAM dibanderol dengan harga Rp 2.499.000,- sedangkan yang 
64 GB dengan 4GB RAM dibanderol dengan harga Rp 2.799.000,-. 
Yuk kunjungi langsung store Samsung di Summarecon Mall Serpong, 
SMSLovers!

RESMI MEluNcuR
DI INDONESIA!

123 derajat, f/2.2. Selain dilengkapi 
tiga lensa kamera utama, Galaxy S10 
juga dilengkapi kamera selfie di bagian 
depan dengan resolusi 10MP. Nah, 
yang unik dari Galaxy S10 adalah semua 
kamera dilengkapi dengan artistic light 
focus. Fitur ini membuat kemampuan 
membedakan obyek dengan latar 
belakang tidak hanya untuk bokeh 
saja. Tersedia color point bokeh (latar 
belakang berbeda warna dengan 
obyek), spin bokeh (bokeh tampak 
berputar), dan zoom bokeh (bokeh 
tampak seperti efek zooming). Wah, 
fitur ini cocok banget buat SMSLovers 
yang hobi foto nih!

Keunikan lain pada Samsung Galaxy 
S10 adalah adanya fitur Wireless 
Powershare. Dengan fitur ini 
SMSLovers dapat menjadikan ponsel 
layaknya sebuah powerbank yang dapat 
mengalirkan daya pada perangkat 
lain. Mekanismenya gampang banget, 
SMSLovers! Perangkat yang ingin 
dicharge cukup ditempelkan pada 
bagian punggung Galaxy S10 saja. 
Keren banget kan, SMSLovers?

Untuk urusan keamanan, Samsung 
Galaxy S10 memiliki sensor sidik 
jari yang dibenamkan pada bagian 
layar. Sensor ini menggunakan 
tenaga ultrasonic lho yang dapat 
memancarkan gelombang yang 
kemudian memantul pada sidik jari 
SMSLovers sehingga menghasilkan 
pola 3D. Canggih ya? Gak heran 
deh, kalo smartphone ini dibanderol 

dengan harga Rp 12.999.000.

Nah, apabila SMSLovers tertarik 
membeli Galaxy S10, sudah bisa 
pre order lho pada 22 Februari atau 
SMSLovers juga bisa langsung datang 
ke Samsung Store di Ground Floor 
Summarecon Mall Serpong ya!
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Bermain dan Bersantai 
di Kolam Koi SMS

MELESTARIKAN BUDAYA 
MUSIK TRADISIONAL 
INDONESIA

KOMUNITAS GATRA

Perkembangan musik di indonesia, terutama di zaman 
modern seperti sekarang ini, banyak sekali dipengaruhi 
oleh budaya luar. sebut saja budaya musik barat dan musik 
Korea yang kini banyak diminati oleh para generasi muda.

skybridge serpong m-town yang memiliki akses langsung dengan serpong m-town apartment menjadi 
landmark baru di area summarecon serpong, tangerang. skybridge ini menghubungkan kawasan 

prestisius m-town, yakni m-town signature dan m-town residence, dengan summarecon mall serpong.

Community

Sah-sah saja jika generasi muda kita 
lebih banyak mendengar musik dari 
luar dibandingkan dengan musik 

dalam negeri. Namun, jangan sampai 
budaya luar mengikis kecintaan kita pada 
musik tradisional Indonesia, yang sangat 
kental dengan budaya dan tradisi leluhur.

Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran 
bagi sekelompok mahasiswa Malang, 
sehingga mereka berinisiatif  membentuk 
komunitas Garapan Tradisi (GATRA) 
yang bertujuan untuk melestarikan musik 
Indonesia, khususnya gamelan.

Gamelan merupakan musik yang berasal 
dari Jawa, alat musiknya didominasi ma-
terial kayu dan gangsa, atau sejenis logam 
campuran timah dan tembaga. Instrumen 
pengiring gamelan antara lain kendang, 
bonang, panerus, gender, gambang, sul-
ing, siter, clempung, slenthem, demung, 
saron, gong, kenong, kethuk, japan, 
kempyang, kempul dan peking.

Mengapa gamelan?  Menurut GATRA, 
perkembangan penikmat musik gamelan 
di Indonesia terutama anak muda sudah 
mulai berkurang, bahkan dapat dikatakan 
sudah amat jarang generasi muda saat ini 
yang bisa memainkan gamelan.

Komunitas GATRA merupakan program 
minor dari Jurusan Bahasa dan Sastra 
Daerah di Universitas Negeri Malang 
(UM). Antusiasme yang cukup tinggi 
membuat program minor berkembang 
menjadi komunitas khusus penikmat tra-
disi Jawa, termasuk musik gamelan. Sejak 
dibentuk sekitar tahun 2016, komunitas 
GATRA hingga kini memiliki 30  anggota
Tak hanya kampus UM, nyatanya anggota 
komunitas GATRA juga berasal dari luar 
yakni UIN Maliki Malang. Walau masih 
berumur jagung, komunitas GATRA 
turut memeriahkan pentas musik 
tradisional Jawa di berbagai kesempatan, 
baik di dalam maupun luar kampus UM. 
Dengan harapan, agar para generasi 
muda saat ini mau ikut terlibat dalam 
melestarikan budaya musik tradisional 
Indonesia

Skybridge Serpong M-Town didesign 
oleh PT. Urbane Indonesia, dan memi-
liki ketinggian kurang lebih 7 meter, 

lebar jembatan 3,6 meter dan panjang    
103 meter melintang di atas Jalan Boulevard 
Raya Gading Serpong.

Skybridge ini menjadi jembatan penghubung 
yang nyaman dan modern bagi warga 
Summarecon Serpong, serta membantu 
mobilitas pengunjung Summarecon Mall 
Serpong. Pengunjung dapat menggunakan 
fasilitas ini untuk menyeberang menuju 
Summarecon Mall Serpong.

Selain sebagai sarana penyeberangan orang, 
Skybridge Serpong M-Town juga memiliki 
konsep sarana penyeberangan orang yang 
unik. Saat malam tiba, Skybridge Serpong 
M-Town akan dihiasi dengan corak lampu 
LED yang indah. Dengan konsep yang unik, 
Sky Bridge Serpong M-Town ini tentunya 
juga menjadi spot yang instagram-able!

SKYBRIDGE SERpONG M-TOwN, 
Landmark dan Fasilitas Publik Baru

di Summarecon Serpong 
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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, kembali hadir di edisi ketiga SMSBlast tahun ini. Semakin 
beragamnya tenant-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 lXXII– MuSICAl MArCh

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

format: Isi kolom Subjek dengan judul : SMSBlast 72 – Musical March
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 April 2019. Pemenang yang beruntung 

akan diumumkan pada SMSBlast edisi April 2019. 

BErIkut PErtAnyAAn untuk EDISI InI: 

1. Sebutkan topik yang dibahas dalam rubrik Special Info di edisi ini!
2. Apa saja nama daerah yang seni musiknya diakui dunia? Sebutkan 3 nama 

daerah.
3. Sebutkan 2 nama artis yang menggunakan statement hairclips?
4. Apa saja 5 istilah yang kekinian di media sosial?

Hai SMS, kenalin aku Tia, tinggal di 
dekat sini, daerah Cimone. Sering 
banget loh aku main ke SMS, acaranya 
seru-seru. Tapi mau sedikit bertanya. 
Ada rencana terbaru apa nih untuk 
event kuliner SMS, paling ditunggu 
loh event ini. Kalo mau kasih saran 
ide kuliner bisa kemana? Kali aja bisa 
direalisasikan, kan! Ditunggu infonya 
yaa.

tia,
Cimone

Hai juga Tia,
Terima kasih ya sudah menjadi 
pengunjung setia kami. Semoga selalu 
merasa nyaman berkunjung ke SMS. 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, event 
kuliner SMS yaitu Festival Kuliner Serpong 
akan kembali hadir di bulan Agustus ini, 
membawa kekayaan kuliner dari pulau 
Sumatera. Jika Anda ada ide kuliner 
boleh share lewat akun-akun media 
sosial kami ya. Kami dengan senang 
hati menampung ide-ide yang diberikan. 
Ditunggu ya.

Jangan lupa update informasi tentang 
event ini terus ya. 

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. Vicky Mulya Maulana, 0857 2973 xxxx
2. Herlinda Haida, 0813 1096 xxx
3. Franky Firnando, 0813 1701 xxxx
4. Salim Tjahya, 0898 3455 xxxx
5. Anto Kusmato, 0811 2345 xxx

Quiz

Berikut lima orang pemenang yang berhasil 
pada kuis SMS Blast Edisi 71 - Februari 2019



TIMNAS U-22 RAIh JUARA DAN 
DOMINASI pENGhARGAAN 
pADA pIALA AFF U-22

tim nasional indonesia u-22 sukses memenangi Piala aff, usai menaklukkan thailand di 
laga final yang digelar di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja.

memang benar kita harus menghormati, melestarikan dan menggunakan 
bahasa indonesia yang baik dan benar. tapi gak ada salahnya lho smslovers 
menggunakan sejumlah kosa kata kekinian yang unik.

sPalsH Blast

Sempat tertinggal terlebih dahu-
lu, tim besutan Indra Sjafri ini 
berhasil membalikkan keadaan 

dan menyudahi perlawanan Thailand 
dengan skor akhir 2-1. Selain berhasil 
menjadi juara, ada sejumlah catatan 
menarik yang diukir ‘Garuda Muda’ pada 
turnamen Piala AFF U-22 kali ini.

Timnas U-22 Indonesia sukses menun-
jukkan kualitas di ajang Piala AFF U-22 
2019, dengan mendominasi penghar-
gaan dan rekor, baik secara tim, maupun 
individu.

Marinus Manewar yang mencetak tiga 
gol selama perhelatan Piala AFF U-22 
2019 menjadi pencetak gol terbanyak 
bersama dengan dua pemain lain, yakni 
Saringkan Promsupa dari Thailand, dan 
Tran Danh Trung dari Vietnam.

Tak sampai di situ, timnas U-22 Indone-
sia juga tercatat sebagai tim paling pro-
duktif  di Piala AFF U-22 2019. Catatan 
delapan gol yang dicetak Indonesia 

melampaui Vietnam yang menorehkan 
tujuh gol sepanjang perhelatan Piala AFF 
U-22 2019.

Dengan kemenangan atas Thailand, 
Indonesia menjadi satu-satunya tim 
yang tak terkalahkan di Piala AFF U-22 
2019. Dengan catatan dua kali imbang 
dan tiga kemenangan, Indonesia menjadi 
tim yang tidak terkalahkan, dan tentu 
torehan tersebut menjadi rapor manis 
timnas U-22 Indonesia di tangan Indra 
Sjafri.

Dengan pencapaian ini, Indra Sjafri suk-
ses mengukir sejarah untuk kali kedua 
di Piala AFF. Sebelumnya, pelatih asal 
Sumatra Barat itu telah mengantarkan 
timnas U-19 Indonesia meraih gelar 
juara Piala AFF U-19 2013.

Kini, Indonesia telah memiliki tiga gelar 
juara Piala AFF pada kelompok umur 
U-16 (2018), U-19 (2013), dan U-22 
(2019).
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5 Istilah kekinian di Sosmed 
yang Patut SMSlovers ketahui!

Jika digunakan dengan tepat 
istilah-istilah gaul ini bisa 
jadi bumbu percakapan non 

formal yang mencairkan suasana 
dan menghibur lho! Jadi daripada 
SMSLovers gak ngerti saat diajak 
ngobrol atau saat main sosial media, 
yuk pahami 5 istilah kekinian berikut 
ya:

#SWAG
Buat SMSLovers yang mengaku anak 
kekinian, pasti pernah dong sesekali 
menggunakan istilah ini? SWAG 
merupakan singkatan dari Style With 
a Little bit Gangsta atau bergaya ala 
gangster, atau maksud lainnya adalah 
keren.

#ASAP
ASAP merupakan singkatan dari 
As Soon As Possible atau sesegera 
mungkin. Apabila SMSLovers 

menerima permintaan ASAP, 
maka jangan lupa untuk merespon 
dengan jawaban #ASAIC ya, yang 
merupakan singkatan dari As Soon 
As I Can, atau secepat yang saya 
bisa.

#unCh
Pasti SMSLovers sudah gak asing 
lagi dengan istilah ini bukan? Yuup, 
unchhh sering digunakan untuk 
menunjukkan sesuatu yang imut atau 
untuk mengungkapkan perasaan 
gemas dan manja. Namun, ternyata 
dilansir dari belajar  bahasa.id 
kata unch diartikan slang bahasa 
inggris yang merujuk pada wilayah 
selangkangan. Yah walaupun banyak 
SMSLovers yang menggunakan 
kata “unch” hanya untuk sekedar 
memberikan kesan imut dalam 
percakapan, namun SMSLovers 
perlu berhati – hati ya sekarang!

#tBt
SMSLovers Sering melihat hashtag 
#TBT tapi sampai sekarang masih 
bingung dengan artinya? TBT 
merupakan singkatan dari Throwback 
Thursday. Istilah ini biasanya dipakai 
di hari Kamis dengan mengunggah 
beberapa foto masa lalu kamu. Baik 
itu foto kenangan SMSLovers saat 
masih bayi atau kenangan indah 
SMSLovers di masa lalu.

#tGIF
TGIF merupakan singkatan dari 
Thank God It’s Friday atau Terima 
Kasih Tuhan, Ini Hari Jumat. 
Sama seperti TBT, istilah ini juga 
biasanya dipakai para di hari Jumat, 
sebagai bentuk syukur karena esok 
(mengacu hari Sabtu dan Minggu) 
adalah hari libur.



sms_serpong scientiasquare.park
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  lAntAI GF                           

nannys Pavilion                    
● Buy 1 Get 1 Pancake 

osim                    
● Cash Back 15.000.000 for 

SMS Friendship
Ibox                    

● Dapatkan penawaran 
special Iphone XR mulai dari 
13.799.000

 lAntAI 1                            

Wood                                               
● Sale Up to 70% 

Wakai                                  
● Disc. up to 30%  

StAr                                               
● Disc Up To 70% dan Extra 

20% Every Weekend 
Eshetic rosereve                                  

● Penawaran terbatas voucher 
Facial senilai 3.000.000 
dengan pembayran  
2.500.000

Antton & Co                                                
● End Of Season Sale Up To 

50%  
hush Puppies                                  

● Disc. 30% 
hammer                                               

● Disc. 20% (selected item) 
Shortcut Barbershop                                 

● Opening Promo 20% Off

 lAntAI 2                                                

Coconut Island                                                           
● Starts From 74.900 Limited 

Time Only While Stocks Last
Baskin robins                                                

● Pin t Festifal 12oz All Payment 
only 85.000

Shu Shu                                                            
● Get 2 Drinks For Only 20.000

Mango Mango                                                            
● Buy 1 Get 1 Free untuk 

pembelian Guchee

  
PERIODE Maret 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
Pink Parlour (IF-19) - 5471666
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
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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
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)
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
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