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Be Our Friends On
  Summarecon Mal Serpong (SMS)

  @SMS_Serpong

  sms_serpong

  www.malserpong.com

Sebelas tahun berkarya menyuguhkan kebutuhan belanja hingga hiburan 
terbaik bagi pengunjung setianya tidak membuat Summarecon Mal 
Serpong (SMS) puas hati. Inovasi disetiap aspek selalu digali untuk semakin 

memberikan pelayanan memuaskan tidak hanya untuk Anda pengunjung setia 
SMS, namun juga untuk menjangkau masyarakat di luar kota Jakarta.

Sebagai wujud berbagi kebahagian kami memasuki umur lebih dari satu dekade, 
SMS mempersembahkan sebelas hari penuh kebahagiaan dengan hadirnya sebelas 
penampilan musisi berbakat tanah air, baca informasi detailnya yang dibahas di 
rubrik Hot On.

Pernah terbersit ide untuk mencoba meniru cara berpakaian artis Hollywood? 
Tidak ada salahnya membaca ide tren saat ini di rubrik In Style, mungkin cocok 
untuk Anda terapkan, bukan?

Mendidik buah hati tidak selalu harus di sekolah. Dengan mengajak mereka 
berwisata ke destinasi yang menawarkan ilmu dan wawasan juga bisa menjadi 
alternatif, loh. Intip beberapa pilihan wisata edukatif  untuk si kecil di rubrik Family 
Info edisi ini ya.

Pentingnya memperkenalkan bumi dan alam kepada se kecil sejak dini, Anda wajib 
mengajak buah hati mengunjungi Arumdalu yang baru-baru ini dibuka di Scientia 
Square Park, ada sunflower park-nya juga loh, cek detailnya di Hot Spot ya.

SMSBlast edisi kali ini juga mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh program 
terbaru yang ditawarkan SMS dalam Art Districk, baca penjelasannya di rubrik 
Intermezzo. Masih banyak informasi yang kami siapkan untuk Anda baca detailnya 
di edisi kali ini. Perbaharui beberapa informasi terbaru tentang mal favorit Anda 
yang telah terangkum khusus untuk Anda di SMSBlast ini. Selamat Membaca. 
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Mal Serpong

Lebih dari satu dekade, mal favorit masyarakat Tangerang ini berdiri 
dan hadir menawarkan segudang hiburan, kebutuhan berbelanja, 

hingga menjadi pilihan utama sebagai destinasi akhir minggu bersama 
keluarga dan sahabat.

Masih dalam semangat 
dan kegembiraan 
merayakan ulang 
tahunnya yang ke 

sebelas, Summarecon Mal 
Serpong, akrab di sapa SMS, 
berbagi kebahagiaan dengan 
para pengunjung setianya dalam 
event bertajuk Eleven Days of 
Happiness. Selain memberikan 
kesempatan para pengunjungnya 
untuk berwisata gratis ke-sebelas 
negara terkenal sebagai destinasi 

wisata dunia dalam program Eleven 
Escape Experience, SMS juga 
ingin mengajak pengunjung untuk 
menikmati hiburan dari deretas 
artis terkenal tanah air.

Eleven Days of Happiness, 
menjadi highlight utama di 
pertambahan usianya. Digelar 
sepanjang bulan November hingga 
Desember, setiap minggunya, 
performance dari artis pilihan SMS 
akan menyemarakan panggung 

Broadway, Downtown Walk 
untuk dinikmati sembari bersantai. 
Pengunjung akan ditemani dengan 
lagu-lagu andalan dari para artis, 
diawali dengan Virzha pada tanggal 
4 November 2018 yang kemudian 
disusul oleh artis cilik yang sedang 
naik daun Naura, suara merdu 
Rendy Pandugo, Rizky Febian, 
Cakra Khan, Jaz, GAC, penyanyi 
cantik Gloria Jessica dan The 
Overtunes akan menutup rangkaian 
Eleven Days of Happiness. 

SebelaS 
Kebahagiaan
di SebelaS Tahun 
SuMMarecon

SMSBLAST MAgAzine - november 2018 november 2018 - SMSBLAST MAgAzine8 9

Hot on



Penampilan spesial Jazzphoria oleh Hiroaki 
Kato menambah keseruan event Eleven Days 
of  Happiness kali ini.

Masih dalam rangkaian event yang sama, 
tidak hanya menghibur milenials, SMS juga 
mendedikasikan diri untuk membantu 
mengobati rasa rindu pengunjung akan musisi 
era  80 dan 90an dalam Reuni 80’s & 90’s 
Legends. Para musisi lawas akan memeriahkan 
acara ulang tahun SMS ke sebelas ini sekaligus 
mengajak pengunjung bernostalgia. Mulai 
dari penampilan Memes, Yana Yulio, Rita 
Effendy, Agus Wisman, Mus Mujiono, Adjie 

Soetama,  Ratu Ira, Oddie Agam, Deddy 
Dhukun, Ikang Fauzi, hingga Irianty Erningpraja 
berkumpul bersama pada tanggal 17 
November mendatang di panggung Broadway 
ingin mengajak Anda dan pengunjung untuk 
kembali bersenandung lagu andalan mereka 
yang terkenal pada jamannya. Berbeda 
dengan lainnya, Reuni 80’s&90’s Legend dapat 
dinikmati dengan membeli invitiation yang 
tersedia di beberapa platform online dengan 
harga mulai dari Rp. 200.000.
Wah, seru sekali ya! Selamat Ulang Tahun 
Summarecon Mal Serpong, semoga makin 
berjaya. Ada keseruan apa lagi ya tahun depan?
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Festive Vibe 
of Oktoberfest 
at Summarecon 
Mal Serpong
mengakhiri bulan oktober lalu, mal favorit Anda sukses kembali menghadirkan 

event tahunan dengan visi memperkenalkan lebih jauh kebudayaan yang besar di 

negara Jerman. event ini sekaligus dihadirkan untuk menghibur dan menarik minat 

masyarakat tidak hanya lokal namun hingga mancanegara. 
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Oktoberfest 2018 digelar 
dengan dukungan penuh 
olehmThe Barrels 
& Mama’s German, 

memasuki tahun keduabelas kalinya 
digelar oleh SMS. Festival terbesar 
dari negara beribukotakan Berlin ini 
diadakan sebagai bentuk pertukaran 
budaya negara internasional yang 
dapat dinikmati oleh para pengunjung 
setia SMS terutama bagi para pecinta 
minuman olahan, bir lokal maupun 
internasional hingga kuliner otentik 
negara ini.

Oktoberfest telah sukses 
diselenggarakan pada hari 
Jumat tanggal 26 Oktober 2018 
kemarin, berlokasi di Area 

Parkir Selatan SMS 2 dan menarik atensi 
yang tinggi karena tiketnya terjual habis. 
Tentunya, Oktoberfest 2018 menyajikan 
ciri khas utamanya yaitu Free Flow Drink 
& All You Can Eat German Buffet. Event 
ini menyajikan bervarian merk bir 
ternama dari lokal hingga internasional 
dengan kualitas terbaiknya, seperti 
Bintang, Heineken, Bali Hai, Diablo 
hingga Erdinger. Sebagai pelengkap, 
pengunjung dapat menikmati suguhan 
buffet makanan khas seperti sosis 
Bratwurst yang dipersembahkan oleh 
Mama’s German.

Pusat perhatian utama dari festival ini 
selain hidangan yang disajikan, ada juga 
alunan musik dan nyanyian sebagai 
pelengkap dari event ini. Beberapa 
lagu-lagu yang dilantunkan banyak yang 
merupakan lagu khas Oktoberfest 
negara Jerman itu sendiri, sehingga 
budaya Jerman yang ingin dibawakan pun 
terasa meski digelar di Indonesia. Selain 
itu, beberapa permainan juga  tidak lupa 
disiapkan untuk menghidupkan eforia 
di area Oktoberfest seperti, bull riding, 
lempar bola, dan lain-lain.



Sparktacular 

at Scientia Square park
tidak hanya summarecon mal serpong yang menggelar 

keseruan terbaik mereka. Pada 20-27 oktober lalu 
scientia square Park juga mengadakan kegiatan yang 

sangat menarik, sparktacular october. 

OctOber 
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Mengangkat tema 
halloween yang 
identik sekali diadakan 
di bulan Oktober, 

Scientia Square Park menyulap 
seluruh area tamannya menjadi 
pesta halloween. Taman yang 
selalu sejuk ini berubah seketika 
menjadi sedikit menyeramkan tapi 
menggemaskan, seperti adanya 
orang-orangan sawah berjubah 
hitam, laba-laba palsu ukuran 
besar, labu-labu yang tertata di 
beberapa spot taman, hingga 
tumpukan-tumpukan jerami yang 
menambah ambience halloween 
pada bulan itu. Tapi tenang saja, 
pengunjung masih bisa merasakan 
serunya bermain ditaman kok.

Berbagai kegiatan menarik juga digelar 
untuk melengkapi bulan Oktober di SQP 
seperti Greeneration Fest with Tzu Chi 
pada 20-21 Oktober, Costume Party 
pada 27 Oktober, dan Helloweekend 
Market mulai dari tanggal 26-27 Oktober 
2018. Selain itu, untuk membuatnya 
semakin meriah, pada 27 Oktober 
lalu juga diadakan Kids Costume 
Competition yang berhadiah total 3 juta 
rupiah. Antusias anak-anak yang menjadi 
peserta cukup meriah. Kostum mereka 
tidak kalah keren dan menyeramkannya 
dibandingkan kostum-kostum yang 
digunakan oleh orang dewasa, dan 
pastinya banyak juga yang lucu-lucu. 

Jangan lupa, tahun depan ajak anak Anda 
untuk ikutan event seru ini ya.



mencari klinik kecantikan 
bukan menjadi hal sulit 
saat ini. seolah sudah 
menjadi kebutuhan, klinik 
kecantikan kian menjamur 
dan mudah ditemui. 
melihat tingginya minat 
masyarakat untuk tampil 
cantik dan memiliki kulit 
sehat, rosereve esthetic, 
klinik kecantikan asal 
Jepang ini tidak ingin 
melewatkan kesempatan 
tersebut. siapa yang tidak mengenal batik? salah satu kekayaan 

khas asli indonesia ini bahkan sudah dikenal dan banyak 
digunakan tidak hanya oleh masyarakat domestik, tetapi 
hingga ke mancanegara. Batik merupakan kerajinan 
yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian 
dari budaya indonesia sejak lama. Bahkan, UnesCo 
meresmikan kain batik sebagai warisan budaya nasional 
indonesia yang kini diperingati setiap tanggal 2 oktober 
sebagai Hari Batik nasional.

Tampil CanTik

Ragam Batik

di RoseReve esTheTiC
tanpa Sakit

penampilan

Dilestarikan dan diwariskan secara turun menurun, kini batik semakin 
dikombinasikan secara modern sehingga dapat digunakan di segala 
acara atau kegiatan formal maupun informal. Batik identik dengan 
aneka ragam corak dan warnanya serta berbagai kreasi yang 

menyimbolkan kreativitas masyarakat Indonesia, maka dari itu, corak batik tiap 
daerah juga berbeda-beda.

Berkembangnya industri fashion menjadikan batik kembali digemari masyarakat 
dengan sentuhan dari para desainer yang membuat batik kian mewah dan elegan. 
Hal ini pun menjadikan gerai ataupun toko batik semakin banyak bermunculan 
dan mudah ditemui. Menyadari hal tersebut, Batik First mewadahi masyarakat 
Indonesia dengan membuka gerai batik di beberapa titik di Indonesia.

Batik First merupakan toko yang khusus menjual berbagai model batik modern 
dengan berbagai pilihan warna dan corak yang beragam. Dengan bahan 
premium dan berkualitas, Batik First menyediakan busana pria dan wanita mulai 
dari kemeja, atasan, hingga dress ini, Batik First kembali membuka gerainya di 
Summarecon Mal Serpong Lantai 1.

Yuk, lengkapi koleksi batik Anda dari Batik First!

Terinspirasi oleh filosofi 
kecantikan perempuan Jepang, 
Rosereve merupakan klinik 
perawatan wajah dengan 

teknologi orisinil dari Jepang yang 
berkualitas tanpa menyebabkan rasa 
sakit dan iritasi selama atau setelah 
perawatan. Selain alatnya yang canggih, 
semua staf  Rosereve merupakan 
Certified Beauty Esthetician profesional 
yang diseleksi dan dilatih dengan 
standarisasi penilaian  tinggi selama 3 
bulan bersama tim pakar kecantikan 
internasional dari Jepang.

Uniknya lagi, perawatan yang dilakukan 
di Rosereve menggunakan bahan-
bahan halal sehingga cocok untuk 
semua perempuan Indonesia. Bagi 
pengunjung yang baru pertama kali 
melakukan perawatan atau bingung, 
Rosereve menawarkan berbagai paket 
perawatan kecantikan sesuai jenis kulit 
yang sebelumnya telah dianalisa agar 
dapat memberikan solusi perawatan 
yang tepat. Perawatan yang ditawarkan 
Rosereve antara lain: merevitalisasi 
kulit, membantu mengurangi racun, 
memutihkan dan memberikan nutrisi, 
perlindungan lapisan tekstur kulit 

terdalam agar tetap kencang dan lembut.

Setelah sukses berbisnis selama 13 tahun 
di Indonesia, Rovereve sudah memiliki 
beberapa gerai di kota Jakarta. Terus 
mengembangkan sayapnya, Rosereve 
hadir di Summarecon Mal Serpong, 
Tangerang untuk memenuhi kebutuhan 
pengunjung yang ingin melakukan 
perawatan wajah dengan teknologi serta 
staf  yang handal. Ingin tampil cantik 
tanpa rasa sakit? Datang ke Rosereve 
Esthetic, Summarecon Mal Serpong 
lantai 1 ya.

penunjang 
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Tidak hanYa

inTip makna
OVeRSiZeD SUit

menjadi TRen

mendalam di Balik

“the Bigger, the Better” – menjadi 
tagline yang sesuai dengan tren 
busana wanita musim ini. oversized 
suit memancarkan makna superhero 
– dengan desain pundak yang 
bidang dan tegak untuk terlihat 
powerful dan kuat. 

TilDA SwinTon
Tilda Swinton kembali mencuri perhatian publik melalui 
oversized suit yang dikenakannya pada premiere film 
“Suspiria”. Artis berusia 57 tahun ini memang sudah dikenal 
melalui gaya berbusananya yang glamour dan androgyny. 
Mengenakan oversized pants pink stabilo yang dipadu dengan 
blazer hitam, artis pemenang penghargaan Oscar ini kembali 
menggarisbawahi posisinya sebagai “red carpet  fashion icon” 
melalui sebuah pernyataannya yang powerful, “don’t be afraid 
to wear something audacious, use the contrary to show how 
bold you can be”.  Wah, benar-benar inspiratif  ya!

Tidak hanya untuk kaum pria, berbagai 
desainer kelas atas seperti Gucci, 
Chanel, hingga Marc Jacobs kini 
meluncurkan koleksi oversized suit 

untuk wanita. Selain untuk kepercayaan diri, 
ternyata oversized suit punya makna mendalam 
di baliknya loh! Jika Victoria Beckham dan 
Diane Keaton telah dikenal dengan style 
mereka yang “kebesaran”. Dalam beberapa 
waktu terakhir, tiga selebriti ini berhasil 
menunjukan “Big Suit Energy” yang tidak hanya 
terpancar dari desain busana mereka, tapi juga 
pesan di baliknya. 

lADy GAGA
Wanita pelantun “Born This Way” ini berhasil 
menjadi pembicaraan publik melalui busana 
oversized suit metalik yang dikenakannya dalam 
acara 25th Annual Elle Women in Hollywood. 
Ketika oversized suit lebih diasosiasikan sebagai 
busana pria, dan menjadi perlawanan terhadap 
standar Hollywood wanita, Lady Gaga 
berkata sebaliknya. Menurutnya, penggunaan 
oversized suit menandakan bahwa wanita 
memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dalam 
pidatonya, pemain film “A Star is Born” tersebut 
menyatakan niatnya untuk merebut kembali 
kekuasaan yang telah direbut  dari dirinya, “I 
decided today I wanted to take the power back. 
Today, I wear the pants”. 
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TrACEE ElliS roSS
Dikenal dengan kebaikannya dan gayanya yang orisinal, Trace Ellis 
Ross kembali membuktikan dirinya sebagai “boss lady” di ajang 
American Music Awards melalui pantsuit yang dikenakannya. 
Berwarna salmon-pink dan dirancang oleh desainer kulit hitam, 
putri Diana Ross ini menyatakan penolakannya terhadap pakaian 
gender-biased. Nyatanya, Pyer Moss Suit yang dikenakannya 
berasal dari koleksi tren busana pria  tahun 2013. Melalui suit 
yang dikenakannya, artis asal Amerika ini ingin menunjukan 
bahwa fashion tidak memiliki batas gender – “dial up the 
compassion, dial down the judgement”.
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Location: WaLL cLimbing, 

Scientia Square Park

FADziAn
Shirt, Jacket, and Pants 

by STAR Department Store

“Spread love. 
Hug the people you 
care about 
and make sure 
they know
that you care and 
appreciate them. 
Make it known 
to your friends 
and family that you 
love them “
– Germany Kent –

GiSElA
Shirt and Skirt
 by STAR Department Store

Photographer : Ely Ricardo
Models : Gisela, Fadzian (Dewasa), & Arya Dipa (Anak Kecil)
Stylist : Anantama Putra 
Make Up Artist : Ina Juntak

AryA DiPA
Shirt and Pants by 
STAR Department Store
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Shirt & Pants 
by STAR Department Store

T-shirt by Avenue
Vest by Hardware
Skirt by STAR Department Store

Shirt, Jacket, and Pants by 
STAR Department Store

Sweater and Pants by 
STAR Department Store

Family is  not an 
Important Thing , 

It ’s  Everything
 – Michael J. Fox –

“ They say t ime cost 
money ,  but the t ime 
you spend with your 

chi ldren is  priceless .” 
 – Beta Metani’ Marashi – 

 
Photo SPot, 

Scientia Square Park 

 
Location : PetoPia, 

Scientia Square Park
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Jumpsuit by Avenue

Blazer & Shirt by 
Salt & Pepper “ The Joy of 

dressing is  an ar t.”
 – John Galliano  –

“ I want to reach 
the top with it 

al l ,business ,  family 
and faith!” 
 – Joy Harris – 

 
barn oWL cafe, 

Scientia Square Park 

 
barn oWL cafe,

 Scientia Square Park
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Dress 
by STAR Department Store

Belt by Avenue

Sweater 
by STAR Department Store

T-shirt and Sweatshirt 
by STAR Department Store

“Normality is 
a paved road: 

It ’s  comfortable 
to walk ,  but no 
f lowers grow” 

 – Vincent van Gogh – 

 
arumdaLu farm, 

Scientia Square Park

 
Photo SPot, 

Scientia Square Park

“One of the luck iest 
things that can happen 

to you in l ife is ,  I 
think to have a happy 

chi ldhood .” 
 – Agatha Christie   –

Dress by STAR Department Store
Belt by Avenue
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Wah tidak terasa ternyata liburan akhir tahun 
sudah tinggal sebulan lagi. Bagi Anda orang tua 
pastinya tidak ingin melewatkan momen libur 

akhir tahun bersama sang buah hati kan?

Destinasi Wisata 
“Family FrienDly” 

Di Pulau JaWa

Tentunya banyak destinasi wisata 
yang menjadi pilihan Anda, tapi 
apakah destinasi wisata tersebut 

merupakan destinasi yang “Family 
Friendly”? Yuk disimak 3 destinasi wisata 
mana saja yang termasuk dalam kategori 
Family Friendly di  Pulau Jawa!!

DAGo DrEAm PArk, BAnDunG
Anda pasti sudah pernah ke kota 
Bandung kan? Kota yang dijuluki Kota 
Kembang ini memiliki banyak sekali 
destinasi wisata, salah satunya yang 
termasuk dalam kategori Family Friendly 
adalah Dago Dream Park. Sebuah 
taman hiburan di area lembah pinus 
berhawa sejuk yang memiliki banyak 
sekali wahana, seperti ATV,   naik perahu 
dayung, memancing, kora-kora “Pirate’s 
ship”, dan masih banyak lagi. Tidak lupa 
ada banyak spot foto keren disini seperti 
berfoto di atas pohon Sky Tree” dan 
“Aladdin Carpet”.
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BATu SECrET zoo, 
mAlAnG
Jawa Timur Park 2 atau yang 
dikenal juga sebagai Batu 
Secret Zoo bisa dibilang 
sebagai destinasi wisata yang 
cocok buat Anda mengenalkan 
berbagai macam hewan kepada 
sang buah hati. Koleksi satwa 
yang ada di Batu Secret Zoo 
ini sangat lengkap, mulai dari 
hewan reptil, hewan air, hewan 
lokal sampai hewan asal negara 
atau benua lain. Ada beberapa 
area yang wajib Anda kunjugi 
seperti, seperti Tiger Land, 
Reptile Garden, Safari Farm, Zona 
Aquarium, dan masih banyak lagi. 

SCiEnTiA SquArE PArk, TAnGErAnG
SMSLovers pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat wisata yang 
satu ini, Scientia Square Park (SQP) juga merupakan yang tempat 
wisata yang cocok bagi Anda untuk menikmati liburan akhir tahun 
bersama sang buah hati dan tentunya merupakan tempat wisata 
yang masuk kedalam kategori “Family Friendly”. Selain sebagai 
tempat wisata, di SQP juga merupakan tempat yang edukatif  bagi 
sang buah hati Anda. Ada area baru yang wajib Anda kunjungi yaitu 
area bunga matahari atau Sunflower Park di Arumdalu Farm. Area 
yang satu ini sedang menjadi primadona bagi kawula muda dan 
keluarga loh karena menjadi area yang tidak biasa kita lihat di tengah 
kawasan kota Tangerang. 
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Bagi Anda yang 
suka mengunjungi 
tempat-tempat baru, 
mengabadikan 
momen menjadi 
agenda yang wajib 
dilakukan. menjelajahi 
destinasi baru akan 
menjadi lebih berkesan 
dengan jepretan foto 
yang sekaligus bisa 
mempercantik feed 
instagram Anda.

yang Wajib Dikunjungi
Spot KeKinian 
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Hot sPot

AGniEzkA ziEmiSzEwSkA 
PoSTEr ExHiBiTon

Malas berpanas-panasan di area outdoor? 
Atau lebih memilih mengabadikan 
momen dengan hal-hal berbau seni? 
Ada spot cantik nih di Summarecon Mal 
Serpong (SMS). Mal di Tangerang ini 
bekerjasama dengan Pradita Institute, 
menggandeng mahasiswa fakultas Desain 
Komunikasi Visual (DKV) dan Desain 
Interior (DI) menggelar event Agniezka 

Ziemiszewska Poster Exhibiton. 
Agnieszka Ziemiszewska sendiri 
merupakan desain grafis, profesor, 
sekaligus kurator asal Polandia. Pada 
poster exhibition ini, mahasiswa DKV dan 
DI dari Pradita Institute berkesempatan 
untuk menampilkan hasil poster terbaik 
mereka sesuai dengan arahan langsung 
dari Agnieszka Ziemiszewska serta 
program poster LOMBOKPALUCARE. 
Selain karya dari mahasiswa Pradita, 
Anda dan juga pengunjung mal dapat 

menikmati dan mengeksplor tipografi, 
warna, bentuk dan estetika dari 40 hasil 
karya seni asli Agnieszka Ziemiszewska 
dan menampilkan 6 karya instalasi hasil 
workshop TYPOEXPO oleh mahasiswa 
Pradita Institute yang bisa dijadikan salah 
satu spot menarik untuk menghiasi feed 
instagram Anda. Ayo, abadikan momen 
terbaik Anda di Agniezka Ziemiszewska 
Poster Exhibiton yang berlangsung hanya 
sampai 31 Desember 2018, berlokasi di 
lantai satu SMS.

SMSLovers yang lagi bingung mencari 
tempat kekinian yang instagramable, dua 
tempat ini wajib masuk daftar nih!

ArumDAlu FArm, SCiEnTiA 
SquArE PArk

Tangerang juga punya destinasi yang tidak 
pernah ketinggalan untuk dikunjungi. 
Berkunjung ke Tangerang, khususnya 
kawasan Sumarecon di Gading Serpong, 
jangan lupa mampir ke Arumdalu Farm di 
Scientia Square Park atau akrab disapa SQP.  
Arumdalu merupakan salah satu spot yang 
ada di dalam taman terbuka Scientia Square 
Park dengan bangunan didominasi kaca 
transparan yang dengan mudah ditemukan 

ketika pengunjung sudah memasuki 
area SQP. Keunikan dari area ini adalah 
pemandangan langsung ke taman bunga 
matahari. Yap, di Arumdalu, pengunjung 
dapat menikmati cantiknya bunga matahari 
yang ditanam di bagian belakang Arumdalu. 
Spot taman bunga matahari merupakan 
spot favorit para pengunjung yang datang ke 
SQP loh! Selain taman bunga mataharinya 
yang menjadi sorotan, di depan bangunan 
Arumdalu terdapat taman kecil yang 
ditanami dengan berbagai macam sayur-
sayuran yang bisa Anda petik langsung untuk 
dijadikan panganan ringan. Sambil menikmati 
keindahan taman di sekeliling Arumdalu, 
Anda dapat sekalian mencicipi macam 
kuliner organik yang diolah oleh Arumdalu.



Sutradara

Putrama tuta

Produksi

the United team of Art

Pemain

daniel mananta, 

eric febrian, 

denny sumargo

Berlatar tahun 1927, Fantastic 
Beasts: The Crimes of 
Grindelwald bercerita tentang 

lolosnya penyihir kegelapan, Gellert 

Grindelwald ( Johnny Depp) dari 

MACUSA (Kongres Sihir Amerika 

Serikat). Lepasnya penyihir gelap ini 

menuntut Albus Dumbledore ( Jude 

Law) dan Newt Scamander (Eddie 

Redmayne) untuk bekerjasama dan 

kembali menangkap Grindelwald 

sebelum dunia sihir terbagi dan 

makhluk non-magis dikuasai. Film 

ber-genre fantasy ini dikabarkan 

akan mengarah pada pertempuran 

epik antara Dumbledore dengan 

Grindelwald. Menjadi sekuel dari 

Fantastic Beasts and Where to 

Find Them, film ini akan kembali 

mempertemukan Newt dengan 

Propentina (Katherine Waterson), 

Jacob (Dan Fogler), dan Queenie 

(Alison Sudol). Misi ini akan menguji 

persahabatan mereka dalam 

menghadapi bahaya ancaman dunia 

sihir.

Sutradara

david yates

Produksi

Warner Bros. Pictures

Pemain

eddie redmayne, 

Katherine Waterson, 

Johnny depp, Jude law

Diadaptasi dari buku berjudul A Man Called #Ahok: 

Sepenggal Kisah Perjuangan & Ketulusan karya 

Rdu Valinka, A Man Called Ahok berkisah tentang 

kehidupan mantan Gubernur Jakarta, Basuki 

Tjahaja Purnama sejak kecil hingga menjadi pria 

dewasa.  Film berdurasi 90 menit ini mengambil 

sudut pandang kehidupan Ahok di kepulauan 

Belitung dari tahun 1705 hingga ia menjabat sebagai 

bupati Belitung pada tahun 2005.  Film ini juga 

akan menggambarkan pergerakan hubungan Ahok 

dengan sosok ayahnya (diperankan oleh Denny 

Sumargo) yang saat itu antipati terhadap praktik 

korupsi di Belitung dan tidak menginginkan putra 

sulungnya untuk terjun ke ranah politik. Di tengah 

berbagai rintangan, Ahok selalu mengingat nasihat 

dan mimpi ayahnya untuk terus memperjuangkan 

nasib orang banyak. Film ini wajib ditonton.

Ralph Breaks the Internet mengisahkan tentang Ralph 

( John C. Reilly) dan Vanellope (Sarah Silverman) yang kini 

bersahabat dan berpetualang di dunia internet setelah mereka 

menemukan sebuah router wifi di dalam arcade. Film ber-genre 

animation-comedy ini mengambil latar waktu enam tahun 

setelah Wreck it Ralph. Diawali dengan insiden pengendali 

kemudi pada Sugar Rush yang rusak, Ralph dan Vanellope 

harus mengevakuasi seluruh penghuni Sugar Rush ke tangan Fix 

It - Felix Jr ( Jack McBrayer) dan Sersan Tamora Jean Calhoun 

( Jane Lynch). Dengan terbukanya akses internet di dalam 

arcade, Ralph dan teman-temannya akan terjun ke dunia yang 

lebih besar, mengerikan dan tanpa batas. Menariknya, Ralph 

Breaks the Internet akan mempertemukan kembali (cross-over) 

princess Disney secara bersamaan.

Mengangkat genre horror, film Suzzana Bernapas Dalam 
Kubur bercerita tentang Suzzana (Luna Maya) dan Satria 

(Herjunot Ali) yang telah menikah selama tujuh tahun dan 

sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Ditugaskan 

untuk dinas ke luar negeri, kepergian Satria justru mendatangkan 

bencana bagi Suzzana ketika rumahnya dirampok oleh 

karyawannya sendiri. Film remake dari tahun 1991 ini 

menceritakan tentang kematian Suzzana akibat pembunuhan 

yang dilakukan karyawan Satria. Panik, karyawannya mengubur 

jasad Suzzana di halaman belakang rumah. Namun, besoknya 

Suzzana justru terlihat beraktivitas seperti biasa. Apakah Suzzana 

masih hidup? Saksikan film ini di bioskop kesayangan Anda.
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Box offiCe A mAn CAllED AHok

rAlPH BrEAkS THE inTErnET
FAnTASTiC BEASTS : THE CrimES oF GrinDElwAlD

Sutradara

rich moore

Phil Johnston

Produksi

Walt disney Pictures

Pemain

John C. reilly

 sarah silverman

Sutradara

rocky soraya

Anggy Umbara

Produksi

soraya intercine films

Pemain

luna maya

Herjunot Ali

Clift sangra

 teuku rifnu Wikana

SuzzAnnA BErnAPAS DAlAm kuBur



nAnTi kiTA CEriTA 
TEnTAnG HAri ini
Penulis : marchella FP

lEPAS lAnDAS
Penulis : Frans liu

“Lepas Landas”, sesuai dengan namanya buku 
ini bercerita tentang kehidupan manusia yang 
berliku-liku, dengan beragam tantangan yang 
harus dihadapi untuk mengejar mimpi. Mereka 
merupakan orang-orang yang lepas landas dengan 
beragam mimpi yang berbeda, berjelajah dari 
satu pulau ke pulau lainnya untuk bersosialiasi 
dan membantu sesama. Mereka adalah orang-
orang yang berani untuk melawan kesulitan 
hidup dengan berusaha keras, disiplin dan tidak 
pernah menyerah. Buku ini dapat menginspirasi 
para pembaca dari sudut pandang fenomena 
kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspetasi.

RAISA X DIPHA BARUS

LADY GAGA & 
BRADLEY COOPER

PERPADUAN DUA RANAH MUSIK BERBEDA DALAM “MY KIND OF CRAZY”

BERTAHAN DI TANGGA LAGU, 
SOUNDTRACK “A STAR IS BORN” 
DIAJUKAN KE OSCAR

Kegagalan, kesuksesan, kebahagiaan bahkan 
kesedihan sudah menjadi bagian dari roda 
kehidupan manusia sehari-hari. Buku karya 
Marchella FP yang berjudul “Nanti Kita Cerita 
Tentang Hari Ini” menuangkan cerita tentang 
kehidupan personal manusia pada umumnya 
mengenai ingatan kegagalan, jatuh bangun, 
menunggu, bertahan, ekspetasi bahkan 
perbedaan cara pandang setiap manusia yang 
tidak bisa dijabarkan satu persatu. Hal itu pun 
ditumpahkannya dalam bentuk kesederhanaan 
melalui penyusunan kata-kata yang maknanya sangat 
menyentuh perasaan manusia. Melalui visualisasi, 
karya Marchella FP ini mampu menghipnotis 
pembaca dan membuat karyanya semakin 
hidup. Buku ini menjadi reminder untuk mereka 
yang berjuang dan yang pernah gagal agar tetap 
semangat dan terus berusaha mengejar mimpinya. 
Manis pahitnya kehidupan yang dituang dalam karya 
Marchella FP menjadikan buku ini sebagai best seller 
dan banyak diminati masyarakat untuk menjadi 
panduan hidup serta inspirasi mereka. Apalagi 
sebelumnya Marchella sering berinteraksi dengan 
pembacanya lewat akun instagram @NKCTHI 
sendiri.

Berawal dari film layar lebar ber-genre romance, soundtrack 
dari “A Star is Born” sukses memuncaki tangga lagu Billboard 
200. Bertahan tiga minggu sejak awal perilisannya, album musik 
“A Star is Born” telah terjual sebanyak 109.000 unit, yang 
61.000 di antaranya merupakan pemasaran International. Lady 
Gaga selaku produser, penulis sekaligus pemain dalam karya 
masterpiece tersebut menggarap 14 lagu dengan emosi yang 
cukup mendalam. 

Berhasil menuai respon yang luar biasa, album soundtrack dari 
“A Star is Born” digadang akan menyamai kesuksesan dari film 
musical sebelumnya, yaitu “La La Land”. Bahkan, album ini 
menjadi album pertama Lady Gaga yang bertahan sampai tiga 
minggu di tangga lagu. Dengan perpaduan lirik dan irama musik 
yang mengaduk emosi, seperti “I’ll Never Love Again” dan 
“Shallow”, album ini mengundang beragam apresiasi dari para 
penggemar, bahkan telah dikampanyekan oleh Warner Bros 
untuk masuk ke dalam nominasi Best Original Song di Oscar.

Berawal dari ajakan kolaborasi dan obrolan 
iseng pada Desember 2013, penyanyi musik 
Raisa Andriana dan DJ Dipha Barus akhirnya 
meluncurkan single kolaborasi mereka yang 

berjudul My Kind of  Crazy. Ditulis oleh Raisa sendiri, 
My Kind of  Crazy bercerita tentang kekuatan dari rasa 
cinta, the intimacy of  love and how it can drive you crazy in 
a good way and in a bad way. Bernuansa R&B dan Soul, 
lagu ini menjadi kesempatan bagi kedua musisi tanah air 
ini untuk bereksplorasi. Dilengkapi dengan beat Lo-Fi 
serta instrumen elektronik, single kolaborasi Raisa dan 
Dipha Barus mengantarkan pendengar ke area musik yang 
berbeda, namun tetap terasa sentuhan karya mereka. 

My Kind of  Crazy telah resmi diluncurkan di berbagai 
platform musik digital dari 19 Oktober 2018 yang lalu. 
Tidak hanya itu, para penggemar juga bisa melihat video 
klip-nya yang telah dipublikasikan di situs www.raisa-dipha.
com. Dilahirkan dari dua kutub musik yang berbeda, video 
klip single kolaborasi ini juga mengusung tema  “2 frame” 
yang menunjukan 2 genre musik menjadi satu.  Dirilis oleh 
Pon Your Tone, Nadarama Recording, dan Juni Records, 
My Kind of  Crazy Raisa dan Dipha Barus telah berhasil 
menjadi hits di beberapa tangga lagu Indonesia.
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Ikang 
FawzI
 “Preman” yang Melegenda

siapa sih yang tidak tahu lagu rock 
dengan judul “Preman” ini yang 
populer di tahun 80an dan masih 
sering diputar sampai sekarang?

Ahmad Zulfikar Fawzi atau populer dengan 
nama Ikang Fawzi, adalah penyanyi rock yang 
mempopulerkan lagu “Preman” ini. Lahir dari 
keluarga seorang diplomat, sang Ayah, Fawzi 

Abdulrani pernah ditempatkan di beberapa pos di luar 
negeri mulai dari Mesir, Belgia, Jepang, Malaysia sebelum 
akhirnya pensiun dari Duta Besar Indonesia untuk Pakistan.

Pria kelahiran 23 Oktober 1959 ini menghabiskan masa 
kecilnya di Belgia dan Jepang. Darah seni Ikang Fawzi 
mengalir dari jejak sang ayah yang semasa muda dulu 
adalah pemain musik. Melihat bakat musik yang dimiliki 
Ikang Fawzi, sang Ayah pun menyekolahkan Ikang Fawzi ke 
Sekolah Musik Yamaha di Tokyo saat berumur 10 tahun.        
Di sana Ikang Fawzi belajar private electone serta drum.

Ikang Fawzi kembali 
ke Indonesia dan 
menempuh pendidikan 
di SMA 3 Jakarta 
Selatan. Setamat 

SMA, Ikang Fawzi memulai karirnya 
di bidang tarik suara dengan merilis  
album solo diantaranya: Selamat Malam, Randy & Cindy, 
Preman, The Very Best of  Ikang Fawzi dan album Dua Sisi. 
Album Selamat Malam menjadi album pertama Ikang hasil 
kolaborasi dengan sahabatnya, Addie MS sebagai music 
director. Sedangkan album Dua Sisi adalah album terakhir 
Ikang yang dirilis pada bulan April 2005 setelah hampir 
20 tahun tidak merilis album sama sekali. Album Preman 
adalah album terbaik Ikang Fawzi yang membawa dia 
meraih penghargaan Pencipta Lagu Rock Terbaik dari BASF 
Award (1987) dan The Best Selling Indonesian Album BASF 
Award Pop Rock (1987).

Tidak hanya menjadi penyanyi rock, Ikang Fawzi 
juga dikenal sebagai bintang film. Awal perkenalan 
Ikang dengan dunia seni peran adalah dengan 
menjadi pemeran utama di film “Pengantin Remaja 
II” yang sangat populer pada tahun 1980an. 
Dari film pertamanya ini, tawaran demi tawaran 
film menghampiri Ikang, hingga pada akhirnya 
lewat film “Tinggal Landas Buat Kekasih (1984)” 
mempertemukan Ikang dengan istrinya, artis cantik 
sekaligus politikus dan aktivis Marissa Haque.

Nah, pada 17 November mendatang, Anda bisa 
menyaksikan langsung penampilan Ikang Fawzi di 
panggung Broadway, Downtown Walk, Summarecon 
Mal Serpong lho. Ikang akan menjadi satu diantara 
beberapa pengisi acara pada rangkaian acara Eleven 
Days of  Happines: Reunion Legend 80’s & 90’s. 
Siapa yang sudah beli tiketnya nih SMSLovers? See 
you there.
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Wisata seru
Mendidik&

menyenangkan rasanya melihat si kecil dapat bermain di luar rumah, mencoba 
berbagai wahana edukasi serta bertemu dengan kawan sebayanya. tak perlu 
jauh-jauh membawanya wisata hingga ke luar negeri, taman-taman wisata ini 

juga dapat menjadi inspirasi destinasi edutainment Anda selanjutnya bersama 
sang buah hati di akhir pekan. tak hanya sekedar jalan-jalan untuk refreshing 

tetapi juga sekaligus menambah wawasan! 

kAmPunG HorTA, BoGor 
Tidak hanya dengan kebun raya serta 
kuliner yang menggugah selera, kota 
hujan ini juga memiliki berbagai lokasi 
wisata edukasi alam yang menarik, 
seperti Kampung Horta di Desa 
Ciomas Rahayu, Bogor. Konsep yang 
diusung ialah persawahan.  Di sana, 
Anda dapat mengajak anak-anak 
Anda untuk meninggalkan sejenak 
kesibukkan di kota dan melakukan 
berbagai aktivitas di sawah seperti 
mengenal ekosistem sawah, mencoba 
untuk menanam padi, dan melakukan 
permainan yang mungkin pernah Anda 
lakukan semasa kecil Anda seperti 
menangkap ikan, menangkap bebek 
maupun lomba memindahkan belut. 

Selain di sawah, kegiatan edutainment 
lainnya juga dapat dilakukan indoor, 
seperti membatik, membuat layang-
layang, membuat kerajinan dari tanah 
liat, mendaur ulang kertas maupun 
mencangkok tanaman. Anak-anak 
diajak untuk dapat meningkatkan 

keterampilan                      dan 
menambah wawasan mereka terhadap 
berbagai hal sehingga tidak hanya 
terpaku pada games atau gadget 
mereka saja. 

Sembari anak Anda bermain,  Anda 
juga dapat ikut terlibat dalam 
pelatihan membuat boneka khas 
horta dan diajarkan langsung oleh 
ibu-ibu setempat yang pekerjaan 
sampingannya merupakan pengrajin 
horta. Adapula pelatihan membuat 
terarium, membuat minuman cincau, 
membuat kue tradisional, menyablon, 
membuat telur asin, merangkai bunga 
kayu hingga menanam menggunakan 
media tanam hydrogel. Sesuai dengan 
semboyan mereka  “Lebih Kreatif, 
Edukatif  dan Aplikatif ” Anda dan 
keluarga Anda bukan hanya melihat 
demo saja tetapi juga dapat langsung 
mengaplikasikannya dan membawa 
pulang hasil karya Anda.            

Seru, bukan? 

Bagi si kecil
CiBuBur GArDEn DiAry, JAkArTA 
Ingin memperlihatkan anak bagaimana proses 
susu sapi yang biasa diminumnya? Anda dapat 
mengajaknya ke tempat wisata ini. Terletak di 
kawasan Pondok Ranggon, Cibugary memiliki 
konsep peternakan. Di sana, anak Anda dapat 
melihat bagaimana proses cara pemerahan 
susu sapi dan dapat terlibat di dalamnya 
serta cara memberi makan sapi. Mereka 
juga akan diberikan pengetahuan bagaimana 
membudidayakan sapi sehingga susunya dapat 
selalu dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh 
mereka. 

Setelah menilik proses pemerahannya, Anda 
juga berkesempatan untuk membawa pulang 
paket yang terdiri atas susu pasteurisasi, yogurt 
dan goodybag disesuaikan dengan paket yang  
Anda pilih. Sebelum pulang, Anda dan si kecil 
dapat menyantap hidangan maupun susu segar 
di saung-saung yang telah tersedia. Untuk 
mengunjungi wahana ini, biaya yang dikenakan 
sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000.
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DE rAnCH, BAnDunG 
Bandung memang tidak pernah gagal untuk menyediakan 
tempat wisata dengan pemandangan indah dan hawa yang 
sejuk. Begitu banyak kawasan wisata alam, khususnya bagi 
anak-anak, yang mulai bermunculan. Salah satu wisata alam 
yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi anak Anda ialah 
kawasan De Ranch. Layaknya American Cowboy, Anak-anak 
dapat menunggangi kuda sembari menggunakan kostum ala 
cowboy. Hal ini juga dapat mengurangi rasa takut dari anak 
untuk berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. 

Selain menunggang kuda, Anak-anak juga dapat berpartisipasi 
dalam ragam aktifitas yang dapat melatih ketangkasan, 
kesabaran serta gerak motorik anak seperti memerah sapi, 
memancing di kolam, bermain balon air, hingga membuat kue 
khas De Ranch. 

Untuk mengunjungi kawasan ini, Anda cukup merogoh kocek 
sebesar Rp 10.000,-/orangnya. 

Selamat berlibur! (*) 

PEnAnGkArAn ruSA CAriu, BoGor
Bagaimana rasanya berinteraksi langsung dengan para 
rusa dalam jarak dekat bahkan dapat memberi mereka 
makan langsung tanpa dibatasi pagar? Bila selama 
ini hanya melihat mereka dari kejauhan atau melalui 
kaca mobil di kebun binatang, mari ajak anak Anda 
ke penangkaran rusa di perbatasan Bogor-Cianjur. 
Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp 8.000 per 
orang, Anda dapat bertemu dengan rusa-rusa Timor, 
Totol dan Bawean yang berasal dari berbagai daerah di 
Indonesia. Akan tetapi, sebelum menemui kawanan rusa 
tersebut, Anda dan keluarga perlu berjalan kaki serta 
menyebrangi sungai dengan jembatan gantung. Tidak 
perlu terburu-buru dan tidak perlu khawatir, jembatan 
gantung tersebut aman untuk dilalui. 

Setelah melewati jalan tersebut, Anda akan sampai 
pada padang rumput seluas 5 hektar tempat para 
rusa berkumpul. Tak hanya berfoto, anak-anak juga 
berkesempatan untuk memberi   makan dengan 
kangkung, kancang panjang maupun wortel yang dijual 
dengan harga Rp 5.000 per ember. Menjadi suatu 
pengalaman yang menarik bagi anak Anda untuk dapat 
langsung berinteraksi dengan rusa-rusak jinak tersebut. 

GoDonG iJo, DEPok
Melipir sedikit ke pinggir Jakarta yaitu 
kota Depok, Anda dapat menjadikan 
Godong Ijo sebagai salah satu objek 
wisata pilihan Anda. Konsep yang 
diusung oleh wisata ini ialah hutan tengah 
kota dengan mengembangkan tanaman 
hias serta vertical garden. 

Lingkungannya sangat rindang. 
Tanamannya dibagi ke dalam beberapa 
zona seperti tanaman obat, tanaman 
pangan, tanaman rempah, tanaman 
industri, tanaman buah dan tanaman 
langka. Sekilas, nampak seperti 
Kebun Raya Bogor. Namun apa yang 
membedakan? Di kawasan ini, Anda dan 
anak-anak juga dapat mengunjungi green 
house, memancing ikan (patin, mas, lele), 
mendapatkan ilmu mengenai bercocok 
tanam, berkebun hingga membuat 
keramik. Tanaman tersebut juga dapat 
dibawa pulang. 

 Yang paling menarik, Anda 
berkesempatan untuk melihat hewan-
hewan langka seperti ikan Arapamia dari 
sungai Amazon, ikan piranha yang besar, 
ular phyton, iguana, serta kura-kura 
raksasa terbesar kedua di dunia dengan 
berat mencapai 350 kg dan panjang 
sampai dua meter. Tak hanya sekedar 
melihat kura-kura tersebut, Anda juga 
dapat memandikannya.
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GoPro 7
GoPro AnnounCED 

A nEw FlAGSHiP HEro 7

Kembali hadir sebagai “’Action Cam” yang berkualitas tinggi dengan fitur yang 
memuaskan, Go Pro kembali berinovasi dengan merilis salah satu produk 

terbarunya yaitu Go Pro 7 Hero. 

Belajar Menjaga 
Hewan Peliharaan 
Untuk Pemula
memiliki hewan peliharaan tentunya sudah menjadi 
hal yang umum di masyarakat. lucu dan sifatnya yang 
unik menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang 
gemar memiliki hewan peliharaan. selain itu memiliki 
hewan peliharan juga merupakan penghilang stres dikala 
kesibukan sehari-hari. 

soCiety

Dirilis pada bulan Oktober lalu, 
Go Pro 7 Hero hadir dengan 
beragam varian warna seperti 

putih, silver dan hitam. Tentunya 
perbedaan warna yang dihadirkan 
menjadikan harga dan spesifikasi yang 
berbeda juga. Go Pro 7 Hero berwarna 
putih dibanderol dengan kisaran 
harga sekitar Rp 2,8 juta, dan untuk 
warna silver Rp 4,3 jutaan serta hitam 
di kisaran harga Rp 5,7 jutaan. Akan 
tetapi ketiganya memiliki kemampuan 
dan kecanggihan setara yang mampu 
merekam video dan membidik foto, 
serta menyimpannya dalam format 
vertikal.

Dimulai dengan varian yang paling 
terendah yaitu Go Pro 7 Hero “white” 
yang tentunya menjadi varian yang paling 
minim karena keterbatasan fitur yang 
disediakan hanya mampu merekam 
gambar dengan resolusi 1440p saja. 

Sedangkan Go Pro 7 Hero “silver” hadir 
dengan fitur yang kurang lebih sama 
dengan versi sebelumnya yaitu  Go 
Pro 6 yang mampu merekam video 4K 
dengan kecepatan 30fps dan membidik 
foto dengan kualitas kamera 10MP. 
Akan tetapi, kedua warna ini memiliki 
satu fitur yang sama yaitu “short clips”, 
sebuah fitur yang secara otomatis bisa 
merekam video dengan durasi 15 detik 
atau 30 detik. Mode ini menggunakan 
mekanisme “swipe left and right” (sapu 
ke kiri dan kanan).

Pada Go Pro 7 Hero “Black” memiliki 
keunggulan fitur dan spesifikasi paling 
tinggi yaitu “Hypersmooth” yang 
memungkinkan pengguna merekam 
video secara maksimal dengan 
stabilitas halus atau tinggi. Jadi para 
pengguna tidak perlu khawatir dengan 
goyangan tangan atau guncangan 
pada saat mengambil foto atau video. 

Mekanisme anti-guncangan ini sangat 
sederhana karena hanya mengandalkan 
sensor internal kamera yang mampu 
memprediksi pergerakan secara real-
time, jadi secara otomatis sistem Go Pro 
dapat memotong bagian-bagian ujung 
video untuk menyesuaikan dengan satu 
titik tertentu agar hasil akhir rekaman 
terlihat mulus tanpa guncangan. 

Spesifikasi lain dari action camera ini 
adalah perekaman video 4K hingga  60 
frames per seconds (fps), 2,7K hingga 
120 fps, serta 1080 piksel hingga 240 
fps. Adapun fitur bernama “Super 
Photo” yang serupa dengan fitur Smart 
HDR serta    kamera yang memiliki 
sensor berkualitas 12 megapiksel untuk 
memotret foto dengan hasil yang 
pastinya ciamik!, keunggulan lainnya 
adalah pengguna bisa melakukan siaran 
langsung ke berbagai media sosial seperti 
youtube dan facebook. 

HEro

Hewan juga biasanya dianggap 
sebagai teman terdekat bahkan 
sahabat sejati manusia. Hewan 

yang paling umum untuk dipelihara 
adalah hewan-hewan jinak seperti 
kucing, burung, ikan, anjing, kelinci, reptil 
dan sebagainya. Namun ketika Anda 
memutuskan untuk memelihara hewan, 
hal itu bukanlah keputusan mudah 
terutama bagi pemula. Ketika memiliki 
hewan peliharaan, Anda dituntut untuk 
bertanggung jawab atas hewan tersebut 
karena harus dirawat dengan baik untuk 
menghindari munculnya penyakit.

Ada beberapa hal yang harus diperha-
tikan agar hewan yang dipelihara bisa 
tumbuh dengan sehat tanpa penyakit, 
antara lain memberikan kandang atau 
tempat tinggal yang sesuai dengan 

kebutuhannya, menjaga kebersihannya, 
memberikan makanan yang sesuai, rutin 
melakukan kontrol kesehatan dan mem-
berikan kasih sayang yang cukup.

Kandang atau tempat tinggal merupakan 
hal yang paling penting dalam kelangsun-
gan hidup hewan peliharaan. Kandang 
tidak boleh terlalu sempit bagi mereka 
untuk bergerak, jika terlalu sempit dapat 
mengganggu pertumbuhannya. Seiring 
bertambah besarnya hewan peliharaan, 
kandang yang disiapkan pun juga harus 
disesuaikan.

Kandang yang besar bukan berarti sudah 
baik, kebersihannya juga harus diperha-
tikan. Pasalnya kandang yang kotor bisa 
menjadi penyebab utama penyakit dan 
virus. Hewan yang terjangkit penyakit 

dan virus dapat sangat berbahaya bagi 
manusia, karena beberapa penyakit bisa 
menular kepada manusia.

Selain tempat tinggal, makanan dan minu-
man juga harus diperhatikan. Pertumbu-
han hewan peliharaan sangat dipengaruhi 
oleh asupan gizi dari makanan layaknya 
manusia. Beberapa hewan juga sangat 
dianjurkan untuk diberikan vitamin agar 
bisa tumbuh kembang sempurna. 

Melakukan vaksin dan membawa hewan 
peliharaan untuk melakukan kontrol 
kesehatan juga sangatlah dianjurkan 
agar Anda dapat memonitor tumbuh 
kembang hewan Anda dengan sempurna 
dan dapat segera mengantisipasi jika 
hewan sedang terkena penyakit karena 
beberapa hewan tidak selalu menunjukan 
jika sedang terjangkit penyakit.

Nah, yang terakhir tentunya petlovers 
harus sering mengajak mereka untuk 
bermain dan memberikan kasih sayang 
serta memberikan perawatan khusus. 
Hal ini juga tidak kalah karena hewan 
peliharaan bergantung dengan kedekatan 
antara pemilik dan hewan peliharaan itu 
sendiri. Yuk perlakukan hewan peliharaan 
Anda dengan baik dan penuh kasih 
sayang. Rutin mengajak hewan Anda 
bermain di ruang terbuka juga memban-
tu motorik dan perkembangannya. Di 
Scientia Square Park kini hadir area yg 
pets friendly yaitu Petopia. 

Ayo, ajak hewan kesayangan Anda 
bermain disini.
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Bagi para pecinta seni, kreativitas dapat disalurkan melalui berbagai macam media. tidak 
lagi hanya sekedar menggambar di atas kertas, kesenian dapat ditumpahkan ke banyak 
wadah, antara lain sablon dan kerajinan keramik. summarecon mal serpong bekerjasama 
dengan Ganara Art space memberi tempat bagi para pecinta seni untuk meluapkan 
kreativitas mereka dalam rangkaian acara Art district.

Menyalurkan Bakat Seni 
Lewat Art District

Berlokasi di area Flavor 
and Field lantai dasar 
Summarecon Mal Serpong, 
Art District menjadi area 

tempat pengunjung untuk melihat 
hasil karya seni, membeli bahkan 
belajar membuat karya seni yang 
menarik. Di sini, pengunjung 
dapat belajar seni sablon, melukis, 
membuat kerajinan keramik, seni 
akrilik, water color, print making 
dan masih banyak lagi. Tak perlu 
ragu untuk belajar di Art District, 
karena instruktur seni di sini mer-
upakan guru seni di Ganara yang 
tentunya sudah berpengalaman di 
bidangnya.

Art District menyediakan wadah 
bagi pengunjung yang ingin 
mengenal dan belajar seni melalui 
workshop yang diadakan setiap 
minggunya. Pengunjung juga dapat 
melihat pameran instalasi dari para 
seniman lokal. Tentunya, area Art 
District bisa menjadi tempat yang 
cocok buat pengunjung yang ingin 
mengabadikan momen karena 
disiapkannya beberapa spot 
photobooth yang menarik dan 
instgramable. Sebagai kenang-ke-
nangan, pengunjung dapat men-
gapresiasi para seniman dengan 
membeli hasil kerajinan tangan di 
Market Place.

Anstusias pengunjung terlihat dari 
banyaknya minat daftar untuk be-
lajar dan mengikuti workshop di Art 
District yang digelar mulai tanggal 
27 Oktober hingga 31 Desember 
2018.
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 lAnTAi GF                           

The Face Shop                   
● Buy 1 Get 1 (Hanya dengan 

Follow IG FaceShop)
optik melawai                                            

● Get Voucher 40% (T&C)
C&F Parfume                                             

● Save Up To IDR 500.000
Thai Alley                                            

● Discount 10% For Student 
St. James                                           

● Up To 40%
JCo                                          

● I Love Jco 2dzn Donuts/ 
1 Dzn Donut + J.Coffe + 
J.Cool Rp 102.000 2 J.Coffe/ 
2 J.Cool Rp 50.000

Bread life                                            
● Honey Chiken Buy for Rp 

9000

 lAnTAi 1                            

rosereve                                                
● Discount Happy Hour Senin 

- Jumat 10.00 s.d 15.00 30%
nail                                     

● Renovation Up To 70% 
my Feet                                      

● Happy Halloween Discount 
All Items 20% For Insolee 
Diskon 30%

levis                                                
● Free Tshirt Or Woven Shirt 

for every purchase of levis 
Product 

 lAnTAi 2                                                

Tawan                                                             
● Hanya dengan Rp 2.200 bisa 

makan bubur Tawan (T&C 
Aplly)

Time zone                                                   
● Super Bonus Up To 100% 

GnC                                                             
● GNC Up To 28% Super 

Tuesday
Coconut island                                                              

● Big Sale Up To 80% 
Buccheri                                                               

● Sale Uo To 50%  

  
PERIODE NOVEMBER 2018
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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)
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
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)
Nailtrix (1F-18) – 29543835
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Our Daily Dose (1F -19A) – 54204758
Owl (1F-202) – 29310616
Shortcut Barbershop (1F-18C) – 5470333

Sports Station (1F-35) – 5464254
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
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
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)
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-)#)

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
29310478 / 29310479
Centro Department Store (1F-DS) – 29310456
Charles & Keith (1F-25 & 26) – 5476404
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
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-209) – 29310715 / 29310716
Polo (1F-203) – 29310566
Someday (1F-31) – 5461915
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Staccato (1F-12 ) – 546 8172
Swatch (1F-10) – 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
Vermont (1F-IC 03)
VNC (1F-20) – 5461 363 / 5462 298
Wacoal (1F-233) – 29310728
Wakai (1F-11) – 29543847 / 29543849
Watch Studio (1F-236) – 29310396
Watch Zone (1F-245) – 29310629
Winslett Jewellery (1F-1C05)  
– 29310417 / 29310418
Wood (1F-07) – 5471861

A Paw Noodle House (DGF-10B)
Bebek Garing (DGF-229) 
Bengawan Solo (DGF-215) 
 – 29310573 / 29310632
Bread Life (GF-247) – 2931 0659
Bread Talk (GF-22 & 23A)   
– 29310647 / 29310659
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) 
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
Hop Hop Cafe (DGF-02) – 29310508
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
Mango! (DGF - 19A)
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
Pizza Marzano (DGF - 220)

Basement

Retail & OtheR SeRviceSGround floor

Retail & OtheR SeRviceSFIRST floor

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
Steak 21 (DGF-18B) – 54211941

Sunny Side Up (DGF-205) – 29310723
Teh 63 (GF-241) – 29310663
Thai Alley (GF-237) – 2917 1010
The Barrels (DGF-03 & 225)
The Coffee Bean & Tea Leaf (GF-19) – 5463971
The People’s Cafe (DGF-209) – 29310726
The Wine Place (DGF-170) – 29310511
Tous Les Jours (GF-228) – 29310621

The Yumz (DGF-231) 
Warung Leko (DGF-230) – 29310596
Warung Talaga (DGF-203) – 29310508
Warung Teh Kotjok (BA-03) 

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

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

faShiOn

fOOd & BeveRageS

fOOd & BeveRageS

fOOd & BeveRageS

faShiOn

direCtory
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Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A) 
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Re-juve (2F - 1C 05A)
Rujak Kolam Medan (2F-01) 
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B) 
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) – 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) 

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)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTA-06) 
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

fOOd & BeveRageS

Chatime (2F-16) – 54205422
Cindy (2F-20A) – 54203024
Cellebritz (2F-1C09A)
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
Frozen Express (2F-IC-09) 
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347

Hello Station (2F-27B) – 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) – 29310478
JBL  (2F-08) – 5420 5122
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) – 5474488
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Oppo (2F-09A)
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) – 2931 0437

Scoop (2F-231 & 231A) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Squishy Station (2F-1C12)
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
Khaki Kakiku (2F - 1C06B)
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
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)
Calars (2F-02) 2953840
Chop Buntut Cak Yo (1F-17B&C) – 54204259
Chuan-Chuan (FTA-05)
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
Frozen Express ( 2F-IC 09 )
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
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
Ming Fa (2F-02A ) 
Mochi-Mochi (FTI-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Njonja Besar (2F-1C 09C)
Original Cake (2F-17) – 5472630
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719
Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Pizza pezzo (2F-1C15)  
Planet Popcorn (2F-IC 05A) – 2931 0531
Pop Chop  (2F-15C) 

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

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

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

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

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

Retail & OtheR SeRviceSsecond floor

enteRtainment second floor

SALSA FOOD CITY

faShiOn

fOOd & BeveRageS

iSland cOunteR

direCtory
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