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Notes from Editor

smsblast
49 Edition
th

Hello Valentine.
Bulan penuh cinta sering disematkan banyak orang untuk bulan Februari.
Mengadaptasi kebudayaan negara sahabat, SMSBlast edisi bulan ini juga turut
memberikan informasi menarik mengenai tips merayakan Valentine Anti Mainstream
yang dibahas pada rubrik Society. Buat yang masih bingung mencari hadiah untuk
pasangan, coba intip rubrik Intermezzo tentang tren bloom box flower yang bisa
jadi referensi. Intip juga fashion review dari pasangan romantis John Legend dan
Chrissy Teigen.
Ada juga sisi lain dari seorang pencetak gol terbanyak dari klub besar, Manchester
United yaitu Rooney yang ternyata sosok pria yang romantis juga lho untuk istri
dan keluarganya. Simak ulasan lengkap di rubrik Splash Blash. Summarecon Mal
Serpong juga menyajikan ulasan band-band reguler yang rutin hadir dengan
playlist top song penuh cinta. Mau berkenalan dengan mereka? 			
Yuk buka rubrik On Stage.
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Buat Anda yang ingin menyiapkan pesta manis bagi pasangan, kini tersedia jasa
dari teman party planner yang bisa diandalkan. Info lengkapnya ada di rubrik
Community. Rayakan Valentine dengan olahraga sehat bersama pasangan? Rubrik
Let’s Workout kali ini mengajak kalian untuk melakukan olah tubuh yoga bersama
pasangan, hal ini pasti bisa membangun chemistry semakin romantis.
Ajang pemilihan Miss Universe baru saja selesai diselenggarakan. Perwakilan
Indonesia yaitu Kezia Warouw tampak mencuri perhatian para netizen. Mau
berkenalan lebih dekat dengan sosok wanita cantik yang memiliki segudang
prestasi ini? Baca profil lengkapnya di rubrik Close Up. Masih banyak lagi informasi
terkini di SMSblast edisi Februari.
Selamat Membaca!

Models
Nadia & Abay
Make Up Artist
Nadya Naufel
Stylist
Ray Hafidz
Location

Cut Meutia
Editor in Chief

The Bars, Scientia Square Park
Contributing Photographer
Elly Ricardo

Be Our Friends On
Summarecon Mal Serpong (SMS)

Thanks to: Seluruh staf Summarecon Mal Serpong dan pihak yang mendukung
terbitnya SMSBlast Online Magazine. Dilarang mencopy sebagian atau seluruh
isi dari majalah ini tanpa persetujuan dan izin dari penerbit. Saran dan kritik
kirimkan melalui pr_malserpong@summarecon.com
copyright 2017.

@SMS_Serpong
Pin BB : 297E04D6
sms_serpong
website: www.malserpong.com

6

SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017

SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017

7

Hot on
SMS

SERUNYA BERMAIN DAN
MEMECAHKAN TEKA-TEKI DI

LABYRINTH
TREASURE HUNT
Pada dasarnya
diciptakannya
pria dan wanita
di dunia ini
memiliki arti
yang sangat
kuat, yaitu saling
melengkapi satu
sama lain.
8
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H

al ini sudah terbukti semenjak zaman
dahulu kala, mulai dari Adam dan
Hawa, Rama dan Shinta, dan legenda
lainnya yang menunjukan bahwa cinta
itu mempunyai arti yang luar biasa dan untuk
saling melengkapi.
Cinta adalah sebuah perasaan yang diberikan
oleh Tuhan pada sepasang manusia untuk
saling memiliki, saling memenuhi, saling
pengertian. Cinta itu sendiri sama sekali
tidak dapat dipaksakan, cinta hanya dapat
berjalan apabila kedua belah phiak melakukan
hal-hal tersebut. Cinta tidak dapat berjalan
apabila mereka mementingkan diri sendiri.
Karena dalam berhubungan, pasangan kita
pasti menginginkan suatu perhatian lebih
dan itu hanya bisa di dapat dari pengertian
pasangannya. 14 Februari menjadi hari
yang selalu dirayakan setiap tahunnya,
karena melambangkan sebuah hari kasih
sayang. Berbagai hal dapat dilakukan untuk
menunjukan kasih sayang kepada teman
ataupun sahabat.
Menyambut hari kasih sayang yang sangat
spesial tahun ini, Summarecon Mal Serpong
(SMS) ingin memberikan sesuatu hal yang
berbeda dan tak terlupakan untuk Anda dan

pasangan. “LABYRINTH TREASURE HUNT”
sebuah wahana baru khusus untuk menyambut
hari Valentine di bulan Februari ini.
LABYRINTH TREASURE HUNT ini merupakan
permainan yang pastinya membuat Anda
dan pasangan penasaran. Selain harus
memecahkan teka-teki yang disediakan, Anda
juga harus mencari jalan keluar agar bisa
menyelesaikan permainan seru ini. Setelah
berhasil memecahkan teka-teki yang ada,
Anda akan mendapatkan hadiah yang tentunya
fantastis.
Untuk mencoba wahana baru ini Anda cukup
membayar Rp 10.000,- pada Weekdays dan
Rp 20.000,- pada Weekend mulai dari tanggal
30 Januari – 28 Februari 2017 tepatnya
di lantai 2 Summarecon Mal Serpong yang
bersebelahan dengan area bermain Time Zone.
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Hot on
SMS

SWEET

ROMANTIC DINNER
AT THE WINE PLACE
Hari Valentine pastinya identik dengan
suasana yang berbau cinta. Menunjukan sisi
romantis kepada pasangan adalah salah satu
cara untuk menunjukan rasa kasih sayang.
Banyak cara yang dapat Anda tunjukan,
seperti memberikan setangkai bunga,
mengajak nonton di bioskop, bernostalgia ke
tempat yang penuh dengan kenangan, atau
bahkan mengajak pasangan untuk Dinner
berdua dengan suasana penuh cinta.
Dalam memeriahkan hari Valentine tahun ini,
The Wine Place mengajak Anda dan pasangan
untuk menikmati Dinner dengan suasana yang
romantis. Tidak hanya sekedar makan malam
bersama dengan pasangan, namun The Wine
Place juga akan menghangatkan suasana
malam Valentine dengan lantunan lagu cinta
nan romantis yang di bawakan secara akustik.
Untuk paket Dinner-nya sendiri pun disediakan
dengan 2 pilihan set menu istimewa yang
khusus di siapkan untuk Anda dan pasangan
dalam merayakan hari Valentine, set menu
pertama dengan hidangan 2 Sirloin Steak
menggunakan saus BBQ yang khas ditambah
2 gelas red wine autentik, sedangkan untuk
set menu kedua Anda dan pasangan juga
bisa menikmati 2 Sirloin Steak dengan saus
BBQ serta 1 botol red wine autentik yang
sangat pas sekali dinikmati sambil menyantap
lembutnya daging Steak pilihan.
Be Romantic on Valentine Days!

10
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Di bulan Februari kali ini Scientia Square Park (SQP)
mengangkat tema “Creative Month”. Tema ini cocok sekali
dengan konsep SQP yang mendukung berbagai macam
kegiatan yang dapat mengasah kreatifitas Anda.
Selain tempatnya yang seru dan asyik untuk mengasah
kreatifitas Anda, berbagai rangkaian acara yang
diselenggarakan bulan ini pun juga dibuat menjadi lebih kreatif.
Akan ada Vlogger Meet Up bersama Chandra Liow, Cosplay
Festival, Urban Gigs Music Concert, Cupid Challenge, serta
E-Marketing Workshop yang dapat menambah pengetahuan
Anda tentang dunia online.
Untuk talkshow dengan Chandra Liow nanti akan
diselenggarakan tanggal 25 Februari 2017 yang di rangkum
dalam acara Vlogger Meet Up. Chandra Liow akan secara
ekslusif berbagi cerita tentang perjalanannya selama ini sampai
menjadi Vlogger terkenal. Selain itu untuk Anda yang ingin
belajar dan mengetahui tips n trick menjadi Vlogger wajib
hukumnya untuk datang ke acara ini. Tidak sampai disitu, akan
ada pula Cosplay Festiva dengan berbagai karakter superhero
seperti Batman, The Flash, dll.

CREATIVE MONTH

AT SCIENTIA SQUARE PARK

Buat Anda yang suka menonton konser musik, jangan lupa
datang ke SQP pada tanggal 18 Februari nanti. Akan ada
penampilan dari Band Sore dan The Brandals yang siap
menemani malam minggu kamu.
Selain mengangkat tema kreatif, SQP juga ikut memeriahkan
bulan penuh kasih dan cinta yang selalu di rayakan setiap
bulan Februari. Cupid Challenge dihadirkan di dalam area SQP
untuk Anda dan orang yang terkasih, selain dapat membuat
Anda dan pasangan menikmati keseruannya bermain panahan,
Anda juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik jika
berhasil menyelesaikan permainannya.
Selain itu akan ada pula E-Marketing Workshop yang
diselenggarakan tanggal 24 Februari nanti, workshop ini sangat
cocok sekali buat Anda yang ingin menjadi entrepreneur
atau menambah wawasan mengenai dunia online yang bisa
di aplikasikan untuk menunjang bisnis offline Anda. Dalam
Workshop ini SQP akan mendatangkan expertis di bidangnya
yang pasti dapat memberikan keuntungan untuk Bisnis Anda.
Yuk ajak keluarga bermain sambil menikmati indahnya suasana
alam di Scientia Square Park, di jamin akan membuat Anda dan
keluarga berkesan dengan berbagai fasilitas yang tersedia.
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Last Event

KEMERIAHAN
SI AYAM API
DALAM LIGHTS
OF PROSPERITY

S

etiap tahun, Summarecon Mal Serpong
(SMS) turut merayakan keragaman
budaya tersebut dengan turut
menghadirkan sajian event terbaik untuk
memeriahkan perayaan tahun Baru Imlek.
Hadir dengan tetap membawa keunikan setiap
karakter dari shio yang menjadi ikon di tahun
tersebut, yaitu ayam api untuk tahun 2017.

Happy New ear

Bulan Januari kemarin menjadi bulan
yang paling ditunggu oleh masyarakat etnis
Tionghoa. Karena tepat tanggal
28 Januari 2017 kemarin mereka merayakan
tahun baru yang sesungguhnya dalam
penanggalan masyarakat tersebut yaitu
Tahun Baru Imlek.
12
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Lights of Prosperity yang dimulai pada tanggal
12 Januari hingga 12 Februari 2017 kemarin
menjadi event menarik yang dikunjungi setiap
konsumen loyal SMS. Dipenuhi dekorasi
berbagai ornamen lampion bercahaya serta
penataan panggung berupa rumah khas
oriental dengan dominasi warna merah dan
kuning sukses memikat pengunjung untuk
sekedar mengabadikan momen tersebut dalam
sebuah foto. Khususnya lampion raksasa atau
Giant Lantern yang dipersembahkan sebagai

SMSBLAST
SMSBLASTMagazine
MagazineFEBRUARI
JANUARI 2017
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Last Event

daya tarik utama event ini, dengan ukuran tinggi 12 meter dan
diameter 5 meter, bergerak memutar menghiasi area tersebut
dengan dominasi corak si Ayam Api yang merupakan shio di
Imlek tahun ini, menjadi primadona utama di atrium forum,
lokasi event ini digelar.
Keunikan lain yang sukses menyedot perhatian yaitu wahana
yang khusus diciptakan untuk dapat merasakan langsung 5
elemen dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa yaitu elemen
tanah, air, kayu, api dan besi. Dikemas dalam ruangan ukuran
3x3 meter, wahana ini mengajak setiap orang menikmati
sensasi berjalan diatas api, replika air terjun, dan masih banyak
lagi. Bermodalkan kamera handphone, setiap pengunjung
yang mengabadikan momen di setiap ruangan elemen berhak
mendapatkan voucher belanja SMS yang dipilih melalui
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Happy New ear

program di akun instagram SMS. Tiket masuk
ke dalam wahana ini hanya senilai Rp 10 ribu
untuk hari Senin - Kamis dan senilai Rp 20 ribu
untuk hari Jumat - Minggu.
Atribut khas masyarakat Tionghoa yang identik
dengan warna merah dan emas tersebar
menghiasi segala sudut SMS, mulai dari pintu
masuk lobi area mal hingga di beberapa titik
koridor area mal hingga area Downtown
Walk dengan untaian lampion warna warni.
Menyambut keberuntungan di tahun Ayam
Api, pengunjung juga tetap dihibur dengan
berbagai event bertema oriental setiap akhir
minggu mulai dari unjuk kebolehan para

pemain barongsai tonggak, pertunjukan liong
dance, barongsai lantai, hingga seni tari 1000
tangan di pukul 14.00 dan 19.00 WIB.

Musisi berdarah Tionghoa, Alena Wu dan Delon
sukses menghibur pengunjung setia SMS pada
tanggal 21 Januari dan 11 Februari yang lalu.
Alena membawakan delapan lagu berbahasa
Mandarin dan Delon juga membawakan lagu
bertema oriental serta lagu - lagu terbaiknya.
Penampilan dari Wonderful Oriental Band
juga tidak kalah menarik dengan membawa
indahnya dentingan musik khas negara
Tiongkok tersebut.

Lunar Night Sale pada tanggal 21 Januari dan 4 Februari 2017
kemarin berhasil memenuhi kebutuhan berbelanja pengunjung
SMS dengan potongan harga menabjubkan yaitu hingga 80%.
Oriental Treasure berupa angpao berisi voucher belanja dan
Amazing Prizes mulai dari 2 buah Diamond Ring dan juga
belasan Logam Mulia dengan berat hingga 25 gram berhasil
dimenangkan oleh pengunjung dengan nominal pembelanjaan
yang ditentukan, belanja sudah, dapat hadiah juga.

SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017
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ACCESSORIES
etnik, pastikan model yang Anda berikan sesuai dengan
kepribadian pasangan.
BERIKAN SESUAI KEMAMPUAN DAN BUDGET ANDA,
karena hadiah yang terlalu memaksakan juga tidak akan
menunjukkan makna dari hadiah tersebut. Kini terdapat
perhiasan berlian dengan harga yang terjangkau, bahkan
dengan teknologi setting berlian yang terbaru yaitu
teknologi Miracle Setting ™, berlian dengan karat yang
kecil dapat terlihat hingga 5x lebih besar.
LOVE GROWS, SO DO DIAMONDS. Mulailah dari
perhiasan yang sederhana. Berikan perhiasan yang lebih
besar pada momen penting berikutnya seiring dengan
perjalanan cinta Anda terhadap pasangan. Seperti pada
saat Anda merayakan hari jadi atau anniversary sampai
kepada momen Anda memintanya menjadi pasangan
hidup Anda dalam ikatan pernikahan.
Jadi, tak perlu bingung lagi untuk memberikan sesuatu
yang spesial untuk pasangan Anda di momen yang
romantis kali ini. Because giving diamond to your loved
ones doesn’t mean you have to break the bank.

Diamond
Say it With

B

ulan Februari yang terkenal dengan
momen hari Valentine, menjadi
saat-saat yang tepat bagi Anda
untuk mengungkapkan rasa kasih
sayang terhadap pasangan. Selain makan
malam romantis dan bunga, perhiasan juga
dapat menjadi hadiah yang sempurna untuk
pasangan di hari Kasih Sayang kali ini.
Bagi kalian yang sedang mencari referensi
pilihan hadiah valentine khususnya perhiasan
untuk pasangan, dapatkan koleksi perhiasan
berlian yang begitu elegan di Winslett
Jewellery - Summarecon Mal Serpong
tepatnya di lantai satu unit IC-05. Disini Anda
dapat membeli sebuah berlian tanpa harus
menghabiskan dana yang begitu besar. Karena
Winslett Jewellery menyediakan koleksi berlian
dengan harga terjangkau mulai dari Rp 2 juta.
Winslett Jewellery dalam memilih perhiasan
untuk hadiah valentine pasangan memberikan
beberapa tips yang patut disimak.
KETAHUILAH SELERA PASANGAN ANDA,
lihat apa yang ia pakai pada kesehariannya.
Bila perlu Anda dapat mengajak pasangan
Anda untuk melihat beberapa model perhiasan
yang ia sukai, kemudian Anda berikan
perhiasan tersebut sebagai kejutan di hari
Valentine. Bisa dipastikan hadiah tersebut
menjadi hadiah paling disenangi karena
sesuai dengan selera. Ada beberapa model
perhiasan yang klasik, fashionable maupun

16
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IN STYLE

STYLISH ALA
FAVORIT COUPLE,
JOHN LEGEND
DAN SANG ISTRI

T

opik seputar artis
Hollywood memang
tiada habisnya. Selain
membahas tentang karyakarya terakhir mereka,
urusan fashion artis papan
atas dunia ini juga selalu
menjadi sorotan. Selain
meng-update wawasan akan
tren yang memang lagi
booming di kalangan selebriti
internasional, Anda juga bisa
terlihat fashionable dengan

mencoba mengikuti beberapa
style mereka.
Tahun 2016 kemarin
tampaknya menjadi tahun
dari pasangan fenomenal
satu ini. Kembali diprediksi,
tahun ini John Legend dan
istrinya, Chrissy Teigen akan
kembali mewarnai informasi
seputar selebriti internasional.
John Legend sendiri di awal
tahun sukses diperbincangkan
karena terlibat dalam
produksi film La La Land.
Sementara si istri, model asal
Amerika Serikat ini baru-baru
ini meluncurkan cooking
book-nya yang cukup populer
disana.
Chrissy Teigen terkenal akan
gaya busananya yang stylish
dan seksi, memamerkan
bentuk tubuh indahnya.
Namun, tidak kalah dengan
sang suami, John Legend
yang juga kerap tampil stylish
namun casual mengimbangi
Chrissy. Yuk, coba kita cek
gaya berpakaian dari favorite
couple banyak orang ini.

MENGHADIRI PERHELATAN RESMI, John selalu
tampil dengan jas rapi baik berwarna gelap
atau pun terang. Terlihat di suatu suasana John
memadukan satu set blazer berwarna biru
muda dengan sepatu berwarna putih. Chrissy
tampak cantik dengan mini dress yang membalut
tubuhnya dilengkapi dengan sunglasses dan heels
dalam warna soft pink. Tak jarang Chrissy hadir
dengan dress potongan pas dibadan berwarna
terang yang memikat.

18
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UNTUK SUASANA SANTAI, Chrissy tak jarang
memadupadankan atasan berwarna simpel dengan
short berbahan jeans untuk menunjukkan kaki
jenjangnya. Sejalan dengan John yang memadukan
celana pendek berwarna terang dengan sneakers
santai untuk sekedar lunch diluar bersama anjing
peliharaannya atau membawa buah hati mereka
berkeliling. Terkadang mereka ditemui menggunakan
outfit senada, seperti jaket kulit berwarna hitam atau
warna baju yang senada.

UNTUK SUASANA SEDIKIT FORMAL, pasangan
ini sudah dipastikan selalu menjadi pusat
perhatian. Seperti di suatu acara, John hadir
dengan kemeja putih bergaris vertikal dan
Chrissy dengan kemeja putih dan rok abu
dilengkapi dengan belt berwarna emas. Atau
Chrissy yang tetap memilih pakaian sederhana
namun didukung aksesoris sepatu dan tas yang
mewah. Tak kalah trendi, John hadir dengan
kemeja bermotif terang. Serasi ya

MENGHADIRI GALA DINNER atau ajang
penghargaan kelas dunia, pasangan ini selalu
menjadi pusat perhatian khususnya di red carpet.
John dengan suit mewah berwarna gelap dan dasi
kupu-kupu, didukung sang istri yang hadir dengan
gaun keluaran desainer ternama dunia. Tubuhnya
yang tinggi selalu pas dibalut gaun model apapun.
Kuncinya terletak di rasa percaya diri mereka yang
patut diacungi jempol.
SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017
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IN STYLE

IN STYLE

NADIA
Dress by STAR Department Store
Bag by Carlo Rino
 ABAY
Shirt and Sweater by STAR Department Store

“TRUE LOVE STORIES NEVER HAVE ENDINGS”
- RICHARD BACH NADIA
Shirt by Avenue
Hat and Vest by J.rep
Pants by STAR Department Store

 ABAY
Shirt and Pants by STAR Department Store
Hat by Stylist Own

LOKASI: TANAMERA COFFEE, SCIENTIA SQUARE PARK
20
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LOKASI: HORSE RIDING, SCIENTIA SQUARE PARK
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“WHERE THERE IS LOVE THERE IS LIFE.”
- MAHATMA GANDHI -

NADIA
Dress by STAR Department Store
Bag by Carlo Rino

 ABAY
Shirt and Pants by STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

LOKASI: AMPHITHEATRE, SCIENTIA SQUARE PARK
22
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PHOTOGRAPHER
MAKE UP ARTIST
STYLIST		
MODELS		

:
:
:
:

ELY RICARDO
NADYA NAUFEL
RAY HAFIDZ
NADIA & ABAY
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NADIA 
Dress by J.rep

“I LOVE YOU EVERY
DAY AS IF IT IS
VALENTINE’S DAY.”

ABAY 
Sweater and Pants by
STAR Department Store

- DEBASISH MRIDHA -

“HOPE IS BEING ABLE TO SEE THAT
THERE IS LIGHT DESPITE ALL OF THE
DARKNESS” - DESMOND TUTU -

LOKASI : JUMPED, SCIENTIA SQUARE PARK
24
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NADIA 
Top by Stylist Own
Pants by STAR
Department Store
Bag by Carlo Rino
Shoes by Models’s Own

ABAY 
Shirt, jacket and pants by
STAR Department Store
Shoes by Model’s Own

LOKASI : BAMBOO TUNNEL, SCIENTIA SQUARE PARK
SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017
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NADIA 
Shirt and Skirt by J.rep

ABAY 
Shirt , Jacket and Pants
by STAR Department
Store

“LOVE IS THE GREATEST
REFRESHMENT IN LIFE.”
- PABLO PICASSO -

NADIA 
Top by Avenue
Pants by STAR
Department Store

ABAY 
Shirt and Pants by STAR
Department Store

“LOVE ATTRACTS, CONNECTS, BUILDS AND
FREES THE BEAUTY OF HUMANITY. HAPPY
VALENTINES DAY.”
- EUGINIA HERLIHY -

LOKASI: FARMERS COURTYARD, SCIENTIA SQUARE PARK
26
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LOKASI: RABBIT FARM, SCIENTIA SQUARE PARK
SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017

27

ad

28

SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017

ad

SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017

29

TASTE THE FOOD

C

hir Chir Fushion Chicken
Kini melebarkan sayapnya
hingga ke kota penyangga,
yaitu Tangerang, tepatnya di
area Downtown Walk, Summarecon Mal
Serpong (SMS).

Untuk pecinta menu olahan ayam, Anda harus mencoba
restoran satu ini. Kini Chir Chir Fushion Chicken, waralaba
ayam goreng Korea yang sudah memiliki cabang di negara
China, Taiwan, Singapura, Australia hingga Indonesia.

UNIQUE AND MODERN FUSION
CHICKEN FROM KOREA

Restoran yang sangat populer di
Korea Selatan, bahkan telah meraih
penghargaan Brand of The Year selama
3 tahun berturut-turut dari Fourteenth
Anniversary, menawarkan aroma negeri
Ginseng melalui menu olahan ayam
dengan saus khas Korea dipadankan
dengan bir dingin. Tradisi unik padu
padan Korean Fried Chicken dengan Cool
Beer ini disebut Chimaek, berasal dari
kata chi untuk ayam dan maekju dari
bir. Restoran ini menargetkan konsumen
kelas remaja, wanita dan keluarga
termasuk para penggemar drama Korea.
Chir Chir Indonesia sangat fokus pada
rasa, penyajian yang unik, pelayanan
yang friendly yang membawa hangatnya
suasana berkunjung dan menikmati
kelezatan ayam goreng yang disajikan.
Anda bisa memilih olahan ayam sesuai
selera Anda, bisa digoreng, dipanggang
lengkap dengan pilihan saus unik khas
Korea. Dibandrol mulai dari harga 		
Rp 12 ribu hingga Rp 169 ribu, Anda
bisa memilih olahan ayam, salad, beer,
smoothies hingga cocktails & mocktails
bersama teman atau keluarga.
Menu andalan dari restoran ini yang wajib
dipesan yaitu Garlicky Chicken, Nest
Snow, Chir Chir Mi Chir, Garlic Roasted
Chicken, Chir Cheese Fries, Mango Salad,
dan Spicy Topokki. Pastikan tidak lupa
memesan Chir Cream Beer yaitu bir yang
di atasnya terdapat topping whipped
cream, ketika diminum akan menyisakan
putihnya whipped cream di mulut. Tidak
perlu khawatir, varian minuman tanpa
alkohol yang segar dan sejuk dipandang
mata juga disediakan di sini.
Uniknya lagi, restoran ini menawarakan
interior yang menarik lewat dekorasi
dengan tema ayam dan telor, dibalut
dengan warna coklat dari meja dan
bangku kayu dengan dinding yang
terkesan playfull karena diisi dengan
lukisan tangan atau mural serta foto-foto
artis asal Korea. Masuk melalui pintu
utama disambut dengan patung ayam
betina dengan puluhan miniatur telor
ayam. Gemas ya.
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Family
info

KUMPULAN
CERITA DAN
DONGENG SERU
DI THE OPEN
BOOK LIBRARY

T

entu Anda pernah
mendengar dongeng waktu
kecil bukan? Bernostalgia
sambil mengajak sang
buah hati bermain sambil
mendengarkan dongeng kini bisa
Anda temukan di The Open Book
Library, Scientia Square Park (SQP)
setiap bulannya.
Dongeng biasanya dibawakan
dengan cara mengambil sebuah
cerita khayalan yang luar biasa
atau cerita fiktif yang dianggap
oleh sebagian masyarakat hanya
cerita karangan belaka. Maksud
dari dongeng sendiri agar dapat
menyampaikan pesan moral yang
baik kepada anak dengan cara
yang lebih menyenangkan dan
menghibur. Penyampaian bahasa
dalam dongeng pun dibuat tidak
terlalu rumit untuk dicerna oleh
anak-anak agar maksud dari
ceritanya bisa tersampaikan 		
ke mereka.
Dalam dongeng pun ternyata
banyak hal positif yang dapat
diambil oleh sang buah hati,
antara lain mengembangkan daya
imajinasi anak, meningkatkan
keterampilan dalam berbahasa,
dan membangun kecerdasan
emosional anak.
Kita semua pasti tahu kalau dunia
anak penuh dengan dunia imajinasi.
Anak-anak memiliki dunia-nya
sendiri dan tak jarang mereka
memiliki teman khayalannya.
Dengan daya imajinasi yang
masih sangat bagus ini, kita
dapat mengembangkan lagi dan
mengarahkan kearah yang postif
dengan memberikan atau
membawakan dongeng.
Dongeng merupakan cara
yang baik untuk merangsang
keterampilan berbahasa pada anak.
Daya resap melalui pendengaran
yang dimiliki oleh anak masih
sangat bagus, oleh karena itu
penyampaian yang diberikan
dalam cerita dongeng pun harus
diperhatikan. Kisah dongeng
yang mengandung cerita positif
tentang perilaku dan sebagainya
membuat anak menjadi lebih
mudah dalam menyerap tutur kata
yang sopan dan dapat memperkaya
kemampuan cara berbahasa
mereka sehari-hari.
Mendongeng kepada anak bisa
membangkitkan kecerdasan
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emosional mereka dan merupakan
sarana yang baik untuk
mendekatkan hubungan antara
orang tua dan anak. Seperti yang
kita tahu bahwa anak mempunyai
kesulitan dalam mempelajari
nilai moral dalam kehidupan.
Dongeng akan membantu tumbuh
kembang anak dalam menyerap
nilai emosional pada sesama. Tidak
bisa dipungkiri bahwa kecerdasan
emosional juga penting disamping
kecerdasan kognitif. Kecerdasan
emosional juga sangat penting bagi
kehidupan sosial mereka kelak di
kemudian hari
SQP dan The Open Book Library
juga rutin menggelar acara story
telling dengan berkolaborasi
dengan beberapa artis yaitu
“Celebrity Story Time”. Acara
ini sangat cocok menjadi ajang
bagi buah hati Anda untuk
mendengarkan dongeng dengan
cerita yang pastinya memiliki
nilai moral positif, dan yang
membedakan dengan story telling
lainnya dongeng akan dibacakan
oleh para artis yang berbeda
setiap bulannya.
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LET'S
WORKOUT
gerakan dan pernapasan adalah
dua komponen utama Yoga.

Sibuknya aktivitas sehari-hari dapat membuat Anda cenderung
lupa untuk menikmati momen bersama pasangan, hal ini juga
yang dapat membuat hubungan menjadi kurang harmonis.
Selain itu, waktu untuk berolahraga demi mendapatkan tubuh
yang sehat dan bugar pun juga bisa menjadi masalah baru.

Menjaga tubuh
tetap fit bersama
pasangan dengan
olahraga Yoga
#pacaransehat

D

engan menyisihkan waktu di hari libur
untuk memperbaiki masalah ini pun
tidak ada salahnya, salah satunya
dengan melakukan aktivitas atau
olahraga bersama pasangan.
Yoga, olahraga yang belakangan ini sedang
trend di kalangan masyarakat Indonesia bisa
menjadi salah satu alternatif yang cocok untuk
dilakukan bersama pasangan. Olahraga yang
berasal dari India ini ternyata mempunyai
banyak sekali manfaat untuk diri Anda dan
pasangan. Banyak gerakan yang dapat Anda
dan pasangan lakukan bersama sehingga
dapat menimbulkan kerharmonisan di dalam
sebuah hubungan.
Yoga sendiri adalah aktivitas olah tubuh
berfokus pada kekuatan, fleksibilitas dan
pernapasan yang dapat meningkatkan kualitas
mental dan fisik. Postur atau rangkaian

Berlatih Yoga berarti
menyeimbangkan serta
memfokuskan perhatian dan
pernapasan. Sebagai hasilnya,
sejumlah penelitian membuktikan
bahwa Yoga dapat membantu
mengurangi tingkat stres dan
menjadikan mood lebih stabil.
Yoga pun membuat kita dapat
mempersepsikan diri dengan
lebih baik. Coba pikirkan, pasti
seru jika kita melakukan aktivitas
yang dapat menjaga mood tetap
baik dengan pasangan.
Berbagai gerakan Yoga dilakukan
dengan cara meregangkan otototot sehingga dapat membuat
tubuh Anda lebih lentur serta
tidak mudah merasa lelah.
Penelitian menemukan bahwa
lebih dari 35 persen orang yang
melakukan Yoga selama delapan
minggu telah merasakan tubuh
mereka lebih fleksibel dalam

bergerak dan memperbaiki sistem pernafasan
serta keseimbangan tubuh. Bagi pemula
biasanya gerakan Yoga masih membutuhkan
bantuan untuk dapat menciptakan gerakan
yang benar, di saat seperti inilah momen yang
tepat bagi Anda dan pasangan untuk saling
membantu menciptakan gerakan yang benar
dan terlihat harmonis!
Yoga dapat membantu pelakunya untuk
mengelola faktor risiko yang disebabkan
penyakit kronis, seperti nyeri punggung, sakit
jantung, dan tekanan darah tinggi. Hal ini
terjadi dengan turunnya frekuensi denyut
jantung setelah melakukan Yoga secara
teratur. Selain itu, Yoga juga berpotensi
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta
menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida
di dalam tubuh. Sebagian besar gerakan Yoga
menguji kekuatan otot sehingga dalam jangka
panjang membuat tubuh lebih terbentuk.
Yoga juga membantu tubuh menjadi lebih
peka, misalnya ketika tanpa sengaja postur
duduk kita membungkuk, tubuh akan segera
membenahi posisi.
Selain itu Yoga memang berbeda dengan
latihan aerobik dan tidak ditujukan untuk
membakar kalori. Namun dengan melakukan
Yoga satu jam saja, dapat membakar kalori
lebih banyak dibandingkan dengan berjalan
kaki santai dengan durasi yang sama.
Selain itu, Yoga mengajak pelakunya untuk
memperbaiki keterkaitan pikiran dengan
tubuh, termasuk pada aktivitas mengonsumsi
makanan. Dengan mempraktikkan Yoga,
diharapkan Anda akan lebih sadar dan
selektif akan jenis dan jumlah makanan yang
dikonsumsi. Solusi yang tepat kan, bagi Anda
dan pasangan untuk menjaga tubuh agar tidak
overweight?
Setiap pasangan pasti ingin mendapatkan
quality time dan tubuh yang sehat dengan
cara yang asik dan menyenangkan seperti
berolahraga dengan Yoga. Yuk, dapatkan
berbagai macam manfaatnya di “Now Here
Yoga” Scientia Square Park!
Make Your Quality Time and Stay Healthy Guys!
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box office
MOVIES ON FEBRUARI 2017

MOVIES ON FEBRUARI 2017
JOHN WICK : CHAPTER 2

The Lego Batman Movie merupakan
sebuah film Animation-Comedy terbaru
Holywood. Film ini merupakan arahan
sutradara Chris McKay dan naskahnya
ditulis oleh Seth Grahame-Smith,
Chris McKenna dan Eik Sommers.
Adapun para pengisi suara yang akan
bermain di dalam Film The Lego
batman Movie ini, yaitu diantaranya
seperti Ralph Fiennes,Will Arnett,
Rosario Dawson dan Michael Cera.
Film ini akan digarap dan diproduksi
oleh Rumah Produksi Film Animal
Logic dan DC Entertainment. Film ini
menceritakan kisah super hero Batman
dalam animasi lego yang bertemu
dengan Dick greyson atau Robin dan
Batgirl, mereka pun bekerjasama untuk
membasmi kejahatan yang semakin
merajalela. Jangan ketinggalan untuk
menyaksikan keseruan dan kelucuan
aksi mereka bertiga dalam melawan
semua penjahat yang mereka temui.
Berhasil kah para pahlawan ini
menjaga kota menjadi lebih aman?

John Wick : Chapter 2 yang merupakan
hasil karya dari sutradara Chad Stahelski ini
ialah sequel film John Wick yang pertama.
Diceritakan bahwa John Wick
( Keanu Reeves ) yang kembali ke
kehidupan lamanya sebagai pembunuh
bayaran setelah istrinya meninggal. Kisah
lanjutan ini pun masih mengundang
masalah yang tidak terselesaikan. John
Wick yang baru saja di tinngal oleh istrinya,
harus berhadapan dengan organisasi
pembunuh bayaran internasional dan
menolong temannya. Apakah John Wick
berhasil menjalankan misinya? dan apakah
ia berhasil membalas dendamkan kematian
istri tercintanya. Film action thriller yang
pastinya akan membuat anda merasakan
ketegangan dan keseruan film tersebut.
Film John Wick: Chapter 2 dikabarkan rilis
pada bulan Februari 2017.

JOURNEY TO THE WEST 2 : THE DEMONS STRIKE BACK
Sebuah film Adventure, Comedy, Fantasy
terbaru di bulan Februari 2017 yang berasal
dari Cina ini disutradarai oleh seorang sutradara
bernama Tsui Hark, dan sedangkan untuk naskah
skenarionya ditulis oleh Stephen Chow. Film ini
adalah merupakan sekuel dari Journey to the
West : Conquering the Demons, yang dirilis pada
tahun 2013 lalu. Bercerita tentang seorang biksu
bernama Tan yang melakukan perjalanan menuju
Barat ditemani dengan tiga orang muridnya.
Awalnya semua berjalan dengan baik dan lancar,
hingga mulai terjadi kerenggangan pada hubungan
guru dan muridnya tersebut. Akan tetapi, setelah
melewati beberapa pertarungan dengan iblis, sang
biksu dan para muridnya mulai memahami dan
saling pengertian satu dengan yang lainnya.

THE SPACE BETWEEN US
Film dengan genre Sci-Fi Adventure berjudul “The Space Between Us” (Out
of This World) ini disutradarai oleh Peter Chelsom. Bermula dari sekelompok
orang peneliti dibawah NASA, yang bermimpi dapat berkoloni di planet Mars.
Awalnya proyek ini dianggap mustahil hingga akhirnya 15 astronot siap untuk
menggunakan peluncuran pertama mereka ke Mars. Salah seorang dari 15
astronot yang pergi ke Mars ternyata sedang dalam keadaan hamil. Astronot ini
akhirnya harus melahirkan disana dan melahirkan seorang manusia pertama yang
lahir di planet Mars. Dikarenakan kondisi bayi yang lemah hingga masih terlalu
rentan untuk membawanya pulang ke bumi hingga ia akhirnya harus tumbuh
besar disana. Film ini akan menghadirkan plot cerita mengenai manusia pertama
yang lahir di Mars dan untuk pertama kalinya berkunjung serta berpetualang di
Bumi. Bagaimana ia beradaptasi di Bumi dan menemukan teman wanita yang
begitu menarik perhatiannya?
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Catatan
Najwa

Sir Bobby Charlton yang mencetak 249 gol untuk
Manchester United. Pada pertandingan melawan Stoke
City ini, Rooney berhasil mencetak gol ke 250 untuk
Manchester United yang merupakan salah satu club
sepak bola raksasa di ajang kompetisi antar club
paling elit dan bergengsi di jagad raya.

Penulis : Najwa Shihab

Semua Ikan
Dilangit
Penulis : Ziggy
Zezsyazeoviennazabrizkie
Sebuah novel yang merupakan karya penulis muda
sekaligus juara pertama di ajang Sayembara Novel
Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2016. Pada novel
ini terlihat kemampuan penulis mengelola setiap
elemen novel menjadi tampak memiliki kelebihan nya
masing-masing serta penataan kalimat demi kalimat
memperlihatkan kemahiran dalam mempermainkan
tiap katanya. Novel “Semua Ikan Dilangit” rencana
terbit di bulan Februari ini, tokoh-tokoh di dalam
novel tersebut dikisahkan sedang menjelajahi ruang
angkasa. Penceritaan dalam novel ini cenderung santai,
musikal dan pada bagian lain tampak menyedihkan
dan getir. Penulis mengambil inspirasi dari pengalaman
kesehariannya sebagai mahasiswa yang sering
mengandalkan bus sebagai alat transportasi ke
kampus. Dari situlah ia membuat berbagai coretan kecil
dalam bentuk draf, yang lantas dijadikan sebuah ide
cerita. Sementara plot cerita langit dan ruang angkasa
didapatinya setelah memelajari ragam literatur tentang
ilmu astrologi. “Semua Ikan di Langit” merupakan
kombinasi antara cerita anak, cerita fantasi, fiksi
ilmiah, dongeng, cerita berbingkai, dan mitos tentang
terciptanya dunia.
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Buku ini berisi beragam catatan dari sudut
pandang si penulis akan isu atau masalah tentang
polemik negara maupun hukum yang selama ini
dibahas mendalam pada sebuah program salah
satu stasiun TV nasional yang juga dibawakan
oleh dirinya sendiri yaitu “Mata Najwa”. Berangkat
dari latar belakang penulis yang merupakan
seorang jurnalis senior, maka banyak cerita yang
dituangkan di dalam novel ini terkait pada saat ia
mewawancarai banyak tokoh penting baik dalam
negeri maupun luar negeri di berbagai momen
penting yang ada. “Catatan Najwa” menggelitik
dengan sindiran, menohok tajam, kadang
seperti ajakan merenung. Inilah kumpulan narasi
terbaik “Mata Najwa” yang akan terus relevan
dibaca hingga kapan pun. Buku ini seperti fakta
berselimut narasi yang memberikan pandangan
positif tentang konflik maupun simpang siur isu
yang dibahasnya. Seperti warna merah pada
cover buku seakan tanda isyarat agar dapat
menumbuhkan semangat membara sehingga yang
membacanya tersentil untuk melakukan sesuatu
untuk negeri atau setidaknya untuk orang-orang
di sekitarnya.

Rooney masuk dari bangku cadangan untuk tampil
sebagai penyelamat The Red Devils. Ia membobol
gawang Lee Grant pada menit keempat injury time
dengan eksekusi tendangan bebas super dalam laga

REKOR PENCETAK GOAL! TERBANYAK MANCHESTER UNITED,
TERNYATA ROONEY JUGA SEORANG YANG ROMANTIS
lanjutan Liga Primer Inggris di Britannia Stadium, Sabtu
(21/1), setelah sebelumnya Stoke City memimpin di
babak pertama lewat gol bunuh diri Juan Mata.

Pecinta sepakbola mana yang tidak
mengenal Wayne Rooney? Pesepak
bola asal Inggris ini merupakan salah
satu pemain terbaik dunia saat ini.
Pria berusia 31 tahun yang membela
klub Manchester United dengan
nomor punggung 10 baru saja
menciptakan rekor baru untuk dirinya.

S

ejak 2004, karir Rooney di United terbilang
cemerlang. Beberapa pemain yang pernah
menjadi rekan Rooney di lini depan United
sudah sering berganti. Sebut saja Nistelrooy, Cristiano
Ronaldo, Chicarito, Berbatov, Van Persie, Radamel
Falcao dan beberapa pemain depan lainnya. Namun
posisi Rooney di tim utama Manchester United masih
juga tak tergantikan.
Puncaknya pada 21 Januari 2017, Rooney berhasil
mencetak Rekor baru sekaligus mematahkan rekor

"Pencapaian ini adalah kehormatan besar dan saya
sangat bangga. Saya tak pernah menyangka bisa
meraihnya saat pertama kali bergabung," ujar Rooney
seusai laga

SISI LAIN WAYNE ROONEY			
DI LUAR LAPANGAN
Kehidupan di luar lapangan juga sering menempatkan
nama Rooney dalam berita utama. Kapten Manchester
United ini, sering sekali dikaitkan sebagai sosok lelaki
romantis dan lemah lembut yang sangat sayang
dengan keluarganya.
“Ia jauh lebih lembut dari siapapun, karena orang
hanya melihatnya di lapangan sepak bola dan para
pemain biasanya saling meneriaki satu sama lain dan
saling menjegal satu sama lain," kata Coleen, Istri
Wayne Rooney.
Selain itu, ternyata stricker Manchester United ini
juga suka membuat puisi untuk sang istri Coolen,
mulai dari pertama kali mereka bertemu. “Saya nggak
tahu mengapa, saya juga suka menulis cerita-cerita
ringkas di sela waktu senggang saya. Jadi, sewaktu
saya pertama kali ketemu dengan Coleen, saya
banyak memberinya puisi. Hanya saja saat ini sedikit
berkurang.
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CLOSE UP

Pemilik nama lengkap
Kezia Roslin Cikita
Warouw ini semakin
banyak dikenal
masyarakat Indonesia
terlebih saat i ini ia
membawa harum nama
Indonesia pada ajang
Miss Universe 2016.

TAK HANYA CANTIK,
KEZIA WAROUW JUGA
PUNYA SEGUDANG
PRESTASI YANG
MEMBANGGAKAN
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D

i kontes yang melibatkan
perwakilan para wanita cantik dari
berbagai negara dibelahan dunia,
Puteri Indonesia Kezia Warouw
berhasil masuk ke peringkat 13 besar Miss
Universe 2016.
Kezia selalu terlihat elegan pada setiap
gaun yang ia kenakan diberbagai
kesempatan, sampai pada puncaknya
yaitu gaun spektakuler yang dinantikan
ialah national costume yang mengusung
tema Garuda Emas. Kostum nasional yang
dikenakan oleh Kezia itu merupakan hasil
karya dari Dynanda Fariz, yang di balut
dengan sentuhan design penuh warna
emas dan dilengkkapi dengan sayap besar
yang menutupi bagian punggungnya. Tidak
hanya itu saja, bahkan national costume
ini juga di lengkapi dengan tongkat dan
Bendera Merah Putih. Didukung dengan
tinggi 183cm serta postur tubuh yang
proposional, ia terlihat begitu percaya diri
melangkah memperagakan busana yang
digunakan.

Dari awal penampilan Kezia Warouw sebagai perwakilan Indonesia
di ajang Miss Universe 2016 memang sukses mencuri perhatian, di
samping bangga menjadi wakil Indonesia Kezia juga mengatakan
jika keterlibatannya di ajang Miss Universe 2016 juga memberi
banyak pelajaran. Bagi Kezia yang biasa di sapa Keke ini, hal yang
membuatnya semakin bangga karena selain masuk peringkat 13
besar, Kezia juga mendapat dua gelar, yaitu Top 10 Best Nasional
Costume dan Miss Phoenix Smile.
Wanita cantik kelahiran tahun 1991 ini sudah mulai menjajaki
panggung pemilihan sejak ia berada di Sulawesi sampai dirinya
meraih prestasi antara lain yaitu Duta Sulawesi Utara di Polandia
pada 2006, Putri Manado Expo 2014, Favorite World Education
Expo Indonesia Ambassador 2014, Fotogenik Pemilihan ToarLumimuut Manado, Top 10 Miss Celebrity Manado 2015, Wakil II
Noni Sulawesi Utara 2015 Puteri Indonesia Sulawesi Utara 2016.
Walau saat ini menjabat sebagai pemenang Puteri Indonesia,
bukan berarti perjuangan Kezia diajang modeling bisa berjalan
mulus. Bahkan salah satu yang diingatnya saat mengikuti Gading
Model Search 2015 dimana dirinya harus menelan kekecewaan
karena tidak diterima sejak audisi pertama. Tetapi dirinya tidak
patah semangat ia kemudian mengikuti audisi terakhir 2 minggu
berselang dan kemudian berhasil meraih juara 3 Gading Model
Search 2015.
Summarecon kembali memberikan kesempatan bagi insan muda
yang memiliki bakat di bidang modelling, tahun 2017 ini Gading
Model Search diselenggarakan dengan membuka audisi di tiga
tempat yaitu pada tanggal 11 Februari 2017 di Summarecon Mal
Bekasi, 18 Februari di Summarecon Mal Serpong, dan 25 Februari
di Mall Kelapa Gading.
Are you the next “GADING MODEL SEARCH 2017”?
SMSBLAST Magazine FEBRUARI 2017
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ON
STAGE
BEILYS

Beilys, Group musik yang satu ini mengawali
karir bermusiknya pada 2012 dengan
beranggotakan 4 orang Asya Sherina sebagai
Vocalis, Misi Angelita pada Gitar, Frisella
Tobing pada bass, dan Irene Edmar Irawan
pada Cajon. Group musik yang beranggotakan
4 wanita ini menyajikan permainan music
dari berbagai era dan genre, dengan gaya
pembawaan khas Beilys yang unik dan
fresh. Tidak jarang lagu yang disajikan pun
bertemakan nuansa cinta atau romantis.
Dengan penampilan yang memukau dari ke
4 wanita ini lagu yang disajikan pun terasa
lebih enak dan nyaman untuk di nikmati. Jika
Anda ingin bersantai dengan di temani alunan
musik yang dibawakan oleh Beilys, Anda dapat
menyaksikannya setiap hari selasa malam di
area Broadway Stage.

M

ungkin beberapa dari SMSLovers tidak
sadar kalau dalam menyambut bulan
Februari yang terkenal dengan bulan
penuh cinta ini, regular band SMS ikut serta
memeriahkan-nya mulai dari awal bulan ini.
Beberapa band yang tampil di panggung
SMS seperti “Lady and The Bandits”, “Beilys”,
“Gail Setiawaki”, dan “Bendera 80” yang
membawakan alunan musik yang bernuansa
romantis dan penuh makna cinta di setiap
penampilannya. Yuk simak lebih dalam siapa
sih mereka!

LADY AND THE BANDITS

SMSLovers sering nongkrong
atau kumpul dengan teman dan
keluarga di Downtown Walk
SMS ? Buat kalian yang belum
tahu, di area Dowtown Walk
tersebut ada 3 panggung yang
sering menampilkan reguler
band tiap malamnya, sebut saja
Broadway Stage, Unity Stage,
dan Avenue Stage.

Lady and the bandits adalah band Indie
Indonesia yang sering membawakan
lagu dengan genre pop jazz. Band yang
beranggotakan 4 orang Iin Wibisono sebagai
vocalis, Ommy Setiawan sebagai bassis, Rubby
Cherub sebagai pemain cajon, dan Karty
Rosen pada gitar acousticnya. Band yang
sering membawakan lagu bertemakan cinta
dengan gaya acoustic yang menjadi gaya
khas group ini, mereka juga sering mengisi
acara dan mengadakan live concert di
beberapa acara. Lagu bertemakan cinta yang
dibawakan oleh Lady and The Bandits dengan
pembawaan akustik sangat cocok dinikmati
oleh Anda dan Pasangan sembari menyantap
hidangan makanan dari tenant disekitar area
Avenue Stage setiap hari kamis malam .

Romantic with Song
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BENDERA 80

Band Bendera 80 yang berisikan
6 personil ini mempunyai
komposisi 5 pria dan 1 wanita.
Nama Bendera 80 ini memiliki
arti tersendiri, mereka khusus
membawakan lagu khas 80’an
yang membuat pendengarnya
bisa kembali bernostalgia.
Musik dan yang dibawakan oleh
Bendera 80 selalu berdasarkan
lagu hits di era 80’an, dan
pastinya dalam menyambut
Valentine’s Day di tanggal
14 Februari mereka akan
membawakan beberapa list lagu
hits di era 80’an dengan
di balut dengan nuansa romantis.
Selain tampil pada acara mal
dan mengadakan live show,
Bendera 80 selalu tampil reguler
menemani malam santai Anda
bersama keluarga dan sahabat
dengan iringan musik
tahun 80’an yang menjadi
andalannya di Unity Stage
setiap sabtu malam.

GAIL SETIAWAKI

Beberapa dari Anda mungkin pernah melihat penyanyi yang
satu ini di album Yovie and Nuno terdahulu, Gail Setiawaki ini
merupakan mantan vocalis Yovie and Nuno sampai dengan
2006. Mengawali karir nya pada reality show ASIABAGUS!
sebuah kompetisi menyanyi kelas Internasional pada tahun
90-an. Setelah itu Gail Lalu bergabung bersama group Yovie
and Nuno dari tahun 2003 sampai 2006 sampai akhirnya
memutuskan keluar dari group tersebut. Gail yang menjalani
rutinitas sebagai penyanyi off air juga sempat mengeluarkan
single dan album rohani pada tahun 2010. Pria kelahiran
kota Bandung tersebut melanjutkan karir bermusiknya sebagai
penyanyi rohani dan sesekali membawakan lagu bertemakan
cinta di panggung Unity Summarecon Mal Serpong setiap hari
jumat malam.

Bagi para SMSLovers yang ingin
merasakan alunan musik
nan romantis di bulan penuh
cinta ini, SMSLovers bisa
datang ke Downtown Walk Summarecon Mal Serpong
setiap jam 19:00 WIB
hingga 21:00 WIB.
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BIG SEAN

I DECIDED
Album “I Decided” ialah album keempat
rapper asal amerika Big Sean yang rilis
pada Februari 2017 dan berkolaborasi
dengan musisi terkenal salah satunya
Eminem. 14 lagu yang ada di album ini
dipersiapkan untuk mampu meraih hati
para pendengarnya dan dapat merajai
tangga musik dunia.

SLANK
“PALALOPEYANK”
Slank yang dibentuk pada tanggal 26 Desember
1983 merupakan salah satu band bersejarah dan
legendaris serta telah menjadi icon band rock di
indonesia yang selalu memberikan hits lagu terbaik
bagi para Slankers. Band yang mempunyai massa
fans yang banyak ini juga tak berhenti berkarya
karena dikabarkan mereka tengah menyiapkan satu
album baru yang akan rilis di bulan Februari ini.
Bertajuk “PALALOPEYANK”, album ini akan berisi 12
lagu yang diantara nya yaitu Palalopeyank, Ngerock,
Orang Merdeka, Rock N Roll Terus, Hutan Karma,
Party di Bali, Tampiasih, Slanky Honey, Santai Bluess,
Maomettano Luke Almachzumi, Menolak Tua. Dalam
album ini Slank juga akan berkolaborasi dengan
penyanyi wanita muda yang memiliki suara khas
yaitu Wizzy dengan membawakan lagu Terlalu Pahit
yang menjadi salah satu hits di deretan 12 lagu yang
akan rilis.
Sepanjang perjalanan karir musik Slank, baru pada
album kali ini lah mereka berjalan tanpa ada Abdee
sang gitaris yang saat ini masih harus beristirahat
karena penyakit yang dideritanya. Meski Abdee tak
terlibat proses pengerjaan, namun spirit dari gitaris
gondrong itu tetap ada di album terbaru Slank ini.
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Single promosi album “I Decided”
berjudul “Moves” yang sudah rilis
pada Oktober tahun lalu saja langsung
membuat pre order album tersebut
melonjak. Banyak kolaborasi yang akan
ditampilkan pada album ini seperti
lagu “Bounce Back” yang berkolaborasi
dengan Kanye West dalam penulisan
lagunya serta “No Favor” yang
berkolaborasi dengan rapper kenamaan
Eminem. Nampaknya Big Sean siap
untuk comeback dan bersaing dengan
para rapper lainnya untuk meramaikan
industri musik rap dunia.

“PARTY PLANNER”

SOLUSI MUDAH MEMBUAT ACARA MENJADI BERWARNA
Setiap orang pasti memiliki saat spesial
dalam hidupnya, banyak orang juga ingin
merayakan momen bahagia mereka
dengan cara yang tidak biasa.

B

eberapa contoh, di antaranya perayaan ulang
tahun, gathring perusahaan, kelahiran anak,
pernikahan, dan perayaan lainnya yang dapat
membawa kenangan tersendiri bagi diri kita.
Merayakan momen bahagia rasanya kurang lengkap
jika tak mengundang keluarga atau teman dan kerabat.
Keberadaan keluarga dan sahabat tercinta sudah pasti
akan membuat pesta semakin meriah. Sayangnya,
menyelenggarakan pesta bukanlah perkara mudah.
Sebagai penyelenggara, kita harus mempersiapkan
semua perlengkapan, mulai dari dekorasi, aksesoris,
hidangan makanan, hingga jalannya acara. Semua
itu makin sulit dilakukan, terutama jika kita memiliki
rutinitas yang padat.
Ternyata dari fenomena ini banyak yang melihatnya
sebagai peluang bisnis yang menjanjikan, banyak
merek jasa perencana pesta atau party planner yang
bermunculan. Party Planner menawarkan jasa mulai
dari acara ulang tahun, farewell, dan yang saat ini
sedang marak adalah jasa untuk Bridal Shower.
Dengan mengandalkan kreativitas dan ketelitian,
para party planner mampu menyulap dan merubah
ruangan yang terlihat biasa saja menjadi sesuatu yang
sangat indah dan menakjubkan. Party planner sendiri
mungkin bisa dibilang tidak terlalu berbeda dengan
event organizer atau EO. Hanya saja, party planner

lebih fokus menyelenggarakan pesta dalam skala kecil
(private party). Berbeda dengan EO yang menggelar
acara pernikahan, seminar, hingga acara perusahaan
skala besar.
Penyedia jasa party planner biasanya akan
menanyakan konsep apa yang ingin ditampilkan
untuk dekorasinya kepada penyewa jasa. Saat ini
untuk dekorasi dengan warna soft atau pastel sedang
banyak di gandrungi oleh para penyewa jasa ini. Selain
pilihan warna, biasanya dekorasi akan dilengkapi
oleh rangkaian dari beberapa jenis bunga untuk lebih
memperindah dekorasi pesta.
Berapa biaya dari jasa party planner ? Untuk biaya
yang ditawarkan pun cukup variatif, mulai dari 5jt
hingga 10 jt. Memang terbilang harga yang cukup
mahal, namun dekorasi yang dihasilkan pun dijamin
menakjubkan dan sesuai dengan arahan tematik
dari penyewa jasa. Beberapa dari party planner pun
juga bisa menyesuaikan dengan budget Anda atau
tergantung dari kocek yang berani dikeluarkan dan
tentunya hasil dan material yang diberikan akan ikut
menyesuaikan dengan besarnya nominal.
Tertarik mencoba bidang usaha yang satu ini ?
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Destinasi Wisata Untuk
Keluarga Muda
Melepas penat di akhir pekan maupun hari libur bersama keluarga dapat dilakukan di berbagai objek
wisata. Tidak perlu selalu merogoh kocek yang besar untuk pergi ke luar negeri, beberapa daerah di sekitar
Tangerang juga menawarkan hiburan yang menarik. Untuk para keluarga muda, inilah beberapa destinasi
wisata yang dapat Anda kunjungi bersama keluarga kecil Anda

Kampung Gajah
Wonderland Bandung

Berlokasi di kawasan dataran tinggi Bandung
Selatan, tepatnya di jalan Raya Barutunggul
Ciwidey, KM 17, Rancabali, Ciwidey
memberikan hiburan yang sangat menarik
bagi para pengunjungnya. Sedikit berbeda
dengan Kampung Gajah, Ciwidey Valley Resort
didirikan dengan konsep back to nature, lokasi
strategis membuat para pengunjung dapat
menikmati keindahan pegunungan Ciwidey
Valley Resort yang hijau dan sejuk.
Untuk penginapan, resort ini menyedikan dua
tipe kelas cottage standard, dapat diisi oleh
2-4 orang, seharga 850 ribu dan tipe family
untuk 4-6 orang seharga Rp 1,5 juta/malam.
Jika pengunjung ingin lebih menyatu dengan
alam, Ciwidey Valley Resort juga menyediakan
pilihan untuk penginapan ala camping round,
yaitu sensasi camping seperti di tengah
pegunungan, tetapi dengan fasilitas yang
modern.

Ciwidey Valley Resort dilengkapi
dengan restoran dengan
hidangan khas Bandung
tradisional serta menu
mancanegara. Bagi tamu resort,
Anda mendapatkan fasilitas
sarapan gratis untuk 2 orang
di restoran ini. Selain itu,
pengunjung yang membawa
anak dapat menikmati permainan
di area playground maupun
permainan air di luar kolam
renang. Di wahana air, mereka
dapat bermain water roller,
perahu angsa, atau paddle boat
dengan Rp 15 ribu/orang.

Ciwidey Valley Resort

Kawasan yang menyerupai waterboom ini berdiri di lahan
seluas 60 hektar dengan 30 atraksi permainan yang sangat
ramai, baik di saat weekend maupun hari libur. Dengan
mengusung konsep one stop recreation, Kampung Gajah
menyuguhkan berbagai permainan menarik seperti kolam
renang tematik, horse riding, futuristic train, aqua boot, taman
bermain layang-layang, skyview dengan balon udara, sky rider
serta kolam ombak. Tersedia pula area children playground
lengkap dengan rumah teletubbies bagi para pengunjung yang
berwisata dengan anak-anak.
Selepas mencoba segala permainan water park, para
pengunjung dapat mencicipi kuliner lezat yang disediakan oleh
berbagai restoran tematik, di antaranya Sundanese, Oriental,
Western dan Japanese. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat
berbelanja di factory outlet yang tersedia.
Harga tiket taman bermain yang didirikan pada 25 Desember
2010 ini dibanderol seharga Rp 20 ribu untuk weekend dan
weekday sebesar Rp 15 ribu dengan jam operasional mulai
pukul 08.00 - 18.00 WIB. Sedangkan untuk wahana tambahan
dikenakan biaya tambahan. Anda bisa melihat detail informasi
di website Kampung Gajah.
46
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Barbie Gallery
Bandung
Bagi Anda yang memiliki anak perempuan dan
menyukai boneka Barbie, galeri ini menjadi salah
satu destinasi wajib yang harus dikunjungi ketika
berlibur ke Bandung Utara. Phantasia Barbie Gallery,
letaknya tidak terlalu jauh dari Kampung Gajah, yakni
di Jalan Sersan Bajuri No 100. Di sana, anak-anak
akan dipuaskan dengan aneka pose boneka Barbie
berukuran 25 cm lengkap dengan busana dan dekorasi
cantik sebagai latarnya dengan berbagai tema tertentu.

Scientia Square Park
atau SQP
Hanya dengan membayar sebesar Rp 25 ribu pada
weekdays atau Rp 40 ribu pada weekend atau
hari besar, Anda dan sang buah hati telah dapat
menikmati atraksi menarik area Scientia Square Park
atau lebih dikenal dengan SQP. Taman hijau yang
mulai beroperasi sejak pukul 06.00 hingga 21.00 WIB
(weekday) dan 23.00 WIB (weekend) ini memfasilitasi
anak-anak untuk dapat bermain, belajar serta menyatu
dengan alam.
Memberi makan ikan koi akan menjadi salah satu
kegiatan yang menyenangkan dan menarik perhatian
anak-anak. Anda dapat mengajak mereka untuk
memberi ikan koi yang ada di di Serenity Koi Farm
dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Selain
itu, buah hati Anda juga dapat bermain serta foto
bersama dengan beragam jenis kupu-kupu di The
Metamorphosis Butterfly Park. Disini mereka juga dapat
menyaksikan dan mengamati proses metamorfosis dari
kepompong menjadi kupu-kupu. Direkomendasikan
waktu yang tepat untuk mengunjungi wahana ini ialah
pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.
Jika ingin mengenalkan anak-anak Anda bagaimana
proses bercocok tanam, berinteraksi dengan kerbau
maupun melibatkan mereka untuk mencoba menanam
padi secara langsung, Anda dapat melakukan aktivitas
ini di area paddy field dan ditawarkan juga program
firld trip unutk anak-anak sekolah.
Tak hanya kegiatan alam, anak-anak juga dapat
mengasah keberaniannya dalam aktivitas yang lebih
menantang seperti wall climbing. SQP memiliki
tembok-tembok vertikal yang telah dilengkapi dengan
pengaman dan matras yang tebal, aman untuk anakanak. Selain tersedia spot khusus olahraga trampolin,
area bermain pendulunh dan lokasi bagi mereka yang
hobi bermain skateboard dan inline skate.
selain itu Anda juga bisa mengajak buah hati untuk
mencoba sensasi berkuda di area Horse Riding dan
belajar memanah yang aman dengan didampingi
instruktur berpengalaman. Info detailnya klik website
www.ssqpark.com dan follow social media @ssqpark.
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Anak-anak juga dapat mempelajari sejarah boneka
Barbie dan perkembangannya dari tahun 60an hingga
saat ini. Phantasia memiliki koleksi 300 barbie yang
ditata dalam diorama seluas 10 meter persegi dengan
dengan tema-tema tertentu seperti Asian, Green Land,
Shopping Mall, Goddess, Beach, Kingdom, Wedding,
serta Red Carpet Hollywood dan disimpan dalam
kondisi vakum. Berbagai koleksi busana, style rambut
hingga pernak-pernik ditampilkan secara detil untuk
memanjakkan para gadis kecil. Harga boneka Barbie
yang ada dimulai dari puluhan ribu hingga jutaan
rupiah untuk seri limited edition.
Untuk dapat masuk dan berfoto dengan kostum ala Barbie
di galeri ini, Anda hanya diwajibkan bertansaksi minimal
Rp 20 ribu di Balcony Cafe. Cafe ini memberikan main
course ala western, maupun camilan seperti brownies
dan cakes. Phantasia Barbie Gallery dioperasikan sesuai
dengan jam operasional Balcony Cafe, 			
yakni dari pukul 09.00 – 22.00 WIB

Kebun Strawberry
Parongpong
Satu lagi tempat wisata yang menarik di kota Bandung.
Jangan lupa sempatkan diri untuk mengunjungi kecamatan
Parongpong di Bandung Barat, karena di sanalah terdapat
sebuah kebun stroberi unik. Dengan hanya membayar tiket
masuk Rp 5 ribu/anak dan Rp 10 ribu/dewasa, Anda dapat
mengajak buah hati untuk merasakan menjadi 		
“petani dadakan” di kawasan agrowisata ini.
Memasuki kawasan ini, para pengunjung akan disambut dengan
hamparan tanaman mini stroberi yang berjumlah ribuan.
Buah yang menawarkan kesegaran ini akan semakin menarik
jika dipetik langsung. Anak-anak akan merasa senang ketika
mereka dibebaskan untuk memetik stroberi di kebun tersebut.
Tidak hanya memetik stroberi untuk dikonsumsi langsung,
di kebun ini pengunjung juga mendapat edukasi tentang
menanam hingga menanam stawberry yang benar. Hasil
panen pengunjung diwajibkan untuk ditimbang untuk bisa
icicipi langsung. Harganya juga terjangkau, mulai Rp 35 ribu
hingga Rp 50 ribu per kilogram. Waktu yang paling baik
untuk berkunjung ialah di bulan Mei-Oktober atau saat musim
kemarau karena saat musim hujan kawasan tersebut licin dan
buah stroberi mudah busuk.
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SAMSUNG GALAXY S7

Yang tidak kalah menarik dan menjadi
kelebihan tersendiri bagi MotoZ adalah
smartphone ini merupakan ponsel bongkarpasang (modular), dimana smartphone ini bisa
ditambahkan dengan modular yang mampu
men-upgrade spesifikasinya.

EDGE BLACK PEARL
Tak bisa dipungkiri lagi,
persaingan produsen gadget
khususnya smartphone saat ini
semakin ketat. Hampir seluruh
produsen smartphone mulai
menunjukan taringnya di pasaran
dengan mengeluarkan produk
terbaru yang dilengkapi dengan
spesifikasi canggih.

Ternyata selain spesifikasinya,
beberapa produsen
seperti Samsung memakai
strategi lain untuk bersaing
di pasaran. Yuk simak
selengkapnya!
Samsung yang saat ini sedang
bersaing dengan produsen
smartphone lainnya untuk
menjajaki puncak teratas
penjualan smartphone
mengeluarkan varian warna
baru, jika Apple dengan
warna Jet Black-nya, kali
ini Samsung mengeluarkan
warna baru yaitu Black Pearl.
Varian warna dari Samsung
ini diharapkan mampu terus
mengangkat popularitasnya
di pasaran mengalahkan
para pesaingnya.
Samsung Galaxy S7 Edge
termasuk smartphone untuk
kalangan kelas atas, dengan
penambahan varian warna
baru ini serta juga di dukung
dengan spesifikasi dan fitur
yang di tanamkan sudah
pasti tidak perlu diragukan
lagi. Selain didesain dengan
body metal yang elegan,
Galaxy S7 Edge Black Pearl
juga mengunakan layar
Super Amoled Full HD 1080p
dengan ukuran 5.5 inci sehingga
menghasilkan gambar yang
sangat tajam.
Khusus Galaxy S7 Edge Black
Pearl menyediakan 128GB.
Samsung Galaxy S7 Edge
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Black Pearl masih memiliki
spesifikasi dapur pacu yang
sama dengan Galaxy S7 Edge
sebelumnya, Galaxy S7 Edge
Black Pearl ini memiliki dua
pilihan Chipset yaitu seri
Snapdragon 820 dan seri
Exynos 8890. Untuk RAM
kapasitasnya mencapai 4 GB,
sementara spesifikasi fotografi
yang ditawarkan berupa
kamera utama dual pixel
12 MP dengan fitur mumpuni
seperti : fokus otomatis,
panorama mode, motion
mode, bukaan f/1.7, slow
motion, hyper lapse, promode,
live broadcast, virtual shot,
video collage dan food mode.
Sedangkan kamera depan
memiliki kemampuan 5 MP
yang di perkuat dengan fitur
aperture f/1.9 yang menjamin
hasil jernih meskipun dengan
pencahayaan yang minim.
Selain itu Galaxy S7 Edge
Black Pearl juga membawa
fitur tahan air dan debu yang
bersertifikat IP68. Untuk
urusan penggunaan baterai
tidak perlu khawatir,
Galaxy S7 Edge Black Pearl di
perkuat dengan pasokan daya
sebesar 3.600 mAh yang di
klaim bisa di gunakan hingga
27 jam nonstop.
Samsung S7 Edge Black
Pearl dengan spesifikasi yang
luar biasa ini di banderol
dengan harga kisaran di
atas 10 jutaan. Untuk Anda
yang ingin mendapatkan dan
mencoba langsung produk
Samsung Galaxy S7 Edge
dengan varian warna Black
Pearl bisa langsung datang ke
outlet Erafone atau Samsung
Summarecon Mal Serpong.

CAMERA MODS
Mods yang satu ini mengubah smartphone
Anda menjadi sebuah kamera, dengan
kemampuan 10 x optical zoom dan xenon
flash, hasil foto MotoZ dengan Mods ini
tidak kalah dengan kamera asli. Buat Anda
yang sangat suka fotografi cocok sekali
menggunakan MotoZ dengan Camera Mods ini.
POWER MODS
Power Mods pack ini memungkinkan menaikan
daya baterai Anda sampai dengan 20 jam,
tanpa harus menyambungkan kabel layaknya
Power Bank. Mods ini cocok sekali buat
Anda yang selalu menggunakan smartphone
dimanapun dan kapanpun.

SMARTPHONE

BONGKAR - PASANG
DARI MOTOROLA
Masih ingat dengan merek ponsel Motorola?
Ponsel yang dulu sempat terkenal karena
modelnya yang unik yaitu flip phone ini
sekarang kembali lagi dengan gebrakan baru
yang diharapkan mampu mengembalikan masa
kejayaannya seperti dulu.

PROJECTOR MODS
Mods unik yang dikeluarkan Motorola ini
mungkin akan membuat Anda kagum,
dilengkapi dengan sebuah proyektor yang
dapat menampilkan layar smartphone Anda
hingga 70 inci layaknya proyektor.
Speaker Mods
Motorola bekerjasama dengan JBL
mengeluarkan Speaker Mods untuk MotoZ
yang dapat mengubah pengalaman
mendengarkan musik Anda menjadi berbeda.
Penasaran kan dan ingin merasakan langsung
menggunakan MotoZ dengan salah satu Mods
yang canggih ini? Datang saja ke Erafone di
lantai 2 Summarecon Mal Serpong!

MotoZ, smartphone canggih keluaran Motorola
dengan kemampuan yang tidak kalah dengan
smartphone dari brand lainnya ini, mengklaim
sebagai smartphone tertipis berbahan
alumunium dan stainless steel.
Smartphone terbaru keluaran Motorola ini
dilengkapi dengan processor Snapdragon
820 dan RAM 4 GB, kemampuannya saat ini
sudah mampu disamakan dengan smartphone
keluaran Apple dan Samsung. Ditambah
dengan kamera 13 MP dengan optical image
stabilization serta kamera depan dengan
resolusi 5 MP. Dengan spesifikasi kamera yang
terbilang luar biasa ini kemampuan foto MotoZ
sudah pasti tidak bisa dianggap enteng. Selain
itu, MotoZ juga support microSD card sampai
dengan 256 GB dan dilengkapi dengan finger
print reader.
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AD
BLOOM BOX FOR SWEET
VALENTINE GIFT

B

unga memang selalu menjadi alternatif
pilihan hadiah yang simple namun
tetap berkesan untuk diberikan kepada
orang terkasih. Setiap orang, khususnya
wanita yang mendapatkan bunga pada saat
hari spesial akan merasa bahagia karena hal
ini menunjukkan rasa cinta dan perhatian
pasangannya dengan begitu romantis.
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Buat Anda yang masih bingung memberi
hadiah apa untuk pasangan Anda di hari
Valentine nanti, yuk mulai melirik untuk
memilih bloom box sebagai referensi pilihan
hadiah yang manis dan menarik.

Bunga yang biasanya menjadi pilihan dalam
box ini ialah bunga mawar dengan warna
cerah, baik itu satu kotak full dengan satu
warna maupun kombinasi beberapa warna
dan membentuk rangkaian bunga yang cantik.
Bunga mawar memang dipercaya sebagai
salah satu simbol cinta dan telah lama
dikaitkan dengan asmara.

Tren bloom box memang tengah digemari oleh
banyak orang. Biasanya, produk yang sering
diletakkan di dalam box adalah boneka, coklat
atau kue kering. Namun saat ini, rangkaian
bunga segar juga dapat dikreasikan untuk
ditempatkan ke dalam kotak sehingga pada
saat membukanya akan terhirup harum bunga
yang dapat menyegarkan suasana.

Tak perlu jauh-jauh untuk mencari rangkaian
bunga yang cantik untuk dijadikan hadiah
pada pasangan Anda, El’ Fiore Fresh Flower
Boutique, sebuah toko bunga yang ada di
Summarecon Mal Serpong tepatnya di area
basement, menyediakan beragam bunga segar
dengan pilihan tema bucket yang unik sesuai
dengan permintaan Anda.
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QUIZ

SMS_Serpong

IKUTI KUISNYA DAN MENANGKAN
FREE VOUCHER BELANJA!!!!
Untuk edisi kali ini, ada voucher
belanja SMS masing- masing
sebesar Rp 250.000,- untuk 3 (tiga)
orang yang beruntung! Caranya
dengan menjawab pertanyaan yang
diberikan dengan benar dan tepat.
KETENTUAN:
1.
Jawab pertanyaan yang diberikan dan
kirimkan jawaban Anda via email ke
pr_malserpong@summarecon.com
dengan format yang ditentukan yaitu
isi kolom Subjek dengan format yang
ditentukan, jawab pertanyaan dengan
sebelumnya menuliskan data berupa:
nama lengkap sesuai kartu identitas,
alamat, nomor telepon & jawaban.
2.

Pastikan alamat email atau nomor
telepon yang Anda cantumkan dapat
dihubungi oleh Pihak Manajemen SMS
untuk konfirmasi pemenang kuis.

ssqpark

SUBJEK: SMSBLAST XLIX - SWEET FEBRUARY
BERIKUT PERTANYAAN UNTUK EDISI INI:
1. Sebutkan nama pasangan Hollywood yang gaya berpakaiannya
diulas di rubrik In Style!
2. Sebutkan nama tenant SMS yang diulas di rubrik Accessories
dan Intermezzo?
3. Sebutkan nama program kolaborasi antara SQP dan The Open
Book Library!
4. Sebutkan 3 prestasi Kezia Warouw sebagai perwakilan
Indonesia di ajang Miss Universe 2016!
Jawaban ditunggu sebelum tanggal 10 Maret 2017. Pemenang
yang beruntung akan diumumkan di SMS Blast edisi Maret 2017.
Berikut tiga orang pemenang yang berhasil pada kuis SMS Blast
Edisi XLVII - Januari 2017.
1. Ahmad M, 0878 7785 xxxx
2. Noravina Ketaren, 0878 8234 xxxx
3. Fredella Callia M., 0838 9759 xxxx

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

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

you’ve got message
Halo redaksi SMSBlast,
Saya Nia dari Pamulang. Saya dan keluarga sering
berkunjung ke Summarecon Mal Serpong terlebih pada
hari libur maupun weekend. Disaat bersama keluarga,
saya juga membawa anak saya yang masih balita dan
terkadang agak rewel jika terus diajak berjalan. Maka
dari itu yang saya ingin tanyakan apakah SMS terdapat
fasilitas peminjaman baby strollers untuk balita dan
apakah untuk peminjaman tersebut dikenakan biaya?
Kalau ada, dimana saya bisa meminjamnya ya? Satu hal
lagi, Apakah di SMS meyediakan mothers room untuk
kepeluan ibu menyusui maupun ganti popok anak?
Dimana saja lokasi mothers room tersebut?
Mohon informasinya ya, Terima Kasih.
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Halo Nia, terima kasih sebelumnya sudah menjadi pengunjung setia
SMS. Peminjaman baby strollers terdapat di setiap meja informasi
yang ada di SMS baik itu Lobby Utara, Lobby Unity, Lobby Utama &
Lobby Broadway mulai pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB. Peminjaman
baby strollers tidak dikenakan biaya atau free bagi pengunjung SMS..
Bagi ibu menyusui dan membawa balita tersedia mothers room yang
tersebar di 7 titik area SMS yaitu di lantai dasar ada di Samping Petra
Toys dan Lorong Aviatour. Lantai satu mothers room ada di samping
watchzone , Lorong Uniqlo, dan Lorong Watch Studio. Lantai dua ada
di lorong Loly Poly, Samping Depan MM Juice, Lorong Roti Boy, dan
Lorong Lasona.
Salam hangat,
Redaksi
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Society

TIPS RAYAKAN
VALENTINE ANTI
MAINSTREAM

S

aatnya keluar dari jalur tradisi merayakan
Hari Kasih Sayang yang mainstream, tidak
ada salahnya mencoba beberapa hal
berikut untuk tetap membuat momen bersama
orang terkasih tetap teringat indah dan penuh
kesan.

MENULIS SURAT
Di era yang serba instan dengan dukungan
perkembangan teknologi sekarang ini, hal
konvensional menjadi sangat langka bahkan
priceless. Sekedar menulis ungkapan terima
kasih dari dalam hati terdalam di secarik
kertas, akan menjadi hadiah paling bermakna.
Apalagi ditulis langsung dengan tulisan
tangan. Untuk membuat momen ini lebih
berkesan, tidak ada salahnya surat dari orang
terkasih dibingkai dalam sebuah frame dan
dipajang untuk lebih mengenang hadiah
spesial tersebut.

MASAK BERDUA
Terbiasa makan diluar saat momen khusus?
Saatnya berubah haluan. Manfaatkan bakat
memasak yang Anda miliki dengan bantuan
pasangan. Memang membutuhkan effort dan
kesabaran lebih, tapi hal ini dapat membantu
meningkatkan keharmonisan dan teamwork
Anda dengan pasangan loh. Mulai dengan
browsing ide menu yang bisa diolah dengan
bahan dan peralatan seadanya. Belanja bahan
bersama juga bisa menjadi waktu berkualitas
dengan pasangan, teman atau keluarga.

AYO BERLIBUR!
Rutinitas sehari-hari yang sangat padat
terkadang menyita waktu berkualitas bersama
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orang terkasih, baik pasangan, teman atau anggota keluarga.
Sisihkan satu hari dari rutinitas Anda, rencanakan liburan
bersama yang unik dan tidak biasa. Lupakan berlibur ke tempat
objek wisata, tempat hiburan atau pusat perbelanjaan, karena
pasti akan dipadati banyak orang. Browsing tempat unik yang
jarang dikunjungi, contohnya museum, perpustakaan, taman
kota atau ajak berkeliling ke lokasi-lokasi yang penuh kenangan
dari Anda dan pasangan. Seru kan?

RE-ARRANGE TEMPAT TINGGAL
Kasih sayang tidak terbatas hanya dengan ungkapan sayang
dalam bahasa verbal atau non verbal. Menyatakan kasih sayang
dengan tindakan nyata lebih terasa bermakna. Hal kecil ini bisa
coba diterapkan. Ajak pasangan, anak atau orang tua Anda
merubah layout, interior rumah atau kamar mereka. Mulai
dengan mengubah cat kamar, mengganti furniture usang atau
merubah posisi sofa dan tempat tidur. Hal ini bisa membawa
aura positif untuk Anda dan pasangan.

SUDAH PUNYA ANAK, HABISKAN WAKTU KHUSUS
Untuk orang tua yang bekerja, waktu bersama si Kecil
sangatlah terbatas. Saatnya Anda menyisihkan hari khusus
bersama buah hati dan ikuti keinginan mereka. Biasanya Si
buah hati memimpikan melakukan beberapa hal seru bersama
orang tuanya. Dedikasikan hari tersebut untuk memenuhi
keinginan si buah hati. agar si buah hati mengerti akan
pentingnya arti sebuah keluarga.

LUANGKAN WAKTU BERSAMA ORANG TUA
Di usia renta, orang tua cenderung haus akan perhatian.
Apalagi anak-anaknya sudah memiliki keluarga dan kesibukan
masing-masing. Coba luangkan waktu, sekedar makan siang
bersama orang tua atau mertua Anda, belikan hadiah kecil
untuk menunjukkan betapa Anda menyayangi dan
menghargai mereka.
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LANTAI GF
BREADLIFE
• Purchase with Purchase!
• Every purchase of IDR 50.000 Get
Magic Cheesewand or Cheezemania
for IDR 2.000
• Valid until 15 March 2017
OPTIK MELAWAI
• Nikmati Promo Terbaru dari Optik
Melawai!
• Dapatkan voucher up to 45%
bila kamu beli frame+lensa atau
sunglasses.
• Valid until 30 March 2017
FITPLUS
• Cardio Bundling Promo!
• 0% Installment and Free Gift!
• Valid until 31 March 2017

LANTAI 1
STAR DEPT. STORE
• Buy More Save More!
• Discount up to 50%!
• Valid until 26 February 2017
CARLO RINO
• Get One Lucky Pick with Any
Purchase!
• Stand a chance to win up to Rp
500.000 Cash Voucher and Carlo
Rino Limited Edition Crystal Mirror.
• Valid until 12 February 201
ET CETERA
• Find Your Statement!
• Sale up to 70%
• Valid until 13 February 2017
CENTRO DEPT. STORE
• L’Oreal Infallible Timeproof Make Up
Roadshow!
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• Discount up to 40%
• Buy 2 Get 1 Free
• Beauty Talkshow, Make Up Classes,
and Games
• Valid 20 - 26 February 2017
GRAMEDIA
• Gramedia 47th Menginspirasi!
• Diskon 30% untuk seluruh buku
terbitan Kompas Gramedia (02 - 08
Februari 2017)
• Diskon 50% Novel ke-2 Penerbit
Internal (10 - 24 Februari 2017)
• Diskon 25% untuk 47 buku best
seller pilihan dan Best Price untuk
produk IT dan counter pilihan
• Berlaku 02 - 28 Februari 2017
HUSH PUPPIES
• Buy 1 Get 1 Free for Shoes
• Discount up to 50% for Bags and
Apparels
• *T&C Apply
• Valid until 05 March 2017
CLARKS
• Clarks Pay 1 For 2!
• Valid for selected women, men, and
kids collections
• Wait no longer and get them now
at Summarecon Mal Serpong 1st
floor #203
• *While stocks last

LANTAI 2
COLORBOX
• So in love in February!
• Save IDR 50.000 for min. purchase
IDR 300.000
• Save IDR 75.000 for min. purchase
IDR 400.000
• Save IDR 100.000 for min. purchase
IDR 500.000
• Valid until 14 February 2017

PLANET POPCORN
• New Flavour Oishii Takoyaki!
• Only Rp 88.000 worth Rp 118.000
• Get 2p (1 Takoyaki + 1 pack
others) + 1p Mex Chilli 60gr + 2 set
angpao*
• Terms and Conditions apply
• Valid until 28 February 2017
KENARI DJAJA
• Angpao Promo!
• Dapatkan cashback voucher!*
• *S&K Berlaku
• Valid until 28 February 2017
J.REP
• Free Gift Make Up Pouch!
• With min. purchase of Rp 600.000
• Valid until 31 March 2017

promo

PROMOTENANT
DOWNTOWN WALK 1
STARBUCKS
• Disc 60 % Beverage ultah BCA pakai
BCA Credit Card
• Valid 20 – 21 Februari 2017
SOLARIA
• Fiesta Point Mandiri
• Telkomsel Point
• Samsung Gift
STEAK 21
• Paket combo paket berdua
SATE KHAS SENAYAN
• Promo Tahunan BCA setiap
pembelian 2 porsi sate kecuali sate
lilit, pembayaran menggunakan
kartu credit BCA mendapatkan
FREE ½ Sate Ayam Daging, tidak
berkelipatan
• Promo Lapar Malam, setiap
pembelian menu sate kecuali
sate lilit free nasi goreng, berlaku
kelipatan. Jika menggunakan kartu
credit BCA + Wedang Ronde
• Note : Berlaku hanya untuk Dine In
DYNAMIC
• Disc 40% mulai pukul 18.00 WIB
s/d close (kue basah)
• Disc 30% mulai pukul 20.00 WIB
s/d close (selected item)

PERIODE FEBRUARI 2017
MAMAS GERMAN
• Beli 4 Guinnes free 1 angpao
• Coctail by jug 250 k ++
• Chicken Wings 68 k ++
• Mixed grilled sausages free 1 Bali
Hai
• Sandwich start from 45 k ++
• Shooter promo 120 k ++ (3 shoot)
• Coktail buy 1 get 1

DOWNTOWN WALK 2
THE PEOPLE'S CAFE
• CIMB Niaga 15%
• Februari 2017
HONG TANG
• OUB card 25% minimal transaksi
100.000
• 31 Maret 2017
HAAGENDAZS
• Permata 15% - s/d Maret 2017
• Special member Haagen Dazs top
up 50% dengan BCA Card - 1 April
2017
EXCELSO
• Standart chartered 35% minimal
transaksi Rp. 250.000 Max Rp.
2.000.000
• 28 Februari 2017

BENGAWAN SOLO
• Member Bengawan Solo (Disc 10%
all item, setiap tanggal 18 dibulan
apa saja buy 1 get 1, Senin – selasa
free up size, Rabu ladies day disc
30%)
• Sepanjang tahun 2017
PAT BING SOO
• UOB minimal Rp. 200.000
mendapatkan free Bing Soo 1
(dine in) & Honey / Spicy pop corn
chicken
• Sepanjang tahun 2017
JAVA VILLAGE
• Buy 1 get 1 free desert (syarat dan
ketentuan berlaku)
MUJIGAE RESTO
• Mujigae Hot Chicks #mujigaeresto
follow on instagram @mujigaeresto
Free Chicken wing dengan varian
rasa soy garlic dan honey bautter
• Berlaku s/d 24 Februari 2017

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

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

Ground floor
Antavaya Tour (GF - 231) 2917 1008
AIBI (GF-249 B & 250) – 29310533
ATM Bank Danamon (GF-ATM Center 03)
ATM Bank Mandiri (GF-ATM Center 06)
ATM Maybank (GF-ATM Center 05)
ATM BNI (GF-ATM Center 07)
ATM BRI (GF-ATM Center 08)
ATM CIMB Niaga (GF-ATM Center 01)
ATM OCBC NISP (GF-ATM Center 10)
ATM Panin Bank (GF-ATM Center 04)
ATM BCA (DGF-15) NOW OPEN
Avia Tour & Travel (GF-218A) – 29310386
Bank Mandiri (GF-217) – 29310699
Best Denki (GF-Unit A) – 29310600
Blackberry Store (GF-222) – 29310464
BOSE (GF - 249B) NOW OPEN
Century HealthCare (GF-05B) – 54211863
C&F Perfumery (GF-202B) – 9310501

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

Kampoeng Nelayan (DGF-220) 29310680
Koi Teppanyaki (DGF-12) – 5468869
Kopi Luwak (DGF-208) – 29310493
Marugame Udon (DGF-222 & 223)
29310574 / 29310536
Mama's German Restaurant (DGF-01)
5461920 / 5461290
Mie Tarik Laiker (DGF-230) – 29310623
Mujigae Resto (DGF-225 & D1F-226) –
29310434
Nanny's Pavillon (GF-IC 01) - 2917 1025
Old Town White Coffee (DGF-229)
2931 0482/2931 0483

Olives House (DGF-17A) – 5460097 / 5460112
Pancious Pancake (GF-251) – 29310402
Pizza Hut (DGF-05 & 06) – 54202450 / 54200972
Poka Ribs (DGF-216) – 29310505
QQ Kopitiam (DGF-232) 29310622
Saigon Delight ( DGF-226) 2931 0401
2931 0406
Sagoo Kitchen (DGF-16) – 5468944
Sate Khas Senayan (DGF-21B) – 54202350
Secret Recipe (DGF-11) – 54201298
Solaria Lounge (DGF-10A & DGF-09)54200853
Starbucks Coffee (GF-36) – 542008531 /
54204347

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

RETAIL & OTHER SERVICES
Circuz Town (GF-37) – 70633636
ELC (GF-18) – 54203104
Farmers Market (GF-03) – 54212049
Fit Plus (GF-206) – 29310568
Floral Home (GF-208) – 29310392
Gold's Gym (DGF-18A & DGF-17B) 54204272
Guardian (GF-201 & 201A) – 29310603
IBOX (GF-212) – 54205211
Jonas Photo (GF – 01) – 29533856
Kantor Cabang BCA (DGF-17B) NOW OPEN
Kiehl's (GF-248) - 2917 1004
Kidz Station (GF- 12 & 12A) – 54203588
L’Occitane (GF-27) – 54203718
Martha Tilaar (GF-23B) – 5454566
Mothercare (GF20 & 21) – 5463642
Osim (GF-30) – 5467907
Panorama Tours (GF-20A) – 5469855
Petra Toys (GF-09) – 54204869

Paperclip (GF-10) – 5462799 / 54201688
Planet Sports (GF-07) – 5464551
Pondok Pujian ( IC GF - 1)
Shaga Fitness & Health (GF-35) – 5469525
Samsung By Global Teleshop (GF-02) –
54203431
Skinfood (GF-203A) – 29310645
Star Studio (GF-238) NOW OPEN
House of Samsonite (GF-25) – 54205992
Stripe (GF-240) 2931 0440
The Body Shop (GF-05A) – 5470219
The Face Shop (GF - 249A) NOW OPEN
Urbanlife (GF-21) – 5461337
Vinoti Living & VL Brio (GF227) – 29310639
Vivere (GF - 08) - 2931 0517 / 2931 0518
Watsons (GF - 223A) NOW OPEN

FIRST floor

RETAIL & OTHER SERVICES

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

Hasami Kushi (1F-18B) – 54203284
Irwan Team ( 1F-218) - 29310567 / 29310678
Nailtrix (1F-18) -29543835 NOW OPEN
Natasha Skincare (1F-17C & 17D) 5470333
Obushe Salon (1F-18A) – 5462298
Salon Rudi (1F-18C) – 54201990
Shirley Beauty (1F-17E) –

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

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

29310562 / 29310563
La Christie (1F-33) – 5465576
Levi's (1F-238) – 29310560
Marie Claire (1F-225) NOW OPEN
Minimal (1F-15) – 5472108
NAIL (1F-2B) – 5461278
New Balance (1F-20B) – 2917 1014
NIKE (1F-21) – 2954 3852
Pedro (1F-210) – 29310715 / 29310716
Pink Sugar (1F-12) – 5460025
Polo (1F-210) – 29310566
Samba (1F-22) – 29543848
Samuel & Kevin (1F-207& 208) – 29310522
Skelly (1F-20A) - 2931 0674
Sox Galeri (1F-235) – 29310675
Swatch (1F-10) - 5420 5020
STAR Dept. Store (1F-08 & 2F-06)
29543859 / 29543860
Time + Things (1F-242) 2931 0703

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

Bakerz Place (1F - IC 15)
Calais (1F-1C 01A) – 29543840
First Love Pattisserie (1F-07A) NOW OPEN

Mamapao (1F-IC 11)
Njonja Besar (1F-IC 12) NOW OPEN

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

FASHION

FASHION
Adidas (GF-245) – 29310631 / 29310614
Elegance Jewellery (GF-220) – 29310718)
Frank & Co (GF-243) – 29310588 / 29310599
G-Factory (GF-20) – 54216063
Myer Jewellery (GF-20B) – 54203108
Optik Melawai (GF-26) – 54210896
Optik Melawai Gallery (GF-210) - 29310520
Optik Seis (GF-221) – 29310657
Optik Tunggal (GF-209) 5420 3009

Quiksilver (GF-203B & 205) – 29310539/
Royale Jewellery (GF - 33 ) COMING SOON
Rose Jewellery (GF-246) - 29310700/
29310701
Swan Jewellery (GF-239) 2917 1020 / 2917
1021
Watch Corner (GF-19B) – 5461133
Watch World (GF-29) – 5465548

A Paw Noodle House (DGF-10B)
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
Chicken Village (DGF-20) – 54214271

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

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

FOOD & BEVERAGES
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second floor
Arena (2F-17C) – 54204797
Cindy (2F-20A) – 54203024
Eraplus (2F-205) - 2931 0666
Erafone Megastore (2F-17A) COMING SOON
Fuji FDI Xpose Photo (2F-10B) – 5460899
Giovanni (2F-IC 05)
Grapari Telkomsel (2F-239) 2931 0558
GNC (2F-29) – 54204049
Haleluya Book Store (2F-28) – 5464347
Hello Station (2F-27B) 5464 347
Her Glam NaiL Boutique (2F-12C) – 546 3454
House of Towel By Terry Palmer (2F-17) –
54203526
Indosat Ooredoo ( 2F - 241 ) 29310478

RETAIL & OTHER SERVICES
JBL (2F-08) 5420 5122
Juliette Salon (2F-201) – 29310690
Kiddy Cuts (2F-15) – 54202004
Kenari Djaja (2F-09B) 5474488
Lashtique (2F - IC 11A) - 546 9005
Life & Loft (2F-231&231A) - 2917 1022
Loly Poly (2F-18) – 5465692
Lolitatto (2F-16)
Missy 7 (2F-09A) – 5476977
Origamii (2F-16A) – 5463927
Paper Studio (2F-16B) – 29543858
Pazia (2F-10A) 2931 0437
Pigeon (2F-233) – 29310630
Shambala (2F-17B) – 54205402

Scoop (2F-232) – 29310617
Stroberi (2F-26A) – 5463913
Telesindo (2F-245) COMING SOON
Timezone (Unit # F) – 29310528
Tokyo 1 Store (2F - 02) – 5468875
Warna (2F-26B) – 5471990
Wellcomm (2F-249) – 29310653
Xplor (2F-03A, 03B, 05) 546 6220 / 546 6062
Yayang (2F-20B) – 54203024
ZAP (2F-15A & 15B) NOW OPEN

Solaria (2F-212 & 215) UNDER RENOVATION
Sour Sally (2F-160) – 5463226 / 5461729
Sop Kaki Kambing Dudung (2F-35A)
Sushi Box (Fti-11)
Tha San (2F-33C)
Ta Wan (2F-22B & 23) – 29543829
Tahu Gejrot dan Rujak Beubeuk (FTa-06)
Yoshinoya (2F-31) – 5476901 / 5476401

Entertainment & Other Services

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

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

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

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

Gokana Ramen And Teppan (2F-247 & 248)
– 29310509
Jolly Time (Fti-12) – 5464982
Hokben (2F-12) – 5461032 / 5467131
Hop Hop Bubble Drink (2F-60) – 99551565
Ichiban Sushi (2F-21 & 22A) – 5462975
Karei-Ya Express (2F-32A)
Kedai Es Krim Gentong ( 2F - 60A ) NOW OPEN
KFC (FC 10-12) - 5466 479/546 2542
Kedung Sari (2F-37A&B) – 5461032 / 5467131
KKULDAK (2F-15D) 5476 610
Kerak Telor dan Toge Goreng (2F-03)
Ketupat Rusmini (2F-37C)
Lotteria (2F-32B) – 5461557 / 5461005
Mie Kangkung si Jangkung (Fti-03) – 54202004
Mochi-Mochi (Fti-01)
MM Juice ( 2F-217 )
Nasi Campur Kenanga (2F-36A) – 99407149
Pusat Nasi Bakar (2F-35B) – 9940719

Pempek Bunga Mas (2F-36B) – 98283833
Planet Popcorn (2F-IC 05A) - 2931 0531
Pop Chop (2F-15C)
Potato Corner (2F-1C 11B)
Puyo Silky Dessert (2F-1C 3A)
Raa Cha Suki (2F-30) - 5460 866
Restaurant Penang (AF-246) - 29310711
Rujak Kolam Medan (2F-01)
Ronde Jahe Gardujati (2F-02)
Roti Boy (2F-235) – 29310398
Sate Mak Syukur (2F-33A &B)
Sate Pasar Lama (FC-08)
Samwon Express (unit # 2F- 203) - 2917 1001
Seroja Baru (FC-07)
Shokuyoku Teppanyaki (2F-56) – 716408861
Shihlin (2F-27A) NOW OPEN
Simply (FC1-08 & 09) – 5462243
Singapore Yong Tau Fu (2F-55) – 54203345
Soto Betawi Mangga Besar 8 (FC-02)

SALSA FOOD CITY
100% Suki, Shabu-Shabu & Bbq (Unit 08 - 09)
Amei Chinese Food (Unit 21)
Ayam Bakar Anda (Unit 17)
Bakut Mumu Tangerang (Unit 18)
Batavia Steak (Unit 19)
Depot Suroboyo Mba Yu (Unit 15)

Duck House (Unit 20
Hunger Pitstop (Unit 05)
Kedai Joglo (Unit 11)
Kuliner Rusmini (Unit 03)
Nasi Bebek Pak Janggut (Unit 22)
Sari Laut Makassar (Unit 06 - 07)

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

FOOD & BEVERAGES
Aneka Citra Snack (2F-018)
Auntie Anne's (2F-16C) 2954 3853
Ayam Mercon by Rumah Betawi (2F-05) –
70330797
Bakmi GM (2F-03) – 54204229
Bakmi Sinar Rejeki (2F-59)
Bakso Afung (FC-04) – 54211744
Bakso JWR (2F-216) – 29310695
Bakwan Gedongan (2F-35C)
Bamboo Dimsum (Fti-02)
Baskin Robbins (2F-1C 01) – 54203170
Batagor Cuplis (FC-01)
Daily Fresh Cup Corn (2F-1C 02)
Drink Temptation (2F-52)
D’Crepes (2F-1C 03)
Doner Kebab (2F-25) – 5464384
Es Teler 77 (2F-11) – 5464982
Es Sinar Garut ( FC - 90A )
Gado-Gado Uleg Ibu Noni (Fti-07)
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ISLAND COUNTER
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)
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