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Friends,
It is always been our privilege to bringing you all the joy and 
all the happiness, taking you to the place that sometimes we 
can only imagined or heard. We take you to our very best 
imagination, we learn to dream and together we learn to al-

ways remember home.

We’ve been go to London before, gathering our friends and 
swaggering our mods jackets, having a crowd surfing while 

watching the best Indiepop band ever.

We’ve been stepping our barefeets in Central Park, New York, 
cruising the city of Brooklyn crossed to Staten Island, having 
a good time with our very own rock and roll dandy band and 

side by side we create history.

And now, together let us once again, present to you the biggest 
market in town, let us celebrate the highlight  of Shibuya-ku, 
take you to the busiest street of Shinjuku-ku and let’s enjoy 

hanami at Yoyogi Park, let close the journey of this year, 
lets go to Tokyo!

opening note
by Alek Kowalski
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Kereta dan transportasi yang OK
Saya berangkat dari Nagoya minggu 
malam menggunakan JR Night Bus 
dengan tujuan Shinjuku eki (stasiun Shin-
juku). Kurang lebih memakan waktu 7 
jam. Tiba di Shinjuku eki keesokan harin-
ya sekitar pukul 6 pagi. Saya langsung 
menuju tempat mesin penjualan tiket JR 
Line. Saat itu Shinjuku eki  masih terlihat 
lengang, belum terlalu ramai orang berlalu 
lalang, dan karena itu pula saya tidak 
perlu mengantri saat membeli tiket. Saya 
membeli tiket JR One Day Pass seharga 
¥730. Tiket ini bisa digunakan selama satu 
hari penuh pada semua stasiun di kawasan 
JR East Trains. 

Setelah membeli tiket, saya menuju 
Shibuya sebagai tempat untuk memulai 
petualangan saya di Tokyo dengan naik JR 
Yamanote Line. Bercerita tentang trans-
portasi di Jepang, khususnya kereta, saya 
benar-benar mengacungkan jempol. Untuk 
orang yang baru pertama kali datang 
ke Jepang, jangan pernah takut tersesat 
ataupun takut salah dalam menggunakan 
transportasi umum, karena transportasi 
umum di Jepang sangat praktis, terkelola 
dengan baik, dan tidak membingungkan 
sama sekali. Cukup dengan mengan-
dalkan peta yang menerangkan tentang 
line kereta maupun subway, kita dapat 
menjelajahi semua tempat di Jepang tanpa 
takut tersesat. 

Hachiko Exit
Setelah sampai Shibuya eki saya langsung 

keluar melalui Hachiko Exit. Yang mana 
setelah pintu keluar, kita dapat menjumpai 
patung anjing Hachiko yang fenomenal 
itu. Seperti pada Shinjuku eki, pagi itu 
belum terlalu banyak orang berlalu lalang 
di sekitar Shibuya eki. Hanya tampak 
segerombolan muda mudi yang sedang 
berkumpul di sekitaran patung Hachiko. 
Saya perkirakan mereka baru selesai pergi 
bersenang-senang semalaman, karena saya 
mencium aroma alkohol yang san-
gat kuat berasal dari mereka. 
Sebagian besar dari mereka 
asik bercanda sambil 
menghisap rokok. 
Walaupun merasa 
kurang nyaman, saya 
memaksakan diri 
untuk berada di dekat 
mereka, demi mere-
alisasikan keinginan 
saya untuk mengambil 
foto di sekitaran patung 
Hachiko. Puas mengambil 
foto, saya segera pergi untuk 
melanjutkan perjalanan menuju 
Ebisu. Selama di Ebisu, saya hanya 
menghabiskan waktu untuk sarapan dan 
berjalan-jalan di sekitaran Ebisu Garden 
Place. Dari Ebisu, saya melanjutkan 
perjalanan menuju Harajuku.

Harajuku, kiblat street fashion Jepang
Untuk dapat keluar dari Harajuku eki, 
kita harus ekstra sabar dan rela berdesak-
desakan. Sepanjang jalan keluar dari 
Harajuku eki sampai di Harajuku St. padat 
sekali orang berlalu lalang. Suasananya 

ramai sekali, walaupun tidak seramai hari 
saat para cosplayer berkumpul.  Berada 
di Harajuku membuat saya lapar mata. Di 
sana banyak dijual pernak-pernik, sepatu 
dan baju-baju lucu dengan harga murah. 
Juga dijual barang-barang untuk para 
penggemar idol. 

Satu hal yang membuat saya sangat 
tertarik adalah dandanan muda mudi yang 

berlalu lalang di Harajuku St. Sangat 
tidak biasa menurut saya. 

Tidak heran kalau Harajuku 
dijuluki sebagai salah 

satu kiblat street 
fashion di Jepang. 
Menjelang sore, 
walaupun belum puas 
menjelajahi toko-toko 
yang ada di Hara-

juku, saya terpaksa 
melanjutkan perjalanan 

menuju Akihabara untuk 
mencari mangakisha atau 

internet cafe tempat saya 
menginap malam ini. 

Akihabara, tempat berkumpulnya para 
otaku
Beberapa langkah dari pintu keluar 
Akihabara eki, saya sudah dapat melihat 
antrian panjang para penggemar AKB48 
yang ingin masuk ke dalam AKB48 
cafe & shop. Awalnya saya ingin ikut 
bergabung dalam antrian, tapi akhirnya 
terurungkan melihat panjang sekali antri-
annya. Setelah puas dengan hanya berfoto 
di depan AKB48 cafe & shop, saya pergi 

mencari mangakisha. Tidak salah jika Aki-
habara disebut sebagai tempat berkumpul-
nya para otaku, sebagian besar pertokoan 
di sana menjual segala macam hal yang 
berhubungan dengan game, anime, manga 
dan sejenisnya. Di sana juga banyak 
terdapat maid/butler cafe, dengan banyak 
gadis-gadis kawaii berpakaian maid mem-
bagikan flyer untuk promosi cafe. 

Dari Mangakisha, Internet Cafe, hingga 
Love Hotel
Setelah puas berkeliling Akihabara, saya 
mulai fokus mencari mangakisha. Sudah 
banyak mangakisha yang saya datangi 
tapi semuanya fully booked. Maklum 
saat itu sedang libur Golden Week. Oleh 
pegawai salah satu mangakisha yang 
saya sempat datangi, saya diberi kartu 
nama mangakisha yang ada di daerah 
Shinjuku. Akhirnya dengan berat hati saya 
memutuskan kembali ke Shinjuku untuk 
mencari mangakisha di sekitar sana. Saat 
saya sedang mencari alamat mangakisha 
yang ada di kartu nama tersebut, saya 
menemukan beberapa hotel kecil, tapi 
lagi-lagi semuanya fully booked. 

Karena tidak kunjung menemukan 
mangakisha yang saya cari dan karena 
tidak ada pilihan lain, saya memberanikan 
diri untuk mencoba menginap di ‘Love 
Hotel’. Setelah berbincang dengan bagian 
resepsionis, saya harus menerima pil pahit 
karena saya ditolak menginap di sana. 
Alasannya bukan karena kamar di hotel 
tersebut sudah penuh, tapi karena hotel 
tersebut hanya menerima tamu yang ingin 

menginap untuk bercinta. Yah... Setelah 
melalui banyak rintangan, saya akhirnya 
menemukan mangakisha yang saya cari-
cari. Beruntunglah saya masih ada tempat 
kosong yang tersisa, walaupun saya hanya 
mendapatkan fasilitas kursi dan satu unit 
komputer untuk dipakai internet semala-
man. Tidak jadi masalah, selama saya bisa 
istirahat, melepas lelah setelah seharian 
berjalan-jalan.
Tokyo Metropolitan Government 
Building
Keesokan harinya, saya memulai perjalan-
an saya dengan mengunjungi Tokyo Met-
ropolitan Government Building. Letaknya 
tidak begitu jauh dari Shinjuku eki, hanya 
butuh jalan kaki sekitar 15 menit untuk 
mencapai tempat tersebut. Tokyo Metro-
politan Government Building terdiri dari 
45 lantai, dan dari lantai tertinggi tersebut 
kita dapat melihat kemegahan kota Tokyo. 
Bahkan kita dapat melihat Tokyo Tower 
dan Tokyo Sky Tree. Setelah dari Tokyo 
Metropolitan Government Building saya 
mencari makan siang. 

Menemukan makanan Indonesia, 
Vietnam, Thailand, dsb. di Shin-Okubo
Saya memutuskan untuk pergi ke 
Shin-Okubo karena saya ingat ada satu 
restauran Indonesia di sana. Untuk pergi 
ke sana hanya butuh waktu 2 menit meng-
gunakan JR Yamanote Line dari Shinjuku. 
Shin-Okubo merupakan daerah di sekitar 
Shinjuku yang menjadi tempat tinggal 
sebagian besar orang asing yang tinggal di 
Tokyo. Jika kita berkeliling Shin-Okubo 
kita akan banyak menemukan restauran 

masakan Asia seperti masakan Korea, 
Cina, Thailand, India, Timur Tengah, 
bahkan Indonesia. Dan ternyata banyak 
juga hotel-hotel kecil yang dikelola oleh 
orang Korea maupun Vietnam. Di sana 
pula terdapat banyak toko-toko yang 
menjual segala hal tentang K-Pop. Hal 
yang wajar, mengingat banyak warga 
keturunan Korea yang berdomisili disana. 
Setelah puas makan siang di MerahPutih 
Caffe (nama restauran Indonesia di 
Shin-Okubo), saya diajak oleh 
seorang Indonesia yang 
tidak sengaja saya temui 
di restauran untuk 
mencari hotel murah 
di Shin-Okubo untuk 
menginap malam 
ini. Tak lama, saya 
akhirnya menemukan 
satu hotel murah yang 
bisa saya booking 
untuk bermalam. 

Roppogi
Setelah lega telah menemukan 
tempat untuk menginap, saya melanjutkan 
perjalanan ke Roppogi, tempat yang disa-
rankan oleh owner MerahPutih Caffee jika 
ingin berfoto dengan background Tokyo 
Tower. Rupanya Roppogi merupakan 
spot yang paling bagus untuk mengambil 
foto. Setelah puas berfoto, saya memu-
tuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran 
Roppogi Hills. Bagi saya restauran dan 
desain beberapa bangunan di Roppogi 
Hills banyak terpengaruh gaya Eropa. 
Setelah puas berputar-putar di Roppogi 

Hills saya memutuskan untuk kembali ke 
Shinjuku. Berkeliling di sebuah mall, dan 
berjalan-jalan di sekitaran Shinjuku eki 
untuk menikmati suasana malam di sana. 
Semakin malam tidak berarti Shinjuku 
menjadi lengang, bahkan semakin ramai 
dengan banyaknya muda mudi yang 
berlalu lalang. 

Night life gemerlap di Kabukichou
Sekitar pukul 11 malam, saya pergi 

berjalan-jalan di Kabukichou, 
tempat yang benar-benar 

menggambarkan kehidu-
pan malam Tokyo yang 
gemerlap. Di sana 
terdapat banyak Host 
Club, Hostess Club, 
Night Club, dan tem-
pat Karaoke. Sepa-
njang jalan banyak 

orang yang menggelar 
barang dagangan mer-

eka. Yang menarik barang 
dagangan yang mereka jual 

adalah majalah-majalah dewasa. 
Selain itu banyak sekali orang yang berke-
liaran untuk berusaha menarik pengunjung 
untuk mendatangi tempat usaha mereka 
seperti Host Club, Hostess Club, Night 
Club, dan tempat Karaoke tadi. Orang-
orang yang berkeliaran untuk mencari 
pengunjung itu tidak hanya orang Jepang 
saja, tapi banyak juga orang kulit hitam. 
Saya sedikit kurang nyaman dengan cara 
mereka menawarkan—mereka cenderung 
memaksa dan kurang sopan. Tapi yang 
menarik perhatian saya bukan orang kulit 

hitam, melainkan seorang pria dengan 
berpakaian rapi menggunakan setelan jas, 
menawarkan perempuan-perempuan yang 
bisa disewa kepada para pejalan kaki. 
Pria itu mengalungkan papan bergambar 
perempuan yang bisa disewa. Sejak saat 
itu saya menemukan fakta bahwa kegiatan 
prostitusi di Jepang dilakukan secara 
terang-terangan. Namun, yang membuat 
saya merasa beruntung berjalan-jalan di 
Kabukichou saat itu adalah saya bisa ber-
temu dengan dua orang yankee. Saya kira 
yankee sudah tidak lagi eksis, ternyata 
dugaan saya salah besar. 

Setelah puas menikamati gemerlap malam 
di Shinjuku, saya kembali ke hotel pada 
dini hari. Saya berjalan kaki menuju 
hotel, karena jarak Shinjuku dengan hotel 
tempat saya menginap tidak terlalu jauh. 
Saat saya melewati gang-gang di sekitar 
Shin-Okubo, saya banyak menemui waria-
waria maupun pasangan muda mudi yang 
sedang asik bercumbu. Tak berapa lama 
saya sampai di hotel. Hanya butuh waktu 
10 sampai 15 menit saja untuk menempuh 
perjalanan ke hotel dari Shinjuku. Dan 
setelah itu saya langsung beristirahat 
setelah melakukan perjalaan yang tidak 
terlupakan.

Ini adalah sebagian cerita tentang pen-
jelajahan saya selama berlibur di Tokyo. 
Saya banyak mendapat pengalaman tidak 
terlupakan, dan melihat banyak sisi lain 
Jepang. 

traveler’s 
note
-Firtha Ayu Rachmasari-

Tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti Global Internship Program di Jepang se-
lama lima bulan, yang dimulai pada bulan Maret hingga Agustus lalu. Selama di sana, 
saya tinggal di kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo, yaitu Nagoya. 

Tentunya, saya tidak melewatkan kesempatan untuk menjelajahi tempat-tempat menarik 
di Jepang. Jadi, saat libur Golden Week saya pun memutuskan untuk berkunjung ke 
Tokyo selama beberapa hari.
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bahkan Indonesia. Dan ternyata banyak 
juga hotel-hotel kecil yang dikelola oleh 
orang Korea maupun Vietnam. Di sana 
pula terdapat banyak toko-toko yang 
menjual segala hal tentang K-Pop. Hal 
yang wajar, mengingat banyak warga 
keturunan Korea yang berdomisili disana. 
Setelah puas makan siang di MerahPutih 
Caffe (nama restauran Indonesia di 
Shin-Okubo), saya diajak oleh 
seorang Indonesia yang 
tidak sengaja saya temui 
di restauran untuk 
mencari hotel murah 
di Shin-Okubo untuk 
menginap malam 
ini. Tak lama, saya 
akhirnya menemukan 
satu hotel murah yang 
bisa saya booking 
untuk bermalam. 

Roppogi
Setelah lega telah menemukan 
tempat untuk menginap, saya melanjutkan 
perjalanan ke Roppogi, tempat yang disa-
rankan oleh owner MerahPutih Caffee jika 
ingin berfoto dengan background Tokyo 
Tower. Rupanya Roppogi merupakan 
spot yang paling bagus untuk mengambil 
foto. Setelah puas berfoto, saya memu-
tuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran 
Roppogi Hills. Bagi saya restauran dan 
desain beberapa bangunan di Roppogi 
Hills banyak terpengaruh gaya Eropa. 
Setelah puas berputar-putar di Roppogi 

Hills saya memutuskan untuk kembali ke 
Shinjuku. Berkeliling di sebuah mall, dan 
berjalan-jalan di sekitaran Shinjuku eki 
untuk menikmati suasana malam di sana. 
Semakin malam tidak berarti Shinjuku 
menjadi lengang, bahkan semakin ramai 
dengan banyaknya muda mudi yang 
berlalu lalang. 

Night life gemerlap di Kabukichou
Sekitar pukul 11 malam, saya pergi 

berjalan-jalan di Kabukichou, 
tempat yang benar-benar 

menggambarkan kehidu-
pan malam Tokyo yang 
gemerlap. Di sana 
terdapat banyak Host 
Club, Hostess Club, 
Night Club, dan tem-
pat Karaoke. Sepa-
njang jalan banyak 

orang yang menggelar 
barang dagangan mer-

eka. Yang menarik barang 
dagangan yang mereka jual 

adalah majalah-majalah dewasa. 
Selain itu banyak sekali orang yang berke-
liaran untuk berusaha menarik pengunjung 
untuk mendatangi tempat usaha mereka 
seperti Host Club, Hostess Club, Night 
Club, dan tempat Karaoke tadi. Orang-
orang yang berkeliaran untuk mencari 
pengunjung itu tidak hanya orang Jepang 
saja, tapi banyak juga orang kulit hitam. 
Saya sedikit kurang nyaman dengan cara 
mereka menawarkan—mereka cenderung 
memaksa dan kurang sopan. Tapi yang 
menarik perhatian saya bukan orang kulit 

hitam, melainkan seorang pria dengan 
berpakaian rapi menggunakan setelan jas, 
menawarkan perempuan-perempuan yang 
bisa disewa kepada para pejalan kaki. 
Pria itu mengalungkan papan bergambar 
perempuan yang bisa disewa. Sejak saat 
itu saya menemukan fakta bahwa kegiatan 
prostitusi di Jepang dilakukan secara 
terang-terangan. Namun, yang membuat 
saya merasa beruntung berjalan-jalan di 
Kabukichou saat itu adalah saya bisa ber-
temu dengan dua orang yankee. Saya kira 
yankee sudah tidak lagi eksis, ternyata 
dugaan saya salah besar. 

Setelah puas menikamati gemerlap malam 
di Shinjuku, saya kembali ke hotel pada 
dini hari. Saya berjalan kaki menuju 
hotel, karena jarak Shinjuku dengan hotel 
tempat saya menginap tidak terlalu jauh. 
Saat saya melewati gang-gang di sekitar 
Shin-Okubo, saya banyak menemui waria-
waria maupun pasangan muda mudi yang 
sedang asik bercumbu. Tak berapa lama 
saya sampai di hotel. Hanya butuh waktu 
10 sampai 15 menit saja untuk menempuh 
perjalanan ke hotel dari Shinjuku. Dan 
setelah itu saya langsung beristirahat 
setelah melakukan perjalaan yang tidak 
terlupakan.

Ini adalah sebagian cerita tentang pen-
jelajahan saya selama berlibur di Tokyo. 
Saya banyak mendapat pengalaman tidak 
terlupakan, dan melihat banyak sisi lain 
Jepang. 
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MAP
a TOKYOITE guide to the market

A: DAZZ X GOODWILL
B: AMELLE
C:  LAYRA DIANA
D:  KAMICINTA
E:  BC2
F:  FULLUS
G: OWLADESIGN X ARS
H: FLYNN MEN CLOTHING X INSPIRING SUMMER
I:  LABDAGATIC
J: VANISHING & VOUND
K: ORE
L: ORE
M: PLASTIC CULTURE
N:  PLASTIC CULTURE
O:  TENANT
P:  TENANT
Q: LOONY
R: LOONY
S: MONKEYSINDO
T: ENOKUTSU WITH KOPER BENYAMIN
U: BOLLETJES
V: FASHIONISTAS
W: MOOCHI
X: PORTFOLEO
Y: SPONSOR
Z: SPONSOR

AA:  ARVA SCHOOL
AB: TENANT
AC: F.M.L
AD: INDIESIGN N FRIENDS
AE: SCLAGE
AF: SEWINGME
AG: EHZAEKMAAL
AH: REEOLD FOOTWEAR
AI: AMORACLE HOUSE
AJ: UPSTORIES
AK: SYANDANA
AL:  COVET BAGS
AM: WOOBIE AND CYTE COLABORATE
AN: TENANT
AO: KAOSPOLOS SBY
AP: STILROD BLOODY STORE
AQ: TENANT
AR: ZAPPIER
AS: TENANT
AT: WILDSIDE CLASSIC
AU:  AMBLE
AV: AFFAIRS X GOODMOOD
AW: VERNE LEATHERWORKS
AX: RIDE INC
AY:  SPONSOR
AZ:  SPONSOR

 Food
A:  391 HOMEMADE FRUIT PIE
B:  PAPEPO
C:  JOLLY BITES
D:  CARPENTIER KITCHEN
E:  LAREIA
F:  GUNA GUNA
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ANIMNATION 
Pemutaran filem animasi non-komersil 
yang bertujuan memberikan ruang apre-
siasi bagi animasi lokal oleh Gathotkaca 
Studio. 
Studio XXI Surabaya Town Square
Screening & Discussion 
Minggu, 22 Desember 2013
09.00 - 12.00

Indo-man - Agung Gumelar A
Renobot -  Faizal Rizqi
Binekon Cesar Dance - Mardoko & 
Haryadhi Belantara studio
Binekon Coconut - Mardoko & Haryadhi 
Belantara studio
Dream - Aaq Sang Animator FLIP
Gerap Gurita -  Adha Azaky
goodmornight -  Riana Cyndar Bumi Toar
Human - Awanda Aita 
mama papa tak mau bohong - Yudhatama
mama papa gak mau ngrepotin - Yud-
hatama
mendadak Disco - ILMA fATHNURF-
IRDA
my RABBIT - ari tri winarno
PETUALANGAN UNET DONATKU - 
ari triwinarno
NYAAA!!! - sATYA DAN rOHMA
sANG sUPORTER - CAK WAW PINK-
BLUES
SUPERHERU - EKO ADI WIJAYA 
tANCAP GAn!!! - rUDIANSYAH w
The Adventure of Wanara - ADHICIPTA 
R Wirawan
http://www.gathotkacastudio.com

GREENSANDS
Menghadirkan sejumlah aktifitas seru di 
booth GreenSands, salah satunya adalah 
LIVE PAINTING, di mana GreenSands 
mengundang dua lokal artist Surabaya un-
tuk berkolaborasi dengan KOMA, seorang 
street artist dari Jakarta. Pengunjung Sun-
day Market juga bisa berpartisipasi dalam 
kontes doodling di booth GreenSands 
untuk memenangkan doorprize berupa 
tas keren dari Jansport serta beberapa mer-
chandise menarik dari GreenSands. Tak 
hanya itu, pengunjung juga dapat berbagi 
keceriaan saat berada di booth Green-
Sands melalui Instagram ataupun TwitPic 
dengan mention @greensandsid
FB Page : GreenSandsIndonesia

PLASTIC CULTURE  
Plastic Culture menggelar Toys Fair and 
Exhibition. Plastic Culture adalah desainer 
mainan terkemuka, juga sebagai distribu-
tor mainan merek internasional hingga 
artis lokal. Plastic Culture terus memukai 
dengan produk-produknya yang unik, 
bercitarasa urban, dan seni. Produknya 
antara lain UGLYDOLL, Kidrobot toys 
such as Dunny, Labbit, Munnyworld 
Do-it-yourself platform, ThreeA toys, Play 
Imaginative, Be@rbrick Medicom. Plastic 
Culture bekerja bersama produsen mainan 
lokal seperti My Tummy Toys, My Royal 
Ego, Fox Box Studios, Thunderpanda, 
Pronto Pixel, Paulus Hyu, Bismarck Toy 
Lab, Marine Ramdhani, Win Satrya. 
Plastic Culture adalah distributor resmi 
dari Kidrobot, Toy2R, Play Imagina-
tive, Tokidoki, Kuso Vinyl, Popaganda, 
ThreeZero.
http://plasticculture.wordpress.com/
http://www.mynewobsession.net/
hollerplastic@gmail.com
@Plastic_Culture

COSURA
Cosura adalah akronim dari Cosplay Sura-
baya, dibentuk pada tanggal 28 Oktober 
2007.  Anggotanya mencapai  50 orang, 
para peminat aktivitas cosplay--istilah 
bahasa Inggris buatan Jepang yang berasal 
dari gabungan kata “costume” (kostum) 
dan “play” (bermain), cosplay berarti hobi 
mengenakan pakaian beserta aksesori dan 
rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-
tokoh dalam anime, manga, game, grup 
musik idola. 
@cosuracosby

Ko-J-Tsu
Ko-J-Tsu (baca : kojitsu) adalah Komuni-
tas Jepang Surabaya, sebuah wadah yang  
menampung dan menyalurkan semua in-
spirasi, aspirasi dan kreativitas anak muda 
Surabaya yang tertarik dan menyukai 
segala hal yang berkaitan dengan Jepang, 
baik itu dari segi musikalitas, film, anime, 
manga, tokusatsu maupun dari kebu-
dayaan Jepang itu sendiri.
http://kojtsu.com/
@kojtsu

GADAS 
GADAS (Game Developer Arek 
Suroboyo) merupakan komunitas yang 
bertujuan untuk menjadi wadah diskusi, 
tukar pikiran, sharing, dan kolaborasi 
antar-penggiat industri game di Sura-
baya, baik hobbyist maupun profesional. 
Di Sunday Market vol 04, GADAS 
menampilkan Game Arcade, showcase be-
berapa game baik web game, social game, 
dan mobile game yang telah rilis dan juga 
playable demo yang dapat dimainkan 
di arcade cabinet yang telah disediakan. 
Para pengunjung juga dapat mengoleksi 
merchandise limited edition dari IP game 
yang ditampilkan di GADASstore dengan 
harga yang terjangkau. Beberapa Ga-
medev studio Surabaya yang turut berkon-
tribusi antara lain; Artlogic Games, I Play 
All Day, Dolanan Games, Elven Games, 
Mojiken Studio, Maulidan Games.
https://www.facebook.com/groups/ga-
medevsby/ 

SAGE : SURABAYA 
ANIMATION & GAME 
EXPO
Kamis - Jumat, 19 - 20 Desember 2013
Pukul 10.00 - 16.00
Surabaya Town Square
SAGE adalah kompetisi dan pameran ani-
masi dan permainan untuk pelajar SMP, 
SMA, SMK se-Surabaya. Perhelatan per-
dana SAGE mengusung tema “Melawan 
Keterbatasan”. SAGE diselenggarakan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya, Forum 
Surabaya Kreatif,  dan GADAS (Game 
Developer Arek Suroboyo).

-COLLABORATORS-
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