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MAL dan hotel di Kota
Metropolis Surabaya ini
kaya akan kafe dan tempat
nongkrong untuk berbagai
kalangan. Baik untuk seka-
dar mengisi perut, bertemu
klien atau teman, sekadar
mengobrol, mengerjakan
tugas atau pekerjaan, hing-
ga tempat berkumpulnya
berbagai komunitas.

Untuk mendapatkan sua-
sana yang lebih privat,
tenang, dan eksklusif, bia-
sanya orang lebih memilih
untuk nongkrong di kafe
atau restoran sebuah hotel.
Tapi, bagi mereka yang suka
keramaian dengan aktivitas
padat dan harus nyambi
mengerjakan suatu peker-
jaan, kafe atau restoran di
dalam mal yang dilengkapi
dengan akses internet atau
wifi, menjadi pilihan.

Surabaya Town Square
(Sutos) menjadi satu di
antara ikon tempat nong-
krong sekaligus nyaman
untuk nyambi kerja. Dere-
tan kafe dan restoran di
pusat perbelanjaan ini
menjadi jujukan semua
kalangan untuk sekadar

kongko atau mengerjakan
pekerjaan, bagi para pe-
kerja mobile yang tidak
harus selalu stay di kantor.

Hal itu juga yang dilaku-
kan oleh Yuris Sabrina dan
Gita Gowinda. Mereka
duduk di sebuah sudut
restoran D’Kampoeng di
Surabaya Town Square.
Mereka terlihat sibuk me-
mandangi layar monitor
laptop masing-masing.
Baik saat menunggu pesa-
nan makan siang mereka
datang hingga usai makan.
Di sela-sela obrolan, mere-
ka konsentrasi dengan
pekerjaan masing-masing.

“Ada deadline yang ha-
rus saya kerjakan. Kebe-
tulan kami janjian ketemu.
Lalu, sedikit jalan-jalan,
berakkhir makan, dan
kembali ke pekerjaan.
Mungkin dibilang ’autis’.
Tapi, kami memang memi-
liki pekerjaan yang harus
dikerjakan,” tutur Gita
Gowinda yang bekerja di
sebuah stasiun televisi
swasta tersebut.

Sementara, Heri SW,
salah seorang warga Sura-

baya, menjadikan Sutos
sebagai langganan tempat
untuk duduk santai, berte-
mu klien, dan menye-
lesaikan pekerjaannya.
Dia mengaku bahwa res-
toran atau kafe di mal
selalu menjadi pilihan
untuk menikmati suasana
kerja yang berbeda. Kebe-
basan mereka sebagai
pekerja yang tidak harus
selalu di kantor, mereka
manfaatkan untuk mela-
kukan pekerjaan di tem-
pat-tempat tersebut.

Sambil makan, menik-
mati kudapan, atau seka-
dar ngopi atau ngeteh,

mengerjakan pekerjaan di
kafe atau restoran seperti
telah menjadi gaya hidup
tersendiri baginya. Didu-
kung dengan adanya setop
kontak listrik yang me-
mungkinkan untuk mela-
kukan pengisian baterai
laptop atau gadget, dan
adanya layanan wifi me-
mudahkannya dalam me-
nyelesaikan pekerjaan.

“Sebetulnya bukan hanya
di sini (Sutos, Red). Karena
gaya hidup dan gaya kerja
orang secara mobile seperti
saya kian banyak, hampir se-
mua kafe atau restoran di mal
mencoba untuk menawarkan

hal yang sama,” tutur Heri.
Lalu, bagi mereka yang

suka dengan tempat yang
lebih privat dan eksklusif,
restoran atau kafe di hotel

menjadi pilihan tersendiri.
Satu di antara ikon tong-
krongan yang eksklusif dan
unik di Surabaya adalah
Citilites Sky Club & Bistro

yang berada di Java Para-
gon Hotel Surabaya.

Lokasinya yang berada
di lantai 21 atau lantai
tertinggi gedung hotel
tersebut tentunya menya-
jikan pemandangan dan
nuansa berbeda. Menik-
mati city view dari keting-
gian dengan sajian menu-
menu eksklusif membuat
pengunjung betah ber-
lama-lama di sini.

“Bukan hanya kalangan
muda, banyak juga komuni-
tas hingga sosialita yang
menjadikan tempat ini seba-
gai tempat berkumpul favo-
rit. Yang menjadi daya tarik
utama memang peman-
dangan kota yang disajikan
dari ketinggian,” terang Pu-
blic Relation Java Paragon
Hotel Dyah Wahyu Utami.

Kalangan sosialita dan
komunitas eksklusif lain-
nya biasanya menyukai
tempat-tempat sejenis itu.
Suasana yang berbeda dan
didukung oleh pelayanan
yang eksklusif membuat
mereka merasa nyaman
untuk lama-lama berkum-
pul. Belum lagi, lokasi dan
view yang menarik men-
jadi daya tarik mereka
untuk berfoto-foto menga-
badikan momen berkum-
pul mereka. (nur/c2/hen)

Sutos dan Citilites Sky Club & Bistro

AHMAD KHUSAINI/RADAR SURABAYA

TAK HARUS NGANTOR: Mengerjakan tugas kantor tidak harus
ngantor. Di pusat perbelanjaan pun bisa dilakukan seperti yang
difasilitasi Surabaya Town Square (Sutos) untuk kongko atau
nongkrong sambil bekerja.

SATRIA NUGRAHA/RADAR SURABAYA

EKSLUSIF DAN PRIVAT: Citilites Sky Club & Bistro di Java Paragon Hotel Surabaya menjadi pilihan kalangan sosialita dan komunitas
eksklusif lainnya untuk hangout. Selain bisa menikmati city view dari ketinggian dengan menu-menu yang eksklusif, lokasinya
juga lebih privat dan eksklusif.


