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in-chief

IT’S OUR 12 ANNIVERSARY ISSUE.  Saat ini Senayan City semakin berbangga 

karena kian memperkuat posisinya sebagai Lifestyle Mall di Jakarta yang kreatif 

menghasilkan program unggulannya dari waktu ke waktu. Masyarakat semakin 

mengenal Senayan City sebagai benchmark fashion di Tanah Air. Hal ini sesuai 

dengan misi Senayan City sendiri yang ingin memajukan industri fashion dan 

keberadaan desainer fashion Indonesia  dengan karya-karya berprestasi.  

Senayan City menjadi pusat perbelanjaan pertama yang melakukan debut 

dengan program unggulan belanja tengah malam di Indonesia. Midnight 

shopping menjadi hal yang paling ditunggu hingga dewasa ini dan menampilkan 

kejutan-kejutan unik bagi para pembelanja fashion. 

Refinement menjadi tema utama Senayan City tahun ini, dengan 

perwujudan perubahan luas yang sedang berlangsung sejak awal tahun 2018.  

Dilatari pergerakan progresif Senayan City sebagai trendsetter gaya hidup 

di Indonesia, untuk menempatkan posisinya nanti: A Leading World Class 

Shopping Destination in Asia Pacific.  Anda dapat menikmati pembaruan yang 

terjadi di sana-sini di pusat perbelanjaan ini.

Wajah para tokoh terkenal yang tampil istimewa dalam cover edisi Fall 2018 

ini, merupakan cerminan persona Senayan City yang fashionable, penuh prestasi 

dan smart.  Keduabelas sosok ini pernah meraih The Style Maker yang diadakan 

Senayan City sedari awal hingga yang baru terpilih tahun ini.  Anda dapat 

mengikuti kisahnya masing-masing dalam Cover Story yang menarik.  Simak 

juga liputan kami tentang perkembangan resto dan kafe terbaru kami sebagai 

referensi kuliner Anda.  

Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati sajian kami. 

Photography: Insan Obi 

Stylist: Firisa Ardianti

Retoucher: Kiky Septika Anjani

Wardrobe: Dress - milik pribadi, Blazer - Theory (JADE), 

Kalung - Marks & Spencer

Makeup & Hair: Nova Novita 

Location: Elitegraha Cipta, Senayan City

HaLina 
LEASINg & MArKETINg COMMuNICATION DIrECTOr SENAyAN CITy

EDiTOR EKSEKUTiF

Halina

E-MaiL PROMOSi Dan iKLan

E-mail: in-finitemagz@senayancity.com

Call Center: 021-7278 1000

DiTERbiTKan OLEH

Senayan City

bEKERja SaMa DEngan

MrA Media Special Project Division

Wisma MrA Jl. TB. Simatupang

No.19 Cilandak Barat

Jakarta Selatan 12430

Tel: (021) 2765-1717/18

TiM EDiTORiaL

COVER
Model:  Dipha Barus, Nicoline P. Malina, Han Chandra, Adinia Wirasti, 

richard Kyle, Andini Effendi, Didi Budiardjo, rinaldy yunardi, 

Windy Hartanto, Marsha Timothy, Okky Asokawati, Kay Moreno. 

Photography: Insan Obi

Retoucher: Veby Citra

Stylist: Michelle Othman

Wardrobe: 

nicoline: Kemeja - Mango, rok - Eddy Betty 

adinia&andini: Kemeja - Milik Stylist, rok - Sapto Djojokartiko

Okky: Kemeja- Milik Stylist, rok - Andreas Odang

Marsha: Dress - Tangan, Kemeja - Andreas Odang

Kay, Didi, Rinaldy, Windy, Dipha, Richard, Han: 

menggunakan milik pribadi

Makeup & Hair: Irwan Team & D'glam, Senayan City

Miranti M. Lemy

Firisa Ardianti

Handy Nursatyo

Kiky Septika Anjani

Aristya rizky Badzlina

Michelle Othman

Margaretha Novianty

Insan Obi

Eddy Sofyan

rakhmat Hidayat

Veby Citra

Astis Abiprasiasti

riza A. Buchori

Naren rahadian
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in-scheme

CALENDAR OF EVENTS
SEPT-NOV 2018

September 

tumi exhibition

27 Agustus – 
9 September 2018

Main Atrium

Senayan City Anniversary & 

the Colour Of Indonesia

10-23 September 2018
Main Atrium

Antavaya mega travel

 24-30 September 2018
Main Atrium

Coach pop Up Store

2 Agustus 2018- 
28 Februari 2019

Promenade

OktOber 

Jakarta Fashion Week

15-28 Oktober 2018
Main Atrium 

American Giant mattrass

29 Oktober – 
4 November 2018

Main Atrium

Chicco – baby And 

kids bazaar

2- 6 Oktober 2018
The Hall

Ipmi trend Show 2019

10-11 Oktober 2018
The Hall

Jfw –Fashionlink

22-27 Oktober 2018
The Hall

Jakarta Fashion Week (JFW)

20-26 Oktober 2018
JL. TPH

NOvember 

American Giant mattrass 

29 Oktober -
4 November 2018

Main Atrium

bridestory Day

5-11  November 2018
Main Atrium

Line Creative 2018

12- 18 November 2018
Main Atrium

bC traveler

19- 15 November 2018
Main Atrium

INTERNATIONAL 
EVENTS

Oktoberfest

Sept 22 – Oct 7
Germany 

NOvember

Loy krathong and Yi peng

23 November
Thailand

Saint Andrews Day

30 November
Scotland

black Friday

24 November
USA

September - OCtOber

braderie De Lille 

Flea market

1-2 September
France

Ayr Gold Cup, 

21 September
Kilmarnock 

London Fashion Week

14 September
London 

OCtOber

Festive Season

26 November – 13 Januari 
2019

Main Atrium

Coach pop Up Store

2 Agustus 2018- 28 Februari 
2019

Promenade

Jakarta Culinary Feastival

1-4 November 2018
JL. TPH

Jakarta Culinary Festival

1-4 November 2018
THe SPAce
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in-LEASE

Bagi Anda yang tengah mencari sebuah produk terjangkau dan feminin, Dorothy 
Perkins hadir untuk menjawab keinginan Anda. Dorothy Perkins menyediakan 
berbagai fesyen yang terjangkau, feminin dan pengalaman berbelanja yang nyaman 
untuk Anda. Berbagai koleksi Dorothy Perkins mulai dari Tall, Petite, Maternity, 
sepatu, dan aksesori dari ukuran 6 hingga 22 tengah menunggu Anda di sini. 
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Dorothy Perkins

Senayan City Lantai , Unit 1-21, 27, 51, 59, 61, 65
Instagram: @sephoraidn

Bila Anda ingin berbelanja kebutuhan kosmetik, Sephora telah 
hadir untuk mengamini keinginan Anda tersebut. Tersebar di 29 
negara dengan 1.900 gerai, Sephora berhasil mengartikulasikan 
keinginan Anda untuk tampil maksimal mulai dari produk 
perawatan kulit, makeup, parfum, hingga perawatan tubuh.

sePhora

Senayan City Lantai 1, Unit 1–28A
Instagram: @dorothyperkins_indonesia
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in-LEASE

Hadir di Senayan City, Topshop 
Topman menyajikan kampanye 
yang bertajuk High Summer 2018. 
Topshop mengusung beberapa 
aparel dengan tema Field Fest yakni 
berbagai sporty track dan festival 
survival kit dengan permainan 
warna yang memunculkan 
nuansa summer. Sedang Topman 
mengusung Cosmic Boy yang 
mengusung tampilan Western 
dengan formasi jeans dan jaket 
denim. 

Senayan City Lantai 1, Unit 1-32, 36, 36A
Instagram: @topshopindonesia

toPshoP 
toPman

Senayan City Lantai 3, Unit 3-65
Instagram: @puma.select.indonesia

Puma select
Brand olahraga asal Jerman ini resmi memuka gerai 
terbesar se-Asia Tenggara di Senayan City. Puma 
Select menghadirkan koleksi performance untuk 
berolahraga, serta varian produk lifestyle hasil 
kolaborasi Puma dengan beberapa brand di dunia.  
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in-Journal

Venom

Produksi : Sony Pictures
Sutradara : Ruben Fleischer
Pemain : Tom Hardy, Michelle 
Williams, dan Woody Harrelson

Kisah dimulai ketika Eddie Brock 
yang mendapatkan kekuatan 
simbiotik dan melahirkan alter-
ego Venom. Perang batin terjadi 
ketika Eddie harus menyelamatkan 
dirinya sendiri dengan melepas 
kekuatannya tersebut. 

Produksi : New Line Cinema
Sutradara : Corin Hardy

Pemain : 
Demian Bichir, Taissa Farmiga, 

dan Charlotte Hope

Sebuah karya spin-off dari film induknya, 
Conjuring 2. Film ini menggali kisah mengenai 

Valak, sang biarawati menakutkan. 
Cardi B – inVasion 
of PriVaCy
Invasion of Privacy merupakan 
debut album studio oleh 
rapper kenamaan Amerika 
Serikat, Cardi B. Hip Hop 
menjadi pondasi utama dalam 
album ini, namun Cardi B 
memasukkan unsur Trap dan 
Latin sehingga nuansa album 
lebih berwarna.

raise ViBration 
By Lenny KraVitz

Setelah melakukan World Tour 
tiga tahun lalu, Lenny merilis 
album kembali. Nuansa yang 
diberikan i sedikit berbeda 
dengan karakter Kravitz yang 
kerap menjadi ciri khasnya. 
It’s Enough merupakan single 
pertama pada album ini. 

White houses
Penulis: Amy Bloom
Penerbit: Granta Books

Pada tahun 1933, Presiden 
Franklin dan Eleanor Roosevelt 
telah menempati dan tinggal 
di Gedung Putih. Mereka 
berkenalan dengan Lorena 
Hickok, yaitu seorang reporter 
lugas yang memiliki hubungan 
erat dengan Eleanor.

maigret’s faiLure
Penulis: Georges Simenon
Penerbit: Penguin Books

Novelis asal Belgia, Georges 
Simenon merilis kembali kreasi 
populernya yaitu Jules Maigret. 
Namun kali ini bukan Maigrets 
yang mengungkap suatu kasus, 
tetapi justru perang batin 
mempertanyakan motif-motif 
yang ia lakukan selama ini.

BooKs

aLBumsmoVies

the nun

fantastiC Beast: the 
Crimes of ginerWaLd

Produksi : Heyday Films
Sutradara : David Yates
Pemain :Eddie Redmayne, 
Johnny Depp, Jude Law

Seorang Dumbledore muda 
yang meminta Newt untuk 
menghentikan Grindlewald 
membesarkan penyihir 
pure-blood guna menguasai 
keberadaan non-magis. 
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Be the most fabulous version 
of yourself this fall by wearing 
these incredible outfit ideas.

game
changer

The

#1
bella hadid :
Model off-duty look has 
never been this good! Bella 
memadukan short suit 
dengan t-shirt yang tampak 
begitu stylish dan modern. 
Kesan yang lebih edgy juga 
ditampilkan melalui kaus 
kaki dan sneakers putih 
yang  meneriakkan semangat 
muda. Look Bella semakin 
young and playful dengan 
penambahan sling bag merah 
dan tiny sunglasses.
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1&2. Gucci  3. Topshop  4. Zara  5. Stradivarius  6. Saint laurent

#3

1. bershka  2.burberry  3. Gucci  4.lacoste  5. balenciaga

1. Zara  2. Topshop  3. Salvatore Ferragamo

#2

#4

1

1

2

1
3

4

5

2

2

3

4

6

3

5



18

in-STORY

IconicIconicTheThe

Phot
ogra

phy: Insan Obi  Sty
list:

 Michelle Othman

Text
: Firisa Ardianti  &

 Handy Nursatyo

All Best Wishes from Senayan City's 12 Figures12
18-24 IN STORY_FINALindd.indd   18 8/31/18   2:56 PM
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RICHARD KYLE

Congrats on winning The Most Stylish Male Celeb 2018!
Thanks! Saya merasa terhormat sekali. I guess I have good taste in 
fashion. Karena saya terjun ke dunia modeling sejak kecil, saya 
terbiasa dan tahu banyak soal fashion khususnya yang cocok 
untuk saya. 

Tip bagi pria yang bingung untuk tampil stylish?
Menurut saya yang bisa diandalkan adalah sneakers. Tidak hanya yang polos tapi 
juga yang memiliki edgy twist. Overall look akan terlihat lebih stylish dengan 
signature sneakers.   

Ada proyek baru yang sedang dikerjakan?
Saya berencana untuk kembali ke layar lebar setelah sekarang pulih 
dari cedera kaki. Sudah ada beberapa tawaran film yang akan 
saya pilih.

For SC 12th anniv: Semoga SC selalu menjadi trendsetter dalam 
fashion dan membuat acara-acara yang semakin istimewa. 

NICoLINE P. MALINA

Menempuh pendidikan seni lukis, mengapa sekarang beralih ke 
dunia fotografi? 
Dengan fotografi, apa yang ingin saya rekam jauh lebih instan 
dibandingkan dengan lukis, walaupun sama-sama bekerja dengan 
pencahayaan. Kalau dengan fotografi, saya akan mudah mengomunikasikan 
apa yang saya lihat. Mungkin itu alasan mengapa pertama kali saya suka sekali 
dengan fotografi. 

Seorang Nicoline sering kali mendapatkan job dari brand dan media yang 
sudah besar. Apakah Anda tertarik untuk menerima job dari brand kecil? 
Saya sangat mendukung brand apapun, dan skala apapun. Sayajuga suka sekali 
bekerjasama dengan brand yang tidak hanya menjual barang, seperti memberikan 
bantuan ke daerah terpencil. Bahkan brand industri rumahan dan menjual sesuatu 
yang menarik pun akan tetap saya dukung. Apalagi bila saya menemukan brand 
yang membuat hal baru tanpa mengikuti arus yang sudah ada. 

Jam terbang Anda membuat Anda mendapatkan banyak penghargaan, salah 
satunya The Most Stylish Creative dari Senayan City. Apa rahasia Anda hingga 
sampai di titik ini? 
Jujur saya honoured sekali ketika mendapatkan award tersebut, dan tidak 
menyagka sama sekali. Selain keberuntungan, menurut saya kerja keras adalah 
hal yang paling penting karena ia tidak pernah bohong pada hasil yang akan 
didapatkan nanti. Suatu hal yang pasti, ini semua adalah berkat dari Tuhan. 

Apa kesan dan pesan untuk Senayan City di ulang tahunnya yang ke-12?
Hati saya sudah beradad di Senayan City. Tetaplah menjadi sebuah mall yang 
selalu menginspirasi untuk Indonesia, karena selalu ada yang baru di Senayan 
City. Kurasi tenant juga sangat baik, dan layout mall yang sangat bersahabat. 
Please stay like that, Senayan City.

18-24 IN STORY_FINALindd.indd   19 8/31/18   2:56 PM
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ADINIA wIRASTI:

Paling merasa stylish jika sedang mengenakan…
Monochromatic colors. Biasanya hitam, ivory, atau earthy colors. My 
comfort zone is basic and neutral colors. Tapi saya juga suka warna 
merah dan biru.

Anda sedang terlibat proyek tv series internasional ‘Grisse’. Bisa 
diceritakan?
Tv series ini terinspirasi oleh true story, tentang sejarah kota pertahanan 
di Jawa Timur tepatnya di Gresik pada tahun 1860an yang dibuat 
menjadi serial dalam bahasa Inggris. Tokoh yang saya perankan adalah 
seorang wanita tangguh yang harus menghidupi ibu dan adiknya. Di sini 
women empowerment sangat kuat terasa dalam karakter saya.

HAN CHANDRA

Terpilih sebagai the most stylish model 
2018, bagaimana kamu terlihat stand out di 
antara model pria lainnya?
Saya menyesuaikan tren fashion dengan 
personality saya. Yang paling penting adalah 
kenyamanan. Biasanya saya mengenakan 
blazer atau outerwear untuk terlihat stylish. 

Selain menjadi model, Anda juga aktif 
menjadi pelukis. Sebenarnya di mana minat 
terbesar Anda?
Dunia seni. Sejak kecil saya terbiasa ikut 
perlombaan melukis. Modeling sebenarnya 
adalah bentuk seni juga di mana saya harus 
membawakan karya orang lain dengan 
sempurna.  Pekerjaan yang saya geluti saat ini 
di salah satu e-commerce di Jakarta juga tidak 
jauh dari dunia seni, yaitu sebagai desainer 
grafis.

What’s next from you?
Saya ingin kembali merilis buku cerita anak. 
Sejak kecil saya memang suka cerita untuk 
anak dan menggambar, yang terbawa hingga 
sekarang.

For SC 12th anniv: Semoga makin jaya 
dan menjadi trendsetter bagi mal-mal di 
Indonesia. Semoga makin sukses dan dekat 
dengan dunia fashion.

Bagaimana Anda mendalami karakter tersebut?
Sebenarnya agak sulit untuk berusaha menyesuaikan dengan 
karakter ini pada era sekarang, namun saya mencoba menerapkan 
semangat kebebasan dan mindset bahwa kemerdekaan harus 
datang dari diri sendiri. Bangkitnya Kalia dari rasa kehilangan 
itulah yang menjadi dasar bagi saya untuk mendalami karakter.

For SC 12th anniv: Harapan saya sepertinya sudah terealisasi, 
semua yang saya cari sudah ada di SC. It’s a one-stop entertainment. 
Saya senang SC sangat mengapresiasi karya anak bangsa untuk 
berbagai acara dan pamerannya. Instalasi yang ada di atrium juga 
merupakan karya seni yang luar biasa.

h

A
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DIPHA BARuS

Di tengah maraknya musik EDM, apa tantangannya untuk bikin karya 
yang keren?
Berusaha untuk selalu keluar dari comfort zone. Saya ingin ketika orang 
mendengarkan musik saya, mereka merasa mengenal saya. Saya tidak mau 
terlalu khawatir apakah orang akan mendengar karya saya atau tidak, yang 
penting selalu membuat karya yang jujur.

Dari segi fashion, seperti apa style anda?
Saya suka yang simple tapi ada twist-nya. Saya paling suka rancangan 
desainer Jepang seperti Jun Takahashi, Junya Watanabe, dan Sacai. 

Ada proyek baru yang akan rilis tahun ini?
Cukup banyak, ada karya  dan kolaborasi dengan Bondax, Alan Walker , 
Adrian Khalif, Monica Karina, Matter Mos, dan Ramengvrl.

Sc 12th anniv wishes: Semoga selalu menjadi tempat favorit untuk event 
seru dan makin banyak tenant makanan sehatnya.
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wwINDY HARTANTo

Gerakan Mari Membaca begitu inspiratif. Apa makna di baliknya 
bagi Anda secara pribadi?
Sangat penting karena saya ingin semua anak suka membaca, dengan 
membaca mereka pasti akan memiliki mimpi dan tujuan hidup. 
Pemikiran pun tidak sempit.

Selain dunia anak, hal sosial apa lagi yang menjadi perhatian Anda?
Semua hal yang berhubungan dengan wanita. Saya tahu seorang wanita 
itu kuat, tapi sering dianggap lemah karena beragam ‘embel-embel’ 
perempuan itu sendiri. Saya ingin perempuan Indonesia memiliki 
kepribadian yang menyenangkan, independen, dan percaya diri.  

Selalu terlihat sangat stylish, sebenarnya seperti apa gaya favorit 
Anda?
Saya suka yang simple dan timeless, tapi tetap ada sentuhan uniknya. 
Kenyamanan juga sama pentingnya. Mel Ahyar adalah salah satu 
desainer lokal favorit saya.

Sc 12th anniv wishes: All the best! Apapun itu, saya harap semua yang 
terbaik untuk SC.

18-24 IN STORY_FINALindd.indd   21 8/31/18   2:56 PM
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in-STORY

KAY MoRENo

As The Most Stylish Photographer 2018, do you consider 
yourself as a stylish person?
Yes! Terlepas dari profesi yang saya geluti di dunia fashion, 
saya memang suka dressing up.

Sebagai fotografer fashion, apa yang menjadi tantangan bagi 
Anda ketika memotret?
Konsep yang ‘aneh’ selalu menjadi tantangan buat saya, lokasi 
atau set foto yang tidak biasa tanpa tim yang memadai juga 
sebenarnya cukup menantang. 

Siapa fotografer yang menginspirasi Anda?
Saya suka Annie Leibovitz, karena konsep dan permainan 
lighting-nya yang brilian.

Sc 12th anniv wishes:
selalu menjadi mall yang paling dituju untuk fashion, up-to-
date, semoga menjadi the leading fashion mall in Indonesia. 

ANDINI EFFENDI

Selama 15 tahun berkarier, apa arti jurnalistik bagi seorang Andini Effendi?
Jurnalistik merupakan penyampai pesan kepada masyarakat luas, menurut saya. Pada intinya, 
saya ingin menyampaikan fakta yang terdapat di lapangan ke masyarakat, dan itulah tugas 
jurnalistik. Saya sangat suka menjadi sumber informasi pada waktu sekolah dulu, dan saya 
suka menggali isu-isu tertentu.

Bila disuruh memilih apakah Anda memilih sebagai jurnalis lapangan atau pembawa 
acara berita? 
Jurnalis, for sure in a heart beat. Karena saya ingin merasakan langsung di mana sebuah 
cerita itu dimulai. Hal tersebut akan lebih terasa dibandingkan hanya dengan membaca berita 
tersebut. Sekarang saya lebih banyak terjun ke dialog, which is it’s in another level karena 
kita harus tahu berbagai isu yang sedang terjadi. Namun, saya tetap memilih untuk terjun 
di lapangan. 

Siapa yang menginspirasi seorang Andini Effendi hingga akhirnya menjadi Iconic 
women 2016 dari Senayan City? 
Kalau dari dunia jurnalistik, saya sangat terinspirasi oleh seorang wartawan perang, Christiane 
Amanpour, karena tidak mudah untuk menggali dan bersifat imbang pada saat liputan 
perang. Jurnalistik itu harus bersifat jujur, dan itu dilakukan oleh Amanpour ketika liputan. 
Ia melaporkan sesuai apa yang terjadi di lapangan dan ia rasakan dengan seluruh inderanya. 

Apa kesan dan pesan untuk Senayan City di ulang tahunnya yang ke-12? 
Senayan City bukan hanya sebuah mall saja, melainkan sebuah ikon lifestyle. Hanya Senayan 
City yang memiliki banyak sekali show dan event yang sudah sangat ikonik sekali. 
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MARSHA TIMoTHY

Sebagai The Most Stylish Female Celebrity 2018, seperti apa gaya Anda?
Intinya saya tidak terlalu suka yang aneh-aneh. Boleh sedikit edgy tapi tidak 
terlalu berlebihan. Hal itu berlaku juga untuk daily outfit. 

Juga memenangkan award di Indonesia Movie Actors Awards 2018, apa 
Anda memang puas dengan karakter yang dimenangi?
Dalam pekerjaan saya ini, rasanya sulit untuk mengatakan ‘puas’, pasti selalu 
merasa ada yang kurang. Namun bagus juga agar saya tidak cepat merasa puas. 
Penghargaan bagi saya adalah sebuah bonus dari pekerjaan yang saya sukai, 
dan motivasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Tapi saya tidak 
jadikan beban, karena kalau berakting dengan beban hasilnya tidak ‘jujur’.

Adakah sebuah karakter yang ingin sekali Anda perankan?
Sebenarnya saya tidak bisa jawab ingin karakter apa selanjutnya. Saya tidak 
pernah terpaku pada sebuah karakter tertentu. Ketika menerima peran, saya 
juga melihat keseluruhan cerita. Terkadang, karakter yang mirip dengan 
kehidupan sehari-hari itu yang sulit dijiwai karena memang perbedaannya 
tidak kentara dari kehidupan nyata. 

Sc 12th anniv wishes:
Semoga selalu ‘hidup’ dengan berbagai event yang ada, dan tetap memberikan 
inspirasi pada banyak orang.
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Perempuan dan Politik, apa makna yang dapat diambil dari hubungan dua kata tersebut 
bagi seorang okky Asokawati? 
Saya rasa bila perempuan berpikir bahwa politik adalah sesuatu hal yang menyeramkan itu 
mungkin persepsi yang tidak benar. Perempuan dapat terjun di bidang soft politik, seperti 
politik melindungi anak, kesehatan, dan sifat-sifat dasar perempuan yang nurturing dapat 
terakomodir di wadah tersebut. Justru dengan tujuan berpolitik agar dapat memberdayakan 
perempuan akan menjadi hal yang sangat bagus untuk perempuan. 

Lantas, apa tujuan utama Anda ketika terjun ke dunia politik?
Sebenarnya saya tidak memiliki pikiran untuk menjadi anggota parlemen. Setelah saya 
menjadi model, saya sempat berpikir kalau saya berkarier di dunia akademis saja dengan 
menjadi seorang dosen. Namun pada tahun 2008, saya diajak untuk bergabung dengan oleh 
salah satu partai. 

Apa arti award The Most Iconic woman yang diberikan oleh Senayan City untuk Anda? 
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas award tersebut. Saya rasa setiap 
orang perlu untuk diapresiasi. Award tersebut merupakan bentuk apresiasi, yang menurut 
saya hal itu merupakan suatu pencapaian bahwa masyarakat menghargai dan melihat kiprah 
saya. Untuk dihargai bukanlah tujuan utama, apresiasi tersebut merupakan sebuah akibat 
dari dedikasi panjang dan disiplin yang telah ditempuh selama ini.

Apa kesan dan pesan untuk Senayan City di ulang tahunnya yang ke-12?
Fashion Nation harus terus diseleggarakan. Karena menurut saya hal itu merupakan 
wadah bagi dunia fashion Indonesia sekaligus juga menjadi tempat bagi perempuan yang 
ingin maju. 
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in-STORY

DIDI BuDIARDJo

Apa yang menjadi daya tarik dunia mode bagi Anda? 
Desainer fesyen mungkin awalnya bukan salah satu pilihan saya untuk berkarier, karena berawal dari coba-coba hingga 
akhirnya ‘keterusan’ yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berkarier sebagai desainer fesyen. 

Lantas, apa hal yang menginspirasi sehingga Anda menjadi sosok dalam perkembangan dunia fesyen Indonesia? 
Adakah role model yang menjadi kiblat?
Wanita. Wanita yang saya kenal, wanita yang ingin saya kenal, dan wanita yang ada di dalam imajinasi saya. 

Anda juga memiliki andil di Fashion Nation Senayan City. Apa makna Fasion Nation tersebut bagi seorang Didi Budiardjo? 
Fashion Nation menjadi salah satu perhelatan mode tersendiri, kemudia diikuti beberapa mall yang lain. Fashion Nation 
melakukan dengan penuh tanggung jawab, dan memiliki benchmark sendiri. 

Apa kesan dan pesan untuk Senayan City di ulang tahunnya yang ke-12?
Menurut saya, segala sesuatu itu harus berkesinambungan. Senayan City sudah sangat aware akan hal tersebut. Dalam 
situasi yang serba cepat ini, saya rasa Senayan City berhasil menyesuaikan perkembangan era ini. 

RINALDY YuNARDI

Bagaimana awal kisah Anda bertemu dengan dunia 
desain aksesori? 
Pada awalnya saya tidak pernah mengetahui kalau saya 
akan bersinggungan dengan dunia fesyen. Awal saya 
berkenalan dengan tiara saat saya dikenalkan dengan 
alamarhum Kim Tong, dan saya senang mengutak-atik 
sehingga membuahkan hasil seperti saat ini. 

Beberapa kali menjadi perancang aksesori selebriti 
dunia, apa yang Anda rasakan saat itu?
Sangat bersyukur sekali dan tidak menyangka. Terkadang 
saya merasa tidak percaya diri, karena terjun di dunia 
fesyen saja saya tidak pernah memimpikan dan hal 
ini terjadi. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan 
kegembiraan saya tersebut. 

Apa yang pertama kali terjadi sampai karya Anda dapat 
dinikmati oleh selebriti internasional?
Pertama kali itu di Hong Kong oleh Carrie Ng, sejak saat 
itulah karya saya mulai dikenalkan di dunia internasional. 
Setelah itu akhirnya mulai ekspansi ke Amerika Serikat, 
dan karya saya digemari oleh Katty Perry dan Erica Badu.   

Sebagai sosok yang pernah andil dalam perhelatan 
Fashion Nation Senayan City, apa kesan dan pesan untuk 
Senayan City di ulang tahunnya yang ke-12?   
Bagi saya, Senayan City mall yang sangat mencintai 
fashion. Bahkan saya sempat ikut andil dalam perhelatan 
Fashion Nation. Kerja sama dengan Senayan City 
pun diwadahi dengan medium fashion dan seni. Bagi 
saya, Fashion Nation Senayan City adalah sebuah 
pengungkapan fesyen yang lebih luas dan seperti tempat 
bertukar referensi. 
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Retoucher: Veby Citra
Makeup Artis:
D'Glam: Patrick, Diwan, Bardy, Roni, Chaterine
Irwan Team: Rahmat
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Irwan Team Hair Design
Senayan City 4th floor 
www.irwanteam.com

Kini tidak perlu khawatir lagi dengan masalah-
masalah rambut seperti patah dan bercabang 
untuk memiliki rambut panjang yang indah. 
Irwan Team telah menjawab solusi dengan 
menyediakan perawatan Kerastase Paris 
Resistance Extentioniste di mana treatment 
ini bisa membuat rambut panjang 
lebih cepat dengan pengaplikasian 
rutin dan intensif. 

Wujudkan rambut panjang yang sehat dan kuat dengan treatment profesional terbaru oleh 
Kerastase Paris, Resistance Extentioniste. 

Get That Beautiful Long Hair!

M a s i n g -
masing produk 
dalam rangkaian 
p e r a w a t a n 
Extentioniste ini secara 
intensif merawat rambut, 
terdiri dari Bain Extentioniste, 
Fondant Extentioniste, Masque 
Extentioniste, Serum Extentioniste, 

serta Protocole Soin N1 dan 
N2 yang dapat melindungi 

dan menyehatkan akar 
dan batang rambut agar 
rambut dapat tumbuh 
panjang dengan kuat 

dan sehat. Perawatan ini 
semakin sempurna dengan 

didukung oleh konsep ruangan 
bernuansa spa yang private, dengan 
pencahayaan yang temaram 
sehingga menciptakan suasana yang 
menenangkan.

Tidak hanya itu saja, Irwan 
Team juga menyediakan beragam 
perawatan terbaik lainnya sesuai 
kebutuhan seperti makeup, keratin 
smooth treatment, permanent blow 
dry, magic volume untuk pria, 
instant color treatment, dan lain-lain.

Irwan Team Hair Design



in-essence

Inilah beberapa selebriti dunia yang sukses 
menunjukkan pengaruhnya di industri kecantikan.

Mogul

Aktris cantik ini meluncurkan produk skincare 
dan makeup untuk memenuhi kebutuhan wanita 
akan produk kecantikan yang aman di kulit. 
Honest Beauty merupakan bagian dari The 
Honest Company yang merilis produk-produk 
seperti face cleanser, krim wajah, bedak, blush 
on, foundation, mascara, strobe kit, eyeshadow, 
dan lain-lain. Selain itu, Jessica juga 
meluncurkan produk rambut untuk 
kesehatan dan penataan. Mengusung 
kampanye makeup yang lebih natural 
dan ‘ jujur’, tak heran jika Honest 
Beauty menjadi salah satu brand favorit 
di Amerika Serikat.

Jessica Alba – Honest Beauty
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Beautythe

Alih-alih mengikuti tren merilis produk makeup sendiri, 
istri dari aktor kawakan Jason Statham ini meluncurkan 
website yang membahas segala hal mengenai kecantikan 
yaitu Rose Inc. Inspirasi muncul ketika ia sering 
berbincang-bincang dengan banyak orang mengenai 
kecantikan khususnya saat di lokasi pemotretan atau 
ketika bersiap-siap untuk pergi dengan teman. Informasi 
yang diangkat di sini meliputi tip dari hairdresser, makeup 
artist, influencer, dan orang berpengaruh lainnya yang 
kerap berkreasi mendefinisikan kecantikan melalui karya.  

Rosie Huntington
Whiteley – Rose Inc.
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Kylie Jenner – Kylie Cosmetics

Tak hanya dikenal sebagai penyanyi 
dunia papan atas, Rihanna juga 
mendapat sorotan dalam hal 
makeup. Ia menciptakan 
lini kecantikan ini 
dengan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan 
semua warna kulit yang 
memiliki keunikan 
masing-masing. Produk-
produk yang diluncurkan 
oleh Rihanna adalah 
foundation, primer, concealer, 
contour kit, lipstik, lip gloss, 
highlighter, dan masih banyak 
lagi. Kosmetik teranyar Rihanna 
ini terkenal akan warnanya yang 
pigmented dan hasil yang ringan. 
“Makeup is there for you to have 
fun with,” ujar Rihanna.

Rihanna – Fenty Beauty

Bagi para pencinta makeup, pasti sudah tidak asing 
lagi dengan lip kit oleh adik termuda dari keluarga 
Kardashian ini. Kesuksesan produk-produk rilisan Kylie 
seperti lip kit, lip gloss, lip cream, dan eyeshadow secara 
global menjadikannya salah satu pebisnis muda yang 
diperhitungkan di dunia. Di samping gaya makeup-nya 
yang sangat disorot oleh publik, Kylie  sukses mencuri 
hati para remaja hingga orang dewasa dengan varian 
pewarna bibir yang bermacam-macam dengan hasil 
yang intens dan tahan lama.
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MeMory - Boosting Foods
Cara Terbaik Meningatkan Daya Ingat Otak Anda

in-SHAPE

Otak merupakan sebuah mesin alami sebagai sumber perintah bagi tubuh manusia. Susunan sel saraf tersebut bertugas menjadi sumber 
energi kinetis hingga daya ingat. Oleh karena itu, otak juga membutuhkan nutrisi agar kekuatan daya ingat semakin meningkat. 

by Handy Nursatyo

Bayam dapat dijadikan 
sebagai sumber 

antioksidan. Kalium 
dan folat dapat 

membantu kinerja otak 
agar mendapatkan 

cukup oksigen. 

Almond memiliki 
nutrisi yang sangat 
dibutuhkan otak 
untuk menjaga 

daya ingat, seperti 
L carnitine dan 

Riboflavin. 

Almond

 Sebagai pengganti 
nasi, Quinoa sangat 
baik untuk menjaga 
fungsi tubuh secara 

maksimal, salah 
satunya adalah otak. 

Quinoa

Buah yang kaya akan vitamin 
C dan berbagai senyawa 

fitokimia ini dapat membuat 
sistem kerja sel otak menjadi 

lebih stabil. 

Stroberi

Brokoli mengandung mineral 
kronium yang dibutuhkan 

otak. Brokoli juga dapat 
membantu mengendalikan 

tekanan darah. 

Brokoli

Bayam

Buah yang memiliki kandungan 
antioksidan ini dapat 

membantu  menyerang radikal 
bebas secara alami untuk otak. 

Tomat

Mengandung 
asam lemak 

omega 3 yang 
sangat tinggi, 
Ikan Salmon 

berfungsi untuk 
mendukung 

sistem ingatan 
dan memori otak. 

Salmon

Alpukat
Alpukat dipercaya dapat menambah daya 

kinerja otak karena menekan kolesterol yang 
menghambat aliran darah ke otak. 
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D’Glam by Anna Wijaya

Setelah lelah berkeliling dan 
berbelanja di Senayan City 
untuk memenuhi kebutuhan 
Anda, mengistirahatkan 
kaki serta memanjakan diri 
merupakan hal terbaik bagi 
Anda. Untuk menjawab hal 
tersebut, D’Glam by Anna 
Wijaya hadir sebagai destinasi 
yang akan merelaksasikan diri 
Anda, mulai dari ujung rambut 
hingga kaki dengan perawatan 
serta pelayanan yang sangat 
eksklusif. 

Berlokasi di lantai 4 
Senayan City, D’Glam by Anna 
Wijaya hadir dengan konsep 
baru dan suasana baru yang 
menambah kesan glamor pada 
D’Glam, sekaligus diperkuat 
dengan hairdresser papan atas 

Rehatkan sejenak tubuh Anda dan manjakan berbagai kebutuhannya dengan perawatan eksklusif.

Your -Have a Ripper- Destination

D'Glam by 
Anna Wijaya

Senayan City 4th floor 
Unit 4-46

dan produk eksklusif yang 
siap memberi kenyamanan 
ekstra bagi Anda. D’Glam 
by Anna Wijaya mengusung 
konsep butik bertajuk art deco, 
sehingga selain memanjakan 
tubuh, mata Anda juga akan 
dimanjakan dengan berbagai 
furnitur nan indah.  
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in-bound

by Firisa Ardianti

Tren mode musim gugur dari 
panggung runway dunia yang semarak 
dengan permainan motif dan tekstur.

of fall
The best

Matty Bovan

Calvin Klein Altuzzara

Salvatore Ferragamo

tweed
Material tweed 

diaplikasikan pada 
jaket dan long coat 

untuk tampilan 
musim gugur yang 
elegan dan stylish.

Gucci

silk
Hadir dalam 

motif dan warna 
mencolok, 

silk dengan 
sempurna 
mengubah 
tampilan 

menjadi lebih 
sophisticated.

To
ga
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pleats
Aksen pleats kembali hadir 

dengan tetap menekankan sisi 
feminin yang diterapkan pada 
dress dan rok. Sacai pun turut 
memakai pleats untuk detail 

edgy pada look-nya.

Sonia Rykiel

Emilia Wickstead

animal print
Let's go wild this fall! Aplikasikan motif zebra 

dan leopard pada dress untuk tampil lebih stand 
out secara instan.

cape
Sampiran jubah dapat menyulap 

penampilan menjadi lebih dramatis 
dan glamorous  tanpa terlihat 

terlalu berlebihan.

Victoria Beckham Balenciaga Ashley Williams Saint Laurent

Sacai

Balenciaga
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leather dress
Alih-alih mengenakan 

jaket kulit, coba 
jatuhkan pilihan pada 

dress kulit dalam warna 
cokelat dan hitam di 

musim gugur ini.
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in-bound

Junya Watanabe

Calvin Klein

silver
Tampil fabulous ke pesta 

dengan mengenakan 
warna silver dalam balutan 

asymmetrical dress dan 
plunging neckline dress. 

fire dept jacket
Tren satu ini begitu unik 

dan berciri khas, tak 
heran jika model jaket ini 
menjadi salah satu yang 

paling 'hangat' season ini.

big shoulder
Potongan besar 

pada bagian bahu 
untuk blazer pria 

menjadi statement 
tersendiri untuk 
tampil stylish di 

musim ini.

Maison Margiela

Balmain

Burberry
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clashing pattern
Tampil stylish dengan menekankan 

permainan motif signature seperti plaid 
oleh Burberry  dapat dijadikan inspirasi 

untuk musim gugur ini.
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cartoon
Tampil kasual 

menjadi lebih gaya 
dengan pilihan 
atasan bermotif 

ilustrasi atau 
gambar kartun yang 
membuat tampilan 

tidak terlihat 
membosankan.

caps
Berani bereksperimen 
dengan topi berwarna 

merah maroon dan 
hijau terang sebagai 

edgy twist pada 
tampilan street style 

yang lebih segar.

layering
Musim gugur ini, tren 

layering masih menjadi 
favorit. Permainan 
coat dan jaket yang 

bertumpuk memberi 
impresi yang menarik.

western
Kali ini, inspirasi gaya cowboy 

Amerika membawa angin 
segar di panggung runway 

pria. Aksentuasi fringe 
pada kemeja meninggalkan 
pernyataan yang menonjol 

pada tampilan.

Comme des Garcons Homme Plus

Balenciaga

Gucci

Dries van Noten

Calvin Klein

Vetements

JW Anderson



 Earth

34

May Those Coloured Leaves Perfectly Fall on This Perfectly Earth

Destinasi sempurna yang diselimuti oleh dedaunan bewarna pada musim gugur membuat anda ingin segera 
berkemas dan terbang untuk berlibur menikmati  indah

in-MOMENTS

Colour - Fall PlaCEs0n

Memasuki bulan Oktober mungkin menjadi sebuah “ajang” bagi 
Umbria untuk memamerkan keindahan warna khas musim 
gugur yang menggoda mata.

Umbria, Italy
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September-Oktober menjadi 
waktu yang sangat tepat untuk 
mengunjungi Peacham. Persiapkan 
kamera saku Anda, dan abadikan 
momen berwarna tersebut di sini. 

Peacham, Vermont

Terbang menuju Bavaria akan terasa seperti mengunjungi 
negeri dongeng setelah menyaksikan Istana Neuschwanstein 
dengan taburan daun berwarna merah dan oranye. 

Bavaria, Germany
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Indahnya air terjun di bagian Barat Islandia ini 
dipercaya dapat membujuk Anda untuk menikmati 
derasnya suara air terjun dan warna gugur daun 
guna relaksasi pikiran Anda. 

Hraunfossar, Iceland

Hangatkan diri Anda dengan sweater 
kesayangan dan nikmati pemandangan lembah 
yang diwarnai oleh musim gugur di Skotlandia. 

Glen Sannox, Scotland

Rasakan kontras warna 
langit dengan taman 
yang diwarnai dengan 
gugurnya daun musim 
gugur sebelum semuanya 
diselimuti salju. 

Denali National 
Park, Alaska
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Hudson Valley, New York
Kunjungan ke New York memberi kesan berbeda 
dengan adanya nuansa kemerahan dari Hudson Valley 
yang menenangkan mata di tengah padatnya bangunan 
skycrapper.

Kuil kuno, rombongan kancil yang tengah mencari rerumputan 
hijau, dan guguran daun saat musim gugur sekejap menghibur 
indera penglihatan Anda di Nara. 

Nara, Japan

Austria sontak 
menjadi destinasi 
menawan dengan 
desa Alpine dan 
danau jernihnya, 
yang dibalut 
dengan indahnya 
dedaunan khas 
musim gugur. 

Tyrol Alps, 
Austria
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in-cruise

Relaksasikan diri Anda dengan menghabiskan musim 
gugur di pulau paling selatan semenanjung Korea 

jeju
Hugging Halmang’s Land
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The Lodging

Jeju menyediakan berbagai 
penginapan terbaiknya, mulai 
dari resor hingga guest house.

Perjalanan dapat diawali dengan 

penerbangan menuju Seoul 

(Incheon atau Gimpo). Setelah 

itu, Anda dapat melanjutkan 

penerbangan lokal ke bandara 

Cheju Gukje Gonghang.  

Sampai di Jeju, Anda disarankan 

untuk berkeliling Pulau dengan 

bus dengan harga 3000 Won 

atau sekitar Rp 40.000. Atau 

Anda juga dapat memilih taksi 

sebagai moda transportasi. 

Walaupun Pulau Jeju sangat 

kecil, Anda tetap membutuhkan 

peta (fisik atau digital) sebagai 

panduan untuk mengunjungi 

tempat-tempat menarik di sana. 

TourisT side

Indera penglihatan Anda sontak terhibur dengan senyuman alam 
Pulau Jeju yang menyambut Anda. 

Seopjikoji

Daemyung Resort Jeju

Haevichi Hotel Jeju

Eco Land Dream Park
Mengelilingi hutan Gotjawal 
dengan Lincoln Locomotive. 

The Cuisine

Mulai dari sajian daging 
hingga hidangan laut tersaji 

lengkap di pulau ini. 

Jeolmul Natural 
Recration Forest   

Hallasan National Park

Bejana aura positif, Jeolmul 
patut dikunjungi untuk 
memberikan relaksasi. 

Menyaksikan tameng lahar 
gunung Hallasan.

Guksuui Jeonseol

Jeju Roof Cafe

Zen Hideaway

Badangpunggyeong Hoetjip

Segala hidangan khas Barat 
tersaji di resto ini.

Menyajikan hidangan 
tradisional Korea seperti 
Gogi Guksu.

Kafe ini menwarkan kombinasi 
apik antara kenikmatan 
hidangan dan panorama.

Kedai ini menawarkan 
pemandangan laut dan 
hidangan ikan mentah 
khas Jepang.   

Sebuah resor mewah nan 
elegan yang menawarkan 
pemandangan apik

Jeju Jocheon Swiss Village
Setiap bangunan yang ada di sini 
dapat mencuri perhatian Anda. 

Lotte Hotel Jeju

Hotel dengan Hotel yang 
menyediakan 500 kamar, dan 
beberapa zona bertema khusus.

Hotel dengan atmosfer 
modern yang menyajikan 
pemandangan laut yang 
sangat indah. 

Menikmati birunya Laut Cina 
Selatan dari tebing Seongsang 
Ilchulbong. 

How to Get There
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Rumah mode kenamaan dunia Calvin 
Klein membuat sebuah perjanjian 
istimewa dengan The Andy Warhol 
Foundation yang sayang untuk 
dilewatkan oleh para pencinta fashion 
dan seni. Kali ini, artwork Warhol yang 
khas dapat ditemukan di beberapa 
produk luncuran Calvin Klein.

Andy WArhol X CAlvin Klein
An Artsy Collaboration

Bentuk kolaborasi berseni tinggi yang dituangkan 
ke dalam berbagai koleksi yang unik.
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Motif unik Warhol yang 
difavoritkan oleh banyak orang di 
dunia salah satunya bisa ditemukan 
dalam koleksi pakaian dalam 
bertajuk ‘Kiss’. Koleksi tersebut 
terinspirasi oleh film eksperimental 
yang disutradarai oleh Warhol sendiri 
dengan judul yang sama, ‘Kiss’. 
Ilustrasi sepasang kekasih yang 
sedang berciuman tergambar klasik 
dalam rona hitam dan putih.

Selain itu, kerja sama tersebut 
juga merambah ke koleksi dinnerware 
yang terdiri dari four-piece dining 
set. Koleksi ini berupa piring makan, 
mangkuk, dan mug yang hadir dalam 

warna kuning pucat, merah, dan 
putih. Packaging dari koleksi ini juga 
dikemas dengan tampilan yang juga 
berkarakter, terinspirasi oleh Brillo 
Box hasil karya Warhol. Tak hanya 
dinnerware, diluncurkan juga hiasan 
rumah seperti reversible pillow dan 
selimut yang semuanya terbuat dari 
wol Pendleton.  
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The MAn Behind off-WhiTe
Kesuksesan brand luxury streetwear ini berasal 
dari ide kreatif pria berdarah Ghana yang juga 
bergelut sebagai DJ dan stylist.
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Virgil Abloh

Di tahun 2013, Virgil merilis 
label Off-White yang telah 
mendulang sukses di industri 
mode dunia. Banyak selebriti 
dunia yang menggemari 

desainnya, sebut saja Jay-Z, 
ASAP Rocky, Rihanna, 
dan Beyonce. Koleksinya 
memang benar-benar stylish 
dengan youthful vibe yang 
kental, memadukan gaya 
kasual, street style, dan 
sophisticated secara 
bersamaan sehingga 
menghasilkan rancangan 

hebat yang wearable.
Koleksi Fall/Winter 2018 

untuk wanita didominasi oleh 
coat dan jaket puffer, tapestry, 

wide leg pants, asymmetrical 
dress, dan kemeja, yang 

dipadukan dengan 
aksesori terkini seperti 
boots, mini handle 
bag, mini sling bag, 

drawstring bag, dan 
tiny sunglasses. Semua 

look-nya membawakan 
tampilan yang segar dan 
edgy.

Begitu juga dengan 
koleksi untuk pria yang 
banyak menekankan 
detail-detail exciting 
pada desainnya 
seperti motif army, 
logo, denim, dan 
ilustrasi unik 
seperti patung 
Liberty dan 

wajah manusia. Warna-warna yang 
dipakai juga sangat versatile seperti 
hitam, putih, biru, merah, dan 
abu-abu. Off-White merilis koleksi 
di antaranya jaket, windbreaker, 
knitwear, kemeja, dan t-shirt.    
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Take the streetwear out of what to 
wear it matching colors and prints.

Styled by Margaretha Novi 
Photographed by Rakhmat Hidayat 
Models by Felix (Gustav Models)
Retoucher by Astis Abiprasiasti
Makeup & Hair by Nova Novita (makeupbynovanovita)
Location: Tennis Court - Senayan City Residence

It's a
match!

in-FORM
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This Page:
Track suit and print 
pants - all in gucci 
Frame

Opposite Page:

Red jacket, prints shirt, 
sweat pants and prints 
bucket hat - all in 
Burberry  Frame 
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This Page:
Navy sweater with font 
detail, white shirt and 
stripes short - all in 
gucci  

Opposite Page:

Oversized jacket, 
oversized shirt and 
stripes short - all in 
balenciaga  Frame 
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Pada awal Juni lalu, Union 
Group telah membuka gerai 
terbarunya tepat di tengah 
keramaian Atrium, Lower 
Ground, Senayan City. 
Dengan konsep barunya, 
Union Cafe mencoba untuk 
mengartikulasikan dan 
menginterpretasikan sajian 
Indonesia dan fusi antara 
Indonesia dan Tiongkok. 
Union Cafe terbagi menjadi 
dua bagian utama yaitu 
The Bakery dan The Cafe. 
Pada The Bakery, Union 
Cafe menyediakan beberapa 
sajian pilihan menarik bagi 
Anda, seperti Dadar Gulung 
Gula Melaka Cake hingga 
Chocolate Pudding Cake 
yang dipermanis dengan vla 
signature yang menyelimuti 
pudding tersebut. Selain itu 
terdapat beberapa pilihan roti 

union

union
Senayan City LG Floor,
Unit L-KAFE & L-100

Facebook: @UNIONJAKARTA
Instagram: @unionjkt

in-dulge
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yang dapat ‘menghibur’ lidah 
Anda seperti Baso Ayam Foie 
Gras, Roti Long John dengan 
Buttercream dan parutan 
cokelat Varlhona.

Menu Cafe pada 
Union terinspirasi oleh 
Chef Adhika Maxi akan 
kenangan masa 
kecilnya di atas 
meja makan 
ketika santap 
malam. Gaya 
lama sajian 
fusi Indonesia-
Tiongkok pun menjadi 
hidangan utama dalam menu 
Union Cafe. Mulailah dengan 
Scallop Bakwan Jagung yang 
dapat Anda padukan dengan 
Sambal Kacang, lalu pesan 
Singkong Goreng dengan 
Rasa Soto. Awali sajian berat 
Anda dengan memesan 

Union akan mengobati kerinduan Anda akan 
sajian rumahan dan cita rasa lokal

Homage &Nostalgic 
local Favourites

Tasting The

Seafood Mie Goreng dan 
Spiced Steak with Confit 
Cabe Rawit yang akan 
menyapa hasrat berkuliner 
Anda. Lalu tutuplah waktu 
santap Anda dengan kudapan 
manis seperti Kaya Toast dan 
Es Teler.  

Nitro Kopi Lokal Dadar Gulung Gula Melaka Cake

Seafood Mie Goreng with Crayfish, 
Squid and Crustacean Oil 

Chocolate Pudding with Vla

Indo Spiced Steak with 
Confit Cabe Rawit

Nasi Bebek Garing 
with 2 Kinds of Sambal 

and Garlic Rice
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Magal dapat menjadi opsi terbaik bagi Anda yang tengah mencari 
sajian khas Korea

MAGAL

MAGAL
Senayan City 5th Floor, 

Unit L 5-01 B
Instagram: @magal.indonesia

KoreaN soul  on Food
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Searching 

Telah menjadi salah satu restoran 
paling populer di Korea dengan 450 
cabang, Magal melebarkan sayap 
kenikmatannya ke penjuru dunia dan 
salah satunya membuka gerainya 
di Lantai 5, Senayan City. 
Pada awalnya, spot kuliner 
Korea yang mengusung 
sajian barbekyu ini 
berangkat dari nama 
Mapogalmaegi, yang 
kemudian menyingkat 
namanya menjadi Magal. 
Konsep sajian barbekyu memang 
telah merajai Ibu Kota, namun Magal 
memberikan konsep yang sangat 
menarik agar bau asap tidak menempel 
pada Anda, yaitu dengan cerobong 
penghisap asap yang terinstalasi di 
setiap mejanya. 

Berbagai pilihan menu khas Korea 
pun tersaji di sini, seperti Japchae, 
yakni mie soun goreng dengan isi 

jamur champignon 
dan daging sapi serta 

campuran telur. Atau bila 
Anda tengah mencari sajian 

kuah nan hangat, Anda dapat 
memesan Hemul Sundubujigae dengan 
perpaduan rasa asam, pedas, gurih, lalu 
dipermanis dengan tahu sutera, telur, 
dan irisan daging sapi serta seafood 
guna menghibur lidah Anda. Beralih ke 
sajian barbekyu, Anda dapat memulai 
dengan Kkotsal Jumulleok yaitu 50 
gram daging dengan rasa manis yang 
menyerap hingga ke seratnya. Menu ini 

sangat cocok untuk disantap berdua.  
Tak puas dengan itu saja, Anda dapat 
melirik Sogogi Dolsot Bibimbab, yaitu 
nasi yang dibakar dengan isi zukini, 
rumput laut, wortel, daging sapi, jamur 
dan juga telur untuk menambah elemen 
gairah santap Anda. 

Cheeze TokPokki
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Mungkin Anda mengira bahwa Thai Village 
merupakan sebuah wadah kuliner yang 
menyajikan sajian khas Thailand. Pada 
kenyatannya, Thai Village justru menyajikan 
hidangan khas Tiongkok yang mampu 
“menyihir” gairah santap Anda. Thai Village 
berangkat dari keluarga Teochew (keluarga 
Tiongkok) yang tinggal di Thailand dan belajar 
untuk membuat sajian Thai-Teochew sehingga 
Thai Village akhirnya berdiri pertama kali 
pada 1991. Berhasil menggugah selera 
makan publik, Thai Village menyebarkan 
cita rasa khasnya di negara lain, dan salah 
satunya di 5th Floor Senayan City, Jakarta. 

Memasuki spot kuliner ini, Anda akan 
dimanjakan dengan ornamen-ornamen 
khas Tiongkok, yaitu dengan meja bundar 
hingga beberapa ruangan VIP yang 
digunakan untuk santap bersama keluarga 
dan juga kolega. Anda dapat memulai 
waktu santap Anda dengan Braised Superior Shark Fin, yaitu potongan sirip 
ikan hiu lembut dibalut dengan kuah jamur, dan jangan lupa untuk memadukan 
sajian tersebut dengan saus cabai hijau. Setelah itu, pesanlah Abalone Rice, yaitu 
potongan daging kerang Abalone yang disajikan hangat bersama nasi dan saus 
jamur. Beberapa sajian lain yang patut Anda pesan ialah Baked King Prawn 
with Vermicelli dan Fried Toman Fish with Spring Onion. Sebagai kudapan 
penutup, Anda dapat memesan Yam Paste with Ginko Nuts, yaitu krim talas 
yang disajikan hangat bersama ginko.

Di Thai Village, 
Anda dapat 
temukan racikan 
asli sajian Tiongkok 
yang bermukim di 
tanah Thai. 

tHe tHai-teocHew
 cuiSine

THAi ViLLAGE
Senayan City 5th Floor,

Unit 5-01 C
Instagram: @thaivillageindonesia

Baked King Prawn with Vermicelli

Abalone Rice

THAi ViLLAGE
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Kenikmatan Otentik Sajian Italia yang Siap Menggugah Selera Anda 

seNsuous DeligHt
iTalian 

pizzA MArzAno
Senayan City LG Floor,

Unit L-100B
Instagram: @pizzamarzanoid

PiZZA MARZAno

Dahulu, restoran yang kerap dikenal 
dengan nama Pizza Express ini sangat 
populer di ranah kuliner britania Raya 
sejak 1965. Pizza Marzano merupakan 
sebuah hasil dari kembalinya pengelana 
asal Inggris, Peter Boizot, sepulangnya 
dari Italia karena tidak dapat 
menemukan sajian khas negara Pisa 
tersebut di Inggris. Oleh karena itu, 
Pizza Marzano berhasil terealisasikan 
bahkan menyebarkan kenikmatannya 
hingga ke seluruh dunia, dan salah 
satunya adalah Senayan City. 

Mengusung gaya santap kasual, 
Pizza Marzano dapat menjadi opsi 
bagi Anda yang tengah craving akan 
sajian Italia. Mulailah waktu santap 
Anda dengan Pizza terbaru dari Pizza 
Marzano yakni Campana. Sajian dengan 
delapan potongan besar ini berisikan 
remahan sosis daging dan adas, kubis, 
keju Mozzarella, Grana Padano, dan 
juga oregano. 

Proses pembakaran yang presisi 
selama kurang lebih sepuluh menit 
mampu membuat Pizza tipis ini sangat 
renyah namun tetap lembut karena 
Mozzarella yang menyelimutinya. Selain 
itu, pesanlah Spaghetti Pollo e Funghi 
yakni Spaghetti yang ditumis dengan 
daging ayam, jamur, serta pesto yang 
dapat membuat momen santap menjadi 
sempurna. Setelah itu, tutuplah sajian 
besar Anda dengan kudapan seperti 
Pavlova yang berisikan campuran buah 
dan krim di atas sebuah Meringue, lalu 
dipermanis dengan saus mangga. 
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Campana

Pavlova

Spaghetti Pollo e Funghi
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SuSHi HiRo

Suasana homey 
dan bersahabat 
khas Jepang 
begitu terasa 

ketika memasuki restoran ini. Penataan 
yang sederhana namun didesain dengan 
begitu cantik dan elegan menggunakan 
elemen kayu membuat ambiance di 
Sushi Hiro menjadi sangat nyaman. 
Ditemani deretan menu khas Jepang 
yang lezat, pengalaman bersantap akan 
semakin istimewa.

Sushi Hiro mempersembahkan 
menu sushi yang tidak biasa. Dimulai 

dari signature dish mereka 
yaitu Sushi Stairs yang 
terdiri dari bermacam sushi 
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Menghidangkan sushi bercita rasa autentik dengan esensi dan 
budaya khas Jepang yang murni.

tHe best
SuShi  in Town

segar dan lezat, disajikan di atas 
tangga kayu yang memanjakan 
mata dari segi presentasi. Ada 
beberapa pilihan yang bisa 
kamu pilih yaitu Hiro Aburi 
Sushi, Hiro Deluxe Sushi, Hiro 
Premium Sushi, dan Hiro Ultimate 
Sushi  yang menyuguhkan sushi dengan 
berbagai topping seperti salmon, beef, 
tamago, ika, unagi, dan lain-lain.

Tak hanya unggul dalam hidangan 

susHi Hiro
Senayan City 5th Floor,

Unit 5-01 C
Instagram: @sushihiro_id

sushinya, Sushi Hiro juga 
menghidangkan makanan 
khas Jepang lainnya seperti 
sashimi, temaki, chirashi, 
dan salad. Ragam donburi 

dan mi di resto ini juga sayang 
jika dilewatkan, di antaranya 

Ultimate Truffle Gyu Don with Foie 
Gras dan Unagi Tamago Toji, serta 
Niku Udon dan Tempura Udon with 
Onsen Egg.

Ragam Sushi Moriawase

Gyukatsu
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Winners Announcement 
InfInIte SurprISeS

Selama program Midnight Shopping yang 
berlangsung pada 1-3 Juni 2018, dengan 
berbelanja minimal Rp 500.000 Anda 
berkesempatan untuk memenangkan hadiah 
utama dengan mendapatkan satu nomor 
undian setelah menukarkan struk belanja 
Anda yang telah diposting sebelumnya 
(sebelum tangga 3 Juni). 

Kupon undian tersebut memberikan 
kesempatan bagi para pengunjung Senayan City 
unutk mendapatkan 
berbagai hadiah 
menarik seperti 
Kamera, Perjalanan 

ke Sumba, Tiket perjalanan ke Dubai, 2 Business Class 
Tickets to All Europe Destination, dan hadiah utama yaitu 
1 unit Lexus NX300 F Sport. Nomor undian tersebut 
diundikan pada Minggu, 3 Juni 2018 yang dimulai pada 
pukul 19.00.

Puncak Kemeriahan Midnight Shopping Ditutup dengan Puluhan Hadiah Bagi Para Pengunjung Senayan City
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Semarak menyambut kehadiran Bulan Suci Ramadhan Melalui Mignight Sale dan Berbagai  
Hiburan dengan Balutan Tajuk The Purity of Ramadan
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kembali menghadirkan rangkaian program 
Sacred Ramadan yang bertajuk The Purity 
of Ramadan. Pergelaran tersebut telah 
berlangsung dari tanggal 26 Mei hingga 
15 juli 2018 dengan sederet penawaran 

menarik mulai dari Indonesia Hijab Fest, Midnight Shopping yang memberikan diskon hingga 80%, hingga Sacred 
Rewards Program untuk para pengunjung Senayan City. 

sacred 
ramadan 2018
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Keseruan selama bulan Ramadan 
terlihat dengan jelas dari hadirnya 
Golden Sage dengan ketinggian 20 meter 
dan dilengkapi dengan perpaduan elemen 
detail pada sisi eksterior. Golden Sage menggambarkan Reflection of 
Wisdom di Bulan Ramadan ini. Dengan tujuan untuk memberikan 
pengalaman yang berbeda dari tahun ke tahun kepada para 
pengunjung Senayan City.

Pertengahan tahun 2018 semakin menyenangkan dengan adanya 
Midnight Shopping dengan diskon hingga 80% yang berlangsung 
pada tanggal 1-3 Juni 2018 di Senayan City. Pengunjung menikmati 
program Midnight Cashback dan 12K Midnight Treats mulai dari 
jam 8 malam dari beberapa menu tenant yang berpartisipasi seperti 
King Mango, Saladstop!, Sour Sally dan St. Marc Café Chococro 
selama tiga hari tersebut. Selain itu, ada juga program Hourly Prize 
yang diundi setiap jam dengan hadiah- hadiah menarik lainnya. 
Lantunan merdu dari Tulus mengisi momen keseruan Midnight 
Shopping tahun ini serta tidak ketinggalannya adanya penampilan 
fashion “Majorelle” yang berkolaborasi dengan desainer Indonesia, 

Lekat, juga tampil di Golden Sage.
Dalam acara ini, Senayan City memberikan 

hadiah menarik setiap harinya kepada seluruh 
customer dan SCX Iconic Member dengan 
berbelanja minimal Rp 2.000.000 di seluruh 
tenant, akan memiliki kesempatan mendapatkan 
rewards fashion, beauty dan lifestyle vouchers 
hingga produk unggulan seperti Dyson, Osim 
loosing weight, 
sunglasses serta 
produk lainnya 
mulai tanggal 26 
Mei-24 Juni 2018 
pada pukul 12.00-
22.00 WIB. 
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Brand jam mewah kenamaan Swiss, TAG 
Heuer, memersembahkan Sports Hub 
Exhibition di Main Atrium Senayan City. 
TAG Heuer merupakan brand yang selalu 
ikut serta dalam kompetisi olahraga, 
memberikan dukungan kepada atlet 
ternama, dan memberikan timing services 
untuk beberapa pergelaran olahraga. 

InfInIte merIt aWard 2018
Aksi galang dana TAG Heuer dan malam penganugerahan Infinite Merit Award

taG Heuer SportS Hub 
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Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia 
olahraga, TAG Heuer mengundang beberapa tokoh 
guna ikut serta dalam Cycling Challenge sebagai 
bentuk galang dana kepada Yayasan Olahraga Anak 
Nusantara (YOAN Foundation). Beberapa tokoh 
yang terlibat antara lain Bambang Pamungkas, 
Fajar Alexa, Ibnu Jamil, dan Heintje Pojoh.  

Dalam TAG Heuer Sports Hub ini, pengunjung 
juga dapat melakukan beberapa aktivitas menarik 
yang berhubungan dengan olahraga seperti 
menendang bola penalti, hingga merasakan arena 
balap lewat gem Gran Turismo. 

Setelah perhelatan galangan dana tersebut, 
acara dilanjutkan dengan program tahunan 
Senayan City yakni Annual Infinite Merit 
Award kepada figur lokal yang telah berjasa 
mengharumkan nama Indonesia. Berkolaborasi 
dengan TAG Heuer melalui Sports Hub ini, 
Senayan City memersembahkan Merit Award 2018 
yang jatuh kepada  Bambang Pamungkas.  
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Perjalanan kariernya sebagai atlet 
sepak bola Indonesia memang 
patut diacungi jempol. Tak hanya 
memiliki nama yang haru m di 
Tanah Air, Bambang Pamungkas 
juga begitu membanggakan di 
kancah internasional di mana ia 
terpilih menjadi salah satu pesepak 
bola Asia terbaik tahun 2012 oleh 
ESPN Soccernet. Atas prestasinya 
mengharumkan nama bangsa, 
maka Senayan City dengan bangga 
menganugerahkan penghargaan 
Infinite Merit Award 2018 kepada 
Bambang dengan titel “For His 
Outstanding Dedication in 
Indonesia Sport History”.

Bagaimana perasaan Anda sebagai 
pemenang Infinite Merit Award 
2018 dari Senayan City?
Tentu menjadi sebuah kebanggaan 
sekaligus kehormatan bagi saya 
menerima penghargaan ini. Para 
penerima penghargaan di tahun-
tahun sebelumnya adalah figur-figur hebat 
yang telah memberikan darma bakti luar 
biasa dalam profesinya, sejujurnya saya 
merasa tidak layak. Ini sebuah apresiasi 
dan ketika saya disejajarkan dengan mereka 
maka saya merasa sangat terhormat.

Bisa diceritakan mengenai kesuksesan 
dari awal mula karier hingga terkenal di 
kancah internasional seperti sekarang?
Saya diperkenalkan dengan sepak bola 
umur delapan tahun oleh ayah saya yang 
berprofesi sebagai pleatih sepak bola. 
Awalnya terpaksa karena cita-cita saya 
sebenarnya hanya ingin menjadi guru. 
Seiring berjalannya waktu kemampuan 
saya semakin membaik, dan di umur 12 

tahun saya mulai serius menggeluti sepak 
bola. Di usia 15 tahun saya masuk Diklat 
Salatiga, dari sana saya memulai jenjang 
karier profesional hingga bermain di tim 
nasional U17, U19, U23 hingga senior. 
Uniknya, saya memulai debut di tim 
nasional senior di bawah usia 19 tahun 
dan belum bermain di klub profesional. 
Tahun 1999 saya baru bermain di klub 
profesional berawal dari Persija Jakarta, 
EHC Norad (Belanda), Selangor (Malaysia), 
Pelita Bandung Raya hingga kembali lagi 
ke Persija Jakarta.

Apa rintangannya selama berjuang 
meniti karier dan meraih kesuksesan?
Hal-hal seperti tekanan, cedera, kejenuhan, 
dan popularitas. Salah satu titik terendah 

saya adalah ketika mengalami cedera 
patah ankle tahun 2001, ketika itu 
saya harus berhenti selama 6 bulan. 
Saya sempat merasa frustrasi dan 
ketakutan jika karier saya akan 
berakhir. Namun dengan ketekunan 
dan kesabaran dalam menjalani 
proses penyembuhan akhirnya 
saya dapat kembali bermain dan 
mengejar mimpi-mimpi saya sebagai 
pesepakbola.

Menurut Anda, sejauh mana 
perkembangan sepak bola di 
Indonesia?
Saat ini sepak bola Indonesia sudah 
mulai berjalan ke arah yang lebih 
baik dan profesional. Idealnya hal 
tersebut seharusnya juga dibarengi 
dengan kualitas kompetisi dan 
kualitas tim nasional yang juga lebih 
baik, ini yang sekarang belum kita 
dapatkan. Namun saya optimis pelan 
tapi pasti kita akan sampai kesana.

Jika Anda menjadi pelatih, apa strategi 
khusus untuk tim sepak bola Indonesia 
agar menjadi lawan yang kuat di tingkat 
internasional?
Dalam sepak bola, strategi sangat 
bergantung dari materi pemain yang 
dimiliki. Kita tidak mungkin memainkan 
sebuah strategi di mana kita tidak memiliki 
pemain-pemain yang dapat menopang 
atau menjalankan strategi tersebut. 
Untuk kultur sepak bola Indonesia, saya 
masih yakin permainan cepat dari kaki 
ke kaki menjadi kekuatan utama. Apa 
yang diperlihatkan tim nasional dibawah 
kendali Luis Milla menurut saya cukup 
memberikan secercah harapan, mereka 
memainkan sepak bola yang positif.
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Menginjak tahun ketiga, kolaborasi Senayan City dan Jakarta 
Fashion Week semakin terjalin erat dengan dibukanya pop up 
store Fashionlink x #BLCKVNUE di Senayan City lantai 2 pada 
15 Agustus 2018. Area butik terbagi menjadi lima zona fashion 
category yaitu Luxury, Premium, Quirky, Modest, dan Aksesori 
dalam konsep ruangan industrial yang dilengkapi dengan berbagai mural untuk 
menampilkan kesan dinamis dan modern. 

Konsisten dalam mendukung industri mode lokal, Fashionlink x 
#BLCKVNUE menggandeng ATS The Label, SOE Jakarta, Batik Chic, Jenahara, 
Milcah, Monday to Sunday, Pvra, Paulina Katarina, 
Ai’telier, Kuro, Lene, Natalia Kiantoro, Saul, Marlen, 
dan masih banyak lainnya untuk ikut memamerkan 
koleksi-koleksi terbarunya di store. 

Agar pengalaman berbelanja semakin nyaman, 
pengunjung juga dapat bersantai di Kaffeine Coffee 
House & Bar dengan konsep in-house cafe yang nyaman 
dan varian kopi lokal juga impor yang nikmat. 
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faSHIonLInk x #bLCkVnue
openInG day
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Aquarius
20 Januari - 18 Februari

Mulailah hari Anda dengan sajian 
manis ini untuk mempermanis 

mood Anda.

Scorpio
22 Oktober - 21 November

Lembutnya tekstur daging ikan dengan 
saus tomat ceri akan memanjakan perut 

para pemilik zodiak ini

Sagitarius
22 November - 21 Desember

Perpaduan sajian sosis mungil dengan 
saus celup keju pasti akan menambah 

selera makan

Virgo
23 Agustus - 22 September

Varian Macaron yang manis 
dapat menjadi opsi terbaik untuk 

mewarnai aktivitas Anda. 

Libra
23 September - 22 Oktober

Menikmati kudapan manis seperti 
Belgian Chocolate Ice Cream dapat 

membuat hari Anda lebih ceria.

Beberapa referensi kuliner nikmat sesuai zodiak kamu 

TasTy 
GourmeT

Capricorn
22 Desember -  19 Januari

Berbagai varian Gelato dari aRoma ini 
tengah menunggu untuk disantap.

St Marc Cafe

aRoma Gelato Experience

Auntie Anne's

Maqui's

Haagen-Dazs

Pancious

18998875_MAJALAH INFINITE - SENAYAN CITY_T-56.pdf   1 8/30/2018   9:49:06 PM



 57  

Taurus
20 April - 20 Mei

Makan enak dan tetap sehat 
dengan pilihan menu Melting 
Moment Rib Eye Burger ini

Gemini
21 Mei - 20 Juni

empurnakan waktu santap 
Anda dengan sajian 2in1 antara 

Okonomiyaki dan Yakisoba

ARIES
21 Maret - 19 April

Fun Sundae selalu menjadi hal yang 
menyenangkan untuk dimakan 

sendiri atau berbagi bersama orang 
terdekat anda

Pisces
19 Februari - 20 Maret

Unsur buah dalam kudapan sehat 
seperti Dragon Fruit Froyo bisa 

menjadi pilihan

Leo
23 Juli - 22 Agustus

Beri tubuh Anda asupan sehat 
paduan seafood dan sayuran segar Oh 

Crab Lah!

Cancer
21 Juni - 22 Juli

Hilangkan penat Anda dengan 
santapan yang mendinginkan pikiran 

seperti Oreo Overload

Zenbu

Cold Stone Creamery

SaladStop!

MAM

Baskin Robbins

Sour Sally
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Makeup is just another way to boost your purest beauty.

Natural 
Beauty
How to: 

2 1

4

3

1. Sunscreen
Lindungi kulit wajah dan lehermu 
dari paparan sinar matahari yang bisa 
menyebabkan timbulnya keriput, noda 
hitam, dan bintik-bintik.

Try: LANCOME UV Expert 
XL-Shield Aqua Gel SPF50 PA++++ 

2. Tinted Moisturizer
Untuk hasil yang natural, pemakaian 
tinted moisturizer sangat tepat untuk 
melembabkan kulit wajah sekaligus 
memberi coverage yang cukup secara 
instan.

Try: THE BALM Balm Shelter Tinted 
Moisturizer – Light/Medium 

3. Setting Powder 
Hilangkan kilap di wajah dengan 
mengaplikasikan loose powder 
khususnya pada area T-zone. 
Try: BECCA Soft Light 
Blurring Powder

4. Blush & Bronzer
Sapuan bronzer dan perona pipi untuk 
membentuk wajah serta menciptakan 
rona segar. Pulaskan juga bronzer atau 
blush on pada kelopak mata untuk 
hasil natural yang cantik.

Try: BENEFIT Blush Bar “Cheeks 
on Pointe” Blush & Bronzer Palette 
(Limited Edition)

5. Lip Balm
Bibir yang lembab adalah kunci 
tampilan alami. Pilih lip balm yang 
juga bisa memberi warna merah muda 
untuk mendapat look yang cantik 
tanpa harus memakai lipstik lagi.

Try: CAUDALIE French Kiss 
Tinted Lip Balm

All products are available at Sephora, 
Senayan City 1st Floor

5
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{Lower Ground FLoor - LG}
  
Supermarket
 
ThE Food hall l-100
 
reStaurant, CaféS & paStiSSerieS 

aBC Cooking STudio l-100E
aBura SoBa l-08a
aroma gElaTo ExpEriEnCE lE-01
BakErzin l-72
BaSkin roBBinS l-18a
BrEadTalk l-17
BurgEr king l-100 C
ChaTEraiSE l-16
union l-kaFE & 
 l-100a
CoFFEE CluB l-73,75

dE'ExCElSo l-20
FamouS amoS dg 
ChoColaTE gallEry l-11a & l-11B
FiSh & Co l-10B
g.B BiSTro & dESSErT l-18
hakkaTa ikkouSha l-06B2
han gang  l-09a
hokkaido BakEd ChEESETarT l-25
J.Co donuTS & CoFFEE l-58 & l-80B
JiTTlada l-08B,C
JJ royal BiSTro l-06B1
kaFE BETawi l-78, 79
kriSpy krEmE & 
Cold STonE CrEamEry l-56 & l-57
mam By 3 SkinnyminniES l-39, 40
maquiS lE-07
monami JaJanan paSar lE-03
mr. puFF lE-06
pEnang BiSTro l-76, 77

in-DEX

abura Soba
lower ground Floor

l- 08a
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pippo l-21, 22, 23
pizza marzano l-100B
rEd & whiTE winE  l-55
SaladSTop! l-70
Simply ThE FuTurE drinkS  lE-02
ST. marC CaFé - ChoCo Cro l-27
ThE CoFFEE BEan & TEa lEaF l-05
zhuma JapanESE l-07
STarBuCkS CoFFEE l-41, l-42 &  
 l-100d
dapoEr podJok l-09B
 
beauty, HealtH & perSonal Care

BrowhauS & STrip l-101
BElla Skin CarE l -07C
inniSFrEE l-59, l-60, l-61
lakmE l-62
l'oCCiTanE l-63 & 65
mariE FranCE BodylinE l-06a1
nyx proFESional makEup l-68, 69
ThE Body Shop l-66,67
 
bankS & ServiCeS
 
Bank mandiri l-07B

dua SiSi monEy ChangEr l-12B
Smailing Tour l-12C
STop 'n' go l-12a
 
aTm Bank mandiri lg aTm - 09
aTm Bank mandiri lg aTm - 15
aTm Bukopin aTm-01
aTm CommonwEalTh Bank aTm-02
aTm Bni 46 aTm-03
aTm CiTiBank aTm-04
aTm danamon aTm-05
aTm pErmaTa aTm-07
aTm oCBC niSp  aTm-08
aTm Bank mEga lg aTm-10
aTm Bpd kalTim lg aTm-12
BouTiquE aTm & SErviCES hSBC l-101a
BouTiquE aTm BCa l-14
BouTiquE aTm mayBank Banking-2
BouTiquE aTm panin Banking-1
 

bCbGmaXaZria
ground Floor

g-18

NEW TENANTS
SEgaFrEdo  l-02a
hoShino CoFFEE  l-06C1



61

beauty, HealtH & perSonal Care 

BaTh & Body workS/whiTE Barn l-01,02
CEnTury wEllnESS CEnTEr l 03
kEnko rEFlExology & FiSh Spa l-18C
gnC livE wEll l-15B
naTural Farm  l-15a
 
CryStal laGoon 
 
restaurant, Café's & pastisseries
BaE By SoCiEaTy l-50,51
BrEwErkz l-99
dEvon l-43, 43a
En dining  l-47
lEwiS & Caroll  l-48,49
mamaCiTa l-52
ThE pEoplE CaFé l-06C3
warung koFFiE BaTavia l-45
 
Sport, lifeStyle & entertainment

domain B2
q Billiard l-47

{Ground FLoor - GF}
 
faSHion & aCCeSSorieS
 
BalEnCiaga g-90,92
BCBg maxazria g-18
BurBErry g-06
guCCi g-96, 98,100

JadE BouTiquE g-68
mango  g-26, 28
maSSimo duTTi g-48,50,52
SainT laurEnT pariS g-11
SalvaTorE FErragamo g-10
BoTTEga vEnETa g-01, 09, 87
Furla g-21
maSari g-81
pandora g-105
Tod'S g-17,19
 
Jewelry, watCHeS & optiCalS 

inTimE  g-83
rado - SwiTzErland g-56
Tag hEuEr g-53
 
Home & eleCtroniCS
 
EliTE graha CipTa g-58, 62
 
reStaurant, Café & paStiSSerieS 

kiTChEnETTE g-46, 46a
porTiCo panin 
 TowEr gF

NEW TENANTS
Tumi g-42
CoaCh g-50, 52, 56

oySHo
ground Floor

2-72,76,78
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in-DEX

{First FLoor - 1st}

faSHion & aCCeSSorieS
 
doroThy pErkinS 1-28a
la SEnza 1-22
laCoSTE 1-29,31,45
TopShop -Topman 1-32, 36, 36a
zara 1-00
markS & SpEnCEr 1-42, 46, 48
maSSimo duTTi  1-50, 52, 58, 
 62, 66 
linEa 1-38
 
beauty, HealtH & perSonal Care 

SEphora 1-21, 27, 51, 
 59, 61, 65
 
Jewelry, watCHeS & optiCalS
 
guESS waTChES iSland uniT 3
rEd army  1-18
SwaTCh 1-72
waTCh zonE  1-68

{second FLoor - 2nd}

faSHion & aCCeSSorieS
 
allEira BaTik 2-117
iwan TirTa privaTE CollECTion 2-61
nauTiCa 2-111
oySho 2-72,76,78
pull & BEar  2-88a
STudio 133 Biyan 2-51
markS & SpEnCEr 2-60, 62
STradivariuS 2-00a
BErShka 2-00B
FaShionlink x #BlCkvnuE 2-10, 16, 18, 20
 
SHoe & baGS 

aldo 2-69
Braun BuFFEl 2-109
CharlES & kEiTh 2-35, 71
EvErBEST 2-29, 103
ninE wEST 2-00
pEdro 2-80, 82, 86
roTElli 2-107
STaCCaTo 2-65
 

roCkport
Third Floor
3-16,18,20
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Jewelry, watCHeS & optiCalS 
 
ForEvEr JEwElry 2-25
g-FaCTory CaSio 2-78
mB JEwElry 2-17
opTik mElawai 2-09 & 2-17
opTik SEiS  2-32
pEninSula JEwElry 2-19a
urBan iCon 2-52
zEiSS viSion CEnTEr 2-22, 26, 68
 
Home & eleCtroniCS
 
zara homE 2-66,68,70

{third FLoor - 3rd}

faSHion & aCCeSSorieS
 
CoTTon on 3-92,96
lEvi'S 3-78, 79
uniqlo 3-00
 
SHoe & baGS
 
BraTpaCk 3-58
CampEr  3-106
dr. marTEnS 3-22
FlorShEim 3-57
hoopS 3-35 & 3-79
huSh puppiES 3-41 & 77
kEdS 3-84 & 3-84a
popiTS 3-120
puma 3-65
roCkporT 3-16,18,20
SamSoniTE 3-65
STEvE maddEn 3-108
TimBErland 3-88
TravEloguE 3-02
wakai 3-73
 
Jewelry, watCHeS & optiCalS
 
BridgES EyEwEar 3-80
TimE ConCEpT  3-39
waTCh STudio 3-10
david & Co 3-12a
 

traveloGue
Third Floor

3-02

optik melawai
Second Floor
2-09 & 2-17
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in-DEX

Sport, lifeStyle & entertainment

adidaS homE CourT 3-68,70,72
ConvErSE 3-65
FiSik FooTBall 3-30, 32
FooTgEar 3-69
nEw BalanCE 3-130
nikE 3-01, 09, 109, 
 115, 119
our daily doSE 3-36, 3-38
planET SporTS.nET 3-60, 62, 66
SkEChErS 3-21, 27
ThE norTh FaCE 3-38
undEr armour 3-48, 52
 
han'S FramE & gallEry 3-47
 
reStaurantS, CaféS & paStiSSerieS

ChaTimE 3-132
ming By Tung lok 3-08, 08a

{Fourth FLoor - 4th}
    
kidS Heaven
 
moThEr & kidS 
ChiCCo 4-57,4-59,4-67
TEddy houSE  4-72

gingEr Snap 4-93
kiddy CuTS 4-76
kidz STaTion 4-02,06
moThErCarE & ElC 4-60
JuSTiCE 4-107, 109, 111
wilio 4-66
 
faSHion & aCCeSSorieS
 
hoSanna TExTilE  4-50
laxmi 4-52
TorEnda 4-26
 
Home & eleCtroniCS
 
applE - iBox 4-29, 99, 101, 
 103, 105
BEST dEnki 4-00, 92, 
 110,112,116
play 4-11, 15
SamSung 4- 37, 39
SoundwavE 4-19, 25
urBan rEpuBliC 4-43,47,49
 
beauty, HealtH & perSonal Care

Erha apoThECary 4-28,30,36
hEadquarTErS 4-42
irwan TEam 4-38, 4-38a

i-ta Suki
Fourth Floor

4-78
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naTaSha Skin CarE 4-48
d'glam  4-46
 
Jewelry, watCHeS & optiCalS 
ThE waTCh Co 4-40
 
bookS, GiftS & HobbieS 
auTo modElS 4-17
gS Shop 4-01
gunung agung 4-56
lEgo 4-33,95 & 97
miniSo 4-02, 4-06
 
d'pariS 4-113
 
reStaurant, Café'S & paStiSSerieS  
i - Ta Suki 4-78
kinTan BuFFET 4-82
ShaBuri 4-80
SuShi - TEi 4-08
ThE duCk king 4-12,18

{FiFth FLoor - 5th}
 
reStaurantS, CaféS & paStiSSerieS

aunTiE annE'S 5-35
CoCoBEET 5-31,32
haagEn-dazS 5-30
magal 5-01B
panCiouS panCakE houSE 5-37, 38, 39, 41

pappariCh 5-28B
puTu madE 5-01a
rEmBoElan 5-23, 25,26
Sour Sally 5-33
Thai villagE 5-01C
ThE halal guyS 5-36
TouS lES JourS 5-27, 28a
SuShi hiro 5-29
 
del/Cae
 
al zEin ExprESS Fa-24
Bakmi gm Fa-15,16
BakSo a Fung Fa-11
BEBEk BEngil ExprESS Fa-23
Chapayom Fa-27

tHe Halal GuyS
Fifth Floor

5-36

rempaH kita
dEl/CaE

Fa-28
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in-DEX

CoCo iChiBanya Fa-29
d'CrEpES Fa-01
goldEn lamian Fa-19
gyoza ExprESS Fa-20
JuST onE BiTE Fa-30
k-kiTChEn Fa-05
kFC Fa-07,08,09
koBEShi kiTChEn By 
ShaBu - ShaBu houSE Fa-21
koi TEppanyaki Fa-17
pEppEr lunCh Fa-10
pho 24 Fa-02
rEmpah kiTa Fa-28
Sari raTu Fa-22
ShukuFuku Fa-25
SingaporE ChikEn riCE hainanESE Fa-12
holySTEak! Fa-06
wEndy'S Fa-18
yoShinoya Fa-03,04
zEnBu Fa-26
 
Sport, lifeStyle & entertainment

SEnayan CiTy xxi 5-43

{sixth FLoor - 6th}

beauty, HealtH & perSonal Care 

BarBa BarBEria 6-03
FiTnESS FirST plaTinum 6-01

glamour nail arT BouTiquE  6-03a
inTErnaTional dEnTal 
mEdiCal CEnTEr 6-05
mEiSo rEFlExology By kEnko  6-03B
 
motHer & kidS
 
lollipop'S playland and CaFé 6-02
 
bankS & ServiCeS
 
BCa 6-09a
Bank CimB niaga  6-04
Bank viCToria 6-11
dwidaya Tour & TravEl 6-08
FrESh rEForm 6-10
garuda indonESia gallEry 6-09
pT. Bank nEgara indonESia 
(pErSEro) TBk. 6-07
avia Tour 6-12
glaSShouSE FloriST 6-15

For further info, please contact our  
Customer Care Hotline +62 21 7278 1000 

Cimb niaGa
Sixth Floor

6-04



Jakarta Fashion WeekJakarta Fashion Week Official@JKTfashion jfwofficial
www.jakartafashionweek.co.id
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Dipha Barus
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