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in-chief

SPORTY FASHION IS ALL ABOUT - Pada saat majalah ini terbit, Indonesia 

tengah bersiap-siap untuk menyambut perhelatan pesta olahraga Asian 

Games 2018 yang akbar. Sebagai pusat perbelanjaan yang berada di Kawasan 

Senayan, Mal Senayan City memiliki koneksitas dengan acara olahraga yang 

bertaraf internasional ini. Karena itu, para pengunjung dapat memperoleh 

Asian Games 2018 Merchandise yang tersedia di Mal Senayan City. Anda juga 

menemukan penampilan cover edisi Summer ini yang mengarahkan gaya 

Glamorous Sportive, sebuah trend yang tengah disukai penikmat fashion. 

Dalam edisi ini, simak laporan lengkap kami mengenai Fashion Nation 

2018 yang baru usai digelar. Liputan tersebut kami bagi menjadi beberapa 

bagian report yang memudahkan Anda untuk memilih topik dari berbagai 

acara dalam signature event Senayan City ini. Simak pula laporan kami 

mengenai hal-hal yang berbau Summer untuk penampilan fashion terbaru, 

seperti koleksi bags and shoes. Tidak hanya itu, artikel mengenai perawatan 

sepatu dan tas juga kami sajikan untuk melengkapi informasinya. Dari fashion 

runway, kami mengetengahkan ulasan gaya terbaru bagi wanita dan pria. 

Dari perkembangan beauty, temukan rekomendasi kami untuk wewangian 

berbau bunga khas kesegaran musim panas. 

Memasuki bulan Ramadhan, informasi terbaru mengenai resto terbaru 

juga menjadi liputan esensial yang harus Anda ikuti. Terutama berbagai 

brand terbaru yang membuka restonya di Mal Senayan City saat Anda 

berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat.

Selamat membaca. Salam!

Photography: Eddy Sofyan 

Styling: Bung Bung Mangaraja

Retoucher: Astis Abiprasiasti
Wardrobe: Tibi - Jade, Necklace-Lizzie Fortunato - Jade

Makeup & Hair: Yosefina Yustiani

Location: 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
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Photography & Retoucher: Hakim Satriyo

Stylist: Bimo Permadi
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Wardrobe: 
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in-scheme

CALENDAR OF EVENTS
M AY  -  S E P T E M B E R  2018

JUNE

Sacred Ramadhan 
& School Holiday
21 May – 15 July

Hijabfest 2018
30 May – 2 June

The Hall

Coach
1 June – 30 September

Gf Promenade

Yappika Action Aid 
4 - 10 June

LG Floor

Ramadhan Fest
28 May – 24 June

LG Floor

Pakis
28 May – 24 June

LG Floor

JULY

Giant American Mattress 
30 July – 12 August

Main Atrium

Jajan Festival
31 July – 6  August

The Space

Euro Soulnation  
7 July

JL. TPH

Honda 
28 July

JL. TPH

AUGUSt

Glorify Indonesia
13 - 26 August

4Life 
11 August
The Hall

tag Heuer By Intime
13 - 26 August
Main Atrium

tumi
27  August – 9 September

Main Atrium

SEPtEMBER

the Colour Of Indonesia
10 - 23 September

Main Atrium

Antavaya Mega travel 
24 - 30 September

Main Atrium

travel Accessories 
24 - 30 September

LG Floor

INTERNATIONAL EVENTS

DOWNLOAD 
8 – 10 June 2018

Donongton Park, UK

tHE WORLD CUP
14 June – 15 July

Russia

SAN VINO WINE FIGHt 
28 – 30 June 2018

Haro, La Rioja, Spain

JULY

COMIC CON 
INtERNAtIONAL 

19 – 22 July
San Diego, USA

tOMORROWLAND 
When: 27 – 29 July 2018

Boom, Belgium

AUGUSt

115 YEARS OF HARLEY 
DAVIDSON 

29 August – 2 September
Milwauke, USA

MAY

CANNES FILM FEStIVAL 
9  – 20 May 2018
Cannes, France

JUNE

DIStORtION
30 May  – 3 June 

Copenhagen, Denmark
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Berdiri pada 1972 di Montreal, 
Kanada, Aldo merupakan 
pemimpin pasar internasional 
di bidang sepatu dan aksesori 
dengan lebih dari 2.100 toko di 
95 negara. Koleksi Aldo selalu 
mengedepankan model terkini 
yang ber-mindset urban dan 
young in spirit. Aldo didukung 
oleh tim desain yang terdiri 
dari talenta-talenta kreatif kelas 
dunia yang selalu mengelaborasi 
tren terkini dari seluruh dunia 
demi menciptakan produk-
produk yang selalu terdepan 
baik dalam kualitas maupun 
desain. Dapatkan koleksi terbaru 
dari Aldo di butik terbarunya di 
Senayan City lantai 1.

Berorientasi pada kenyamanan anak, 
Wilio yang berlokasi di lantai 4, 
Senayan City didesain dengan interior 
child friendly, dan dilengkapi dengan 
sistem pengukuran anak yang unik 
serta berbagai elemen interaktif di 
dalamnya. Berbagai produk merek 
ternama hadir di Wilio seperti Nike, 
Adidas, Puma, Havaianas, Super 
Rebel, Dr.Martens, Under Armour, 
Superga, Zubits, dan juga Wilio. Nama 
Wilio diambil dari kata “Archwilio” 
yang merupakan bahasa Welsh yang 
berarti “eksplorasi”. Eksplorasi yang 
dimaksud dalam bahasa ini adalah 
eksplorasi dan imaginasi anak ketika 
berburu harta karun. 

Aldo

Wilio
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Senayan City Lantai 1, Unit 1–269
Facebook: ALDO Shoes - Indonesia

Instagram: @aldo_shoes
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Senayan City Lantai 4, Unit 4-66 
Instagram: @wiliokids

Website: www.wilio.co.id

http://www.wilio.co.id/
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Bagi Anda pecinta arloji, 
tidak perlu khawatir 
lagi akan pilihan variasi 
jam tangan di Senayan 
City. Watch World 
kini hadir untuk Anda 
yang menjadikan arloji 
sebagai ‘senjata’ bila 
berpergian. Berbicara 
pilihan, Watch World 
memiliki beberapa 
brand pamungkas 
seperti Tissot, Versace, 

WAtch World

Senayan City Lantai 2, Unit L-37
Instagram: @watchworld_id

Facebook: Watch World Indonesia
Website: watchworldindonesia.com

lAkmé GlAm Boutique

Lakmé yang merupakan high performance dan highly-
pigmented makeup yang dipercaya dan direkomendasikan 
oleh para makeup artist internasional kini telah hadir di 
Senayan City. Menawarkan instant transformation, produk-
produk Lakmé akan membuat siapa pun selalu terlihat 
menawan, tampil percaya diri, glamor, dan aspirasional.

Senayan City Lantai LG, Unit L-62
Instagram: @lakmemakeup
Facebook: Lakmemakeup

Website: lakmemakeup.co.id

Smart Clothes for Great Kids
GinGersnAps

Gingersnaps adalah merek fashion 
terkemuka untuk anak-anak usia 6 
bulan hingga 14 tahun. Brand asal 
Filipina ini telah hadir di Indonesia 
sejak tahun 2009 dan saat ini 
telah memiliki 20 gerai di seluruh 
Indonesia. Untuk produknya 
sendiri, Gingersnaps terkenal 
dengan model baju-bajunya yang 
selalu up-to-date, fun, nyaman dan 
stylish. Setelah selesai direnovasi 
pada tanggal 8 Maret 2018 lalu, 
Gingersnaps yang berada di 
Senayan City lantai 4, kini  tampil 
lebih playful chic, terang, dan 
terkesan lebih luas. 

Hugo Boss, Esprit, Tommy 
Hilfiger, Lacoste, Nixon, 
Obaku, Just Cavalli, Coach, 
dan Scuderia Ferrari. Selain itu, 
Watch World juga memberikan 
penawaran khusus yaitu diskon 
sampai 20%. 

Senayan City Lantai 4, Unit 4-93
Instagram: @gingersnapsindo

Facebook: Gingersnaps Indonesia
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ALBUMS BOOKS

THE INCREDIBLES 2
Produksi: Pixar Animation Studios
Sutradara: Brad Bird
Pemain: Samuel L. Jackson, Holly 
Hunter, Craig T. Nelson

Kali ini sang keluarga superhero 
harus menghadapi musuh baru yang 
brilian dan berbahaya. Menggandeng 
Frozone, keluarga Incredible 
harus belajar bekerjasama demi 
menyelamatkan dunia.

AN AMERICAN MARRIAGE 
Penulis: Tayari Jones
Penerbit: Algonquin Books

Mengisahkan perjuangan 
suami-istri, Celestial dan Roy 
mempertahankan cinta dan 
keluarga yang didera badai akibat 
tuduhan tindak kejahatan brutal 
yang tidak dilakukan oleh Roy.

CHARLIE PUTH
VOICENOTES

VoiceNotes adalah album 
studio penyanyi-penulis 
lagu dan produser Amerika 
Charlie Puth. Album ini berisi 
beberapa hit single Charlie 
seperti Attention, See You 
Again, dan How Long.

JURASSIC WORLD: 
FALLEN KINGDOM
Produksi: Universal Studios
Sutradara: Juan Antonio Bayona
Pemain: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum

Setelah menyelamatkan dinosaurus 
yang tersisa dari erupsi gunung berapi 
di Jurassic World, Owen dihadapkan 
dengan konspirasi yang akan membuat 
dunia kembali ke zaman prehistoris.

THE UNTITLED 
DEADPOOL SEQUEL
Produksi: Marvel Entertainment
Sutradara: David Leitch
Pemain: Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin

Selain Ryan Reynolds sebagai 
Deadpool, film sekuael dari Deadpool 
(2016) ini juga memperkenalkan tokoh 
superhero dan penjahat lain seperti 
Cable, Domino, dan lainnya.

JIMI HENDRIX
BOTH SIDES OF THE SKY

Puluhan tahun setelah 
kematiannya, sang maestro 
akhirnya kembali merilis 
album studionya. Album 
bertajuk Both Sides of The 
Sky ini berisikan lagu-lagu 
seperti Mannish Boy, Lover 
Man, dan Stepping Stone.

SEE WHAT CAN BE DONE: ESSAYS, 
CRITICISM, AND COMMENTARY
Penulis: Lorrie Moore
Penerbit: Knopf Publishing 

Buku ini berisi kumpulan lebih dari 
lima puluh prosa yang dikumpulkan 
oleh sang novelis dan penulis 
Amerika yang paling dikagumi, 
Lorrie Moore. 

MOVIES
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in-pieces

Better in
Lavender
Step out in the hottest color of the year!
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1. Lacoste 2. Topshop 3. Bottega Veneta 4 & 5. Topshop  6. Balenciaga 7 & 8. Tod's 9. Burberry 10. Mango 11. Gucci 12. Bershka
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in-STORY

POWERFULPOWERFUL
The

They are the strong and independent women who know 
exactly what their goals and strengths -  meet Kelly 
Tandiono, Alexandra Asmasoebrata and Ayla Dimitri.

by Firisa Ardianti

Photography : Hakim Satriyo
Stylist : Bimo Permadi
Makeup & Hair : Ryan Ogilvy & team
Asst. Stylist : Yolanda Deayu
Location : Gelora Bung Karno, Senayan 

Darlings



What do you do to stay 
in shape?
Sebelum photoshoot, saya 
biasanya lari pagi, berenang, 
atau bersepeda. Setiap hari 
ada saja aktivitas olahraga 
yang dilakukan. On top of that, 
saya juga melakukan pilates 
dan bikram yoga. Dalam hal 
makanan, saya tidak terlalu 
memilih yang digoreng. I 
always choose healthy stuff in a 
good quantity.

Ada tip mudah agar tetap 
bisa berolahraga di tengah 
kesibukan?
Biasanya saya sempatkan di jam 
lima atau enam pagi, kecuali 
kalau sedang shooting di mana 
saya harus menyesuaikan 
jadwal dan butuh tidur cukup. 
Kalau tidak ada waktu untuk ke 
gym, you can actually exercise 

with a yoga mat, 15 menit sudah 
cukup.

Apa yang menjadi guilty 
pleasure Anda?
I’d always like to have really 
good burgers and french fries. 
Tempe mendoan juga menjadi 
salah satu favorit saya.

Beberapa bulan lagi Asian 
Games 2018 akan dimulai. Are 
you excited about it?
I’m very excited khususnya 
kompetisi renang. I’ve always 
loved swimming since I was 
a kid. Saya selalu tercengang 
ketika menyaksikan para atlet 
renang beraksi. 

Berbicara tentang fashion, apa 
pendapat Anda tentang tren 
yang saat ini semakin diversed 
dan genderless?

I think everybody’s going there. 
Saya melihat beberapa fashion 
show sudah menciptakan 
kreasi yang lebih unisex. 
Perkembangannya sudah 
semakin bagus.

Bisa diceritakan tentang 
proyek Anda, Supermodel 
Project?
Awalnya itu ide dari Paula 
Verhoeven, Dominique 
Diyose, dan Laura Muljadi. 
Saat bertemu Paula, kami 
mengobrol tentang rencana 
sekolah modeling dan akhirnya 
saya sepakat bergabung. 
Supermodel Project adalah 
sekolah dan short course yang 
tak hanya mengajar modeling, 
tapi juga acting, public 
speaking, fotografi, makeup, 
dan lain-lain. Kami ingin 
mencari dan mempersiapkan 

bibit baru berkualitas bagus, 
because modeling and 
entertainment industry is quite 
a tough world.

Lalu bagaimana Anda sendiri 
menjaga eksistensi sebagai 
top model? 
I’m trying to always look 
different. My strengths would 
be my eyes or the way I walk. 
Sebagai model, we have to 
know our own strength, jangan 
sampai orang lain meniru 
kita. Percaya diri juga sangat 
penting.  

Kelly & Senayan City:
Saat ini yang menjadi favorit 
adalah Pippo sebagai tempat 
bersantap. Selain itu saya 
antusias sekali dengan gelaran 
Fashion Nation 2018. It was 
absolutely amazing.

Kelly Tandiono
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Alexandra 
Asmasoebrata
Apa kesibukan Anda saat ini?
Saya sekarang menjadi ibu rumah 
tangga, dan tinggal di Makassar 
bersama suami. Namun saat ini 
saya sedang mengelola bisnis di 
Jakarta dengan teman-teman dalam 
bidang kosmetik, dan juga tengah 
membangun bisnis di Makassar. 

Sebagai atlet, apa yang menjadi 
pelajaran paling berharga selama 
bertanding?
Menjadi atlet bukan hanya sekadar 
menang atau kalah, tapi dari profesi 
inilah karakter saya terbentuk. 
Saya mendapat jiwa yang disiplin, 
kompetitif, dan sportif. Belasan 
tahun saya menjadi atlet balap, 
tentu ada ups & downs contohnya 
karena merasa performa kurang 
bagus atau mengalami kekalahan. Di 
situlah peran keluarga dan tim yang 
mendukung hingga saya bisa bangkit 
lagi.

Sejauh ini, apa pencapaian terbesar 
Anda?
Sejak 2001 sampai sekarang 
saya berhasil meraih 200 piala 
dalam kejuaraan nasional hingga 

internasional. Saya pernah dua kali 
dikirim mewakili Indonesia untuk 
kompetisi gokart dunia di Malaysia 
dan Italia. Saya ingin menunjukkan 
bahwa atlet Indonesia juga bisa 
bertanding di taraf internasional.

Di era sekarang, menurut Anda 
bagaimana seseorang khususnya 
wanita bisa survive menjadi atlet?
Harus ada niat dari diri sendiri dan 
dukungan orang tua, karena menjadi 
atlet itu tidak bisa instan, semua harus 
dilatih dari nol. Dibutuhkan fokus 
dan pengorbanan karena pelatihannya 
membutuhkan waktu yang tidak 
sebentar. Dukungan pemerintah 
sejak awal karier untuk mendidik dan 
memfasilitasi juga sangat penting – 
seorang atlet butuh the whole package. 
Dengan adanya Asian Games 2018 
nanti, saya berharap publik akan 
memiliki mindset lain bahwa menjadi 
atlet itu adalah profesi yang baik. 

Seperti apa pola hidup sehat Anda?
Yang terpenting adalah keseimbangan. 
Sulit untuk menolak kuliner lokal 
yang terkadang kurang sehat, oleh 
karena itu kita harus mengimbanginya 

dengan makanan sehat dan olahraga. 
Saya tidak pernah melewatkan 
olahraga dan istirahat cukup. Sudah 
setahun ini saya rajin bersepeda 
seminggu sekali di weekend pagi, 
lalu work out di rumah dua hari 
sekali di weekdays. Jika sedang malas 
berolahraga, minimal saya stretching 
agar badan tidak kaku dan peredaran 
darah lancar.

Untuk urusan fashion, seperti apa 
personal style Anda?
Nothing in between. Intinya gaya saya 
tidak ‘ditengah-tengah’, bisa sangat 
sporty atau sangat feminin, bukan 
keduanya secara bersamaan. 

Apa Anda mengoleksi fashion item 
tertentu?
Sepatu. Kecenderungan saya untuk 
membeli sepatu lebih besar dibanding 
barang lainnya. Brand favorit saya 
adalah Adidas dan Aquazzura.

Alexandra & Senayan City: 
Saya sangat suka ke Sour Sally, Toko 
Buku Gunung Agung, dan Food Hall. 
Food court-nya (Delicae) juga sekarang 
lebih nyaman dan variatif pilihannya.   O
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Dikenal sebagai salah satu anak 
muda paling berpengaruh saat 
ini, apa sebenarnya visi misi 
Anda?
Intinya saya sangat eksploratif 
dan ingin berbagi informasi 
serta tip tentang sesuatu yang 
saya coba dan alami, khususnya 
hal yang menarik dan positif. 
Tidak ada niat sama sekali untuk 
menciptakan sebuah tren.

Do you consider yourself as a 
fashion chameleon?
Bisa dibilang seperti itu. Sifat 
saya yang suka bereksplorasi 
akhirnya juga terefleksikan dalam 
gaya berpakaian. Personal interest 
saya memang sangat luas dan 
berubah-ubah. 

Di tengah maraknya influencer 
yang bermunculan, apa yang Anda 
lakukan untuk tetap stand out?
I’m just being myself. Karena saya 
juga pernah bekerja di media 
khususnya fashion and lifestyle, saya 
terbiasa untuk berusaha memberikan 
konten yang kreatif dan menarik 
untuk orang lain. 

Olahraga apa yang digemari 
saat ini?
Pilates. Sejak mengalami 
muscular spasm di punggung 
akibat olahraga yang cukup keras, 
saya ingin tone down dulu dan 
ternyata cocok dengan pilates 
dan barre. Yang saya rasakan dari 
keduanya adalah inner muscle 
kembali terlatih dan membantu 
membentuk badan menjadi lebih 
lean dan berpostur indah. 

Apa pilihan snacking sehat Anda?
Saya lebih memilih untuk 
mengonsumsi buah atau dark 
chocolate. Karena saya mengidap 
lactose intolerance, saya memilih 
asupan dengan sedikit kandungan 
susu.

Bagaimana dalam hal menjaga 
kesehatan kulit?
Saat ini saya mencuci wajah 
memakai air mineral, karena tap 
water terkadang belum terlalu 
bersih khususnya untuk digunakan 
di bagian wajah. Selain itu, rajin 
memakai serum vitamin C, facial 
wash yang tidak membuat kulit 
kering, toner, moisturizer, krim 
peeling, dan tidur cukup serta minum 
air mineral yang banyak.

Ada proyek baru yang sedang 
dikerjakan?
Yang saat ini sudah dirilis adalah 
tempat pilates dan work out 
bernama Breathe Studio, di mana 
saya menjadi salah satu shareholder 
bersama teman-teman. Ada beberapa 
kolaborasi juga dengan label fashion 
dan beauty lokal. Selain itu, website 
saya juga akan segera merilis konten-
konten yang lebih updated.

Ayla & Senayan City: 
Saya suka sekali belanja di Jade dan 
Balenciaga. Untuk kuliner, Delicae 
menjadi favorit karena pilihan yang 
banyak dan suasana yang lebih cozy. 
Di Senayan City, saya senang dengan 
berbagai event-nya yang sangat 
hyped. Hopefully, Senayan City bisa 
terus menginspirasi dan memberi 
sesuatu yang baru.

Ayla Dimitri
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in-dorse

Dua wanita independen dan modern di balik kesuksesan label lokal ternama, PVRA.
by Firisa Ardianti
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Industri mode Indonesia 
memang sedang berkembang 
pesat dan penuh persaingan, 
namun lini footwear yang 
identik dengan sematan 
manik-manik penuh detail 
ini tetap memiliki posisi 
tersendiri di antara pencinta 
fashion. Berbekal idealisme 
dan passion, Kara dan Putri 
berhasil mendulang kesuksesan 
yang tak pernah mereka sangka 
sebelumnya. 

Memasuki tahun ke-3 PVRA 
dirintis, bagaimana ups and 
downs menjalani bisnis ini?
PutRi: Kami tidak menyangka 
respon publik sangat baik 
terhadap PVRA. Rencana hanya 
memproduksi sandal dan sepatu 
untuk stock selama tiga bulan, 
dan sold out dalam waktu dua 
minggu. Dari situ demand 
menjadi sangat tinggi dan 
kami sempat kewalahan untuk 
restock. Tantangan utama sejauh 
ini masih seputar produksi, 
karena pembuatan produk yang 
handmade dan membutuhkan 
waktu yang tidak instan.

Bagaimana mempertahankan 
kualitas dan menghadapi 
kompetitor?
KARA: Karena pembuatan 
sandal, sepatu, dan beads secara 
handmade, tidak ada produk 
yang benar-benar sama satu 
dengan yang lain. Hal itu yang 
kami komunikasikan pada 

Kara Nugroho  
Putri Katianda&

customer agar mereka mengerti. 
Kami berkomitmen untuk 
membangun kepercayaan dan 
menawarkan after-sale service 
yang bagus, salah satunya 
memberi 180-day warranty 
jika ada masalah terkait hasil 
pengerjaan. Kami percaya 
dengan memberikan pelayanan 
yang bagus dan kreasi inovatif, 
customer akan tahu mengapa 
mereka lebih memilih kami 
dibanding kompetitor lain.

Describe PVRA in one 
sentence!
KARA: PVRA memiliki moto 
yaitu ‘look good, feel good, 
do good ’. Tak hanya ingin 
memberikan sesuatu yang 
tampak cantik, kami juga ingin 
memberikan kenyamanan. 
Selain itu, kami memikirkan 
bagaimana membangun bisnis 
yang tak hanya mengejar profit 
untuk kami, tapi juga untuk 
orang lain, contohnya dengan 
membuat program training 
merangkai beads untuk para 
ibu rumah tangga agar lebih 
produktif dan memiliki 
penghasilan tambahan. Dari 
penjualan sepatu pun ada 
dana yang disisihkan untuk 
disumbangkan ke organisasi 
non-profit salah satunya 
WeCare.

Menurut kalian, tren footwear 
dua tahun ke depan akan 
seperti apa?
PutRi: Trennya akan terkesan 
lebih humble dan santai, namun 
tetap dengan aplikasi detail agar 
tetap cantik walaupun tidak 
memakai heels.
KARA: Sangat variatif, mulai 
dari metalik hingga siluet 
pointy. Bentuk heels juga akan 
terus berkembang, dan look-nya 
juga cenderung lebih sporty 
dan kasual. 

Apakah terpikir untuk 
go global?
PutRi: Tentu, namun kami 
masih ingin fokus di pasar 

Indonesia yang sangat besar. 
Selain Jakarta, kami juga ingin 
menyebarkan produk kami 
ke daerah-daerah lain yang 
potensial.
KARA: Karena kami sangat 
mengutamakan service, masih 
banyak yang harus dipikirkan 
terkait efisiensi penyediaan 
pelayanan pada customer di luar 
negeri.

Ada rencana untuk merambah 
koleksi selain footwear?
PutRi & KARA: Ya, dan 
sebenarnya sedang berjalan. 
Kami ingin melebarkan sayap 
ke ranah aksesori lain seperti tas 
atau kacamata. 

PVRA & 
Senayan City
“Senayan City 

merupakan mal 
yang sangat dinamis 

dan loud, dengan 
berbagai event yang 

menarik. Kami 
senang memiliki 
kesamaan target 
market dengan 
Senayan City. 

Hal ini membuat 
penjualan PVRA di 
Fashionlink menjadi 

salah satu yang 
terbaik.”





Pada 11 April 2018 
bertempat di Main Atrium 
lantai 1 Senayan City, 
gelaran Fashion Nation 
yang menjadi bentuk 
apresiasi terhadap industri 
mode lokal ini kembali 
hadir memberikan 
perhelatan fashion terkini. 
Menginjak tahun ke-12, 
event ini dibuka dengan presentasi oleh tiga desainer berbakat 
Indonesia yang menyuguhkan kreasi segar, didukung oleh 
konsep dan runway setting yang elegan dan fashionable.

Desainer kontemporer Tri Handoko dengan tema A 
State with No Motion dari label Austere by Tri Handoko, 

terinspirasi oleh 
perasaan berkobar 
dari dalam hati 
namun terlihat 
tenang di luar untuk 
koleksi kali ini. 
Tri menampilkan 
motif plaid dalam 
warna merah dan 
earthy tone seperti 

cokelat serta nude, yang 
hadir dalam padu padan 
blazer, dress, kemeja, high 
slit skirt, dan celana pendek, 
cropped hingga panjang 
yang terkesan maskulin dan 
modern.

Lain halnya dengan 
Priyo Oktaviano yang 
mengajak kita kembali ke 

era 60an dalam suasana Cote d’Azur dengan koleksi bertajuk 
La Riviera. Palet warna krem, abu-abu, dan hitam menghiasi 
seluruh busana dengan material linen, tulle, dan organza 
berhiaskan embellishment flora untuk wanita dan pria. 
Desainnya kali ini begitu sophisticated dalam potongan two 
piece, dress panjang dan flare, serta jumpsuit untuk wanita. 
Padu padan untuk pria berupa celana dan atasan see-thru 
berwarna hitam serta jaket yang kasual.

Menyuguhkan sesuatu yang artsy, Mel Ahyar 
menampilkan koleksi Vignette yang terinspirasi oleh bentuk 
geometris Picasso dan keceriaan masa kanak-kanak yang tak 
terbatas. Kreativitas Mel sukses tersalurkan lewat customized 
jelly laser cut dan warna-warna neon untuk statement glasses, 
oversized outerwear, dress, dan jumpsuit dihiasi embroidered 
patch yang begitu playful dan edgy ketika dikenakan.
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Persembahan eksklusif Mel Ahyar, Priyo Oktaviano, 
dan Tri Handoko yang berhasil memukau para 

pencinta mode Tanah Air.

'next is now'
Fnxii
Opening Night
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         Tri handoko

         PriYo okTaViano

          mel ahYar
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in-EXQUISITE

Pada 21 April 2018 lalu, 
Senayan City dan Studio 
One menghadirkan Byo, 
Eri, Natalia Kiantoro, 
dan Wilsen Willim untuk 
menampilkan koleksi 
mereka yang sarat akan 

karakter dan kreativitas. 
Sebelum presentasi 
tersebut dimulai, 
p e n g a n u g e r a h a n 
The Style Makers 
Award 2018 yang 
merupakan bentuk 
apresiasi bagi 
para stylish icon 
Indonesia ini 
kembali digelar. 
Para pemenang di 
antaranya Marsha 

Timothy (The Most 
Stylish Female Celebrity), 

Richard Kyle (The Most 
Stylish Male Celebrity), 
Ira Kwa (The Most 

Stylish VIP), Han Chandra 
(The Most Stylish Model), 
dan Kay Moreno (The Most 
Stylish Photographer).

Byo menampilkan tas 
dan busana berpotongan 
simpel dengan detail 

geometris unik yang 
memberi volume pada 
pakaian. Terinspirasi oleh sel 
saraf, mikroorganisme, dan 
arsitektur modular, dominasi 
warna yang diangkat antara 
lain kuning, cokelat, abu-
abu, dan putih dalam balutan 
padu padan cropped pants 
dan atasan dilengkapi dengan 
clutch bag berdetail serupa. 

Mengangkat tema 
‘Legatura’, ERI memberikan 
look yang feminin dengan 
menekankan garis 
pinggang yang tinggi. 
Warna-warna netral seperti 
hitam, putih, dan beige 
mencerminkan pesona 
alami yang diaplikasikan 
pada halter dress, jumpsuit, 
serta top dan rok asimetris 
dengan aksen knot dan belt 
yang mempertegas siluet 
pinggang.

'i.AM.nOw'
Sebuah persembahan sempurna untuk menutup 

rangkaian acara Fashion Nation 2018.

Runway Hits
Fnxii

B
YO
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Natalia Kiantoro menampilkan koleksi 
yang terinspirasi oleh tokoh feminisme Hua 
Mu Lan dengan judul A Hero Inside All 
of Us. Kesan tough namun tetap feminin 

tersirat dalam potongan asimetris pada dress 
dan peplum top yang dikombinasikan dengan 

fishnet, serta busana penuh detail lainnya 
seperti cropped pants dan halter top dengan 

fringe, crop top, dan long vest.
Lain halnya dengan Wilsen Willim yang 

mengajak kita ke era tahun 1910-1940 dengan 
edgy twist. Ia bermain dengan dimensi dan layering 
dalam material katun, wool cashmere, sutra, dan 
organdi dengan warna monokrom hitam dan putih. 
Beberapa look terdiri dari jaket, blazer, dan coat dengan 
gradasi warna atau motif garis, serta asymmetrical 
shirt yang berkonsep unisex.
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in-EXQUISITE

Sebagai dukungan untuk industri mode 
Indonesia, Senayan City senantiasa terus 
memberikan persembahan menarik 
yang selalu memuaskan para fashion 
enthusiast. Pada 13 April 2018, Senayan 
City mempersembahkan program 
terbaru dalam FNXII dengan 
menghadirkan dua lini lokal yaitu 
Wastu by Auguste Soesastro dan 
Populo Batik yang menawarkan 
gabungan gaya modern dan 
tradisional yang berciri khas.

Koleksi ready to wear Wastu 
mencerminkan kesan elegan dan 
effortless pada setiap pakaian. 
Beragam look terdiri dari 
kemeja, cropped trousers, 
pencil skirt, outerwear, dan 
knee length dress dalam warna-
warna lembut seperti hitam, putih, abu-
abu, nude, navy blue, dan motif floral. 

Desain yang minimalis 
tersebut begitu mudah untuk 
dipadupadankan sehingga 
koleksi ini terasa sangat versatile 
untuk dikenakan. 

Sementara itu, Populo 
Batik menghadirkan 
sesuatu yang jauh berbeda. 
Koleksi Purity merupakan 

bentuk interpretasi kultur Tibet yang 
menampilkan kimono, structured 

top, poncho, halter dress, jaket, 
flare skirt, one shoulder top, 

dan crop top dalam warna 
biru dan cokelat. Tiap 

look terasa semakin 
unik dengan 
p e n a m b a h a n 
ornamen burung 

bangau dan aksesori 
etnik, dipadukan dengan sandal 

gladiator sebagai 
penyempurna penampilan.  

Future Culture
Koleksi eksklusif oleh Auguste Soesastro dan Populo Batik dalam 

gelaran Fashion Nation 2018.

Populo Batik
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tHe next HYPe
Senayan City berkolaborasi dengan Fashionlink x #BLCKVNUE 

menghadirkan deretan koleksi local brand yang siap mencuri perhatian.

Fashionlink x 
# B L C K V N U E 
sebagai platform 
label fashion lokal 
terkurasi selalu 
konsisten dalam 
mengusung tren 
terkini. Pada 19 
April 2018 lalu 

di Main Atrium lantai 1 Senayan City, 
enam brand yaitu Kuro, Marlan, Bateeq, 

Lene, Aitelier Design Studio, dan Saul 
menampilkan serangkaian look yang 
modern dan stylish.

Kuro menampilkan busana 
feminin dengan dominasi warna 
klasik hitam dan putih. Potongan yang 
sederhana pada dress, celana, cropped 
jacket, serta blouse memberikan 
impresi chic. Cutting asimetris juga 
kerap diaplikasikan demi tampilan 
yang lebih modern.

Juga menawarkan desain 
simple dan chic, Marlan mengangkat 

easy piece seperti wide-leg pants, blazer, 
dan asymmetrical shirt. Koleksi ini 
menonjolkan potongan lurus yang nyaman, 
seperti jumpsuit berdetail pita dan atasan 
beraksen obi.

Lain halnya dengan Bateeq yang menampilkan motif-
motif yang fun. Untuk pria, padu padan celana, kemeja, 
dan t-shirt dikemas dengan menarik dalam warna yang 
maskulin. Koleksi untuk wanita lebih playful dan atraktif 
berkat permainan cutting yang diterapkan pada outerwear.

Lene menawarkan siluet cantik dan modern, di 
antaranya terlihat pada dress 
dengan juntaian kain menyilang 
menyelimuti tubuh, wrapped 
top dengan aksen obi, dan one 
shoulder top. Palet warna netral 
yang diaplikasikan semakin 
menunjukkan kesan ringan dan 
segar pada tampilan.

Detail bordir bunga 
berwarna beige dan silver 
menjadi statement yang 
diusung Aitelier Design Studio. 
Busana berpotongan longgar 
pada peplum top, dress, dan coat 
dikemas dengan elegan dalam 
warna-warna lembut seperti 
krem, navy blue, dan nude.  

Saul kali ini menghadirkan 
koleksi yang lebih edgy. Detail 
unik seperti sematan ruffle jaring pada sisi dress dan 
potongan asimetris pada atasan menjadi ciri khas. 
Aksesori seperti topi bermodel horse-riding hat turut 
memberi tampilan sporty yang unik.    

Bateeq

Marlan

SaulleneAitelier Design StudioKuro
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in-EXQUISITE

Memperingati Hari Kartini, Senayan City kembali 
menggelar The Iconic Women pada 18 April 2018 lalu 
di Main Atrium lantai 1, Senayan City. Penghargaan 

ini secara istimewa diperuntukkan bagi tokoh 
wanita Indonesia yang berkarakter kuat dan 
sukses menjalani karier, mereka adalah Alexandra 

Asmasoebrata, Atiqah Hasiholan, Ayu Dewi, 
Daisy Musin Dare, Diajeng Lestari, Franka 

Franklin, Noni Purnomo, Susi Pudjiastuti, 
dan Windy Hartanto. “Kami berharap 
penghargaan ini dapat menjadi inspirasi 
bagi wanita Indonesia lain agar semakin 

banyak kartini-kartini modern masa kini,” 
ungkap Ibu Halina, Leasing & Marketing 
Communication Director Senayan City.

Momen ini juga sekaligus menjadi 
premiere launch Iwan Tirta Private 
Collection x Mel Ahyar yang bertajuk Er-
Lüm, di mana pola batik yang tegas khas 
Iwan Tirta dikombinasikan dengan detail 

rumit dan edgy ala Mel Ahyar. Beragam busana 
berupa midi-dress dan outerwear didominasi oleh 
siluet lurus dan A-line dengan aplikasi taffeta, tulle, 
dan sutra organdi yang menghasilkan tampilan 
lebih modern. Teknik sulam bordir dan aplikasi 
Swarovski juga digunakan untuk memberikan 

nuansa ‘hidup’ pada kain batik. Koleksi ini 
menarasikan keberagaman Indonesia dengan sempurna 
berkat motif flora fauna seperti boketan, peksi, dan gajah.

Sebuah apresiasi untuk figur 
wanita inspiratif sebagai bentuk 

representasi Kartini modern. 

ICoNIC 
WoMEN
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Dibba

Kecantikan Pulau Dewata 
yang tidak terelakkan 
menginspirasi gelaran mode 

bertajuk Sava, di mana istilah 
ini mengandung makna 
keindahan, kecerdasan, dan 
pengorbanan yang tertanam 
di kehidupan masyarakat 
Bali. Berangkat dari konsep 

tersebut, tiga label ternama 
Indonesia tersebut memberikan 

desain yang begitu inspiratif dan 
berkarakter.

Purana menghadirkan koleksi 
'IndigoBlu' yang bermodalkan material 
eco-friendly seperti linen, katun, 
dan pewarna alam. Siluet longgar 
mendominasi setiap rancangan 
dengan imbuhan aksen origami pada 
leher, lengan, dan saku. Kesan tribal 
semakin terasa dengan tambahan 
aksesori rotan pada topi dan tas.

Menampilkan konsep yang berbeda, 
Dibba mengusung judul Stranger 
Danger yang terinspirasi oleh etimologi 
Surabaya. Oleh karena itu, motif hiu 
dan buaya kerap ditemukan di setiap 
look. Kombinasi warna merah, abu-
abu, dan hitam pada outerwear, dress, 
dan suit begitu kuat, dengan penggunaan 
material chiffon, organza, dan tulle. Dibba 
juga kerap meghadirkan nuansa etnik melalui 
permainan aksesori emas, dan masker bermotif gigi hiu 
yang penuh pernyataan.

Rama Dauhan mengangkat karakter safari, jungle, dan 
adventure dalam koleksi bertajuk 'Kelana'. Didominasi oleh material 

organza, tulle, dan chiffon 
putih, Rama menampilkan 
dress, atasan, dan celana dengan 
cutting atraktif yang kental akan 
nuansa musim panas. Motif-
motif berwarna cerah menjadi 
penyempurna tampilan tanpa 
terlihat berlebihan.

SAVA
Persembahan eksklusif Senayan City dan Hotel 

Indigo Bali Seminyak Beach bersama Dibba, 
Rama Dauhan, dan Purana.
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rama Dauhan

rama Dauhan
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in-EXQUISITE

Kiprah generasi muda yang 
semakin mengukuhkan 
posisinya di industri mode 
Indonesia.

Bertempat di 
Main Atrium 
lantai 1 Senayan 
City, gelaran 
F a s h i o n 
N a t i o n 
dimeriahkan oleh 
desainer muda 
Tities Sapoetra. 
Tidak ketinggalan 
juga keikutsertaan 
platform mode dan 
industri kreatif 
Macrame yang 
turut memamerkan 

serangkaian koleksi stylish dari label-label 
lokal, serta Denny Wirawan yang berpartisipasi 
membawakan nuansa muda pada desainnya.

Tities Sapoetra kali ini ‘keluar’ dari comfort 
zone dengan mendesain koleksi dalam warna 
klasik hitam, putih, dan emas. Cenderung bergaya 
streetwear, koleksi bertajuk Maze Monochrome ini 
terdiri dari jaket, fitted trousers, t-shirt, two-piece, 

YOUNG
& RISING

dress, sweatshirt, topi, dan 
mules dengan motif labirin.

Menggandeng lini lokal 
yaitu Aeden, Leuca, Jauw 
Official, dan No. 2 by Rinda 

Salmun, Macrame memamerkan 
beragam koleksi terbaru yang 

fashionable dan sesuai dengan gaya 
generasi muda. Potongan yang begitu ringan 
dan sophisticated sukses mencuri perhatian para 
pencinta mode.

Mengusung judul ‘Suasana Hati’, Denny 
Wirawan mengangkat busana batik dengan nuansa 
yang lebih fun. Warna-warna cerah seperti merah, 
oranye, turquoise, dan kuning mendominasi setiap 
look, dengan hiasan motif floral khas musim panas. 
Look yang ditampilkan terdiri dari celana pendek, 
outerwear, dress, crop top, dan rok, dilengkapi 
dengan headpiece bertabur bunga. 
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Also at 
Fnxii

Te
ks

: F
ir

is
a 

Ar
di

an
ti 

, F
ot

o:
 H

ad
i C

ah
yo

no
, E

dd
y 

So
fy

an
, I

ns
an

 O
bi

, R
ak

hm
at

 H
id

ay
at

, S
af

fie
 A

. B
ad

as
 &

  M
uh

am
m

ad
 E

la
no

 aBnon JakarTa

lasalle College JakarTa

Binus norThumBria sChool oF design

kids sTaTion

lT Pro X TiTies saPoeTragingersnaPs



30

esmod JakarTa

BaTik ChiC ChiCCo

oline WardroBe

moTherCare

Barli asmara X duluX

in-EXQUISITE

Fo
to

: H
ad

i C
ah

yo
no

, E
dd

y 
So

fy
an

, I
ns

an
 O

bi
, R

ak
hm

at
 H

id
ay

at
, S

af
fie

 A
. B

ad
as

 &
  M

uh
am

m
ad

 E
la

no
 





32

in-exquisite

‘Home is where your heart is’, ungkapan ini seakan 
menggarisbawahi pentingnya tempat tinggal yang 
nyaman dan selalu membuat penghuninya  rindu untuk 
pulang. Konsep tempat tinggal nyaman dan hangat, 
baik bagi penghuni maupun tamu yang berkunjung 
inilah yang ditawarkan oleh Senayan City Residence. 
Memasuki guest lounge, Anda akan disambut desain 
interior modern kontemporer nan anggun dan 
hangat. Langit-langit yang dibuat dua kali lebih tinggi 
menciptakan kesan dramatis dan elegan, sebuah 

harmonisasi yang sempurna dari hunian yang inovatif. 
Rasakan kenyamanan tinggal di dalam hunian 

ekslusif  yang mewah, luas dan hanya tersedia 67 unit. 
Dilengkapi dengan fasilitas berupa lift pribadi  yang 
melayani satu unit per lantainya. Beda dengan residence 
/ hunian biasa yang sempit dengan ruang gerak sangat 
terbatas, Senayan City Residence menyediakan unit 
dari luas 207 hingga 243 meter2, bahkan jika Anda 
menginginkan tempat tinggal yang sangat luas, 
tersedia Penthouse eksklusif dengan luas hingga 440 

Hunian eksklusif dan berkelas dengan fasilitas terbaik dan terlengkap di Jakarta.

A PlAce
to Call Home

Text by Agung C. Widi
Photographed by Eddy Sofyan

Styled by Sarah Hutapea
Retoucher by Kiky S. Anjani
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meter2. Semua unit dirancang bergaya interior modern 
kontemporer dengan panorama Lapangan Golf 
Senayan dan cakrawala Kota Jakarta.

Layaknya hotel berbintang 5, Senayan City 
Residence memiliki berbagai fasilitas kelas satu di 
antaranya  kolam infinity dan Jacuzzi eksklusif, pusat 
kebugaran mutakhir, lapangan tenis, breakfast lounge 
& multifunction room. Tidak hanya itu saja, Anak-
anak pun dimanjakan dengan berbagai fasilitas seperti 
taman bermain, ruang bermain, dan kolam anak.  Demi 
kenyamanan dan keamanan penghuninya, Senayan 
City Residence juga dilengkapi dengan BAS (Building 
Automation System), kamera CCTV, yang diawasi 
24 jam oleh petugas keamanan, layanan concierge, 
kebersihan, TV kabel dan Akses Internet broadband.

Senayan City Residence
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 Indonesia

Property Services

Telephone: 021 7278 2000

Email: leasing@senayancity.com

Tipe A : 207sqm 3 bedroom, 2 bathroom
Tipe B : 235sqm 2 bedroom, 2 bathroom
Tipe C : 243sqm 3 bedroom, 2 bathroom
free service charge for short leaseLi
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in-bound

Summer's
Major Players

Presentasi tren mode musim panas yang penuh warna mencolok dan siluet klasik 
yang dikemas lebih modern.

crayon palette
Komposisi warna vibran memberikan 

pernyataan tersendiri tanpa perlu 
mengenakan banyak ragam aksesori.

trenchdressing
Trenchcoat klasik kini memiliki padu padan 

yang lebih stylish dengan aksen waistbelt 
yang menegaskan garis pinggang. 
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pencil sKirt
Bosan dengan desain yang formal? Rok pensil untuk musim panas hadir 

lebih playful dalam motif dan detail yang lebih berciri khas agar look tidak 
terlihat monoton.

slip dress
Padukan dengan anting chandelier, tas tangan anggun, 
dan heels untuk tampilan pesta yang sederhana namun 

sophisticated.

bare it all
We dare you to show 

some skin by wearing 
see-through dresses 

in soft hues like lilac, 
white and baby blue.

Bottega Veneta Balenciaga Gucci
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Bottega 
Veneta

Alexander 
Wang

Oscar De 
La Renta
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in-bound

blacK
All-black combo is having a major 
moment on the runway. Kenakan 

dengan busana berwarna putih untuk 
tampilan maskulin yang timeless.

high rise
Tak hanya untuk wanita, celana dengan pinggang 

berpotongan tinggi juga kerap populer di kalangan pria. 
Sempurnakan look dengan sweater, kemeja, dan suit.

Ann Demeulemeester

Daks Cédric Charlier Martine Rose

Balmain
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shorts
 Celana pendek yang senada dengan outerwear sedang 'in' untuk 

look yang edgy. Contek juga gaya Saint Laurent yang berani 
memadukan lace shorts dengan balloon skirt.

beach glam
Musim panas kurang 

lengkap jika tidak 
mengaplikasikan 

pattern khas pantai 
pada pakaian seperti 

bunga-bunga dan 
palm tree.

checKs
It's the most versatile trend ever. Motif 

kotak masih menjadi favorit untuk gaya 
di musim panas yang lebih fun.

Monse Saint Laurent Topshop
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in-bound

vertical stripes
Perpaduan motif garis vertikal 
pada atasan dan celana dapat 
memberikan impresi jenjang 

dalam sekejap.

shorts
Celana pendek di 

atas lutut yang 
dikombinasikan 
dengan kemeja, 

jaket, dan 
sweater cocok 

untuk gaya 
musim panas 

yang kasual dan 
nyaman.

Ambush

Haider AckermannTopman

Salvatore Ferragamo

Etudes

Lemaire

JUmpsUits
Look instantly cool 
in this utilitarian 

style with your 
favorite jumpsuits 

and pair it with 
sneakers.
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2018 
Couture 
uPdates
From Armani Privé to 
Schiaparelli, here comes 
mind-blowing designs for this 
year's haute couture season.

Armani Privé

Francesco Scognamiglio

Giambattista Valli

Iris Van Herpen

Elie Saab

Schiaparelli

Ralph & RussoViktor & Rolf
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Musim panas telah tiba dan tidak ada cara yang lebih baik menikmati keindahannya selain 
dengan bersantap bersama di lokasi outdoor nan eksotis. 

Ketika berbicara tentang bersantap, bukankah santapan akan terasa lebih 
nikmat jika dinikmati al fresco (di alam terbuka) dimana suasana dan 
alam sekitar memberi inspirasi? Berikut beberapa spot eksotis yang akan 
membuat al fresco dining Anda menjadi begitu berkesan.

Ruang makan di L’Opera terbentang 
di bawah payung pohon pinus 
dengan pemandangan pelabuhan 
yang cantik. Para tamu dapat 
menikmati santap pagi dan siang di 
sini, tapi pertunjukkan sebenarnya 
dimulai pada saat matahari 
terbenam. Ketika itu meja-meja 
menjadi runway dan entertainer 
bergaya Cirque de Soleil beraksi 
di bawah sorotan cahaya lampu. 
Sungguh sebuah pengalaman 
bersantap yang unik.

Penggabungan sempurna antara 
bersantap dan film bermutu, 
tempat ini sangat disukai oleh 
warga lokal dan wisatawan asing. 
Foreign Cinema adalah tempat yang 
paling dituju  oleh warga kota untuk 
menikmati brunch, sedangkan pada 
waktu senja, pengunjung dapat 
menikmati film-film asing di teras 
outdoor melalui layar proyektor 
besar sambil menyantap berbagai 
hidangan seasonal yang lezat.

Brugge adalah salah satu kota abad 
pertengahan di Eropa yang masih 
terpelihara baik dengan jalan-jalan 
berbentuk labirin yang terbuat dari batu 
besar. Pemandangan arsitektur Brugge 
nan mengagumkan terutama di Markt 
Square yang bersejarah, menawarkan 
lebih dari cukup alasan untuk duduk dan 
bersantap al fresco di hari yang cerah.

MARKT SQUARE, 
BRUGE, BELGIUM

L’OPERA, SAINT 
TROPEZ, FRANCE

FOREIGN CINEMA, 
SAN FRANSISCO, USA
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IN-MOMENTS

The Al Fresco Fever
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Pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, 
restoran ini menawarkan pemandangan pantai yang 
terjal dan perairan teluk Oman yang menakjubkan. 
Hanya melayani santap malam, pengunjung dapat 
menikmati bersantap di bawah kelap-kelip bintang 
ditemani cahaya lilin nan romantis. 

Nikmati pemandangan rooftop yang begitu 
spektakular di kota yang diakui sebagai 
Warisan Dunia oleh UNESCO ini. Adalah 
Luna Rooftop Tapas Bar yang tenang namun 
elegan yang menawarkan tapas internasional, 
berbagai jenis minuman dingin dan koktail, 
plus pemandangan 360 derajat kota San 
Miguel, katedral ikonis La Parroquia serta 
menara loncengnya.

SIX SENSES ON THE EDGE, OMAN 

VICTORIA RESTAURANT, 
DUBROVNIK CROATIA 

Outstanding in the Field telah 
menjadi event paling diburu oleh 
para pencinta al fresco dan makanan 
lezat. Pesta yang selalu berpindah-
pindah ini telah diselenggarakan 
di 11 negara dan 50 negara bagian 
di USA, dengan peserta lebih 
dari 100ribu orang. Mereka yang 
beruntung akan diundang untuk 
bersantap di perkebunan, pantai, 
atau pegunungan dengan koki top 
pemenang penghargaan sebagai 
juru masaknya. Untuk info kunjungi 
outstandinginthefield.com.

Di sebuah vila yang pernah menjadi rumah para 
bangsawan, dengan teras yang diselimuti pohon anggur 
dan pemandangan kota Warisan Dunia UNESCO, kota 
tua Dubrovnik, restoran ini bagaikan mimpi yang jadi 
nyata.  Victoria juga merupakan restoran Peru pertama 
di kawasan Adriatik, yang menggunakan bahan-bahan 
lokal dengan sentuhan etnik untuk menciptakan 
hidangan nan mengesankan seperti setting-nya.

LUNA ROOFTOP TAPAS BAR, SAN 
MIGUEL DE ALLENDE, MEXICO 

OUTSTANDING IN THE 
FIELD, WORLDWIDE
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in-cruise

Larut dalam buaian suasana era keemasan
Islam di pintu gerbang Afrika.

Kerajaan Maroko atau Al Mamlakah al Maghribiyah 
secara geografis terletak di ujung paling barat Afrika dan 
hanya berjarak 10 mil dari benua Eropa. Di edisi Summer 
yang juga bertepatan dengan bulan Ramadhan ini, kami 
ajak Anda untuk mengunjungi negara Islam yang kaya 

akan sejarah ini.

Marocco
The Jewel of Africa

Kota yang sebagian besar 
bangunannya berwarna biru 
langit ini akan membuat 
Anda serasa berada di 
Eropa dan spot foto yang 
tidak boleh dilewatkan jika 
berkunjung ke Maroko.

Kota yang didirikan oleh cicit 
Nabi Muhammad SAW, Moulay 
Idris I ini dikelilingi oleh 
perbukitan dan dipenuhi dengan 
berbagai situs bersejarah, masjid-
masjid yang berusia ratusan 
tahun, makam Moulay Idriss 
I, perkebunan anggur, zaitun, 
dan kurma. Konon jika Anda 
mengunjungi Moulay Idriss lima 
kali, pahala yang didapat sama 
denganberibadah haji ke Mekah.

Sebagai salah satu kasbah 
(kota dalam benteng) 
yang ada di Maroko, Aït-
ben-Haddou yang terdiri 
dari 6 kasbah merupakan 
salah satu Situs Warisan 
Dunia UNESCO. Tempat 
mengagumkan ini merupakan 
lokasi syuting beberapa film 
terkenal Holywood seperti 
Sahara, Gladiator, Kingdom 
of Heaven, dan sebagainya.

ChefChaouen
Moulay IdrIss

aït-ben-haddou
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Moulay Idriss

Chefchaouen

Gang Kecil diChefchaouen Aït-Ben-Haddou
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Volubilis merupakan reruntuhan 
bangunan khas peninggalan 
Kekaisaran Romawi yang bentuknya 
mirip dengan Colosseum dan Roman 
Forum di Roma, Italia. Tempat yang 
didaulat UNESCO sebagai Situs 
Warisan Budaya dunia ini merupakan 
tempat diselenggarakannya Fes 
Festival of Sacred World Music yang 
tahun ini akan diselenggarakan pada 
tanggal 22-30 Juni 2018.

Jika Anda mengunjungi 
Casablanca, kota pelabuhan 
indah yang dipenuhi dengan 
bangunan modern, serta 
kafe-kafe bergaya Prancis 
sempatkanlah untuk mampir 
ke Masjid Hasan II. Selesai 
dibangun pada tahun 1993 
dekorasi masjid ini dibuat 
langsung oleh 10.000 seniman 
dari Maroko dan sekitarnya.

Merzouga, tempat dimana 
Anda bisa mengendarai 
unta di tengah Gurun 
Sahara dan menginap di 
tenda tradisional.

Jemaa el-Fna, sebuah 
alun-alun di tengah kota 
tua di Marrakesh dan pasar 
yang menjual berbagai 
barang mulai dari suvenir, 
pakaian, tato henna, hingga 
pertunjukkan kesenian.

Oukaïmeden, di sini Anda 
bisa menikmati bermain ski 
atau salju (terutama bulan 
Januari-Maret). Di sini 
juga terdapat penyewaan 
perlengkapan ski, kafe, dan 
restoran.

Essaouira, suasana tenang
di sini cocok bagi Anda
yang suka jalan-jalan di tepi
pantai atau berselancar.

•

•

•

•

•

•

•

•

VolubIlIs

MasjId hasan II

Try This
Museum Trip, Sebagai 
sebuah negara yang kaya 
akan sejarah, Maroko 
memiliki banyak 
museum di antaranya 
Museum of Marrakech, 
Tiskiwin Museum, 
Heritage Museum 
Dar Si Said, Yves Saint 
Laurent Museum, dan 
sebagainya.

Fact:
WNI bisa 

memasuki Maroko 

tanpa visa dan 

dapat tinggal 

selama 90 hari.

Masjid Hassan 

II di Casablanca 

merupakan masjid 

terbesar ketiga 

di dunia setelah 

Masjidil Haram di 

Mekkah dan Masjid 

Nabawi di Madinah.

Terdapat nama jalan 

Soekarno, Bandung, 

dan Jakarta di kota 

Rabat, Maroko.
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Volubilis

Reruntuhan Volubilis

Masjid Hasan II

Essaouira

Jemaa el-Fna
Soukarno Rue

Oukaïmeden

Merzouga

Museum YSL
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flower
Made Out Of

Musim panas adalah waktu yang tepat untuk memanjakan diri dengan 
berbagai produk kecantikan berbahan dasar bunga. Aroma yang segar dan 
segala manfaatnya dapat menjaga keremajaan dan kesehatan kulit di cuaca 
yang panas. Berikut beberapa pilihan yang bisa menjadi andalan:

What is summer without floral-based beauty products?

INNISFREE 
Orchid Skin Toner

Infusi Orchid Elixir 
yang kaya antioksidan 
dari bunga 
anggrek Jeju dapat 
menjadikan kulit 
lebih bersinar. Kaya 
akan nutrisi, toner ini 
dapat menghidrasi, 
membantu 
mengurangi 
munculnya kerutan, 
dan mengoreksi warna 
kulit untuk tampilan 
wajah yang sehat.   

KIEHL’S Calendula 

Deep Cleansing 

Foaming Face Wash

Secara efektif 
mengangkat kotoran 
dan minyak berlebih 

pada wajah tanpa 
menyebabkan 

pengelupasan kulit. 
Pembersih ini bebas 

paraben sehingga 
aman bagi yang 
berkulit sensitif.  

THE BODY SHOP 

British Rose Fresh 

Plumping Mask

 

Masker vegan berbentuk 
gel ini diformulasikan 
dengan ekstrak bunga 

mawar, minyak rosehip, 
dan aloe vera untuk 

mewujudkan kulit wajah 
yang lembap, cerah, halus, 

dan muda. 

BATH & BODY 
WORKS Pink Lily 
& Bamboo Cooling 

Aloe Mist

Perpaduan sempurna 
wild lily petal, bamboo 

leaf, pink ginger, fig, 
dan sauna wood ampuh 

menyejukkan kulit di 
bawah terik matahari 

sekaligus melembapkan 
berkat kandungan 
Tahitian Monoi oil.

L’OCCITANE 
Pivoine Flora 
Hand Cream

Dengan tekstur yang 
mudah menyerap 
pada kulit, krim 

ini akan menutrisi 
dan melindungi 

kulit tangan dengan 
keharuman floral 

peony yang lembut.
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Apa sebenarnya cryotherapy 
itu? Treatment yang pertama 
kali dikembangkan di Jepang 
pada tahun 1978 ini pada 
dasarnya menggunakan uap 
dingin yang dihasilkan oleh 
nitrogen cair pada tubuh 
selama kurang lebih dua 
hingga tiga menit. Kulit akan 
bereaksi terhadap suhu dingin 
tersebut, mengirim sinyal 
pada otak, dan menstimulasi 
fungsi tubuh atau area-area 
yang tidak bekerja secara 
optimal.

Perawatan ini sudah kian 
populer di beberapa negara di 
dunia, di antaranya di wilayah 
Asia seperti Hong Kong, 
Malaysia, dan Singapura, serta 
Eropa dan Amerika. Dengan 
manfaat yang sangat baik 

untuk kesehatan, tak heran 
bila cryotherapy digemari 
banyak orang.

Terdapat dua jenis 
terapi cryotherapy, yaitu 
pendinginan tubuh secara 
menyeluruh dan bagian tubuh 
tertentu contohnya wajah. 
Pilihan-pilihan ini dapat 
disesuaikan berdasarkan 
kebutuhan dan kondisi fisik.

Cryotherapy memiliki 
beragam manfaat yang 
baik untuk kesehatan 
tubuh. Terapi ini dapat 
mengurangi peradangan 
dan mempercepat proses 
pemulihan otot akibat lelah 
berolahraga, tak heran jika 
banyak atlet dan selebriti di 
antaranya Kobe Bryant dan 
Jessica Alba menggemari 

terapi ini. Sebuah studi di 
Eropa juga mengklaim bahwa 
terapi ini dapat membantu 
meringankan kondisi-kondisi 
kronis seperti rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis, 
multiple sclerosis, 
autoimmune disorder, 
psoriasis, dan osteoporosis. 
Selain itu, treatment ini dapat 
membantu meningkatkan 
sistem imun, energi, dan 
metabolisme tubuh, serta 
mendukung produksi kolagen 
pada kulit sehingga dapat 
mencegah timbulnya kerutan.

Jika ingin mencoba 
cryotherapy, berkonsultasilah 
pada dokter atau terapis 
terlebih dahulu untuk 
mengetahui penerapan yawng 
sesuai untuk tubuh Anda.

CRYOTHERAPY
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Sebuah invensi dalam dunia kesehatan untuk memulihkan 
kebugaran tubuh.
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Mengusung konsep baru, 
restoran yang menyajikan 
fast food dan rice bowl 
ala rumahan ini sekarang 
memiliki tampilan yang lebih 
family friendly dan santai. 
Selain pengaturan tempat 
duduk, perubahan yang paling 
mencolok di MAM adalah 
cara pemesanan makanan. 
Jika dulu pelanggan yang 
datang memesan ke counter, 
sekarang waiter yang akan 
datang melayani pesanan. 
Tidak hanya itu, menu 
makanan dan minuman yang 
ditawarkan pun bertambah 

Menyajikan masakan yang 
diolah secara homemade 
tanpa bahan pewarna dan 
pengawet, restoran MAM 
kembali hadir dengan 
konsep baru.

MAM

tiga kali lipat dari sebelumnya.
Salah satu konsep 

baru yang ditawarkan 
MAM adalah menu Do-
It-Yourself (DIY), dimana 
pelanggan dapat memilih 
dan menentukan sendiri 
menu makanan yang ingin 
mereka santap. “Untuk menu 
DIY, kita kasih mereka list 
of Ingredients, seperti carb, 
protein, sayuran, topping, dan 
sausnya. Mereka yang pilih 
sendiri inginnya burger atau 
rice bowl, kemudian tinggal 
mix and match sesuai selera,” 
ujar Tana Suwardhono, salah 
satu founder MAM. 

Bagi pengemar burger, 
Anda harus mencoba Melting 
Moment Rib Eye Burger 
yang super lezat. Roti lembut 
yang berisi rib eye slices, 
cheddar cheese, caramelized 
paprika, selada, tomat, dan 
hunny bunny sauce berpadu 
sempurna menciptakan 
rasa yang seimbang dan 
nikmat. Belum puas? Coba 
juga Kale-Y-Fornia Chicken 

MAM
Senayan City LG Floor,

Unit L39-40
Facebook: MAM Jakarta

Instagram: @mamjkt

in-dulge

New 
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MAMof

Kale-Y-Fornia Chicken Wrap

Melting Moment Rib Eye Burger

Rawit Rumble

Pink Lady Rice Bowl

Wrap-nya yang dijamin akan 
memanjakan lidah. Jika 
Anda penggemar nasi, menu 
seperti Pink Lady Rice Bowl 
dan Rawit Rumble yang 
istimewa harus Anda coba.

Paduan bahan-bahan 
terbaik yang diolah secara 
homemade dari tangan 
terampil para moms 
membuat bersantap di MAM 
seperti menyantap masakan 
ibu di rumah. Yummy!



Menikmati perpaduan kuliner 
Australia dengan sajian Oriental 

di Devon, what a great mix!

devon

devon
Senayan City LG Floor, 

Unit L43-43A
Instagram: @devoncafe.jakarta

website: devoncafe.com.au

Menjadi primadona untuk 
menikmati brunch di 
Sydney, untuk pertama 
kalinya Devon membuka 
gerainya di luar negeri 

dan memilih Senayan 
City sebagai tepat 

singgahnya. Sebagai 
sajian utamanya, Devon 

menghadirkan menu 
Breakfast with the 

Sakuma's yang berisikan 
daging salmon segar dan 
dimarinasi dengan pasta 
tauco, kroket belut, Salad, 
dan telur 3/4 matang. 
Daging salmon segar 
dimarinasi dengan pasta 
tauco lalu dibakar dengan 
api sedang. 

Breakfast with the 
Sakuma’s dapat dinikmati 
dengan Surry Hills Ice 
Tea yang menyegarkan 
dan memanjakan lidah. 
Minuman  berbahan dasar 
teh ini menghasilkan warna 
ungu yang berasal dari wild 
berry, dan rasa asam-manis 
yang dihasilkan oleh 
buah jeruk. Anda 
juga dapat 
mencicipi 
Ogre Happy 
Meal dan 
Truffle 
Bakmi yang 
juga menjadi 
pilihan bagi para 
pengunjung untuk 
menikmati brunch. Untuk  
dessert/penutup, Anda 
wajib mencoba Lost in 
Zen dan Watermelon Green 
Apple Mint. Menikmati 
hidangan di Devon juga 
diiringi dengan interiornya 
yang sangat natural dengan 
adanya tanaman serta 
pencahayaan yang cukup 
terang di dalam restoran. 

AustrAliAn 
Cuisine
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Truffle Bakmi

Breakfast with 
the Sakuma's

Surry Hills 
Ice Tea

Nuansa Australia juga 
didukung oleh ornamen 
khas Aborigin yang terletak 
di bagian plafond. 

Lost in Zen
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The clothes are not the only element that you need to get your look right. Bags and shoes also 
need to be on-point this season!

Photographed by Eddy Sofyan
Styled by Bung Bung Mangaraja

Nothing 
DARING

if not



A fun fair.
Bag as top: Cotton On
Coat: Massimo Dutti 
Bag: Bottega Veneta

 
Opposite Page:

How you wear it that counts.
Bag: Burberry
Pants: Massimo Dutti

 49 
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Daring red.
Coat: Massimo Dutti
High-heels: Saint Laurent
Bag: Balenciaga
 
Opposite Page:

I see you through color.
Coat: Burberry
Purse: Balenciaga

in-FORM



Models by Liga – Merry Models
Retoucher by Andy Hendrawanto
Makeup & Hair by Silvya Winny
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AdidAs, 
Original is Never Finished

Sebagai bentuk perayaan kreativitas dan orisinalitas. Adidas Indonesia menggandeng sejumlah ahli 
streetwear menghadirkan instalasi art yang Instagramable.
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Adidas menghadirkan elemen-
elemen dari film Original is Never 
Finished 2018 dalam instalasi 
art yang bertajuk sama. Dalam 
acara yang diselenggarakan di 
Main Atrium, Senayan City 
pada tanggal 1 – 4 Maret 2018 
lalu tersebut, pengunjung bisa 
berfoto di berbagai instalasi 
art yang rancangannya mirip 
taman bermain dan tampilannya 
Instagramable. 

Ragam instalasi art yang 
ditampilkan tersaji dalam tiga 
ruangan yang mengombinasikan 
personality dari model sepatu 
Adidas seperti Adicolor, Prophere, 
dan EQT. Selain instalasi art, 
pengunjung juga dapat mengikuti 
beragam acara lain seperti mural, 
diskusi panel streetwear, hingga 
fashion show dari koleksi Adidas 
Originals. 
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Mengusung tema Back To the Roots 
dan didukung oleh Bank Central 
Asia Tbk (BCA), Jakarta Sneakers 
Day 2018 (JSD) kembali digelar 
dari tanggal 1 – 3 Maret 2018 lalu di 
lantai 8 The Hall, Senayan City. 
Selain exhibition, acara yang 
diikuti oleh 41 tenant dan 5 ritel 
ini juga menggelar Sneaker Custom 
Community, Photo Competition, 
talkshow, legit check, community 
gathering, mini bazaar, garage sale, 
music performance dan sebagainya.
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JAkArtA 
sNeAkers dAy 2018

AsiAN GAmes 2018

Jakarta Sneakers Day kembali hadir untuk kali kedua 
dengan menghadirkan berbagai sepatu sneaker 
langka dan unik di dunia.

Libatkan Perusahaan lokal, UMKM, dan 
internasional, Indonesia Atsian Games 2018 
Organizing Committee (INASGOC) luncurkan 
merchandise Asian Games.

Pada  Jumat, 23 Maret 2018 
lalu, INASGOC meluncurkan 
sejumlah merchandise 
bertemakan Asian Games 
2018 di mal Senayan City, 
Jakarta Pusat. Merchandise 
tersebut terdiri dari 200-
an kategori, antara lain 
apparel, tas, pernak-pernik 
suvenir, home goods, hingga 

prangko dan koin khusus 
Asian Games. Selain di pop 
up store (mal, airport, stasiun 
KA), merchandise yang dijual 
bervariasi mulai dari Rp3500 
hingga Rp5 juta tersebut 
juga bisa didapatkan di 
berbagai pusat perbelanjaan, 
minimarket, dan secara online 
di website Asian Games.

Peluncuran merchandise 
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Pada  8-11 Maret di Main Atrium 
Senayan City, para pengunjung 
diundang untuk merasakan 
betapa menyenangkannya 
berlibur ke Australia. Sejumlah 
partner  favorit di antaranya Avia 
Tour, Dwidaya Tour, Smailing 
Tour,   Garuda Indonesia, Qantas, 
Virgin Australia, dan Singapore 
Airlines dapat membantu 
memberi pengalaman liburan 
yang istimewa.

Sebagai bintang tamu, 
Daniel Mananta juga hadir untuk 
berbagi tip dan informasi  pada 
pengunjung seputar tempat dan 
aktivitas menarik di Australia.

BCA AustrAliA 
trAVel FAir 2018
BCA kembali hadir mempersembahkan penawaran terbaik untuk berlibur ke negeri Kanguru.

Bertempat di  The Hall, 
Senayan City, Endeavor 
Indonesia kembali 
menyelenggarakan acara 
tahunan Scale-Up Asia 2018 
yang mengangkat tema “50 
Shades of Scale-Up”. 

Acara yang berlangsung 
pada tanggal 28 Maret 
2018 lalu, menghadirkan 
pembicara para 
entrepreneur yang telah 
meningkatkan skala 
bisnisnya dan berdampak 
besar, di subsektornya 
masing-masing, terutama 
di sektor ekonomi kreatif. 

Datang dari latar 
belakang dan bidang usaha 
berbeda, para founder 
yang di antaranya Achmad 
Zaky dan M Fajrin Rasyid 
– pendiri Bukalapak; 
Stefanie Kurniadi dari 
CRP Group (Warunk 
Upnormal, Nasi Goreng 
Mafia); Carline Darjanto – 

pendiri dan CEO Cotton Ink, dan 
masih banyak lagi berbagi kisah 
inspiratif yang diharapkan dapat 
memperkaya peserta acara dan 
bisa menerapkan ilmu yang didapat 
pada usahanya sendiri.

sCAle-uP 
AsiA 2018
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JAkArtA X BeAuty 2018
Female Daily Network kembali dengan beragam kejutan istimewa untuk para beauty enthusiast.
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Bertempat di Senayan City, 
ribuan pencinta makeup 
dan skincare berkumpul 
untuk mendapat beragam 
varian produk terbaru dan 
serangkaian workshop yang 
digelar mulai 27 hingga 29 
April 2018 lalu. Tema yang 
diangkat pada tahun ini 
adalah ‘Your Beauty Rules’ 
sebagai bentuk kampanye bagi 
para wanita untuk percaya 
diri akan kecantikan masing-
masing.  

Yang tidak kalah ditunggu 
oleh para pengunjung adalah 
kehadiran beauty influencer 

cantik asal Korea, Liah 
Yoo yang khusus datang ke 
acara ini untuk berbagi tip 
seputar dunia kecantikan. 
Ia berbagi informasi seputar 
perkembangan tren khususnya 
K-beauty yang merebak ke 
penjuru dunia dan bagaimana 
era digital ikut memberi 
pengaruh pada industri 
kecantikan.

Berbagai booth produk 
beauty ternama yang hadir di 
antaranya Estee Lauder, Nivea, 
Lakme, Make Over, Benefit, 
Maybelline, Garnier, L'Oreal, dan 
Pond’s. Jakarta x Beauty 2018 
juga menyelenggarakan master 
class untuk bridal makeup 
di The Hall lantai 8 Senayan 
City untuk para pemula yang 
dipandu oleh para expert seperti 

Bubah Alfian, Reza Azru, Adi 
Adrian, dan Dhirman Putra.
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TAURUS
20 April - 20 Mei

Bangkitkan 
sisi feminin 

dengan aroma 
jasmine sambac, 

blackcurrant, 
tahitensis white 

vanilla, dan 
sandalwood.

GEMINI
21 Mei - 20 Juni

Such a chic and 
modern scent, dengan 

paduan sun-dried 
jasmine, white amber, 

dan white musk.

LEO
23 Juli - 22 Agustus

Sensasi wangi tuberose, 
jasmine, Chinese honey 

suckle, dan spicy floral yang 
menggoda.

Amo Ferragamo

CANCER
21 Juni - 22 Juli

Semangat musim 
panas yang 

tercermin dalam 
wewangian peony, 

white rose, dan 
lavender bercampur 

citrus scent. 

VIRGO
23 Agustus - 22 September

Sebarkan aroma eksotis dari ramuan 
sweet pear, rose, sandalwood, 
ambergris, dan cashmeran.

LIBRA
23 September - 22 Oktober

Sebuah 
interpretasi 

yang sempurna 
terhadap wanita 
modern berkat 

aroma white 
lavender dan 

musk.
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Calvin Klein 
Obessed For Women
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Lift up your mood with these fresh scents 
straight from flowers. 

Blooming  
days
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PIECES
19 Februari - 20 Maret

Wewangian segar 
dan lembut berkat 

campuran air bunga 
cherry blossom dari 
Luberon, Prancis 

Selatan dan ekstrak 
cherry. 

CAPRICORN
22 Desember -  19 Januari

Indahnya negeri Sakura 
yang terdefinisi lewat aroma 

black cherry, cedar wood, dan 
cherry blossom.

AQUARIUS
20 Januari - 18 Februari

Rasakan hangatnya musim panas dengan 
infusi Indian jasmine blossom, violet leaf, dan 

sandalwood.

SCORPIO
22 Oktober - 21 November

Hadirkan aura sensual dengan 
aroma sun-drenched jasmine, 

peach nectar, candied rose, 
amber, dan patchouli.

SAGITARIUS
22 November - 21 Desember

Embrace your natural 
elegance and pure grace 

with this concoction of white 
flowers, woody and musky 

undertones.

Coach Floral

The Body Shop Indian Night Jasmine

M
y 

B
ur

be
rr

y 
B

la
ck

 P
ar

fu
m

 S
ilv

er
 E

di
tio

n

O
sc

ar
 D

e 
La

 R
en

ta
 B

el
la

 B
la

nc
a

Sh
is

ei
do

 E
ve

r 
B

lo
om

 S
ak

ur
a 

Ar
t E

di
tio

n

L'
O

cc
it

an
e 

C
he

rr
y 

B
lo

ss
om

 E
au

 F
ra

ic
he

 E
dt ARIES

21 Maret - 19 April

Terinspirasi oleh 
signature leather 
tea rose-nya yang 
berpadu dengan 
citrus, wood, dan 

patchouli, parfum 
ini cocok bagi Anda 
yang feminin dan 

aktif.
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2. Manfaatkan kertas
Untuk menjaga bentuknya 
agar tetap sempurna, 
gunakan kertas untuk 
menyumpal sudut-sudut 
tas dan ujung sepatu. 
Cara ini dapat membantu 
mencegah kekusutan.

3. Simpan dalam dust bag
Untuk melindungi tas dan 
sepatu dari perubahan 
warna, paparan sinar 
matahari, udara lembab, 
dan debu. 

1. Gunakan pembersih dan 
conditioner berkualitas baik
Jangan sia-siakan sepatu 
dan tas favorit Anda dengan 
perawatan yang buruk. 
Berinvestasilah pada produk 
berkualitas, dan sesuaikan 
dengan jenis materialnya. 
Gunakan juga weather 
protectant spray beberapa 
kali dalam setahun untuk 
perlindungan ekstra.

Where To go?

Fresh reForm
Menjadi penyedia jasa perawatan terbaik untuk produk fashion premium, 
Fresh Reform dapat memberi pelayanan dalam hal cleaning, daily 
maintenance, color restoration and re-shape, color change, unique patent 
color restoration, reparasi, parts re-fit, dan lain-lain. Kualitas sepatu, 
aksesori, atau tas Anda akan tetap terjaga dengan menggunakan teknologi 
terbaru dan produk pencuci bermutu tinggi.

LanTai 6 di senayan CiTy

4. Jangan lewatkan proteksi 
untuk embellishment
Bungkus secara hati-hati 
beragam detail seperti kristal, 
hiasan yang menjuntai, dan 
gantungan kunci dengan 
tisu lembut agar tidak terjadi 
kerusakan.

5. Overfilled bags are 
a big no
Jika Anda terlalu banyak 
membawa barang, maka 
dapat berisiko menyebabkan 
tas melar (khususnya yang 
bermaterial kulit) dan dapat 
mengubah bentuk.

Let’s keep them fabulous 
with these steps!

how to 
take care of

YOUR 
SHOES 
& BAGS
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S E N AYAN  C I T Y

S H O P P I N G  D I R E C T O R Y
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{Lower Ground FLoor - LG}
  
Supermarket
 
ThE Food hall l-100
 
reStaurant, CaféS & paStiSSerieS 

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
kinG manGo Thai l-07a
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
nam nam l-10a
pEnanG biSTro l-76, 77
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
 

in-DEX

tHe COffee Bean 
& tea Leaf

lower Ground Floor
l- 05

NEW TENANTS
abc cookinG STudio l-100E
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enCHanting Beauty
 

Beauty 
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

 
inSpiring Living
 
Services 
bank mandiri l-07b
dua SiSi monEy chanGEr l-12b
SmailinG Tour l-12c
STop 'n' Go l-12a
 
atmS
 
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 bank bJb lG aTm-11
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
 
energizing HeaLtH 
 
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

BatH & BOdy WOrkS/WHite Barn
lower Ground Floor

l-01,02
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ThE pEoplE caFé l-06c3
warunG koFFiE baTavia l-45
 
feStive entertainment 
 
domain b2
q billiard l-47

{Ground FLoor - GF}
 
dazzLing faSHiOn
 
Fashion 
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
 

SHOeS, Bag & aCCeSSOrieS
 
boTTEGa vEnETa G-01, 09, 87
Furla G-21
maSari G-81
pandora G-105
Tod'S G-17, 19
Tumi G-76, 80
 
OpuLent JeWeLry
 
Jewelry, Watches & Opticals 
inTimE  G-83
rado - SwiTzErland G-56
TaG hEuEr G-53
 
inSpire Living
 
Luxury Decorative 
EliTE Graha cipTa G-58, 62
 

maSari
Ground Floor

G-81
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in-DEX

gOurmet deLigHtS
 
Restaurant & Café 
kiTchEnETTE G-46, 46a
porTico panin TowEr GF

{First FLoor - 1st}

dazzLing faSHiOn
 
Fashion 
bErShka 1-10, 12, 16
doroThy pErkinS 1-28a
FaShionlink x #blckvnuE 1-50, 52, 58
la SEnza 1-22
lacoSTE 1-29, 31, 45
markS & SpEncEr 1-88, 90
STradivariuS 1-08
TopShop -Topman 1-32, 36, 36a
zara 1-42, 46, 48
 
SHOeS, Bag & aCCeSSOrieS
 
linEa 1-38
 

OpuLent JeWeLry
  
Jewelry, Watches & Opticals 
GuESS waTchES iSland uniT 3
opTik mElawai 1-62, 66
rEd army  1-18
SwaTch 1-72
waTch zonE  1-68

{second FLoor - 2nd}

dazzLing faSHiOn
 
Fashion 
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
zara 2-60, 62
 
SHOeS, Bag & aCCeSSOrieS
 
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

NEW TENANTS

SEphora             1-21, 27, 51, 59, 61, 65

iWan tirta private COLLeCtiOn
Second Floor

2-61
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OpuLent JeWeLry
 
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
 
inSpiring Living
 
zara homE 2-66,68,70

{third FLoor - 3rd}

dazzLing faSHiOn
 
Fashion 
coTTon on 3-92,96
lEvi'S 3-78, 79
 
SHOeS, Bag & aCCeSSOrieS
 
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
 
OpuLent JeWeLry 
 
Jewelry, Watches & Opticals 
bridGES EyEwEar 3-80
TimE concEpT  3-39
waTch STudio 3-10
david & co 3-12a
 

NEW TENANTS

uniqlo 3-00

aLdO
Second Floor

2-69
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in-DEX

energizing HeaLtH
 
Sport 
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
 
BOOkS, gift & HOBBieS
 
han'S FramE & GallEry 3-47
 
gOurmet deLigHtS
 
Restaurants, Cafés & Pastisseries 
chaTimE 3-132
minG by TunG lok 3-08, 08a

{Fourth FLoor - 4th}
    
kidS Heaven
 
Children & Mother 
chicco 4-57, 4-59, 4-67
cool kidS 4-72
GinGEr Snap 4-93
kiddy cuTS 4-76
kidz STaTion 4-02,06
moThErcarE & Elc 4-60
TEddy houSE  4-111
wilio 4-66
 
dazzLing faSHiOn
 
Fashion 
hoSanna TExTilE  4-50
laxmi 4-52
TorEnda 4-26
 
digitaL LifeStyLe
 
Electronics 
applE - ibox 4-29, 99
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

fOOtgear
3rd Floor

3-69
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enCHanting Beauty
 
Beauty 
Erha apoThEcary 4-28, 30, 36
hEadquarTErS 4-42
irwan TEam 4-38, 4-38a
naTaSha Skin carE 4-48
d'Glam  4-46
 
OpuLent JeWeLry
 
Jewelry, Watches & Opticals 
ThE waTch co 4-40
 
inSpiring Living
 
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

 
aCCeSSOrieS
 
d'pariS 4-113
 
gOurmet deLigHtS
 
Restaurant 
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}
 
gOurmet deLigHtS
 
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

 

urBan repuBLiC
Fourth Floor
4-43,47,49

NEW TENANTS

SuShi hiro 5-29
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in-DEX

NEW TENANTS

bank vicToria 6-11

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
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
 
feStive entertainment
 
SEnayan ciTy xxi 5-43

{sixth FLoor - 6th}
 
enCHanting Beauty

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
 
kidS Heaven
 
Children & Mother 
lollipop'S playland and caFé 6-02
 
ServiCeS
 
bca 6-09a
bank cimb niaGa  6-04
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
 
inSpiring Living
 
GlaSShouSE FloriST 6-15

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

gLaSSHOuSe fLOriSt
Sixth Floor

6-15

BCa
Sixth Floor

6-09a






