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in-chief

Festive Season All The Way! Momen akhir tahun telah tiba. Senayan City 

telah menyiapkan berbagai info dan topik menarik yang dapat dinikmati 

dalam INFINITE edisi Winter 2018 ini. Sajian artikel mengenai gaya hidup 

hingga berita tren fashion yang layak diketahui para penikmat fashion.

Kami juga bangga menampilkan Eva Celia sebagai cover edisi ini. Sebagai 

seorang tokoh wanita muda berprestasi dalam dunia musik Indonesia, Eva 

memiliki visi dan misi yang didasari semangat kekinian para generasi muda. 

Simak kisahnya dalam wawancara cover story kali ini. 

Sementara itu, cek tulisan mengenai serunya mengarungi destinasi libur 

bersalju di Quebec, Kanada dan tujuan wisata belanja fashion di seluruh 

dunia yang wajib Anda ketahui. Serta jangan lewatkan berbagai tulisan 

mengenai tren fashion untuk pria dan wanita, aneka inspirasi Winter Street 

Style hingga rekomendasi palet warna makeup 2018 untuk menjadi referensi 

Anda. Nikmati keseruan berbelanja di Senayan City dan dapatkan informasi 

terbaru melalui Senayan City Mobile Apps yang dapat diunduh melalui 

smartphone anda. 

Have a perfect joy of Christmas and New Year celebration in Senayan City!

Photography: Insan Obi 

Stylist: Firisa Ardianti

Retoucher: Kiky Septika Anjani

Wardrobe: Atasan - Tibi (JADE), Celana - milik pribadi

Makeup & Hair: Nova Novita 

Location: Elitegraha Cipta, Senayan City
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in-scheme

INTERNATIONAL 
EVENTS

Christmas Wonderland 

Singapore

30 November 2018
Singapore

World Youth Day

22 January 2019
Panama

Sundance Film Festival

24 January 2019
Utah

DeCember

Sundance Film Festival

januarY

FebruarY

Super bowl

3 February 2019
Atlanta

berlin Film Festival

7 February 2019
Berlin

61st annual Grammy 

awards

10 February 2019
Los Angeles

bowl-a-rama bondi

16 February 2019
Sydney

The Lantern Festival 

in Taiwan

19 February 2019
Republic of China

berlin Film Festival

Grammy awardsThe Lantern Festival in Taiwan





Brand yang berada di bawah 
naungan Inditex ini, kini 
membuka gerainya di Senayan 
City, Lantai 1. Massimo Dutti 
menyajikan konsep baru pada 
gerainya di Senayan City. Selain 
konsep barunya, jejeran produk 
fesyen seperti kaos, polo, blazer, 
dress hingga berbagai pilihan 
tas serta aksesori ter-display 
dengan baik bagi determinasi 
berbelanja Anda. Massimo 
Dutti juga memiliki koleksi 
produk fesyen untuk anak-
anak dengan label Massimo 
Dutti Boys & Girls sebagai 
pilihan tambahan Anda dalam 
berbelanja.

MASSIMO DUttI

Perusahaan ritel global 
kenamaan Jepang ini membuka 
gerainya pada 12 Oktober 2018 
lalu di Senayan City, lantai 
3. D i UNIQLO, Anda dapat 
menemukan berbagai produk 
dengan desain yang sederhana 
namun dipadukan dengan detail 
yang sangat modern. UNIQLO 
juga menyediakan koleksi dengan 
bahan-bahan terbaik melalui 

produknya antara 
lain outer, busana 
kasual, gaun, kemeja, 
polo, rajutan, jeans, 
celana panjang, 
hingga pakaian tidur. 
Selain itu UNIQLO 
juga menyediakan 
beberapa aksesori 
seperti tas, kaca 
mata, topi, dasi, 
hingga            payung.

UnIqlO

Senayan City, 1st Floor,
Unit Unit 1-50, 52, 58, 62, 66
Instagram: @massimodutti

Facebook: Massimo Dutti Official

Senayan City, 3rd Floor,
Unit 3-00

Instagram: @uniqloindonesia
Facebook: Uniqlo Indonesia
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Bagi Anda pecinta produk skincare 
dan kosmetik asal negeri Korea 
Selatan, kini Laneige resmi membuka 
gerai ke-2 nya di Senayan City. 
Beberapa produk terkenalnya seperti 
Lip Sleeping Mask, Water Sleeping 
Mask, Two Tone Matte Lip Bar hingga 
Layering Cover Cushion dapat Anda 
dapatkan di sini. 

Bertempat di Ground Floor, Senayan City, Chanel 
membuka butik yang khusus didedikasikan untuk 
fragrance dan kecantikan, mulai dari makeup 
hingga skincare. Dengan area seluas 141 m2, Chanel 
Fragrance & Beauty Boutique menjadi yang terluas 
di Indonesia. Memasuki butik yang didesain begitu 
nyaman dan modern, Chanel 
Beaute akan memanjakan para 
beauty enthusiast dengan produk- p r o d u k 
terbaru dan limited edition, serta memberikan 
beauty advice oleh beauty advisor.  

lAnEIGE

CHAnEl frAGrAnCE & BEAUty BOUtIqUE

Senayan City,  1st  Floor,
Unit 1-19, 1-91

Instagram: @Laneigeid
Website: www.laneige.com

Senayan City,  Ground Floor,
Unit 49-51

Instagram: @chanel.beauty
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in-Journal

LOVE by Michael Buble

Album terbaru dari 
Michael Buble sekaligus 
menjadi album terakhirnya.  
Keputusan ini ia ambil 
karena berkaitan dengan 
putranya yang sejak 2016 
lalu didiagnosa menderita 
kanker hati. 

“BiLLiOn DOLLar 
WhaLE: ThE Man 
WhO FOOLED 
WaLL STrEET 
hOLLyWOOD anD 
ThE WOrLD”

Penulis: Tom Wright 
and Bradley Hope
Penerbit: Weekly

Buku ini ditulis oleh 
dua jurnalis The 
Wall Street Journal 
yaitu Tom Wright and 
Bradley Hope yang 
menceritakan lebih 
rincih tentang skandal 
1MDB (1 Malaysia 
Development Berhad).

MOViES

aLBUMS

BOOkS

ThE SUBTLE arT OF 
nOT GiVinG a F*ck

Penulis: Mark Manson
Penerbit: HarperOne

Buku ini menceritakan 
tentang seni untuk tidak 
terlalu memperdulikan 
apa yang orang lain 
pikirkan dan harapkan 
tentang Anda. Hidup 
hanya sekali, maka jalani 
sesuai dengan apa yang 
membuat Anda bahagia.

Square Up by BLackPink

Blackpink menunjukkan 
eksistensinya tak hanya di Korea 
dan Asia tetapi juga di seluruh 
dunia. Terbukti album Square 
Up menjadi 1st Worldwide 
trending di 30 negara termasuk 
Indonesia pada  iTunes setelah 
5 jam waktu peluncuran album 
mereka.

caPTain MarVEL

Produksi: Marvel Studios
Sutradara: Anna Boden & 
Ryan Fleck
Pemain: Brie Larson, Samuel 
L Jackson, Ben Mendelsohn, 
Djimon Hounsou, lee Pace,
Lashana Lynch, Gemma 
Chan, dan Jude Law.

Sinopsis: 
Captain Marvel adalah 
seorang mantan pilot 
bernama Carol Danvers 
yang memiliki kekuatan 
super pasca mengalami 
sebuah kecelakaan ketika 
ia bergabung dalam sebuah 
misi tim luar angkasa 
bernama Starforce.

X-MEn: ThE Dark 
PhOEniX
Produksi: Marvel 
Entertainment
Sutradara: Simon Kinberg
Pemain:Sophie Turner, Tye 
Sheridan, Jennifer Lawrence, 
Jessica Chastain, Michael 
Fassbender, Olivia Munn, 
James McAvoy

Sinopsis:
X-Men menghadapi musuh 
mereka yang paling tangguh 
dan kuat. Salah satu dari 
mereka adalah Jean Grey. 
Selama misi penyelamatan 
di ruang angkasa, Jean 
hampir terbunuh ketika dia 
terkena kekuatan kosmik yang 
misterius. Begitu dia kembali 
ke rumah, kekuatan itu tidak 
hanya membuatnya jauh lebih 
kuat tetapi juga jauh lebih tidak 
bisa dikendalikan.

Koleksi buku dapat ditemukan di Gunung Agung Lantai 4, Unit 4-56
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Written by Firisa Ardianti
Photographed by Insan Obi
Styled by Veronica Arviana

The Way She Rocks The World

v
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in-STORY

DI usIA 26 tAhun, ApA 
yAng membuAtmu bAnggA 
terhADAp DIrI senDIrI?

I’m so proud of my strengths and 
how I handle things. I guess I didn’t 
give enough credit for myself for 
that. Aku sangat bangga pada 
kemampuanku dan hal-hal yang 
bisa aku lakukan sendiri.

ApA prOject terbAru 
kAmu sAAt InI?

Aku saat ini sedang dalam 
proses pengerjaan album baru. 
Sebelumnya sempat hiatus 
beberapa lama, bahkan tidak 
perform juga. Lalu akhirnya 
aku mulai menulis lagu lagi dan 
memutuskan untuk bikin album 
baru. Jadi saat ini, itulah yang 
menjadi fokus aku.

" Once you 
have a cause 
on why you 

wanna do it, 
it becomes so 
easy to follow 
through it."
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sAAt menulIs lAgu, hAl ApA yAng 
bIAsAnyA pAlIng mengInspIrAsI 
kAmu?

Banyak sekali. Buat aku inspirasi itu bisa datang 
kapan saja dan dari mana saja, untungnya 
saat ini kita hidup di era digital dimana dapat 
dengan mudah untuk menambah referensi dan 
menyimpan inspirasi saat itu juga. Aku tidak 
mau untuk terlalu berusaha keras menunggu 
inspirasi datang, karena nanti justru tidak 
akan datang. Sometimes that magical moment 
doesn’t always happen. Yang penting bagaimana 
caranya sebagai musisi untuk tetap konsisten dan 
melakukan yang terbaik.

ApA pengAlAmAn on stage pAlIng 
memorable?

Sebenarnya setiap momen on stage di berbagai 
acara selalu punya ceritanya masing-masing, 
baik itu dari vibe dan respon crowd-nya. Tapi 
mungkin menurutku pengalaman yang paling 
seru adalah waktu aku tampil di Java Jazz 
Festival 2017, karena itu pertama kalinya aku 
membawakan lagu-laguku sendiri. That was a 
really special time for me as a singer/songwriter.

sArAn ApA yAng bIsA kAmu berIkAn 
untuk AnAk muDA yAng IngIn terjun 
ke DunIA musIk?

Jangan mencoba untuk terlalu mengikuti tren 
kalau memang sudah memiliki jenis musik 
dan karakter yang disuka. Stay true to yourself. 
Saran itu juga yang paling aku ingat dari Ayah, 
untuk selalu jujur dalam berkarya. Sometimes I 
do wanna please the listeners, namun aku tidak 
akan meninggalkan idealismeku.

untuk fashion style, sepertI ApA 
gAyA persOnAl kAmu?

I can say it’s lazy chic. Aku suka celana wide-
leg dan highwaisted yang dipadukan dengan 
sweater dan sneakers. I was super into fashion, 
namun sekarang tidak mau mengikuti semua 
tren yang membuat boros dan konsumtif. Hanya 
bagaimana aku bisa kreatif dengan fashion item 
yang sudah aku punya. 

ApA rAmbut penDek AkAn selAlu 
menjADI signature look kAmu?

Mungkin bisa dibilang begitu, karena aku cukup 
malas untuk memiliki rambut panjang. For me, 
short hair is so much easier to style, lebih cepat 
dan ringkas penataannya.

how to stay fit and healthy A lA eVA 
celIA?

Pemilihan makanan sangatlah penting – I think 
a lot of people miss that. Find the exercise that 
suits you the most. Aku saat ini sedang suka 
weightlifting, olahraga ini membuatku merasa 
bugar dan energetic.

lAlu bAgAImAnA menjADI VegAn 
DApAt mengubAh hIDupmu? 

Efeknya benar-benar terasa untukku. Aku sudah 
setahun menjadi vegan dan membuatku merasa 
lebih bertenaga dan tidak gampang sakit. 
Mentally, my conscience feel better cause I don’t 
eat animals. Hal itu juga berpengaruh pada 
berbagai aspek dan keputusan dalam hidup, 
karena aku jadi lebih peka dalam memutuskan 
sesuatu. Aku pun menjadi tidak terlalu moody 
seperti dulu. Sebenarnya tidak sulit menjadi 
vegan – once you have a cause on why you wanna 
do it, it becomes so easy to follow through it. Aku 
juga berusaha menerapkan hidup yang lebih eco-
friendly dengan melakukan shorter shower dan 
mengurangi pemakaian plastik. 
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Aku suka sekali makan di 

Pippo dan Abura Soba, lalu 

window shopping di berbagai 

fashion tenant favoritku di 

sana. Semoga Senayan City 

makin ramai dan banyak 

resto lezat khususnya yang 

vegan-friendly.

 Senayan City:  &Eva Celia
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Retoucher by Veby citra
Makeup & Hair by rommy Andreas 

(@theateam_mgt)  & rara bee
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#2

Zara Skirt

Bershka 
Blazer

Bottega Veneta Bag

Jil Sander (Jade 
Boutique) Blouse

Gucci Sneakers

Theory (Jade 
Boutique) Pants

Salvatore 
Ferragamo Boots

Topshop 
Blouse

Gucci Crystal 
Double G Earrings

#1

Saint Laurent  
Monogram Bag 

Rosie Huntington-Whiteley

Commit to these hot items that 
can do no wrong.

Things We
Love
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Taylor Swiftt

Zara Sweater

Saint Laurent 
Heels

Pull & Bear 
Faux Leather Skirt

Gucci Sunglasses

Burberry 
Trench Coat

Bershka 
Faux Vinyl Cap

Lacoste 
Sweater

Balenciaga 
sneakers

#4

Topshop 
Adidas backpack

#3

Blake Lively
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in-bound

Edgy Crystals
Aplikasi kristal kini lebih 
ditonjolkan melalui gaya 
yang lebih berani, seperti 

‘Sorry Error’ hair clip 
ala Ashley Williams dan 

crystal strap pada sneakers 
rancangan Gucci.

PrEtty 
Plaid

Motif kotak-
kotak dituangkan 

ke dalam gaya 
busana yang lebih 

feminin seperti 
puffy sleeves, 

ruffles shirt, dan 
tentu saja classic 
pieces yaitu cape, 
shawl, coat, dan 

beret.

Party PEoPlE
It’s time to get your 
groove on! Elevasi 
dress pesta dengan 

detail fringe, ruffles, 
bold color, dan 

permainan motif 
untuk look yang 

lebih glamorous dan 
fashionable.

Saint LaurentBalmain

Ashley Williams

Gucci

Simone 
Rocha

Sonia Rykiel Emilia Wckstead Isa Arfen

W It’s all about making statements this season.
By Firisa Ardianti

INTER HOTTEST  
 STylES

Spotted:
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Tibi

Balenciaga

BaBy BluEs
Channeling the 

Cinderella vibe by 
wearing this calm, 

beautiful blue color. 
Pemakaian warna biru 
muda pada suit dapat 

menjadi salah satu cara 
tampil stylish dan elegan 

dengan instan.

ExtrEmE layErs
Buatlah sebuah fashion statement pada 

musim dingin ini dengan memberi 
banyak layer pada outfit. Kombinasi 

dari berbagai tekstur, motif, dan warna 
dapat menjadi trik cerdas tampil stylish 

dengan tren layering.

monoChromatiC Brown
Tampil head-to-toe dengan warna hangat 

ini bisa membuat gaya lebih stylish. 
Padukan dengan warna kuning dan merah 

marun sebagai aksen pada tampilan.

slouChy Boots
Melangkah dalam gaya dengan 

slouchy boots berwarna bold seperti 
ungu dan merah. They will up your 

basic outfits in no time.
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Dries Van Noten

Palmer Harding
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in-bound

M
Kurasi mode pria dari 

panggung runway F/W 2018 
yang meneriakkan spirit 

fashion terkini.
By Firisa Ardianti

EN’S 
WINTER 

STAPlES

statEmEnt JumPErs
Jumper yang menjadi key piece di 
musim dingin kini tampil semakin 

atraktif. Permainan motif dan 
warna cerah menjadi poin penting 
yang membawa spirit baru pada 

menswear fashion.

BaCk in Brown
Palet warna earthy seperti cokelat dan beige 

kerap menginvasi runway dunia. Warna 
cokelat yang versatile juga sangat mudah untuk 

memadupadankan gaya.

Acne Studios

Louis Vuitton

Sacai

morE ChECks
It’s one of the trendiest patterns of all time. Motif kotak-kotak semakin 

terlihat playful dalam tampilan gaya head-to-toe, mulai dari topi, 
blouse, coat, celana, kaus kaki, hingga boots.
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BEltEd Coats
Tampil lebih elegan dengan 
siluet klasik yang diciptakan 
oleh belt pada coat. Padukan 
dengan straight trousers dan 
boots atau loafers untuk gaya 

maskulin yang cerdas.

rEBEl yEllow
Maison Margiela 

mengangkat warna kuning 
terang sebagai fashion 

statement untuk koleksi 
F/W 2018 yang jenius. 

Key item: big puffer jacket, 
kemeja, belt, celana, dan 

strappy sandals.
ChinEsE CraftsmanshiP

Keindahan motif khas Tiongkok 
menjadi inspirasi rumah mode 

kenamaan dunia seperti Dries van 
Note, Etro, dan Haider Ackermann, 

yang tertuang lebih manly dalam 
bomber jacket, long coat, dan kemeja.

PinstriPEs
Untuk gaya office look yang lebih elegant 

and classy, motif pinstripe dapat 
dijadikan aksen menarik pada suit. This 

pattern can also elongate your body shape.

Maison Margiela Maison Margiela

Alex Mullins

Haider Ackermann

Dries Van Noten
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in-bound

Burberry menuangkan 
keragaman budaya Inggris dalam 
sebuah presentasi menawan 
sebagai debut awal Riccardo Tisci.
Oleh Firisa Ardianti

Setelah Givenchy 
dan Versace, Riccardo kembali 

memukau panggung mode dunia dengan 
bergabung dalam rumah mode legendaris Inggris, 

Burberry. Untuk koleksi Spring 2019, ia terinspirasi 
oleh budaya dan gaya hidup Inggris yang sangat beragam. 

“It’s like a patchwork or a mix of the British lifestyle,” ujarnya.
Dalam koleksi ini, Riccardo menghidupkan kembali British 

sophistication salah satunya Savile Row tailoring di tengah 
maraknya street style yang mewarnai tren mode dunia. Hal tersebut 
terdefinisi melalui busana wanita seperti eveningwear, signature 
trenchcoat, silk dresses, kemeja, rok pensil, celana berpotongan 
lurus, dan blazer. Head scarf menjadi aksen pada pinggang 

yang membuat tampilan coat menjadi lebih aktraktif dan 
fashionable. Riccardo juga tidak ragu untuk bermain 

dengan embellishment dan motif, dalam busana 
berpalet warna earthy seperti beige, cokelat, abu-

abu, creme, putih, dan hitam serta warna 
bold yaitu merah.  

RINgINg the DIvERSITy

CulTuRES
   of BRITISHB
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Dalam debutnya untuk Burberry 
ini, Riccardo tetap mempertahankan 
signature pattern sembari memberikan 
gaya baru pada logo yang terdapat pada 
sling bag, belt bag, dan clutch. Keseluruhan 
tampilan semakin elegan dan chic dengan 
ankle strap heels dan boots.

Koleksi menswear pun begitu elegan 
dengan potongan klasik dalam padu 

padan suit, yang juga diberi sentuhan edgy 
oleh ikat pinggang yang terinspirasi oleh 
padlock dan rantai payung yang membuat 
keseluruhan tampilan menjadi unik. 
Mengangkat warna-warna maskulin, 
koleksi pria juga diberi spirit baru dengan 
pemakaian warna merah dan peach, serta 
big framed sunglasses yang membuat look 
semakin modern.
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Luxury is all about 
comfortabLe

Ira Kwa

26

i
Bagaimana kisah awal 
seorang Ira Kwa bertemu 
dengan fashion?
Pada awalnya saya merasa 
kalau barang yang ada di 
Indonesia tidak se-update 
yang ada di L.A. Di sini saya 
tergerak untuk membuat 
butik tetapi orang tua 
saya tidak mengizinkan 
saya menjadi wiraswasta. 
Walaupun akhirnya saya 
diberi kesempatan untuk 
membuka butik, dan di 
titik inilah saya mulai serius 
membangun butik saya.

Apa arti fashion bagi Anda?
Bagi saya fashion adalah 
segala hal yang ditemukan 
setiap hari. Mulai dari cara 
berpakaian hingga cara 
kita makan pun itu dapat 
dikatakan sebagai fashion. 
Actually fashion is all around 
you.

Bagaimana perkembangan 
dunia fashion Indonesia saat 
ini?
Saya salut dengan 
perkembangan batik 
Indonesia saat ini. Pada 
awalnya saya kurang tertarik, 
karena tidak ada orang yang 
menaruh effort pada batik. 

kSepenggal kisah seorang Ira Kwa dalam dunia fashion.

Pesan untuk dunia fashion 
Indonesia
Pesan dari saya, yang jelas 
dalam pembuatan adibusana 
tidak hanya memikirkan 
tampilan bagus, namun juga 
nyaman. Luxury is all about 
comfortable, jadi kalau tidak 
terasa nyaman itu berarti 
tidak luxury.

Display butik Anda sangat 
unik, apa yang ingin Anda 
tawarkan kepada customer?
Pertama, memang saya fokus 
kepada display karena fashion 
adalah seni. Saya ingin 
semua orang mendapatkan 
pengalaman yang apik. 
Intinya, dengan display dan 
instalasi di butik, saya tidak 
lagi perlu menjelaskan kepada 
pengunjung tentang apa yang 
ingin saya sampaikan.

Bagaimana dengan Style-
Maker Award  oleh Senayan 
City yang Anda dapatkan?
I’m feeling normal. Saya 
tidak memiliki bentuk 
formula apapun, saya hanya 
bisa disiplin dan melakukan 
hal yang biasa saya lakukan 
seperti sekarang. Pada 
dasarnya adalah fokus.

Ira Kwa dan Senayan City
Senayan City is getting better. 
Saat ini Senayan City sangat 
alive dan sangat dinamis. 
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Di usia yang masih muda yakni 26 tahun, 
Alexandre Arnault berhasil membawa RIMOWA 
mendulang kesuksesan lewat serangkaian 
kolaborasi dengan beberapa brand high end dan 
hypebeast seperti Supreme, dan Fendi. 

Ini semua berkat kepiawaiannya dalam 
mengembangkan industri bisnis. Bahkan, 
sejak menjabat sebagai co-chief executive 
officer pada Januari tahun 2016 lalu, Alexandre 
bersama dengan Dieter Morszeck, cucu dari 
Paul Morszeck, pendiri RIMOWA, melakukan 
perubahan secara besar-besaran, mulai dari 
merekonstruksi jaringan distribusi hingga 
memperluas kolaborasi. 

Bagi Alexandre Arnault, saat ini adalah 
waktu yang tepat untuk memperkenalan 
kembali RIMOWA ke mata dunia. Menurutnya, 
produk koper selama ini masih ‘tertidur’ dari 
dunia mode. 

Lalu kemudian, ia mencari label ternama 
yang tepat untuk berkolaborasi dan menciptakan 
produk-produk limited-edition. 

Setelah kolaborasi RIMOWA bersama 
Fendi dan Supreme sukses, kini RIMOWA 
menggandeng brand besutan Virgil Abloh, OFF-
WHITE untuk kolaborasi teranyarnya yang 
bertajuk “SEE THROUGH”. Dari kolaborasinya 
ini lahirlah keharmonisan antara garis rancang 
khas Virgil yang non konformis dengan desain 
high tech serta modern khas RIMOWA. 

Tampilan koper yang tembus dan berbahan 
polycarbonate dengan tag koper bercorak garis-
garis khas OFF-WHITE. Selain itu balutan 
warna hitam dengan tulisan di atasnya, seperti 
“personal” dan “belongings” dapat dipastikan 
membuat siapapun penggunanya akan menjadi 
pusat perhatian saat membawanya berpergian.

AlexAndre ArnAult
Behind The Latest Collaboration: 

RIMOWA X OFF-WHITE 
Siapkan diri Anda menyambut kolaborasi teranyar RIMOWA dengan OFF-WHITE.
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Via dei Condotti

in-MOMENTS

Mulai dari fancy butik di Singapura, pusat kecantikan Asia di Seoul, hingga 
mall terbesar di dunia yang berada di Dubai. Semua destinasi berbelanja ini 
dirangkum khusus untuk Anda yang akan berlibur di akhir tahun ini. 

Bicara mengenai shopping, New York memang kerap menyajikan etalase 
adibusana teranyar. Namun, tengoklah ke seberang Atlantik dengan dominasi 
Roma dan Milan akan koleksi mode dengan nilai yang tinggi. Selain itu bergeser 
sedikit ke ujung Timur dan Anda akan menemukan semenanjung Korea di mana 
semua produk kencantikan berlimpah. Lalu ada lembutnya sutera tradisional khas 
Thailand dan kurasi butik independen di Hong Kong dan Singapura.

sANTA FE
Destinasi berbelanja yang berada di bagian Barat 
Laut Amerika Serikat ini merupakan sebuah hub bagi 
Anda yang tengah mencari barang-barang kerajinan 
lokal khas masyarakat asli Amerika seperti perhiasan 
dan tas.

LAs VEGAs 
Selain menjadi destinasi berjudi, Las Vegas ternyata memiliki berbagai 
kurasi butik upscale seperti Tiffany & Co. dan Louis Vuittons di The 
Bellagio yang siap Anda sambangi.

ROMA
Berbelanja di Roma akan terasa seperti sedang 
berplesiran, ditambah lagi ketika Anda menyambangi 
area Via dei Condotti di mana butik seperti Prada, 
Fendi, dan Gucci ‘menguasai' area ini. Selain itu, di 
sini Anda juga akan menemukan berbagai barang 
pengrajin lokal yang dapat memikat Anda. 

hopping
at its bests siNGApORE

Berbagai butik fancy dari desainer lokal Singapura 
yang sayang untuk dilewatkan ketika berkunjung 
ke sini. 
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The Bellagio

Santa Fe

ION Orchard, Singapore
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sEOUL

Terkenal sebagai Capital of Beauty, Seoul 
menjadi destinasi utama untuk Anda 
yang menyukai berbelanja semua hal 
yang berhubungan dengan kecantikan. 
Dengan mengunjungi Lotte Department 
Store di area Myeong-Dong, Anda dapat 
memilih pilihan brand dari yang high-end 
hingga yang terjangkau.

LONDON
Para pecinta vintage items dapat berkunjung ke 
London, terutama di area Portobello Road dan 
Maltby Street market. Salah satu yang wajib anda 
datangi adalah Alices, toko yang memiliki berbagai 
koleksi barang antik.

DUBAi
Melangkah masuk menuju shopping mall terbesar di dunia, rasanya Anda berhak 
memiliki ekspektasi lebih dari sekedar brand desainer dan tempat makan malam 
yang fancy. Di Dubai Mall, Anda akan disajikan lebih dari 400 butik yang terkurasi 
apik. Selain itu, Dubai Mall yang telah dibuka pada 2008 silam ini memang kerap 
menjadi langganan ‘rekreasi’ bagi para shoppers.
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Seoul

Portobello Road

Dubai



Memasuki abad ke-16, sejak Jaques Cartier menapaki tanah 
Kanada, Quebec lahir sebagai wilayah kantong Prancis 
milik Kanada. Sampai hari ini, Quebec mempertahankan 
pemakaian Bahasa Prancis sebagai bahasa ibu. Bertindak 
sebagai terminal kuliner, seni, dan keanggunan 
arsitekturnya, Quebec menjadi opsi sempurna sebagai 
destinasi liburan Anda saat musim dingin tiba.

Observatoire de la Capitale

Untuk pemandangan 360 ° terbaik saat Anda berada di Quebec, 
Observatoire de la Capitale dapat menjadi pilihan terbaik bagi Anda. 
Observatoire de la Capitale yang terletak di lantai 31 Gedung Marie-Guyart 
menyuguhkan adegan panorama dari gedung pencakar langit tertinggi 
yang selalu memukau setiap saat.

in-cruise

30

Quartier Petit Champlain

Quartier Petit Champlain merupakan 
sebuah distrik komersil tertua 
di Amerika Utara. Quartier Petit 
Champlain menjadi rumah bagi 
galeri seni hingga kedai suvenir. 
Selain itu, di sini Anda juga dapat 
mengunjungi The Breakneck Stairs, 
sebuah tangga tertua di Quebec.

Musée des Ursulines

Musée des Ursulines de Québec adalah museum seni dan 
sejarah yang menawarkan Anda etalase wawasan bangsa Eropa 
pertama kali mengoloni tanah ‘Prancis Baru’ ini. Ada lebih dari 
30.000 artefak yang tersimpan di museum kecil ini. Musée des 
Ursulines de Québec menjadi tempat yang tenang untuk Anda 
kunjungi di tengah hiruk pikuk Old Quebec.

Picturesque 

québec
Menangkap sejuta momen 
keindahan musim dingin 
di Québec
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Santai, elegan, dan berkelas, 
mungkin itu kata yang tepat 
untuk mewakili L'Échaudé. 
Menu di sini seasonal sehingga 
Anda tidak akan menemukan 
menu yang sama lagi di momen 
lainnya. Pelayanan yang hangat 
dan spontan, serta pendekatan 
para Chef dan mitra restoran 
membuat L’Échaudé menjadi 
salah satu destinasi gastronomi 
terbaik Prancis di Kota Quebec 
yang patut Anda coba.

Le Saint-Amour adalah destinasi 
yang wajib dikunjungi bagi 
semua pecinta anggur Prancis. 
Le Saint-Amour menyuguhkan 
koleksi anggur yang luar biasa 
dengan lebih dari 10.000 botol 
yang tersedia untuk menemani 
Anda beserta sajian Prancis yang 
luar biasa. Chef Head Jean-Luc 
Boulay akan mengawasi setiap 
persiapan hidangan Prancis 
yang akan diantar ke meja Anda.

Le Saint-Amour L’Échaudé

WHere tO eAt

 31  

Basilique Cathedrale – Notre-Dame-de-Québec

Situs bersejarah ini pertama kali dibangun pada 1647. Namun, 
Basilique Cathedrale - Notre-Dame-de-Québec telah hancur 
oleh api beberapa kali. Saat ini, Basilique Cathedrale -Notre-
Dame-de-Québec telah ditetapkan sebagai situs bersejarah 
nasional Kanada, dan beberapa tokoh terkemuka dalam 
sejarah agama dan politik Perancis Baru dimakamkan di ruang 
bawah tanah bangunan ini. Menapaki Basilique Cathedrale 
– Notre-Dame-de-Québec, Anda akan disajikan kombinasi 
indah antara arsitektur dan interior dengan elemen seni yang 
menghiasi setiap sudut bangunan ini.

Place Royale

Place Royale di Old Quebec merupakan salah 
satu bangunan bersejarah di Kanada. Terdiri dari 
serangkaian bangunan yang berasal dari abad ke-
17. Pastikan diri Anda untuk menyambangi gereja 
Notre-Dame-des-Victoires, gereja batu tertua di 
Amerika Utara.

WHere tO stAY ?

Terletak di salah satu daerah 
paling indah di Quebec, Manoir 
Hovey memadukan nuansa 
kuno dengan keanggunan di tepi 
Danau Massawippi. Akomodasi 
ini memiliki 41 kamar, suite, dan 
cottage, menjadikannya tempat 
peristirahatan tepi danau yang 
sempurna bagi Anda. Selain 
itu juga terdapat restoran yang 
menyajikan makanan tradisional 
Prancis-Kanada yang dibuat 
ulang dengan bahan-bahan lokal. 
Manoir Hovey telah beroperasi 
sebagai estat yang terpencil sejak 
tahun 1900.

Manoir Hovey
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Esensi ekspresif dari 
perpaduan motif dan warna 
dinamis sebagai acuan 
inspirasi berbusana. 

Free
Spirit

in-FORM

Styled by Veronica Arviana
Photographed by Insan Obi 



Berbalut palet biru. 
Atasan, BCBG Maxazria.
Anting, Rinaldy A.Yunardi.

Halaman Sebelah:

Sepasang jumper dengan 
print flora sepadan.
Keseluruhan busana dan 
aksesori, Gucci

 33  
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in-FORM



Derap garis kotak-kotak. 
Atasan, tas, Balenciaga. 
Celana, BCBG Maxazria. 

Halaman Sebelah:

Permainan aksentuasi logo.
Keseluruhan busana, Gucci.

 35  
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Models by Aga Dajnowska 
(Wynn Models)
Retoucher by Astis Abiprasiasti
Makeup & Hair by Rommy Andreas 
(@theateam_mgt) & Rara Bee

Harmonisasi motif kontras.
Vest, BCBG Maxazria. 
Rok, Gucci. 
Tas, Balenciaga 
Kalung, Rinaldy A.Yunardi.

Halaman Sebelah:

Imbuhan aksesori 
bergaya maksi. 
Kemeja, Burberry. 
Anting, Rinaldy A.Yunardi. 
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Nudles

nudles
Senayan City LG Floor,

Unit L-72
Facebook: nudlesid

Instagram: @nudlesid

in-dulge
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Memanjakan lidah bersama mie yang Anda racik sendiri.

your noodle, 
your oWn WAy

Surga bagi para pecinta Mie hadir 
di Senayan City, lantai LG. Nudles 
mengusung konsep Mix It Your Way 
dimana Anda dapat mengkombinasikan  mie, sup hingga 
topping sesuai selera dari pilihan 8 jenis mie, 9 jenis sup dan 
30 jenis topping.

Menu rekomendasi pun siap dipilih untuk Anda yang 
tidak mau bingung berkreasi. Suguhan menu Very Important 
Prawn (VIP ) yang menggunakan topping udang berukuran 

jumbo di atas 
mie goreng 
renyah dan 
kuah asam 
manis yang otentik 
rasa Singapura dapat jadi 
pilihan. 

Menu mie lain yang 
unik dan patut dicoba yaitu 
Coal Me Maybe. Menu satu 
ini terdiri dari mie dingin 
bewarna hitam yang terbuat 
dari charcoal (arang). 
Uniknya cara menyantap mie 
ini, dengan cara mencelupkan 
ke sup sebelum dimakan, 
dapat menjadi pilihan nikmat 
bagi para pecinta mie.

Bagi Anda yang suka 
dengan selera makanan 
Indonesia, dapat memilih 
Batavian Noodle yang 
memadukan mie dan sup 

Soto Betawi. rasa 
yang gurih 

dan  perlu 
u n t u k 

d i c o b a 
ketika berkunjung kesini. 
Sebagai pendamping 
nikmatnya mie yang sudah 
dipesan, dua rekomendasi 
minuman ini dapat dipesan 
untuk menghilangkan 
dahaga Tropical Life dan 
The Gentlement. Tropical 
Life sendiri merupakan 
susu kelapa yang dilengkapi 
buah nanas. Sedangkan 
The Gentlement adalah 
perpaduan antara soda 
dengan peppermint, popping 
boba, dan selasih untuk 
memberikan kesegaran pada 
mulut dan lidah Anda.

Japanese 
Grandma

Coal Me 
Maybe

Coated 
with Egg

That Hot 
Korean

Very Important Prawn
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Bagi penikmat kopi sejati, Starbucks 
pasti sudah masuk ke dalam jajaran 
coffee shop favorit. Terus berinovasi 
dan mengikuti perkembangan kopi 
di ranah lokal, Starbucks Reserve 
hadir untuk memuaskan hasrat 
minum kopi yang lebih nikmat 
dan berkualitas, dalam konsep dan 
pengalaman yang berbeda. Berbeda 
dengan gerai pada umumnya, 
Starbucks Reserve menyajikan 
berbagai varian kopi dari biji kopi 
terpilih dan terbatas.

Konsep store Starbucks Reserve 
didesain lebih intimate dengan 
barista, sehingga pengunjung dapat 
berbincang lebih jauh tentang 
kopi dan menikmati kopi sesuai 
keinginan. Pengunjung pun bisa 
menyaksikan proses coffee brewing 
secara lebih dekat dengan duduk di 
area coffee bar.

Kali ini, Starbuck Reserve 
menyuguhkan special whole beans 
yaitu Starbucks Reserve Mount 
Meru, Starbucks Reserve Peru 
El Lirio, dan Starbucks Reserve 

Ethiopia Kayon Mountain Farm. 
Kopi-kopi tersebut sangat langka 
dan limited edition, dimana 
masing-masingnya memiliki 
karakteristik tersendiri. Sambil 
menikmati kopi, Starbucks Reserve 
juga memanjakan lidah dengan 
pastry dan kue lezat seperti Classic 
Minced Pie, Macarons, dan Polar 
Bear Handcrafted cookies.  

STARBUCKS

starbucks
Senayan City GF Floor,

Unit G-30
Instagram: @starbucksindonesia

www.starbucks.co.id
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Nikmati premium coffee bercita rasa tinggi yang tersaji istimewa oleh Starbucks Reserve.

The TasTe of UlTra 
PremiUm Coffee

Classic Minced Pie Holiday

Starbucks Reserve Mount Meru

Starbucks Reserve Mount Meru

Macaroon & Cookies Holiday
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in-ESSENCE

Every Makeup Look You Need to See
Setiap presentasi panggung runway fashion internasional selalu 

meninggalkan tren riasan yang baru dan patut Anda coba.

Playful 
Eyeliner
Sentuhan 

kombinasi 
warna-warna 

cerah yang provokatif 
ditambah dengan 

teknik freestyle saat 
memulas eyeliner 

akan memberikan 
efek mata terkesan 
segar. Dare to try ?

Bare & Minimal 
Tak perlu riasan yang 
tebal. Kini wanita tetap 
bisa menunjukkan 
kecantikan serta 
kekuatannya lewat 
tampilan natural sehat 
dengan kilauan alami. 
Bahkan biarkan orang 
lain melihat freckles 
pada wajah Anda.

Dramatic Lashes
Bila Anda belum berani 
mengikuti tren eyeliner 
berwarna, cobalah 
mewarnai bulu mata 
dengan warna-warna 
yang cerah. Anda 
bisa menggunakan 
maskara berwarna atau 
memulaskan eyeshadow 
ke bulu mata dengan 
menggunakan spoolie.
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From Fall/Winter 2019

AlexAnder WAng

BrAndon MAxWell

MAry 
kATrAnTzou

Inner Eye 
Highlighting
Kilauan warna silver 
pada sudut mata 
dari highlighter 
akan membuat 
mata terlihat 
lebih fresh dan 
bercahaya, tentunya 
cara ini akan 
membuat tampilan 
makeup Anda kian 
memesona.

Fendi

dries VAn noTen

Power Lips 
Saatnya menjadi 
pusat perhatian  
dengan lipstik merah 
yang dramatis. 
Lipstik merah 
mengartikan jiwa 
yang penuh dengan 
semangat, hangat, 
sekaligus penuh 
teka-teki dan misteri 
di dalamnya.
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12Years 
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in-CONJUNCTION

Merayakan 12 tahun perjalanan Senayan City sebagai 
iconic shopping destination  pada 21 September 2018, 
Senayan City kembali berkolaborasi dengan The Colors of 
Indonesia mempersembahkan Maison 12. Instalasi konsep 
upscale suite apartment  ini hadir di main atrium Senayan 
City.Selain itu, Senayan City juga meluncurkan sebuah 
aplikasi Senayan City Mobile App sebagai inovasi yang 
dihadirkan untuk para pengunjung setianya. Peluncuran 
aplikasi ini dihadiri oleh Johan Gito selaku CEO Senayan 

Celebrating 12 years journey of Senayan City as the 
most fashionable shopping destination in Jakarta.

City didampingi oleh Halina 
selaku Leasing and Marketing 
Communications Director 
Senayan City.

Dalam rangka perayaan 
ulang tahun yang ke-12, 
Senayan City melakukan 
pengundian shopping program 
12 Iconic Anniversary yang 
telah berlangsung sejak 8 
Juni - 18 September 2018. 
Pengunjung dan member SCX 
yang telah berbelanja minimal 
Rp 500.000 berhak mengikuti 
program Infinite Surprises 

dan berkesempatan untuk 
memenangkan hadiah utama 
sebuah New Honda Odyssey.

Pengunjung juga dapat 
memenangkan hadiah lainnya 
seperti Tag Heuer Watch, Bell 
& Ross Watch, Rimowa Topas 
Luggage, Diamond Solitaire, 
Dyson Cool & Fan, Senayan 
City Vouchers, Nikon 1 J5, serta 
beragam voucher menginap di 
Banyan Tree Ungasan Bali, 
Anantara Uluwatu Bali dan 
Sofitel Nusa Dua Bali. 
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Memiliki profesi yang sama tidak membuat para 
desainer interior Indonesia bersaing satu sama 
lain. Inilah yang dibuktikan oleh ke 12 desainer 
Indonesia yang menamakan diri ID12. Mereka 
adalah Agam Riadi, Anita Boentarman, Ary 
Juwono, Eko Priharseno, Joke Roos, Prasetio 
Budhi, Reza Wahyudi, Roland Adam, Sammy 
Hendramianto S, Shirley Gouw, Vivianne Faye 
serta Yuni Jie. 

Beberapa waktu lalu, untuk ketiga kalinya 
ID12 kembali melahirkan karya inspiratifnya 
dengan menggelar pameran instalasi desain 
interior yang bertajuk The Colour of Indonesia 
III: Maison 12. Ini pun sekaligus merayakan 
sebelas tahun mereka yang secara konsisten 
bersama di bawah satu nama. 

ID12 mampu menyulap Atrium Senayan 
City menjadi hunian vertikal apartemen dengan 
menggabungkan budaya Indonesia dengan 
sentuhan klasik modern. Selama sepuluh hari 
berturut-turut, mulai dari tanggal 14 hingga 
23 September 2018, para pengunjung disajikan 
dengan ragam interior inspiratif khas keindahan 
budaya Indonesia. 

The Colours of Indonesia:

Mewujudkan keindahan kebudayaan Indonesia melalui hunian vertikal nan inspiratif.

AppreciAtion of 
indonesiAn culture

Roland Adam Eko Priharseno

Sammy 
Hendramianto

Reza Wahyudi

Prasetio Budhi
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“Insipirasi utama Maison 12 adalah menginfusi 
unsur-unsur Indonesia, tidak hanya pada pattern, 
tapi juga motif, aura dan detail, pada show unit satu 
kamar, dua kamar, tiga kamar dan marketing gallery 
hunian vertikal apartemen,” ujar Ary Juwono. 

Terdapat tiga daerah di Indonesia yang mewakili 
desain yang ditampilkan pada pameran kali ini, 
yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, 
terdiri dari The Spirit of Sumba, The Pystical Papua, 
The Voyage of Borneo, serta The Soul of Java.

Agam Riadi

Ary Juwono

Joke Roos

Yuni Jie

Vivian Faye

Shirley Gouw

Anita Boentarman
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Rumah mode legendaris asal Prancis, Louis Vuitton 
menghadirkan pameran internasional eksklusif Time 
Capsule di Senayan City.

Setelah Los Angeles, Melbourne, Bangkok, 
dan Singapura, kini Time Capsule Louis 
Vuitton hadir di Jakarta yang bertempat 
di Senayan City Ground Floor. Pameran ini 
merupakan perjalanan dan kesuksesan Louis 
Vuitton dalam hal inovasi dan desain secara 
konsisten yang membuat brand ini tetap 
menjadi salah satu yang terbaik di tengah 
industri mode dunia.

Berbagai arsip Louis Vuitton terpilih 
yang mewakili perjalanan lebih dari 160 
tahun dipamerkan dengan begitu elegan 
dan eksklusif, dimulai dengan demonstrasi 
keahlian mengolah material kulit secara 
tradisional oleh pengrajin asal Prancis, 
lalu pengunjung akan memasuki ruangan 
yang berisi produk-produk teranyar Louis 
Vuitton yang dilengkapi dengan kisah-kisah 
di balik setiap momen. Terdapat empat poin 
penting yang diusung yaitu the key to the 
codes, journeys around the world, elegance in 
motion, dan icons of the house.

a Timeless 
JourneY
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Yang tak kalah menarik perhatian 
dari pameran ini adalah Magic Malle, 
yaitu sebuah display yang menampilkan 
perjalanan mengagumkan Louis Vuitton 
dalam bentuk visual berteknologi tinggi. 
Mulai dari koper pertama yang dibuat 
hingga fashion trend yang diangkat dalam 
panggung runway dunia dinarasikan 

dengan begitu 
memukau. Louis 
Vuitton berhasil 
membuktikan bahwa 
kualitas terbaik dan 
konsistensi dalam 
berkarya mampu 
membuahkan hasil 
karya yang luar biasa.



in-CONJUNCTION

46

Te
ks

 : 
Fi

ri
sa

 A
rd

ia
nt

i ,
 F

ot
o:

 E
dd

y 
So

fy
an

Jakarta Fashion Week 2019 
kembali bekerjasama dengan 
Senayan City dalam menggelar 
acara fashion terbesar yang 
telah dinanti oleh para pencinta 
fashion Tanah Air. Selain 
bereksplorasi pada karya anak 
bangsa, Jakarta Fashion Week 
2019 menekankan esensi 
kolaborasi yang ditampilkan 
bersama beberapa negara seperti 
Australia, Inggris, Jepang, Korea 

Selatan, Prancis, India, dan 
Pakistan.

Acara pembukaan di 
tanggal 20 Oktober 2018 
digelar dengan sangat meriah, 
para model menari di atas 
runway dalam balutan busana 
berkonsep young and edgy hasil 
kreasi desainer lokal berbakat. 
Yang tak kalah istimewa adalah 
Australian Fashion Showcase 
dari Darwin Aboriginal Arts 

Fair Foundation dan 
Novita Yunus (Batik 
Chic), menampilkan gaya 
busana khas Indonesia 
dan Australia yang unik 
dan fashionable dalam 
palet warna lembut dan 
aksesori yang bold.

Wardah juga tidak 

Jakarta Fashion Week 2019

Lebih dari 200 desainer Indonesia dan internasional meramaikan pergelaran fashion 
terbesar Asia Tenggara yang menginjak tahun ke-11.

The Fashion Pioneer 
oF souTheasT asia
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ketinggalan mempersembahkan 
show The Unstoppable You yang 
menampilkan desainer lokal 
kenamaan seperti Barli Asmara, 
Dian Pelangi, ETU, Norma 
Hauri, Ria Miranda, dan Zaskia 
Sungkar. Masing-masing 
membawakan kreasi busana 
modern yang begitu menawan 

untuk wanita masa kini yang 
stylish. Diikuti dengan 
presentasi terbaik Indonesia 

Fashion Forward 
yang menggandeng 
Bateeq, Danjyo 
Hyoji, dan NY by 
Novita Yunus.
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Dalam pergelaran Jakarta 
Fashion Week 2019, 
beberapa label seperti 
Danjyo Hyoji, KLE, Hunting 
Fields, XY dan Nikicio 
Black Label beserta Senayan 
City mempersembahkan 
presentasi koleksi dalam 
tajuk IN.VAUGE yang 

berarti kelabu, samar, tak 
teridentifikasi.

Danjyo Hiyoji 
menyuarakan 

koleksinya yang bertajuk 
“Pleisure”. Pilihan bahan 
mengedepankan tampilan 

sederhana, kebesaran, 
dan berpotongan 
menarik. Menyusul 
pertunjukkan 
ini, KLE 
mempersembahkan 
Eksistensialisme 
Gugur/Musim 
Dingin 2018. Koleksi 
ini mencoba meliput 
dunia dalam diri, dan 
juga kita yang kecil 
di tengah jagad raya 
yang luas. Koleksi 
ini menampilkan 
warna-warna 

Kurasi padu warna kelabu dan samar oleh 
Danjyo Hiyoji, Hunting Fields, XY, 

dan Nikicio Black Label

monokromatik, yaitu 
hitam dan abu-abu, 
dengan sentuhan 
merah.

Hunting Fields 
menampilkan 
“Dualitas”, sebuah 
kondisi di mana 
seseorang memilikin 
makna dua hal yang 
berlawanan. Koleksi ini 
mencoba memaknai 
kombinasi dari disharmoni 
atau unsur-unsur yang saling 
berlawanan.

XY membagikan kisah 
"Kisah John Doe". John 
Doe adalah istilah yang 
digunakan untuk orang yang 
tidak memiliki identitas, atau 
mayat yang identitasnya tidak 
diketahui. Presentasi ditutup 
oleh Nikicio Black Label yang 
manampilkan FW 2018. 
Nikicio Black Label dibuat 
dengan penuh gelora bagi para 
wanita. Dengan siluet yang 
kuat namun seksi, ditambah 
dengan aksen feminin, 
koleksinya direpresentasikan 
dalam bentuk potongan lurus 
dan volume yang tegas.
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vague

Danjyo Hyoji

XY
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Koleksi sportswear teranyar yang terinspirasi dari 
aktor Hollywood, Dwayne Johnson. 

Presentasi ready-to-wear 
Spring/Summer oleh Bateeq, 
Raegitazoro, dan SAUL

Pada tanggal 23 Oktober 2018 lalu  di 
Jakarta Fashion Week 2019, Senayan 
City berkolaborasi dengan Under 
Armour untuk mempersembahkan 
fesyen sportswear bertajuk 
"ATHLÉTIQUE" yang telah 
menampilkan ALL DAY HUSTLE 
dan MISTY COPELAND Signature 
Collections. Pada koleksi teranyar 
kali ini, aktor Hollywood Dwayne 
Johnson menjadi sumber insipriasi 
bagi Under Armour. 

Berkolaborasi dengan 
FASHIONLINK x 
#BLCKVNUE yang 
bertajuk IN.MIND, para  
desainer berbakat seperti 
Bateeq, Raegitazoro, dan 
SAUL siap menyajikan 
koleksi ready-to-wear 
spring/summer 2019 
dengan ciri khas yang unik 

under 
armour
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In.mInd
indonesia 
insPiraTions

dan berbeda di Fashion 
Atrium, lantai 1, Senayan 
City. Presentasi fashion ini 
menggambarkan koleksi 
tiga desainer dengan 
menggabungkan unsur 
budaya dan seni di Indonesia 
yang dituangkan ke dalam 
desain yang modern. 

SAUL

Raegitazoro

Bateeq

aTHLeTIQue by
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Jakarta Fashion Week 2019 kembali dengan show Dewi 
Fashion Knights yang selalu menjadi presentasi fashion 
paling bergengsi oleh desainer-desainer terpilih, digelar 
di Fashion Tent, Senayan City pada 26 Oktober 2018 
lalu. Empat lini ternama Tanah Air yaitu Byo, Rinaldy 
Yunardi, Sean Sheila, dan Sejauh Mata Memandang 
masing-masing membawakan koleksi yang begitu 
fashionable dan mengejutkan.

Sejauh Mata Memandang hadir dengan koleksi 
cantik dan anggun khas wanita Indonesia. Padu padan 
dress dan sampiran kain di bahu begitu indah mengikuti 
siluet tubuh, diikuti dengan busana crop top, outerwear, 
dan celana yang modern dalam palet warna merah, 
kuning, hitam, dan nude. Detail simpul dan layering 
mendominasi keseluruhan desain, begitu juga dengan 
motif batik khas Sejauh yang ikonis.

Byo menampilkan koleksi yang terinspirasi oleh 
budaya lokal Sumatra yang dituangkan melalui busana 
yang edgy berdetail unik. Sejumlah rancangan untuk 
wanita dan pria didominasi oleh detail cutout di 
hampir seluruh bagian pakaian dan aksesori berwarna 

Menjadi pentutup spektakuler, Dewi Fashion Knights dengan bangga 
mempersembahkan “Heroes” bersama empat pelaku fashion terbaik Indonesia.

heroes

Sejauh Mata Memandang

Sejauh Mata Memandang BYO Te
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pastel. Tommy Ambiyo Tedji benar-benar 
mengangkat fashion statement yang 
mengelevasi tampilan menjadi lebih stylish 
secara instan.      

Membawa pesan khusus tentang isu 
lingkungan, Sean Sheila menyuguhkan 
kreasi busana yang out of the box. Rangkaian 
busana begitu berciri khas dan berani, 
diterapkan melalui pengaplikasian material 
plastik dan bubble wrap yang diolah menjadi 
dress, jaket, celana, tas, dan aksen pada 
sepatu untuk pria dan wanita. Keseluruhan 
look yang ditampilkan benar-benar sukses 
memukau para fashion enthusiast dengan 
permainan motif dan detail rumit.

Persembahan mode spektakuler juga 
tak kalah dibawakan oleh desainer aksesori 
teranyar, Rinaldy Yunardi. Tema The Faces 
diusung oleh Rinaldy melalui headpiece, 
topeng, dan aksesori lainnya yang 
menggunakan berbagai material seperti 
bunga, besi, bulu, lampu, kertas, ranting, 
dan lain-lain. Setiap piece-nya yang avant-
garde benar-benar berkarakter berkat 
idealisme dan kreativitas Rinaldy.

BYO Sean Sheila

Rinaldy Yunardi

Rinaldy Yunardi Rinaldy Yunardi

Sean Sheila
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Presentasi mode untuk musim dingin terbaik 
dengan permainan warna dan motif.

Edgy, stylish & unique - tiga desainer berbakat Indonesia 
kembali menyuguhkan kreasi mode yang berkarakter.

Pada 26 Oktober 2018 lalu, Senayan City bersama Bratpack 
mempersembahkan koleksi Fall/Winter 2018 bertajuk Winterlust 
yang sangat stylish untuk outfit liburan tahun ini. Brand-brand 
di dalam Bratpack yaitu Brand Columbia, Herschel Supply, 
Staple Pigeon, Native Shoes, TIMBUK2, Parkland, Hedgren, 
Healthy Back Bag, Brixton, Stance Socks, Hydro Flask, dan 
Fitflop menghadirkan koleksi teranyar mereka yang bisa menjadi 
inspirasi dalam padu padan outfit musim dingin.

Senayan City kembali 
mempersembahkan iconic 
collaboration bersama tiga 
desainer ternama Indonesia yaitu 
Rama Dauhan, ETTERETTE by 
Vivian Lee, dan Deden Siswanto 
pada 25 Oktober 2018 lalu. 
Rama membawa koleksi bertajuk 
Mirth yang menampilkan busana 
menswear seperti kemeja, celana, 
jaket, dan jumpsuit dengan konsep 
musim panas yang kental dengan 
warna-warna earthy. Lain halnya 
dengan ETTERETTE by Vivian 
Lee yang mengangkat sisi feminin 
wanita dalam koleksi Lady Bird, 
dimana dress, rok, dan blouse 

WinTerlusT bY
braTpaCk

in.Trnd 18/19

Deden Siswanto
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memiliki detail-detail yang edgy. 
IN.TRND 18/19 ditutup dengan 
koleksi menawan Kagirinaku 
oleh Deden Siswanto yang 
mengusung desain kimono yang 
lebih unik dengan permainan 
patchwork, pattern blocking, dan 
manipulated fabric.

Rama DauhanVivian Lee
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Etalase gastronomi pemanja lidah pecinta kuliner.

Sebuah festival 
kuliner yang 

d i s e leng g a r a k a n 
oleh Ismaya Live 

yang bertempat di 
Senayan City, Jakarta 

Culinary Feastival 2018 resmi dibuka pada 
1 November 2018 lalu. Festival kuliner ini 
berlangsung selama empat hari hingga 4 
November 2018. Bertempat di dua tenda 
besar, yaitu Fork Tent yang berada di 
seberang South Lobby dan Spoon Tent yang 
berada di seberang North Lobby.

Jakarta Culinary Feastival 2018 
menghadirkan pengalaman kuliner yang 
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lengkap bagi semua pecinta kuliner. 
Dalam event ini, pengunjung dapat 
menyicipi berbagai jenis makanan 
dan minuman dari 50 brand yang 
berpartisipasi serta mengikuti 100 
aktivitas menarik seperti cooking 
demo, talkshow, hingga music 
performance.

Pengunjung juga berkesempatan 
mengikuti kelas berbayar seperti 
Masterclass, kelas memasak dengan 
menu-menu pilihan di Fork Tent. Juga 
Chef 's Table dimana pengunjung akan 
dijamu oleh para juru masak ternama 
secara eksklusif di Spoon Tent.

JakarTa culinarY 
 FeasTival 2018

Dogkyo

Belle's Kitchen

Monomania
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Cerita rakyat nusantara kembali ditampilkan dengan apik dalam pegelaran seni dan fashion.

kolaborasi senayan city & sejauh mata memandang

Masih sering mendengar dongeng-
dongeng Indonesia yang melegenda? 
Nampaknya di zaman sekarang berbagai 
macam cerita rakyat nusantara sudah 
jarang kembali diceritakan. Senayan City 
untuk ketiga kalinya kembali berkolaborasi 
bersama Sejauh Mata Memandang 
menampilkan sebuah hal yang berbeda.

Chitra Subyakto, Founder and Creative 
Director Sejauh Mata Memandang  ingin 
mengajak anak zaman sekarang untuk 
kembali mengenal cerita rakyat Indonesia. 
Dengan merilis koleksi terbarunya Musim 
Rintik 2018 yang terinsipirasi dari cerita 
rakyat asal Jawa Tengah, Timun Mas. 

Pentingnya pelestarian dan dukungan 
terhadap bidang pendidikan menjadikan 
Senayan City, sebagai official venue dari 
Pameran Timun Mas, ingin mengajak 
pengunjung untuk dapat menikmati dan 
menghargai budaya Indonesia. Salah 
satunya melalui pameran seni mengenai 
budaya cerita rakyat yang dikemas 
modern.” kata Halina, selaku Senayan City 
Leasing & Marketing Communications 
Director.  Berlokasi di lantai 1 Senayan 
City, pameran ini dikemasi begitu unik 
dan mencuri perhatian para pengunjung. 
Pasalnya, seluruh ruang dihias dengan 
juntaian potongan kain belacu yang 
dibuat layaknya hutan tempat pelarian 
Timun Mas dan Buto ijo. 

Dalam rangka mendukung dunia 
pendidikan, Sejauh Mata Memandang 
juga memproduksi buku cerita Timun Mas 
dalam jumlah terbatas. Lalu, kemudian 
hasil penjualannya akan disumbangkan 
kepada dua yayasan pendidikan terpilih 
yaitu Yayasan Dian Sastrowardoyo dan 
Yayasan Bantu Guru Belajar Lagi.

Timun mas exhibiTion

Pada pameran ini, Sejauh Mata 
Memandang pun berkolaborasi dengan 
banyak seniman terkenal Indonesia seperti 
Davy Linggar untuk seni instalasi, Tulus 
dan Petra Sihombing yang menciptakan 
musik dan lagu untuk animasi Timun Mas, 
serta Dian Sastrowardoyo yang mengisi 
narasi pada animasi yang dapat dinikmati 
di salah satu ruangan maze.
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Membaca tren mode tahun depan bersama IPMI.

IPMI datang kembali dengan acara tahunan 
yang sudah digelar sejak 1986, IPMI Trend 
Show 2019. Sebagai pergelaran mode 
pertama yang hadir di Indonesia, IPMI mengajak 
para pemerhati mode untuk mengamati tren dunia 
fesyen untuk tahun depan, dengan menggandeng 
nama besar dunia mode dan gaya hidup.

Acara ini digelar selama dua hari di The 
Hall, Senayan City pada 13-14 November 2018 
dengan kerja sama dari BEKRAF dan didukung 
oleh Jakarta Fashion and Food Festival, Bakti 
Budaya Djarum Foundation, Delifrance, SaladStop! 
Indonesia, dan Senayan City sebagai Official Venue, LT Pro 
Sebagai Official Makeup & Hairdo, Styl.id sebagai media 
partner dan diorganisir oleh Studio One.

IPMI Trend Show 2019 dibuka dengan konferensi pers 
dan pameran pembukaan yang menampilkan karya Didi 
Budiardjo, Liliana Lim, Mel Ahyar, Tri Handoko, dan Yogie 
Pratama. Hari pertama IPMI Trend Show dibuka dengan 
peragaan busana bertema ‘Made in Indonesia’, lalu dilanjutkan 
di hari kedua dengan peragaan busana dari perancang Norma 
Hauri, Andreas Odang, dan Rusly Tjonhardi.

IpmI
Trend shoW 2019
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PISCES
19 Februari - 20 Maret

Tampak segar di tengah 
aktivitas dengan sapuan 

warna merah cerah. 
Bubuhkan pada tengah 
bibir lalu ratakan untuk 

impresi natural.

in-HOROSCOPE
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ARIES
21 Maret - 19 April

Tak perlu 
menggunakan 
makeup terlalu 

berlebihan, cukup 
pulaskan matte 
liquid lip color 

berwarna burgundy 
di musim ini.

Talk
SAGITARIUS

22 November - 

21 desember

Pulasan tone warna 
peach pada bibir 
untuk memberi 
kesan segar yang 
unik pada wajah.  

MArc jAcobs beAuty Le Marc
Lip Creme Georgie Girl @sephora

Make your best statement through the colors.
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CAPRICORN
22 desember -  19 januari

Jatuhkan pilihan pada 
lip crayon dengan hasil 
satin finish yang halus 

untuk tampilan 
sehari-hari.
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AQUARIUS
20 januari - 18 Februari

Tiru pesona wanita Prancis dengan 
memulaskan warna-warna merah terang 

hingga gelap yang memberi kesan anggun.
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CANCER
21 juni - 22 juli

Saatnya tampil menawan 
dengan lipstik merah bertesktur 

creamy yang dapat menyulap 
wajah menjadi terlihat 

memukau secara instan.
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LEO
23 juli - 22 Agustus

Tampilan glamor 
seketika dengan 

efek shimmery pada 
lipstik yang cocok 

untuk dikenakan di 
malam hari.

Nyx Machinist 
Lipstick - Steam

VIRGO
23 Agustus - 22 september

Warna cokelat yang 
timeless sangat 

menunjang untuk 
segala tampilan makeup 

modern yang elegan.

SCORPIO
22 oktober - 21 November

Sempurnakan makeup dengan 
pulasan mewah lipstik Iconic Red 

di hari yang istimewa.

sephorA Cream 
Lip Stain Pretty Auburn

urbAN decAy @sephora 
vice lipstick tilt

LIBRA
23 september - 22 oktober

Lipstik warna coral 
dengan pigmentasi 
warna yang tinggi 
tak kalah mencuri 

perhatian di musim ini.

TAURUS
20 April - 20 Mei

Beri sedikit fun edge 
ala K-beauty dengan 
mengaplikasikan two 
tone lip bar dengan 
warna feminin deep 
red dan bright red.

lANeiGe Two Tone Matte Lip Bar
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GEMINI
21 Mei - 20 juni

Warna pink terang sedang 'in' 
dalam tren beauty di panggung 
runway dunia. Gunakan yang 

bertekstur cair untuk membuat 
bibir semakin terlihat pop.
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Outshine other fashionable crowds - even the lineups - by wearing these outfit ideas.

Music Festival OutFits
What to wear:

5. Statement 
Jumpsuit

Contek gaya Sara Sampaio 
dengan mengenakan jumpsuit 

bermotif yang secara instan 
memberikan pernyataan 

pada tampilan. As a finishing 
touch, make a fishtail braids 

for the hair.

4. Boho Chic

2. Sweet Grunge
Tampilkan sisi feminin dengan 

menambahkan sedikit grunge twist 
dengan side swept hair berwarna ombre 

pink. Tetap nyaman selama festival 
dengan flowy pattern dress, cotton 

jacket, fringe sling bag, kaus kaki, dan 
metallic sneakers.

1. Modern Cool Girl
Boots adalah salah satu item fashion 

paling populer di festival musik. 
Padukan dengan loose shirt, high-

waisted shorts, ikat pinggang, micro 
sling bag, dan round sunglasses.

3. 70's Babe
Spirit 70an yang 
vibran dapat 
menjadi inspirasi 
dengan padu 
padan patterned 
satin shirt dan 
satin pants. 
Maksimalkan 
tampilan dengan 
white sneakers 
dan statement 
sunglasses untuk 
gaya festival 
yang fun.

Comfort is 
important, but so 
is style. Kenakan 
off shoulder dress 
berdetail high slit 
dengan motif palm 
tree yang sedang 
“in”. Tambahkan 
obi untuk 
membuat siluet 
tubuh menjadi 
lebih terbentuk 
dan fedora hat 
berwarna senada 
agar tampilan 
terlihat lebih chic.

6. Casual Sleek
Up your white t-shirt-and-jean short look by 
adding a lightweight outerwear in bold color. 
Kenakan classic white Converse, sling bag dan 
sunglasses hitam agar tetap nyaman.

Get the most stylish looks at Bershka, Stradivarius, 
Topshop, Pull&Bear & Cotton On, Senayan City.
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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
NUDLES 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

OOTOYA L-10A
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

ABC COOKING STUDIO
Lower Ground Floor

L- 100E

NEW TENANTS

IMPERIAL STEAM POT   L-06C



IN-DEX
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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
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
 
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'S CAFÉ; 
DJOURNAL COFFEE L-06C3
WARUNG KOFFIE BATAVIA L-45
 
SPORT, LIFESTYLE & ENTERTAINMENT

DOMAIN B2
Q BILLIARD L-47

RED & WHITE WINE
Lower Ground Floor

L-55
NEW TENANTS

HOSHINO COFFEE L-06C1
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{GROUND FLOOR - GF}

FASHION & ACCESSORIES
 
BALENCIAGA G-90, 92
BCBG MAXAZRIA G-18
BOTTEGA VENETA G-01, 09, 87
BURBERRY G-06
CHANEL BEAUTY  G-49, 51 
COACH G-50, 52, 56
GUCCI G-96, 98, 100
FURLA G-21
JADE BOUTIQUE G-68
MANGO  G-26, 28
MASARI G-81
MASSIMO DUTTI G-48, 50, 52
PANDORA G-105
SAINT LAURENT PARIS G-11

SALVATORE FERRAGAMO G-10
TOD'S G-17,19
TUMI G-42
 
JEWELRY, WATCHES & OPTICALS
 
INTIME  G-83
TAG HEUER G-53
 
HOME & ELECTRONICS
 
ELITE GRAHA CIPTA G-58, 62
 
RESTAURANT, CAFÉ & PASTISSERIES
 
KITCHENETTE G-46, 46A
STARBUCKS RESERVE  G-30

{FIRST FLOOR - 1ST}
 
FASHION & ACCESSORIES
 
BCBG MAXAZRIA 1-01, 1-101
DOROTHY PERKINS 1-28A
LACOSTE 1-29, 31, 45
LA SENZA 1-22
MARKS & SPENCER 1-42, 46, 48
MASSIMO DUTTI  1-50, 52, 
 58, 62, 66
TOPSHOP -TOPMAN 1-32, 36, 36A
ZARA 1-00
LINEA 1-38

JADE BOUTIQUE
Ground Floor

G-68

ZARA
First Floor

1-00
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IN-DEX

 
BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE
 
LANEIGE 1-19, 1-91
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
BERSHKA 2-00B
FASHIONLINK X #BLCKVNUE 2-10, 16, 18, 20
GIORDANO  2-36, 2-38
IWAN TIRTA PRIVATE COLLECTION 2-61
MARKS & SPENCER 2-60, 62
NAUTICA 2-111
OYSHO 2-72, 76, 78
PULL & BEAR  2-88A

GIORDANO
Second Floor

2-36, 2-38

FASHIONLINK X BLCKVNUE
Second Floor

2-10, 16, 18, 20
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STRADIVARIUS 2-00A
STUDIO 133 BIYAN 2-51
 
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
 
JEWELRY, WATCHES & OPTICALS 
 
G-FACTORY CASIO 2-78
OPTIK MELAWAI 2-09 & 2-17
OPTIK SEIS  2-32
PENINSULA JEWELRY 2-19A
URBAN ICON 2-52
WATCH WORLD 2-37
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
 
HOME ACCESSORIES AND GIFTS
 
HOME AND LIVING 3-00A
 
SHOE & BAGS
 
BRATPACK 3-58
CAMPER  3-106
DR. MARTENS 3-22
FLORSHEIM 3-57

URBAN ICON
Second Floor

2-52
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IN-DEX

HAVAIANAS 3-12
HUSH PUPPIES 3-41 & 77
KEDS 3-84 & 3-84A
POPITS 3-120
PUMA 3-56
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
DAVID & CO 3-12A
TIME CONCEPT  3-39
WATCH STUDIO 3-10
 
SPORT, LIFESTYLE & ENTERTAINMENT

ADIDAS HOME COURT 3-68, 70, 72
CONVERSE 3-65
FISIK FOOTBALL 3-30, 32
HOOPS 3-35, 79
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 ATHLETE'S FOOT 3-69
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}
 
MOTHER & KIDS

CHICCO 4-57, 4-59, 4-67
GINGER SNAP 4-93
JUSTICE 4-107, 109, 111
KIDDY CUTS 4-76
KIDZ STATION 4-02, 06
MOTHERCARE & ELC 4-60
TEDDY HOUSE  4-72
WILIO 4-66

HAVAIANAS
Third Floor

3-12
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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
OSIM 4-58
PLAY 4-11, 15
SAMSUNG 4- 37, 39
URBAN REPUBLIC 4-43, 47, 49
 
BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE

D'GLAM  4-46
ERHA APOTHECARY 4-28, 30, 36
HEADQUARTERS 4-42
IRWAN TEAM 4-38, 4-38A
NATASHA SKIN CARE 4-48
 
JEWELRY, WATCHES & OPTICALS

D'PARIS 4-113
THE WATCH CO 4-40
 
BOOKS, GIFTS & HOBBIES
 
GS SHOP 4-01
GUNUNG AGUNG 4-56
LEGO 4-33, 95 & 97
MINISO 4-02, 4-06

 
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
SUSHI HIRO 5-29
THAI VILLAGE 5-01C
THE HALAL GUYS 5-36
TOUS LES JOURS 5-27, 28A
 

PUTU MADE
Fifth Floor

5-01A

GUNUNG AGUNG
Fourth Floor

4-56
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IN-DEX

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
HOLYSTEAK! FA-06
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 CHICKEN 
RICE HAINANESE FA-12
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
 
AVIA TOUR 6-12
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
GLASSHOUSE FLORIST 6-15
PT. BANK NEGARA INDONESIA 
(PERSERO) TBK. 6-07

NEW TENANTS
SHIHLIN FA-20

BARBA BARBERIA
Sixth Floor

6-03






