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Alika Islamadina
talks about
herself, her style,
and her music
transformation
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• IN-CHIEF •
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b e k e rj a s a ma de n ga n
PT LIVIMBI MEDIA
Roemah Clara,

enyambut tahun 2019 yang penuh inspirasi di Senayan City,
IN-FINITE hadir dengan konsep dan wajah baru yang juga penuh
inspirasi. Memasuki edisi Spring di tahun 2019, kami mengangkat
fashion sebagai tema utama. Ulasan secara mendetil dan menyeluruh

mengenai konsep fashion dan persepsinya. Istilah yang lekat dalam kehidupan kita

Jln. Hang Lekir X, No. 7
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12120,
Telp. 021-723 4478

k on t ri b u t or
Samuel Mulia

sehari-hari, fashion ternyata dapat dimaknai berbeda. Ada yang menganggap sebagai

Debbie S. Suryawan

sebuah gaya hidup, trend, dan ada juga yang menganggapnya sebagai cermin karakter

Agung Suharjanto

atau kepribadian.
Perbedaan persepsi ini melengkapi arti dari fashion. Bahkan, Karl Lagerfeld, –
salah satu perancang legendaris yang baru saja wafat pada 19 Februari lalu – pernah
mengatakan, “I am a fashion person, and fashion is not only about clothes —it’s about
all kinds of change.” Sebuah esensi yang dinamis dan terus menginspirasi tentang
fashion.

Greggy Giorgio
Hapis Sulaiman
Reza Bustami
Zulmahmudi
Claresta Pitojo
(Pengarah Gaya)
Hanny Iswari
(Pengarah Gaya)

Inspirasi ini membawa IN-FINITE Spring 2019 menampilkan sosok seorang musisi
muda yang memiliki sense of fashion yang unik dan sekaligus seorang celebgram dengan
ratusan ribu followers, Alika Islamadina. Ide gaya berpakaiannya yang memadukan

Gita Paramita
(Pengarah Gaya)
Adieth Nugraha
(Fotografer)

high-end fashion items dengan luxurious mass brand items hadir dalam rubrik Fashion

Claudia Dian

Spread, In-Hints dan In-Reference. Lengkapi juga fashion statement dengan tampilan

(Fotografer)

aroma segar khas musim semi yang dibahas di rubrik In-Pouch. Serta nikmati artikel
imaginary interview bersama Cristóbal Balenciaga dalam In-Muse.

Moko Wong
(Fotografer)
Zaky Akbar
(Fotografer)

At Senayan City, infinite discovery and delight awaits you.
Salam,
HALINA NG
Leasing & Marketing Communication Director of Senayan City

• 03 •

a rt i s t i k

Gita Paramita
(Desainer Grafis)
Angun Prasetyo
(Produksi)
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• INTRO •
“Decorate
your home.
It gives
the illusion
that your
life is more
interesting
than it
really is,”
-Charles M.
Schulz

SPRING SHINES AT
SENAYAN CITY
“With each passing
moments, let us embrace
the new year with a
b r i g h t e r, c o l o r f u l , a nd
joyous future.”
–Chinese Proverb

M

teks: Agung Suharjanto. foto: Adieth Nugraha.
foto Barongsai: Isra Triansyah.

enyambut Tahun Babi Tanah, Senayan City hadirkan
Spring Shines yang berlangsung dari 28 Januari hingga
25 Februari 2019 yang diramaikan dengan berbagai

program acara. Salah satu dari program acara tersebut adalah pameran
seni bertajuk The Constel lation – Art Instal lations Experience yang
menampilkan lima seni instalasi karya Felix Tjahyadi, yakni Zodiac
Sculptures, Crystal Dome, Time Tunnel, Gold Mountains, dan Galaxy
Maze.
Halina Ng selaku Senayan City Leasing and Marketing
Communications Director, memaparkan: “Art Instal lations Experience
ini juga mewakili simbolisasi ‘The Spirit of Spring’ yang juga diartikan
sebagai suatu permulaan atau waktu untuk memulai babak yang baru.
Perubahan ini ditandai dengan deretan flagship stores dan lifestyle
concept stores yang akan hadir di Senayan City pada 2019.”
Selama program Spring Shines berlangsung, pengunjung Senayan
City dapat menikmati penampilan Oriental Chinese Harmony,
Shanghai Swing, Shanghai Broadway, Chinese Tea Legacy – The Art
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• IN-EXQUISITE •

of Kung Fu Master Tea, dan Chai Sen Ye Spectacle
(28 Januari – 17 Februari 2019) serta The King of
Lion Dance in The World (5, 9, 10 Februari 2019).
Menyemarakkan perayaan Tahun Baru Imlek,
Spring Shines juga menawarkan berbagai program
menarik. Di antaranya adalah diskon hingga special
privileges yang berlaku untuk SCX Iconic Members
dan seluruh pengunjung Senayan City.

SPRING SHINES FORTUNE

#TOSSTHEYUSHANG

Dengan berbelanja minimal Rp2.000.000, SCX

Promo spesial untuk momen spesial bersama

Iconic Members berkesempatan mendapatkan

keluarga dengan bersantap di Thai Village dan

2 travel vouchers ke Shanghai, voucher menginap

The Duck King.

di Anantara Seminyak Bali Resort, dan hadiah
menarik lainnya. Program ini berlangsung dari

INFINITE SURPRISES

3 hingga 17 Februari 2019.

Annual shopping program yang menawarkan grand
prize 1 unit Lexus ES 300h Ultra Luxury, serta

PROSPERITY LUCK

hadiah menarik seperti 4 Paket Dream Cruises –

Program belanja dari tenan fashion dan lifestyle

Palace Suite + tiket pesawat dan lainnya. Program

yang ada di Senayan City, seperti:

ini berlangsung hingga 25 Mei 2019. Khusus SCX

• Fortune Treat: diskon hingga 75% pada 5

Iconic Members dan pemegang Kartu Kredit dan

Februari 2019;
• New Year | New Style: penawaran koleksi terkini

Debit Mandiri, berkesempatan mendapat hingga
5 nomor undian.

untuk menyambut tahun baru Imlek; dan
• Time To Go: promo pemesanan tiket perjalanan
selama 20 hari dari Avia Tour dan Smailing Tour.

SPEND 2X AND GET E-COUPON RP150.000
Pengguna kartu kredit Mandiri bisa mendapatkan
e-coupon senilai Rp150.000 dengan berbelanja

DAZZLING JEWELRY FESTIVAL

minimal Rp300.000 di tenant Senayan City

Penawaran pilihan special gift dari Frank & Co, Miss

bertanda wobbler dan tentcard. Program ini

Mondial, dan The Palace Jewelry. Berlangsung

berlangsung 18 Januari – 3 Maret 2019.

sepanjang 5 – 17 Februari 2019 di Main Atrium,
Senayan City.

MANDIRI SHOPPING DEAL
Pemegang kartu kredit Mandiri yang bertansaksi
minimal Rp1.000.000 setiap Sabtu dan Minggu
berkesempatan mendapat voucher belanja senilai
Rp100.000 di SCX Lounge lantai LG.
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• IN-SCHEME •

p re s e n t s

D

"IN VOGUE"
FASHION NATION 13 TH EDITION
imulai dari 2007, Senayan City secara konsisten

competition para perancang muda tanah air dalam kategori

mendukung pergerakan dunia fashion tanah air

menswear yang berlangsung pada 21 Maret 2019.

dan terwujud dalam annual fashion event yang

• Senayan City X Future Culture; mengakar pada rasa

dikenal dengan nama FASHION NATION. Selaras dengan

cinta akan tanah air dan budaya Indonesia, Senayan City

visi dan misi untuk menjadi shopping destination favorit

menghadirkan inspirasi busana terbaru dari Purana dan NY

bagi para pecinta fashion, Senayan City juga menjadi wadah

by Novita Yunus pada 22 Maret 2019.
• Senayan City in Collaboration with Young Lion & Fashion

dalam memperkenalkan dan menghadirkan hasil karya fashion

link X #BLCKVNUE; sebagai wadah bagi para perancang

desainer tanah air.
Gelaran bergengsi Fashion Nation 13 Edition di tahun

yang telah tergabung dalam Fashion Link X #BLCKVNUE,

th

2019 ini mengangkat tema IN VOGUE. Fashion stage yang

Senayan City dengan bangga mempersembahkan Future

berlangsung selama 10 hari, mulai dari tanggal 15 – 24 Maret

Visioner yang menampilkan koleksi terbaru dari Marlen The

2019, akan menghadirkan deretan the most vogue Indonesian

Label, Calla The Label dan SAUL pada 23 Maret 2019.

designers berlokasi di Main Atrium, lantai 1.

• Runway Hits ‘Coming of Age’ - 23 Maret 2019; sebagai
panggung penutup highlight Fashion Nation tahun ini

Highlight dari panggung runway Fashion Nation 13 Edition

menghadirkan kemegahan peragaan busana karya Sav Lavin,

menghadirkan:

Etterette by Vivian Lee, Rêves Studio dan Amot Syamsuri

• IN VOGUE Opening Night; pada 15 Maret 2019, fashion

Muda. Secara eksklusif menghadirkan The Style Makers Award

th

stage bergengsi menampilkan karya spesial dari Hian Tjen

ke-9 dalam mengapresiasikan para public figure tanah air.

dan Yogie Pratama.
• Senayan City X Populo Batik; merayakan 25th Anniversary,

Selain highlight di atas, ada juga partisipasi fashion show

Populo Batik berkolaborasi bersama Senayan City

dari tenant Senayan City seperti Hush Puppies, Kidz Station,

mempresentasikan keindahan koleksi batik dengan vibe muda

Gingersnaps, Mothercare, Wilio, MAP Fashion, Tities Sapoetra

dan unik yang dapat dinikmati pada 16 Maret 2019.

Show X Makeover, Justice, Cotton Ink, serta peragaan busana

• Senayan City X Modern Modest; sejalan dengan hijab fashion

dari TS The Label, LEKAT, Sarung Fest, Tities Sapoetra

yang semakin fashionable, tahun ini hadir kreasi dari Restu

Project, Dekranasda - Batik Marunda, ATS The Label, Jakarta

Anggraini, SABA by Rani Hatta, dan KAMI pada 20 Maret 2019.

Designers Room, dan HYPE BAE: Andy Yanata. Tidak

• GENTLEMEN DAY; Senayan City berkolaborasi bersama

ketinggalan, partisipasi dari fashion school menampilkan karya
otentik siswa dari ESMOD, Lasalle Academy, dan Binus.

Runway Hits
Performance
by

ETTERETTE BY VIVIAN LEE

RAMENGVRL

SAV LAVIN

RêVES STUDIO

Runway Hits
Fashion Show
by

AMOT SYAMSURI MUDA

The Folio dan LPM Menswear menghadirkan final
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• IN-SCHEME •

Schedule
15 MAR / FRI

17 MAR / SUN

20 MAR / WED

23 MAR / SAT

07:00 - 09:00 PM
Hian Tjen & Yogie Pratama
IN.VOGUE
(Opening Fashion Nation)

12:00 - 01:00 PM
Gingersnaps
CELEBRATING
GINGERSNAPS 10 YEARS
ANNIVERSARY

04:00 - 05:00 PM
Modern Modest
SENAYAN CITY PRESENT
MODERN MODEST (KAMI,
RESTU ANGGRAINI &
SABA BY RANI HATTA)

02:00 - 03:00 PM
Young Lion

Yogie
Pratama

02:00 - 03:00 PM
Mothercare
TWINNING IS HAPPENING
04:00 - 05:00 PM
Wilio
WILIO TALENT HUNT 2019
08:00 - 09:00 PM
TS The Label

Hian
Tjen

18 MAR / MON

08:00 - 09:00 PM
Titis Sapoetra Project

21 MAR / THU
04:00 - 05:00 PM
Gentlemen Day
SENAYAN CITY X THE
FOLIO X LPMM PRESENT
GENTLEMEN DAY
06:00 - 07:00 PM
ATS The Label

02:00 - 05:00 PM
Sarung Fest

16 MAR / SAT
12:00 - 01:00 PM
Hush Puppies
BOUNCE MX - MADE TO
MOVE YOU

06:00 - 07:00 PM
ESMOD
WE ARE EMERGING DESIGNER

08:00 - 09:00 PM
Titis Sapoetra Show X
Make Over

19 MAR / TUE

22 MAR / FRI

02:00 - 03:00 PM
Kidz Station
FUNTASTIC RUNWAY

02:00 - 03:00 PM
Lasalle Academy
UNITY OF EMOTION

04:00 - 05:00 PM
Batik Marunda

04:00 - 05:00 PM
MAP Fashion

04:00 - 05:00 PM
Binus
THE UNTOLD STORY :
LASEM REVEALED

08:00 - 09:00 PM
Populo Batik
SENAYAN CITY X POPULO
BATIK PRESENT POPULO
BATIK 25TH ANNIVERSARY

08:00 - 09:00 PM
Lekat
THE LAUNCH OF LEKAT DUA

06:00 - 07:00 PM
Future Culture
SENAYAN CITY PRESENT
FUTURE CULTURE
(PURANA & NY BY NOVITA
YUNUS)
08:00 - 09:00 PM
Jakarta Designers Room
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04:00 - 05:00 PM
Fashionlink
SENAYAN CITY IN
COLLABORATION
WITH YOUNG LION
& FASHIONLINK X
#BLCKVNUE PRESENT
CALLA THE LABEL, MARLEN
THE LABEL, SAUL
06:00 - 09:00 PM
Runway Hits
COMING OF AGE

24 MAR / SUN
02:00 - 03:00 PM
Justice
04:00 - 05:00 PM
Cotton Ink
COTTON INK X RIA MIRANDA
06:00 - 07:00 PM
HYPE BAE: Andy Yanata

• IN-LEASE •

ONE PLACE IS
ALL YOU NEED
Resmi hadir di Senayan City sejak 30 November 2018 lalu, Home &
Living siap menjawab kebutuhan Anda untuk mempercantik rumah.
Menempati area seluas 1.800 meter persegi, gerai ini menawarkan ideide segar ruangan di rumah Anda dengan berbagai pilihan furniture
dari brand kenamaan, aneka aksesori rumah, hingga housewarming gift
yang spesial.
Ragam gaya elegan, modern dan klasik hadir untuk living room,
dining room, juga bedroom untuk rumah Anda. Furniture brands yang
namanya tidak asing lagi, Vivere, Sleep & Co, Melandas, Cellini, dan
Malinda Furniture Gallery, hadir di sini.
—
HOME & LIVING
Senayan City
Lt. 3, 3-00A

Home & Living yang terdiri dari beberapa
area ini juga menawarkan aksesori rumah yang
bisa diselaraskan dengan selera Anda. Frame,
vas bunga, keramik berdesain unik, hingga wine
glasses, hadir dalam berbagai karakter yang

siap membuat sudut rumah Anda kian cantik dan nyaman.
Bisa dikatakan bahwa Home & Living menawarkan solusi one stop
shopping bagi pengunjung Senayan City yang membutuhkan furniture
berkelas. Cukup datang ke satu gerai dan segala kebutuhan untuk
rumah Anda pasti terpenuhi. Guarantee!
teks: Gita Paramita. foto: Adieth Nugraha.
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• IN-LEASE •
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• IN-LEASE •
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• IN-LEASE •

NEW YEAR, NEW FACE[LIFT]
Grup ritel internasional asal Inggris yang telah

usia. Tengok saja koleksi Limited Collection dengan

hadir di Indonesia selama kurang lebih 19 tahun

siluet dan cutting yang update bagi pelanggan usia

ini kembali hadir di Senayan City setelah beberapa

muda yang fashionable. Hadir juga berbagai variasi

lama melakukan pembenahan dan hadir dengan

sub-brand yang menawarkan berbagai koleksi yang

“wajah” baru yang semakin modern. Demi

lebih stylish, baik untuk

meningkatkan pengalaman berbelanja yang lebih

busana sehari-hari maupun

nyaman bagi para pelanggannya, sejak Desember

tematik sesuai kebutuhan.

2018 silam, Marks & Spencer memperluas gerainya

Bagi para pelanggan

—
MARKS & SPENCER
Senayan City
Lt. 1, 1-00, 88, 90

yang menyukai koleksi

menjadi dua lantai.
Seperti ingin merambah pelanggan yang

busana bergaya klasik,

muda usia dengan tetap memanjakan para loyal

Marks & Spencer tetap hadir dengan berbagai

customers-nya, Marks & Spencer menambah

busana bersiluet simpel yang berdaya pakai tinggi

deretan koleksinya bagi pelanggan dari berbagai

dengan detail menarik dan sentuhan warna terkini.

teks: Gita Paramita. foto: Adieth Nugraha.

• 13 •

• IN-HINTS •

#1

DEBUT
Kedekatan industri fashion dengan
kaum millennial kian erat. Hampir

I AM YOUR MIRROR

semua koleksi yang ditawarkan saat ini
mengarah kepada streetwear. Tak heran
jika creative director yang ditunjuk oleh
setiap rumah mode pun semakin muda.
Salah satunya Virgil Abloh, yang pada
pertengahan 2018 lalu menahkodai
koleksi pria Louis Vuitton. Virgil Abloh
terbukti cukup berani menciptakan
perbedaan dari creative director
sebelumnya. Bahkan pria yang namanya
disejajarkan sebagai The 100 most
influential people in the world in 2018 versi
Majalah Time ini, berhasil mendapatkan

Musim panas 2019 adalah momentum para creative director
untuk unjuk kreativitas. Tiap-tiap brand saling menciptakan
ad campaign yang inovatif dan out of the box. Jika Virgil Abloh
menampilkan sosok model balita memakai pakaian pria dewasa,
maka Clare Waight Keller justru menampilkan konsep blurs
gender pada ad campaign Givenchy.
Bertema I AM YOUR MIRROR, ad campaign ini menampilkan
pria dalambalutan asymmetrically pleated dress yang dikenakan
bersama celana hitam dan boots. Sementara model wanita
memakai menswear trench coat. Ad campaign yang dirilis pada
Januari lalu ini digarap oleh fotografer ternama, Steven Meisel.

atensi publik untuk koleksi menswear
Louis Vuitton musim panas 2019.

it Takes two
to Tango

Jika loyalitas pada jaman dulu
diperhitungkan sebagai prestasi, maka

hal itu tergolong sukar ditemukan kini.

Contohnya, adalah pergantian creative
director di beberapa rumah mode

kenamaan yang terjadi berulangkali. Di
antaranya adalah Burberry, yang baru
saja mengadopsi CCO baru, Ricardo

Hello Goodbye!

Tisci, yang sebelumnya bekerja untuk

Rumah mode tertua asal Prancis, Lanvin, akhirnya

rumah mode Givenchy. Selain mengawali

menyerahkan posisi creative director baru kepada Bruno

debutnya untuk koleksi Burberry

Sialelli, pria berusia 31 tahun yang pernah bekerja sebagai

untuk musim panas 2019, Tisci juga

salah satu tim desain LOEWE untuk divisi menswear.

meluncurkan koleksi kolaborasi bersama

Di usia yang

Vivienne Westwood untuk limited

tergolong muda

collection.

untuk posisi
tersebut, tentu saja
keberadaan Sialelli
mengundang banyak
pertanyaan. Namun,
bila berbicara
kreativitas, sudah
pasti tak perlu
diragukan lagi. Yang
muda, yang [semakin]
teks: Reza Bustami
foto: Dok. Spesial
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berjaya!
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• IN-JOURNAL •

RIHANNA

ALADDIN
Produksi: Lin Picture & Walt Disney Studios
Sutradara: Guy Ritchie

F

Pemain: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, dan lain-lain
Rilis: Mei 2019

ilm live action adaptasi dari film animasi berjudul sama yang
dirilis pada 1992 ini masih mempertahankan elemen musikal
sebagaimana versi aslinya. Namun, tentu saja kisah Aladdin
bersama Putri Yasmin dan jin sakti ini dihidupkan kembali dengan
sentuhan baru dan segar yang siap menghibur.

Merangkum sejumlah
posting di akun media
sosial pribadinya, Rihanna
hampir dipastikan akan
merilis album baru di
2019. Menebak-nebak
album studio ke-sembilan
sang penyanyi asal
Barbados ini, banyak fans
yang menyimpulkan R9
akan menjadi judul album
terbaru Rihanna usai
album ANTI pada 2016.
Bahkan, Rihanna pernah
meniatkan album ke-9-nya
dengan sentuhan musik
Reggae.
Apakah
akan
terwujud?
Kita
tunggu
segera!

SERI BUKU DILAN
Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990
- Dilan 2; Dia Adalah Dilanku Tahun
1991; & Milea Suara Dari Dilan

AVENGERS: ENDGAME

Penulis: Pidi Baiq

Produksi: Marvel Studios

Tersedia di: Toko Buku Gunung

Sutradara: Anthony Russo, Joe Russo

Agung, Senayan City

S

Penerbit: Pastel Books

Pemain: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, dan lain-lain

Kisah kasih remaja SMA di era ‘90-an

Rilis: April 2019

dengan bumbu gombal, aksi geng
motor, serta tokoh-tokoh ikonis

ekuel ke-empat dari seri film Avengers ini menceritakan
bagaimana para Avengers yang tersisa menyusun rencana untuk

mengalahkan Thanos, yang tak hanya berhasil mengalahkan
pasukan Avengers tapi juga melenyapkan setengah populasi makhluk
hidup di Bumi.
teks: Hapis Sulaiman. foto: Dok. Spesial

di jaman itu, dituturkan dengan
unik oleh Pidi Baiq melalui lika-liku
romantika Milea dan Dilan dalam 3
seri buku. Buku pertama, Dilan, Dia
adalah Dilanku tahun 1990, sukses
diangkat ke layar lebar pada 2018.

Menyusul buku kedua, Dilan, Dia adalah
Dilanku Tahun 1991, yang juga hadir di layar
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lebar pada awal 2019. Lantas bagaimana
dengan buku ke tiga? Baca dulu, yuk!

• REFRAIN •
“Never use the
word "cheap". Today
everybody can look
chic in inexpensive
clothes. There is good
clothing design on
every level today.
You can be the chicest
thing in the world in a
t-shirt and jeans - it's
up to you,”
-Karl Lagerfeld

• IN-STORY •

THE METAMORPHOSIS
OF ALIKA ISLAMADINA
Young, attractive, talented, and
a celebgram with 500K followers.
What more can you do, Alika?
teks: Greggy Giorgio. foto: Claudia Dian.
penata gaya: Claresta Pitojo. asisten
penata gaya: Gabriela Maria Theresia
Mondoringin. penata rias & rambut:
Velovelicea. busana: JADE,
Marks & Spencer, ZARA.
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• IN-STORY •

agenda promosi dan gig, baik offline maupun online
yang masih berlanjut sampai tahun ini. Hal itu juga
memberikan saya kesempatan untuk traveling. All
those things made me feel content and happier.
Bicara soal karier, how do you get started as a
singer? It started when I was 10, about 2004. Berawal
ketika aku menjadi kontestan Akademi Fantasi
Indonesia (AFI) Junior lalu aku mulai terjun ke dunia
musik sebagai penyanyi cilik. Aku pun mencetak
album perdana kecil-kecilan berjudul My Secret
Room garapan Yovie Widianto. Beranjak remaja,

K

aku sempat bergabung di girlband Princess. Selang
setahun, kuputuskan untuk keluar and went back to
build my solo career, until now.
akinya menjulang dengan rambut
hitam panjang tergerai. Dengan mudah

What was your greatest achievement so far in

kita bisa melihat kecantikan alami dari

your career? Aku mencoba flashback ke 2006. Album

wanita kelahiran Sydney, 24 tahun

self-titled pertamaku berjudul Alika, karya komposer

silam. Sejak lama dikenal dengan nama Alika Islamadina,

almarhum Elfa Secioria, berhasil memperoleh tiga

mantan penyanyi cilik ini telah bermetamorfosa menjadi

penghargaan AMI Awards. I was a bit shocked at

solois kharismatik.

that moment. Momen yang terjadi begitu cepat itu

Perseverance dan compassion, adalah dua hal yang

–hanya dua tahun setelah kick-off karierku di musik,

membuat Alika konsisten merajut asa di jalur musik.

memotivasi aku untuk berkarya, karena there are

Di era di mana musik mampu dikonsumsi layaknya

people who listened to my music.

makanan cepat saji, Alika justru tertantang untuk
menekuni industri ini lebih dari sekadar bernyanyi. Ia

And how about your proudest accomplishment?

telah menciptakan lirik lagu hingga membuat aransemen

Memiliki album dengan lagu-lagu yang aku ciptakan

musik. It’s clear that Alika knows where she wants to go

sendiri merupakan pencapaian berarti bagiku. It

and doesn’t care how long she takes to get there.

means I take music seriously. Ke depannya, aku ingin

“Yang penting adalah kamu merasa bebas melakukan
itu,” ujarnya saat ditemui di sela-sela pemotretan

melakukan kolaborasi dengan banyak musisi lain. There
are a few and I’m working on it.

cover INFINITE. Kebebasan itu juga yang mendasari
gaya berbusana Alika sehari-hari. Ia cukup lihai

Any hidden passion? I love theater, khususnya

mentransformasi gaya casual menjadi sesuatu yang

Broadway. It’s because anything can be expressed

berkelas. It’s not only a testament to her immense talent,

with a song. Beberapa kali memang diminta untuk

but her truth: freedom comes from within.

casting film dan lainnya. Tapi, to be honest aku
gak pede. Beberapa orang terdekat selalu bilang,

How’s your 2019 going so far? I was so grateful

‘You’re born with natural talent. Go for it.’ Namun,

for last year. And this year, I can’t wait to have some

lagi-lagi memang belum ketemu yang sreg aja, baik

great things to look forward to. It’s still all about work.

dari sisi waktu maupun peran. Jikapun aku tertarik

Tahun lalu, aku merilis album, sehingga banyak sekali

berakting, I wanna be a totally different person.
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Termasuk juga dalam mengeksplor aliran musik

apa yang aku kenakan kemanapun. Namun, karier

baru? Definitely. I didn’t dedicate myself to a single

sebagai entertainer menuntutku untuk lebih peka

genre. Aku bermain banyak sekali jenis musik

dengan fashion. Aku tetap tampil simple, namun

berbeda, walaupun basic-nya adalah pop. I try not to

pada akhirnya it’s all in the details. The art of

think of what ‘genre’ I’m creating, I kinda just go with

accessorizing, memilih aksesori yang tepat untuk

it. Sebab, aku sedang mencari momen tepat untuk

menghasilkan focal point yang stand out.

masuk ke ranah R n B.
Kamu punya banyak pengikut di Instagram,
In regard to fashion, can you describe what

apa sih yang biasa kamu lakukan? Scrolling to

fashion mean to you? Bagiku fashion adalah

my feeds, hahaha… Aku senang mencari inspirasi

jendela awal untuk memperoleh first impression dari

melalui Instagram. Aku bukan tipe orang yang suka

seseorang. It doesn’t take long for someone to form an

membawa masalah personal ke media sosial. Social

opinion of you. Itulah mengapa the way we’re dressed

media plays a huge role in my live. That’s the reason

menjadi first point of reference bagi orang-orang.

why I use it to feel inspired and spread positivity.

Kita setuju, we couldn’t judge people by their cover.
Tapi sebelum mengenal seseorang, people seem to

Kembali lagi soal fashion, what’s your the

look at our appearance and we must deal with it.

most favorite brand, both global and local? I like

How to look stylish everyday? Casual, in jeans dan

merek lokal, aku suka banyak, salah satunya Sapto

t-shirt. It makes me feel good without looking too

Djojokartiko. Aku sering mengenakan dress Sapto

flashy. Aku juga senang memadupadankan blouse

untuk perform musikku.

CÉLINE, karena timeless, simple, dan vintage. Untuk

atau blazer asalkan warnanya hitam, putih, abu-abu,
atau earth colors, seperti cokelat dan beige.

Tel l us three fashion essentials you can’t live
without? Earrings, pants, and sneakers. I feel

Apakah kariermu mempengaruhi fashion sense

naked if I ever walk out of the house without wearing

kamu? If I ain’t in the entertainment industry, I

earrings. Aku suka bereksperimen dengan beragam

would be less interested in fashion. I can say I’m

aksesori karena membuat penampilanku upgrade to

way too laid back. Aku bisa tidak peduli dengan

the next level.
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“YOU DON’T NEED
TO FOLLOW THE
TREND, BECAUSE NOT
EVERYBODY CAN PULL
I T O F F. T H A T ’ S T H E
HARD TRUTH. JUST
WEAR WHAT YOU’RE
COMFORTABLE IN. WHEN
YOU FEEL COMFORTABLE
A N D C O N F I D E N T, YO U
FEEL HAPPIER AND
EVEN LOOK BETTER.”
– Alika Islamadina
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Stripes with a Twist

Hello Yellow!

Kenakan stripes dress (ATS the Label) bersama

Padukan turtleneck blouse kuning (ATS the Label) dengan white jacket dan plaid pants

outer unik warna hijau army (Raegitazoro). Lengkapi

with fringes (Natalia Kiantoro) untuk menciptakan penampilan keren yang simple.

dengan grey sandal (PVRA) dan anting berdesain

Sempurnakan dengan mengenakan cincin (Ellyhan Jewelry) dan beige sandal (PVRA).

unik ini (Ellyhan Jewelry) untuk kesan edgy.

• 24 •

• IN-PIECES •

SPRING STATEMENT
Waktunya tampil beda dengan pilihan busana dan aksesori
kekinian yang menjadi statement dari penampilan Anda.

teks: Gita Paramita. foto & olah digital: Adieth Nugraha.
busana: ATS the Label, Natalia Kiantoro, Ellyhan Jewelry,
PVRA, Raegitazoro, Bateeq – Fashion Link X #BLCKVNUE
– Senayan City Lantai 2.

Bold & Batik
Berbatik tanpa kesan membosankan? Coba kenakan
denim pants beraksen batik patch bersama simple white
Tee. Lalu tambahkan mix batik denim jacket (Bateeq) untuk
menegaskan kesan batik yang trendy.
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STRAIGHT
STREET TO
RUNWAY
“Fashion is the armor
to survive the reality
of everyday life.”
—Bill Cunningham

CALVIN KLEIN

CALVIN KLEIN

• IN-REFERENCE •

GENDERLESS
Dalam beberapa tahun belakangan
ini, isu women empowerment kerap
menjadi topik pembahasan. Dunia
fashion pun turut mengadaptasi isu
itu, seperti yang dihadirkan oleh
rumah mode Dior yang meluncurkan
T-shirt bertulisan We Should All be
Feminist, yang bisa dikenakan oleh
pria dan wanita. Tampaknya konsep
genderless collection masih tetap
terasa untuk koleksi Spring/Summer
2019, seperti yang ditawarkan

teks: Reza Bustami. foto: Dok. Spesial.

T

Calvin Klein.

ren mode yang
selalu berganti,
sudah pasti
membutuhkan
banyak inspirasi
untuk melahirkan

STELLA

tak heran bila banyak hal dalam
kehidupan ini yang harus dieksplorasi
dari berbagai sisi. Salah satunya yang

MCCARTNEY

konsep desain yang segar. Maka

paling mudah adalah mengamati
dan mengadaptasi apa yang ada
dalam kehidupan sehari-hari, seperti
cara berpakaian individu yang

OVERSIZED

beraktivitas di perkotaan. Fakta telah

Tren pakaian oversized masih terus diminati,

membuktikan bahwa tak selamanya

hampir satu dekade. Salah satu riset fashion

walaupun invasi trend oversized telah menjamur

fashion trend berasal dari panggung

retail melansir pernyataan bahwa tahun lalu
penjualan oversized sweater melonjak hingga

mode. Bisa jadi sebaliknya. Anda

130% akibat Ariana Grande memakainya untuk

setuju, bukan?

setiap aktivitas di muka publik. Keren!
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BACK TO THE 90'S
Bukan hanya musik bernuansa ‘90an saja yang masih digemari, filter
foto ala ‘90-an dengan sentuhan
flash, polaroid, dan dusty pun kian
meramaikan akun media sosial.
Begitu pula dengan cara berbusana
generasi millennial dan gen-Z yang
York, London, Milan, dan Paris.

ISABEL MARANT

DSQUARED

mewarnai setiap hip area di New
Bahkan bisa dipastikan bahwa
nuansa ’90-an masih akan terus
digemari dan meramaikan tren
Spring/Summer 2019.

WAIST BAG
Menyempurnakan tren ‘90-an yang kekinian, aksesori ini menjadi musthave-item yang iconic untuk beberapa musim mendatang. Pengembangan
beragam bentuk waist bag diciptakan nyaris oleh setiap rumah mode dan
high-end brand kenamaan. Menjadi trend kali ini semakin seru untuk dilirik.

SPORTY SHOES
Pola hidup sehat adalah hal yang sangat diperhatikan, walaupun mobilitas
tinggi sudah menjadi keseharian. Tak heran jika invasi sepatu bergaya sporty
high-end brand melakukan kolaborasi, seperto yang dilakukan Fendi dan Fila.
Sepatu bergaya sporty sepertinya masih bertahan mewarnai tren mode saat
ini. Hal ini juga membuktikan bahwa panggung runway masih berkiblat pada

ARC

street style.

GIVENCHY

atau sneakers kian digemari. Itu pula yang menjadi alasan kian banyak

• IN-FORM •

"J u s t l i k e w h e n N e e l a m
Gill impressed Susie
Bubble with her
appearance to British
Fashion Award last year;
sitting next to Neelam in
half a million Chopard and
£30 Topshop dress”
teks & penata gaya: Claresta Pitojo. foto: Zaky Akbar.
asisten penata gaya: Claudia Rindiantika. penata rias & rambut:
Shabrina Nesya. asisten penata rias & rambut: Amalia Cantiqa.
model: Sophie & Kiryl (Reds Agency).

encounter
Sophie in UNIQLO yellow mustard turtleneck,
BALENCIAGA red logo cardigan and white logo skirt,
SAINT LAURENT PARIS denim jacket and waist bag
and CAMPER zipped-up boots.
Kiryl in GUCCI stars printed white collar shirt with
MARKS & SPENCER grey puffed vest, UNIQLO denim
jacket, beige pants and flannel shirt tied in waist and
CAMPER sneakers.
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Sophie in SELF-PORTRAIT
fuchsia dress (available at
JADE), STUDIO 133 floral
print outerwear, BALENCIAGA
stripes shirt, UNIQLO white
puffed vest, and CAMPER
zipped-up boots.
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Sophie in SELF-PORTRAIT printed skirt (available at JADE) with UNIQLO
navy blue blazer and pink and black belts, BALENCIAGA pink scarf, and
PEDRO two-toned glitter high heels.
Kiryl in SAINT LAURENT PARIS pink hoodie with MARKS & SPENCER coat
and jeans, CONVERSE white hoodie on the shoulder, and CAMPER boots.
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Kiryl in GUCCI long-sleeves polo
shirt with orange-sleeves jacket and
BRIDGES EYEWEAR glasses.
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Sophie in UNIQLO pink turtleneck,
STUDIO 133 floral shirt-dress worn as
outer and floral pants, also TIBI blazer and
VERONICA BEARD grey hooded-vest (all
available at JADE), and SAINT LAURENT
PARIS heart-shaped bag.
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Kiryl in GUCCI logo cardigan with
MARKS & SPENCER tie worn around
the neck, BRIDGES EYEWEAR glasses
in the pocket, and PEDRO sling bag
and sandals.
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SENSUAL
BOUQUET
“A fragrance always combines
f e m i n i t y a nd s e n s u a l i t y. ”
–Gianfranco Ferre

P

teks & ilustrasi: Gita Paramita. foto: Dok. Spesial.

•

arfum beraroma bunga
yang segar dan sensual,
menjadi pilihan wewangian
yang tepat, yang membuat
kehadiran Anda selalu
berkesan.

Gucci Bloom Eau de Parfum

Kombinasi tuberose dengan ekstrak kuncup
melati menghasilkan aroma manis-segar yang
tidak terlalu menyengat.
•

Tom Ford Vanille Fatale
Aroma vanilla yang kuat berpadu harmonis
dengan aroma myrrh. Menghadirkan wewangian
berkarakter manis tapi spicy yang elegan.

•

Chanel Chance Eau de Parfum
Dominasi aroma ﬂoral yang terdiri dari
kombinasi vanilla, jasmine, iris, dan white musk
ini menyuguhkan aroma feminin yang hangat.

•

Chloé Love Story Eau Sensuelle Eau
de Parfum
Perpaduan orange blossom dengan vanilla,
sandalwood serta aroma bunga lainnya dari
parfum ini seperti mendengar sebuah cerita
romantis dalam wujud wewangian.
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•

Louis Vuitton Nouveau Mode
Menyajikan kombinasi aroma oud
dan cocoa
cocoa, serta saffron sebagai
pelengkap wewangian yang terkesan
mewah.

•

Coach for Men
Wewangian maskulin yang kompleks
namun lembut, yang diawali dengan
aroma segar dari citrus dan pir
dalam kehangatan aroma cardamon,
vetiver
vetiver, dan suede.

•

Bleu de Chanel
Daya pikat parfum ini terletak pada
aroma kayunya yang menyegarkan
serta citrus yang segar.

•

Tom Ford Noir
Menawarkan wewangian
sophisticated dan berkarakter yang
memadukan aroma italian bergamot,
black pepper, patchouli
patchouli, serta warm
vanilla, amber, dan nutmeg.

WARM SCENTS
“Good manners and
good cologne is what
transforms the man into
a gentleman!” – Tom Ford

S

teks: Gita Paramita.
foto: Dok. Spesial.

elain sikap tubuh yang
sopan dan penampilan yang
menarik, seorang gentleman
meninggalkan “jejak” berupa
aroma tubuh yang hangat dan
tak terlupakan.
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SENSE
SPRING

CLASSIC RED LIPS
CHANEL Le Rouge Crayon
De Couleur Mat in 265
Subversion.

teks & penata gaya: Hanny Iswari. foto: Syifa Fachrunissa. penata rias & rambut: Intan Achmad. model: Lexia @ Amor Model.
busana: Massimo Dutti, Uniqlo. aksesori: Mango, Aidan and Ice – available at MASARI Senayan City.
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GOLDEN EYES
Marc Jacobs Beauty
Eye-Conic Multi-Finish
Eyeshadow Palette #720
Glambition in Known For,
Seeking & Over Top (available
at Sephora Senayan City).

F

ashion week selalu memberikan
peluang bagi banyak rumah mode
untuk turut mempengaruhi tren di
dunia kecantikan sampai beberapa

bulan ke depan. Selain riasan warna-warni ala ‘90an, tren riasan 2019 akan fokus pada kecantikan
kulit wajah yang alami dan berseri bercahaya,
riasan bernuansa pastel dan berefek glitter, serta
penggunaan warna lipstik yang berani.
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GLASS SKIN AND
BLUSH ON TOP
BECCA Backlight
Priming Filter. BECCA
Shimmering Skin
Perfector Pressed
Highlighter in Opal.
Cover FX Dewy Finish
Setting Spray. BECCA
Shimmering Skin
Perfector Luminous
Blush in Camellia
Pink (all available at
Sephora Senayan City).

“One of four siblings, the youngest of course.
Or am I the oldest? Not really sure.
I bring new life and herald the warmth,
b u t ha y f e v e r, t o o, i s i n m y s o u r c e.
A u t u m n ha s c o l o r b u t t i n g e d w i t h d e c a y.
Some call her Fall. I think she’s OK.
N o t l i k e m y b o t he r, c o l d i n h i s b r e a t h .
Winter his name, in darkness brings death.
S u m me r ’ s t he o ne t ha t g e t s a l l t he g l o r y,
b u t b r u s h f i r e s a nd s u nb u r n a r e i n he r s t o r y.
So, season of choice, who will win?
The one with potential, of course; it’s Spring.”
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SPIDER LASHES AND MESSY BROWS
Too Faced Better Than Sex Mascara
(available at Sephora Senayan City).
CHANEL Le Gel Sourcils Long Eyebrow
Gel in Transparent & Brun.
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bukan karena ia menyepelekan media, melainkan ‘It

An Imaginary Interview with

is caused, he told me passionately, by the absolute
impossibility he finds of explaining his metier to

CRISTÓBAL
BALENCIAGA

anyone.’
Bulan ini saya beruntung, saya bisa
melakukan ‘imaginary interview’ dengan sosok
ini. Kemisteriusan Cristóbal Balenciaga tidak
membuat saya menyerah, walaupun rasanya cukup

Memoir of a Couturier Master

menegangkan menghadapi sosok pendiam, sensitif,
dan tidak suka menjawab pertanyaan berpanjang-

Lahir di Getaria pada 21 Januari 1895,
sebuah kota nelayan sederhana yang
terletak di pesisir utara Spanyol,
di antara barisan kota-kota pesisir
plesiran mewah seperti Bilbao, San
Sebastián, dan Biarritz, Prancis.

A

panjang. Tapi demi percakapan inspiratif, saya
harus bisa. Berikut ini saya hasil interview-nya.

teks: Syahmedi Dean. foto: Dok. Spesial.

yahnya, José Balenciaga Basurto,
adalah marinir, sedangkan ibunya,
Martina Eizaguirre Embil, penjahit.

Ketika 1906, José meninggal dunia, Martina sigap
membuka usaha kursus menjahit untuk menopang

Saya tidak pernah mendengar Coco Chanel

ekonomi dan menghidupi tiga anaknya, Cristóbal,

memuji satu couturier pun, tapi Coco bilang

Agustina, dan Juan Balenciaga.

‘The only one I admire’ untuk Anda. Bagaimana

Usaha yang dibangun Martina menjadi cikal

perasaan Anda? (Balenciaga hanya tersenyum

bakal lahirnya couturier kenamaan, Cristóbal

menahan tawa alias tidak menjawab. Tanpa sadar ia

Balenciaga, pencipta busana yang visioner,

mengangkat bahu tanda ia tidak punya jawaban).

dihormati para couturier jetset di Paris, dan diakui
sebagai fashion designer yang mempengaruhi

Baiklah. Kalau saya lihat video couture show

pemikiran modern dan arsitektural di dalam

Anda, saya lihat yang Fall Collection 1961, Anda

kreativitas fashion hingga saat ini.

lebih senang pada skirt suits, double-breasted,

Walau begitu, Cristóbal adalah sosok yang

sementara image kreasi Anda di majalah-majalah

penuh misteri dan jauh dari publikasi. Sepanjang

fashion terlihat grande, arsitektural. Ke mana

hidup, ia hanya memberikan waktunya untuk satu

sebenarnya Anda mengarahkan wanita dalam

kali full interview kepada Prudence Glyn, dari

berpakaian? (Ia menaikkan kedua alis matanya

media Inggris, The Times, pada 1971. Glyn lalu

sesaat, menarik napas dan melepaskannya perlahan).

melaporkan bahwa Balenciaga tidak suka publikasi

Hm, to the real powerful life!
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tahu atau lebih hebat dari siapa pun. Namun, saya juga heran dengan
statement-nya yang paling terkenal pada 1968, ketika ia menyatakan
pensiun dari dunia fashion. Balenciaga bilang tentang industri yang ia
geluti: “c’est une vie de chien”, atau dalam bahasa Inggrisnya, ‘It’s a dog
life’. Pernyataan yang tajam, mencerminkan kehebohan saling menggigit-

2005

2001

1998

gonggong antara couturier untuk berebut klien.

Ok. Anda tidak suka wanita terlalu banyak
membeli rancangan Anda. Satu pemikiran yang
tidak mungkin terlintas di benak para desainer
saat ini. Kenapa bisa begitu? Waktu terlalu
berharga untuk hanya dikuasai oleh satu klien.
Diana Vreeland, fashion editor legendaris, seorang
yang talkative, menjadi sosok yang pendiam ketika
menyaksikan presentasi couture Anda. Kenapa
bisa begitu? (Ia mengangkat bahu pelan, alisnya
juga, tersenyum kecil seolah memberi isyarat: ‘how
would I know?’)
Saya rasa, Anda sangat nyaman menjadi seorang
yang low profile dan hidup di dalam memori. Anda
masih menyimpan mesin jahit pertama milik Ibu,
yang saya yakin adalah mesin jahit pertama yang
2012

Anda pakai untuk belajar menjahit. Benar? Saya
kira semua orang juga seperti saya.

(Diam sesaat. Tampaknya sedang berpikir hati-hati)

2010

2008

yang mengatasnamakan Balenciaga saat ini?

2013

Bagaimana Anda melihat kreativitas desainer

Sepertinya sudah mewakili jaman.
Baiklah. Saya tidak punya pertanyaan lagi. Saya
harus berpamitan. Merci beaucoup. De rien.
Saya berdiri dan bersalaman. Lalu mundur
meninggalkan ruangan di rumahnya yang ia beri nama
Igueldo, di San Sebastian. Dalam perjalan pulang ke

2016

2015

master yang pendiam, sopan, tidak merasa lebih

2018

‘masa sekarang’, saya merasakan keberadaan sosok
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SMART & SIMPLE WAY FOR
HEALTHIER BODY
“Physical fitness is not only one of the
mo s t i m p o r t a n t k e y s t o a he a l t h y b o d y,
it is the basis of dynamic and creative
i n t e l l e c t u a l a c t i v i t y . ” – J o h n F. K e n n e d y

T

teks: Clarisa Mutriafica.
foto: Dok. Spesial.

bentuk atau berat tubuh ideal dan jasmani yang
prima dengan cara yang tepat lagi sederhana?
Bentuk atau berat tubuh ideal memang tak
sama di mata setiap individu. Sejarah bahkan
mencatat adanya perubahan signifikan bentuk
tubuh ideal wanita dari masa ke masa. Namun,
penting disadari bahwa tubuh yang sehat
sebenarnya lebih penting ketimbang bentuk atau
berat tubuh yang ideal. Itulah sebabnya syarat
mutlak yang wajib dilakukan jika mengidamkan

ubuh sehat biasanya dikemas dalam

tubuh sehat adalah menjalankan gaya hidup sehat.

tubuh yang memiliki bentuk atau

Itu berarti gaya hidup ‘holistik’ yang mencakup

berat ideal. Tak sepenuhnya salah

rutin berolahraga, meningkatkan asupan makanan

memang, karena salah satu indikator sehat adalah

yang baik bagi tubuh, konsumsi air putih yang

perbandingan otot dan lemak di dalam tubuh yang

cukup, dan istirahat yang berkualitas. Jika Anda

seimbang. Tapi, benarkah tubuh sehat sama dengan

ingin memiliki tubuh sehat berbonus berat dan

ideal? Mungkinkan kita mendapatkan keduanya:

bentuk tubuh ideal, langkah berikut bisa dicoba.
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Jalan, Yuk!

• Meningkatkan mobilitas. Kebiasaan berjalan

Ini contoh kebiasaan nyata yang kerap dilakukan

membantu persendian dan otot-otot tubuh,

seorang rekan kerja. Setidaknya 2 kali seminggu

terutama kaki, untuk terus kuat dan aktif.

usai jam kantor, ia akan berkunjung ke Senayan
City dan menghabiskan waktu 30-45 menit untuk

Perbanyak Konsumsi Sayuran

mengelilingi setiap lantai di sana. Menurutnya,

Meningkatkan asupan sayuran memang baik untuk

aktivitas ini sangat menyenangkan. Sebab, selain

tubuh. Tentu saja tak perlu ekstrim, apalagi jika

window shopping, ia dapat ‘bonus’ membakar kalori

keyakinan Anda tidak melarang Anda mengonsumsi

tanpa banyak usaha.

daging. Tapi dengan banyak mengonsumsi sayuran

Tertarik untuk mencoba? Yuk, kita hitung. Jika

atau makanan berserat, tubuh jadi lebih sedikit

waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi 1 lantai

menumpuk kelebihan kalori. Bonus lainnya, enzim

Senayan City dengan santai tapi stabil adalah 10

yang terkandung pada sayuran segar bisa membantu

menit, bayangkan jika Anda mengelilingi semua

memperlancar kerja sistem pencernaan.

lantai Senayan City, dari Lower Ground sampai

Jika tak sempat menyiapkan dan membawa

Lantai 6. Dan, tebak berapa kalori yang mungkin

menu makan siang di kantor yang terdiri dari aneka

terbakar dengan berjalan santai selama sekitar 60

sayur, cobalah untuk membeli makan siang dengan

menit? Bisa mencapai 300 kalori. Wow!

kandungan sayur yang berlimpah di tempat yang tepat.

Kebiasaan berjalan kaki–yang disarankan

Semisal di Salad Stop yang berlokasi di Lower Ground

adalah sedikitnya 30 menit setiap hari–ternyata

Senayan City. Selain lebih sehat, ternyata makanan

membawa begitu banyak manfaat, di antaranya:

yang kaya serat juga membuat Anda lebih lama merasa

• Meningkatkan kesehatan mental, termasuk

kenyang. Akibatnya, hasrat mengemil berkurang dan

mengurangi depresi dan kecemasan. Penelitian

berat tubuh pun jadi lebih stabil.

menyatakan bahwa berjalan kaki, sambil
—
FITNESS FIRST
PLATINUM
Lantai 6, 6-01

menikmati pemandangan atau udara segar,

Berlatih di Pusat Kebugaran

bisa membantu Anda keluar dari rutinitas yang

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup

menjemukan.

sehat berjalan seiring perkembangan pusat

• Memperbaiki daya tahan tubuh. Karena sirkulasi

kebugaran yang kian menjamur. Dan asyiknya,

darah dan oksigen menjadi lebih baik, produksi

sekarang banyak sekali jaringan pusat kebugaran

sel imun pun meningkat.

yang hadir di mal atau pusat berbelanjaan. Salah

• Menurunkan berat badan. Tak harus selalu
melakukan power walk, kok! Jalan santai saja
sudah bisa meningkatkan membantu membakar
kelebihan kalori di tubuh Anda.

satunya bahkan berlokasi di Senayan City, yakni
Fitness First.
Di pusat kebugaran, Anda bisa mengikuti
berbagai kelas yang menarik dan sesuai minat.

• Menghindari diabetes. Kebiasaan berjalan kaki

Lebih dari itu, peralatan yang tersedia di pusat

membantu tubuh untuk menggunakan insulin

kebugaran juga lengkap lagi canggih, sehingga

dengan lebih efektif. Jika perlu, berjalan kakilah

Anda bisa memaksimalkan pemakaiannya untuk

dengan santai selama 10-15 menit setiap habis

membantu Anda dalam membentuk otot dan

makan untuk mempertahankan gula darah normal.

mengikis lemak. Lebih dari itu, Anda juga bisa

• Meningkatkan kerja jantung. Itu berarti

dibantu seorang personal trainer untuk membuat

membantu Anda menurunkan risiko penyakit

program latihan yang tepat agar target yang ingin

jantung yang kian tinggi.

dicapai bisa terwujud.
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• IN-BOUND •

NEW-LEVEL TECHS
Teknologi berfungsi memudahkan manusia
dan membantu meningkatkan kualitas hidup,
sebagaimana berbagai gawai yang hadir
pada awal 2019 ini.

Samsung Galaxy F
Setelah lama dinanti, brand

teks: Agung Suharjanto. foto: Dok. Spesial.

asal Korea Selatan ini akhirnya
meluncurkan smartphone yang
paling ditunggu-tunggu. Membawa
teknologi komunikasi ke tingkat
baru, pada 2019 ini Samsung meluncur
foldable phone,, Galaxy F. Hadir dengan
dua layar yang menyambung dan dapat
dilipat menjadi kelebihan utama smartphone ini.
Pada layar pertama, akan hadir tampilan layaknya
smartphone lainnya. Tapi ketika dibentangkan,
pengguna akan mendapatkan sebuah tablet dengan
lebar dua kali dari smartphone biasa.

Jabra Elite 65T
Penggemar kualitas audio terbaik
tentu tidak akan melewatkan
produk baru ini. Selain kualitas
audio yang paripurna, Jabra Elite
65T juga memiliki desain yang
apik dan kemampuan baterai
yang mumpuni. Meski tidak
dirancang untuk penggunaan saat
berolahraga, gawai ini siap menjadi
teman beraktivitas sehari-hari
yang asik.

Brydge

Garmin Forerunner 935

Keyboard

Didesain untuk penggemar olahraga lari, jam

tambahan untuk

tangan ringan berbobot 49 gram ini dilengkapi

tablet bukanlah hal baru,

fitur pemantau kondisi tubuh, termasuk detak

tapi Brydge memungkinkan

jantung, ambang batas laktat, dan waktu

pengguna iPad Pro menikmati

pemulihan. Jam tangan ini juga mampu

pengalaman baru. Dengan gawai ini,

mendeteksi olahraga golf, renang, atau

pengguna akan merasa seperti sedang

bersepeda. Kabarnya, baterai jam ini mampu

bekerja menggunakan laptop. Salah satu

bertahan selama 2 minggu dalam kondisi

kelebihannya adalah kebebasan mengatur sudut

standby atau 24 jam jika konsisten dipakai

kemiringan layar seperti pada laptop.

untuk memantau aktivitas penggunanya.
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• OUTRO •
“Food is
our common
ground, a
universal
experience,”
- James
Beard
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• IN-REFINED •

City that Tells [Story]

Banyak
yang menuai
kontroversi,
tapi banyak juga
yang menuai
pujian. Itulah
nasib karyakarya seni jalanan
(street art) yang
mempercantik
kota-kota besar
di dunia.

S A O

P A U L O ,

B R A S I L

Sao Paulo merupakan kota terbesar dan terpadat
di Brasil. Di kota ini pula banyak seniman jalanan

teks: Zulmahmudi.
foto: Dok. Spesial.

A

terkenal “dibesarkan”. Uniknya lagi, seni jalanan
yang ada di Sao Paulo tak hanya menghiasi gangwalnya, karya seni jalanan (street

gang sempit atau dinding pinggiran kota, tapi juga

art) kerap dianggap sebagai perusak

menyajikan keceriaan warna pada gedung-gedung

keindahan kota. Tetapi di tangan

pencakar langit di kotanya.

para seniman kreatif, street art

Namun, bisa dibilang kawasan Vila Madalena

berupa grafiti dan mural berhasil membuat kota-kota

adalah pusatnya street art. Grafiti dan mural

besar yang kerap menjadi destinasi wisata malah

terbanyak bisa ditemui di sini, khususnya di Beco do

tampak semakin cantik. Menariknya, tak sedikit dari

Batman, sebuah gang yang menjadi galeri terbuka

street art atau mural art tersebut memiliki makna

untuk mural aneka warna.

atau pesan yang mengangkat isu politik, protes
sosial, dan sebagainya, sebagaimana beberapa kota

“The idea of the murals is to recreate a city that no longer

yang terkenal dengan keindahan seni jalanannya

and those who did live back then can have a moment of

berikut ini.

exists, so people who didn’t live in that time can see it
memory or nostalgia.” –Eduardo Kobra (Sao Paulo’s
mural art artist)
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• IN-REFINED •

M E L B O U R N E ,

“I start a picture and I finish it. I don’t think about art
while I work. I try to think about life.” – Jean-Michel

A U S T R A L I A

Melbourne bisa dibilang merupakan pusat seni dan

Basquiat (New York’s graffiti artist)

budaya Australia. Bahkan kerap terpilih sebagai
N E W

Y O R K

A M E R I K A

C I T Y ,

salah satu kota paling ingin ditinggali di dunia.

S E R I K A T

Kota ini juga terkenal dengan seni jalanannya yang

Banyak yang mengatakan di sinilah awal lahirnya
seni grafiti. Bahkan, penggunaan cat semprot untuk

menjadi salah satu tujuan destinasi wisata kota.
Gang penuh karya street art bisa ditemui di

membuat sebuah grafiti sudah mulai dikenal di New

Hosier Lane, letaknya berada di daerah CBD jantung

York pada akhir 60-an. Tak heran kalau New York

Kota Melbourne, Australia. Ada lagi bisa ditemukan

menjadi referensi banyak seniman grafiti dunia.

di ACDC Lane sebagai tribute untuk band rock asal

Nah, di kota tersibuk di dunia ini, Anda bisa melihat

Australia, Union Lane dan Yarra Place.

karya grafiti unik yang tersebar di berbagai kawasan
misalnya di Long Island, East Harlem, Brooklyn, dan

“I try to make paintings that have a certain degree of ambiguity

lainnya.

–Fred Fowler a.k.a Nurock ( Melbourne’s street artist)

“STREET ART IS NOTHING
ELSE BUT URBAN POETRY
THAT CATCHES SOMEONE’S
EYE. BEING A STREET ARTIST
IS IMPOSSIBLE BECAUSE THE
C I T Y I TS E L F I S T H E A RT I ST.
STREET ART IS A COLLECTIVE
THING, PARTICIPATIVE AND
INTERACTIVE, EXTREMELY
LINKED TO WEB 2.0 CULTURE,”
–Christian Guémy aka C215
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so hopefully people can see different things on repeat viewings.”

• IN-COMFORT •

HIAN TJEN
& HIS COZY
SANCTUARY
“Home is where the heart can laugh
without shyness. Where the heart’s
tears can dry at their own pace.”
– Vernon Baker

art. Menghasilkan komposisi unik bernuansa hitamputih yang klasik.
Warna hitam dan putih yang timeless banyak
hadir di rumahnya, karena ternyata warna klasik
ini menggambarkan perjalanan karier pria asal
Pemangkat, Kalimantan Barat.

teks: Alia Syafira. foto: Ferry Zulfrizer. bunga: Bromelia Flowers.

B

Di area living room, Hian Tjen memadukan sofa
L ivory white dengan karpet warna senada dan coffee
table rotan. Fungsi ruangan sebagai tempat bersantai
tetap terasa, walaupun kesan klasik tetap tercermin

agaimana kira-kira konsep interior

kuat. Sedangkan di area dapur, kitchen cabinet putih

rumah seorang perancang wedding

berdesain klasik tampak harmonis bersanding dengan

gown terkemuka? Mungkin rumah

lantai hitam dan putih dalam susunan diamond.

bergaya feminin dengan detail elegan. Tapi tidak

Ada yang menarik di rumah peraih gelar

demikian dengan rumah Hian Tjen. Alumni

perancang favorit Lomba Perancang Mode 2007 ini.

ESMOD Jakarta 2003 ini justru tidak ingin

Selalu ada ornamen berwujud anjing di sudut-

menghadirkan profesinya di dalam hunian.

sudut rumahnya. Dan yang ukurannya paling besar

Bagi Hian Tjen, rumah adalah sanctuary,
tempat ia beristirahat, menerima sahabat dekat,

adalah sebuah standing lamp.
Di area belakang atau backyard, daybed klasik

melakukan hal-hal yang menjadi hobinya, dan

dengan cushion bermotif hitam dan putih, menjadi

juga bersantai bersama dua ekor Shih Tzu

fokus utama. Planter box hitam di sisi kiri dan

kesayangannya. “Saya benar-benar ingin suasana

kanan, menambah kesan klasik ekletik, selaras

comfort dan cozy, bukan suasana (untuk) bekerja,”

dengan sliding door gaya French dan tegel kunci.

ujar perancang gaun pengantin Chelsea Olivia dan

“Ini sudut favorit saya, tempat saya ngobrol atau

Nabila Syakieb ini membuka percakapan.

bersantai sambil mendengarkan musik,” ujarnya

Hian Tjen menerapkan konsep klasik eklektik
pada rumahnya, dan itu terlihat pada foyer yang

sambil memutar lagu lewat gramophone kesayangan.
Ketika ditanya apa yang membuat ia selalu

berfungsi sebagai ruang perantara dengan built-

rindu pulang ke rumah? Sigap kolektor sepatu ini

in cabinet hitam yang menjadi aksen di sisi kiri

menjawab, “Rumah sejatinya adalah tempat untuk

ruangan. Kehadiran lantern pendant lamp, meja

menyeimbangkan kehidupan. Tempat untuk melepas

console, dan cermin klasik, harmonis berpadu

kepenatan atas riuhnya pekerjaan, cita-cita, dan

dengan poster, side chair, serta zebra rug gaya pop-

rencana yang mungkin belum tercapai.”
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• IN-COMFORT •

Hian Tjen bermain bersama
salah satu Shih Tzu
kesayangannya.

Area foyer yang memadukan
unsur klasik dan pop-art.

Living room yang memadukan warna
kontras yang menjadi area bersantai.

Kitchen cabinet klasik dan
lantai nuansa hitam putih.
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Hiasan dinding dan kursi yang menjadi
salah satu aksen di area foyer.

Backyard berkonsep eklektik yang
sarat sinar matahari.

• IN-DULGE •

jepang kontemporer di mata dan rasa
Lahir di Jepang, kenamaan
di Singapura, Hoshino
Coffee yang hadir di salah
satu sudut Crystal Lagoon,
Senayan City, sejak 12
Desember 2018 silam,
menawarkan kreasi menu dan
kenyamanan yang mewakili
dua budaya.
teks: Hapis Sulaiman.
foto: Adieth Nugraha.

M

eski berasal dari Jepang, Hoshino Coffee justru tak
menjejali tampilan interiornya dengan pernak-pernik
khas Negeri Sakura. Tapi ada beberapa gambar ikonik
berpigura yang dipajang di dinding, di antaranya

adalah lukisan aktor Kabuki, Ōtani Oniji III. Sebaliknya, nuansa
Western lebih terasa di sini. Antara lain, hadirnya berbagai jenis lampu
dengan ukiran khas Eropa, dimulai dari chandelier, lampu dinding,
lampu meja, hingga standing lamp di beberapa sudut resto. Sekilas, kesan
mewah dalam nuansa cokelat keemasan yang temaram mendominasi
resto yang mampu menampung 90 tamu ini.
Menyempurnakan konsep Japanese-Western yang diusungnya,
Hoshino Coffee hadir sebagai kombinasi silang kafe dan resto yang
menonjolkan menu “perkawinan” dua kultur tadi. Tak heran jika resto
ini hadir dengan beragam tawaran sajian yang cocok untuk menemani
tujuan kunjungan Anda: santap siang bersama keluarga, casual dinner
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• IN-DULGE •

usai aktivitas, atau sekadar

racikan biji kopi Arabika terbaik

bersantai bersama teman dan

dari berbagai negara, yang di-

kolega kantor untuk menikmati

roasted di Jepang oleh coffee

sajian kopi dan aneka dessert

blend specialist mereka.

yang lezat.
Untuk membuktikan konsep

Meski mengusung kata
kopi, Hoshino Coffee tak alpa

yang diusung resto yang pertama

memanjakan tamunya dengan

kali hadir di Jepang pada 2011 ini,

aneka santapan “berat” dalam

Anda harus mencicipi sederetan

daftar menu. Sederet menu

menu yang menjadi specialty,

olahan nasi, spageti, dan daging,

signature, atau setidaknya

hadir dalam kombinasi timur dan

yang diklaim menjadi favorit

barat. Salah satu yang diklaim

pengunjungnya. Soal kopi,

sukses memikat pengunjung

sebagaimana ditegaskan pada

setia Hoshino Coffee adalah

nama belakang, Hoshino Coffee

variasi hidangan omurice atau

memang mendaulat minuman

omu-raisu dalam pengucapan

ini sebagai spesialisasi sekaligus

bahasa Jepang. Salah satu yang

signature-nya. Hoshino Blend

direkomendasikan di sini adalah

Coffee misalnya, tampil dengan

Omu Soufflé Curry. Pujian saya

teknik olah hand-dripped coffee

berikan pada kuah karinya yang

—
HOSHINO COFFEE
Crystal Lagoon
LG Floor, Senayan City
Operational Hour: 10.00 – 23.00 WIB

tidak terlalu kental dan lembut
di lidah dengan aroma yang tidak
terlalu menusuk penciuman.
Tak kalah unik dan memikat,
salah satu menu spageti yang
turut direkomendasikan adalah
Hoshino Spaghetti. Spageti
dengan bumbu kombinasi
eggplant, bacon, shimeji, dan sosis
menciptakan komposisi silang cita
rasa yang serasi.
Nah, untuk penutupnya
cobalah dessert bertitel Pancake
Souffle Style, pancake dalam
tampilan lebih tebal dengan
pilihan topping whipped butter,
whipped cream, atau ice cream.
Menyempurnakannya, tersedia
maple syrup atau honey syrup
untuk menguyur di atasnya.
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• IN-BITE •

PASTRY PARTY
“A pastry usually tastes
better if it looks nice. A
c r e a m p a s t r y, no w t ha t l o o k s
nice – in fact, there is
nothing I mind as long as it
looks nice.” – Arne Jacobsen.
teks: Agung Suharjanto. foto: Adieth Nugraha.

T

idak ada yang bisa menolak pastry
bertekstur lembut dengan aneka
pilihan rasa yang nikmat. Terlebih
sekarang ada begitu banyak pilihan.

Tidak usah bingung, banyak pilihan yang bisa
Anda coba di Senayan City. Nikmati begitu saja
atau bersama segelas minuman kegemaran Anda;
dijamin mood Anda akan jadi lebih baik!

TOUS les JOURS
Sejak pertama kali hadir pada 2011, jaringan
bakery asal Korea Selatan ini memang memiliki
tempat tersendiri di hati masyarakat Jakarta.
Mengusung tagline “freshly baked every day”, TOUS
les JOURS menyajikan aneka pastry yang lezat
dan juga sehat, karena semua produk di sini dibuat
dengan penggunaan gula yang minim. Tak percaya?
Cobalah Egg Tart yang menjadi favorit di sini.
Teksturnya lembut dengan rasa manis yang tidak
berlebih. Tak heran jika snack ini punya banyak
penggemar. Ada juga Granma Apple Tart yang baru
—
TOUS LES JOURS
Lantai 5, Senayan City
IG: @touslesjoursid
FB: @touslesjoursindonesia
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hadir di pengujung 2018 lalu. Kombinasi raisin dan
cranberry, membuat snack yang banyak memakai
apel ini memiliki cita rasa manis dan sedikit asam
yang lezat.

• IN-BITE •

St. Marc Café
Bicara mengenai pastry, jaringan kafe dari Jepang ini
tentu tidak bisa dikesampingkan. Di negeri asalnya,
St. Marc Café identik dengan Chococro, croissant
lembut berisi dark chocolate, yang merupakan pastry
andalan di sini. Karena tidak ingin menghilangkan
identitas rasa sebagaimana di negara asalnya, St.
Marc Café yang hadir di Jakarta juga memakai bahan
yang sama dengan di Jepang, untuk kemudian diolah
di outlet masing-masing demi memenuhi komitmen
menyajikan produk yang fresh from the oven. Selain
Chococro, terutama bagi penyuka snack asin, cobalah
Chicken and Cheese yang menghadirkan paduan
sempurna antara smoked ham chicken dan cream
cheese atau Chicken Egg
Salsa, yang memadukan
smoked ham chicken
dengan saus salsa. Oishi!

Châteraisé
Ada yang istimewa dari
jaringan kafe yang berasal dari
Prefektur Yamanashi, Jepang,
ini. Menyajikan snack lezat
bertekstur lembut sebagaimana
di tempat asalnya, semua produk
yang disajikan sini bisa dibilang
90% sama dengan yang ada di
Jepang. Itu karena semua proses
pengolahan dilakukan di Jepang
untuk kemudian disebarkan
ke berbagai jaringan. Hanya
pemberian topping yang dilakukan
di outlet untuk memastikan
kesegaran buah.

—
CHÂTERAISÉ
Lower Ground, Senayan City
IG: @chateraise.id
FB: @chateraise.id
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—
ST. MARC CAFÉ
Lower Ground, Senayan City
IG: @chococroid
FB: @StMarcCafeIndonesia
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• IN-WONDER •

Living on a Boat
Terapung-apung di lautan ternyata
sama mengasyikkan seperti
melayang-layang di udara.
teks: Samuel Mulia. foto: Samuel Mulia, Dok. Spesial.
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• IN-WONDER •

Dari atas kapal, saya dapat melihat lautan
yang begitu luas tanpa batas. Sungguh ini adalah
pemandangan yang tak pernah saya dapati
sebelumnya. Biasanya saya hanya berlibur di darat,
dan melayang-layang di udara mengunjungi ke

W

kota-kota besar dunia tanpa pernah terbersit untuk
mengunjungi lautan. Kalau hanya berenang di tepi
aktu pertama kali saya diajak
untuk berlibur dengan kapal

pantai, itu, sih, sudah sering saya lakukan.
Tak lama setelah menikmati minuman selamat datang

Phinisi, otak langsung bereaksi

dan handuk dingin yang menyegarkan, serta mendengar

dan mulut langsung berteriak.

keterangan nakhoda kapal maupun anak buah kapal, kami

“Nggak, ah, takut pusing, ntar muntah lagi. Serem,
ah… di laut gitu.” Belum lagi sejuta teriakan negatif
menyusul setelah pikiran itu.

berangkat menuju ke tengah lautan luas.
Kapal berangkat tepat pada waktu makan siang.
Maka setelah berlayar selama kira-kira tiga puluh menit,

Tetapi berkat dorongan teman-teman yang

saya dan teman-teman bisa langsung menikmati makan

mulutnya tidak kalah bawel dalam menyakinkan

siang yang luar biasa lezat yang disiapkan oleh chef

bahwa semuanya akan menyenangkan, saya menyerah.

kapal. Ikan dan sayuran segar menjadi hidangan kami

Maka di hari yang sudah ditentukan, saya terbang ke

siang itu. Beberapa hari selanjutnya, menu pengisi perut

Labuan Bajo bersama teman-teman. Kami tiba sebelum

dapat disesuaikan dengan keinginan kami.

makan siang dan hari itu langit terlihat begitu cerah

Kapal Phinisi ini menyediakan ruang untuk

berwarna biru terang. Sementara laut pun tak kalah biru

berkumpul di area tengah. Karenanya, setelah

menyambut kami, seperti spanduk selamat datang!

menyantap makan siang yang benar-benar

Tiba di pelabuhan, kami menaiki kapal kecil menuju

menggoyang lidah dan memanjakan perut, kami

kapal Phinisi yang berlabuh di tengah laut. Hati saya

berkumpul untuk merencanakan kegiatan di tiga

sudah mulai deg-degan karena sejujurnya saya ini

hari ke depan. Tentu saja diskusi itu diakhiri dengan

suka mabuk laut yang kerap disusul dengan mual dan

membicarakan kehidupan orang lain. Hal yang

muntah. Akhirnya kami tiba di kapal Phinisi yang

terakhir itu memang selalu tak dapat dihindari. Tapi,

terbuat dari kayu. Kapalnya besar dan luas. Berbanding

pembicaraan langsung hilang diterpa angin laut yang

terbalik dengan yang ada di alam pikiran saya.

lumayan kencang.
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Saya merasakan angin yang mulanya bertiup

berbagai jenis ikan sambil menyelam. Saat itulah

semilir mulai terasa lebih kencang. Tapi anehnya,

saya baru benar-benar merasakan apa yang dimaksud

goyangan kapal sangat minim sekali terasa. Sehingga

dengan merasa tenteram dan damai. Bisa jadi liburan

apa yang saya takutkan selama ini, yaitu mabuk laut,

di laut lepas, berayun-ayun di atas kapal, menyelam

ternyata tak terbukti. Selama tiga hari terapung-apung

melihat keindahan dasar laut, menjadi sebuah terapi

di laut lepas, saya sungguh menikmati kehidupan di

untuk mengatasi tekanan hidup yang saya dapati

atas kapal.

setiap hari di darat.

Ternyata, perjalanan di laut luas itu tak lepas dari

Ketika malam menjelang, suasana menjadi gelap

kegiatan di darat. Tiga hari itu kami hidup seperti

gulita. Air laut pun tak seganas siang hari. Bahkan

katak, di dua dunia: laut, darat, laut, darat. Kami

hanya terdengar riaknya saja. Suasana begitu hening

sempat berhenti untuk mengunjungi Pulau Komodo

dan sinar lampu hanya datang dari badan kapal.

yang kemudian disusul dengan kegiatan mendaki

Taburan bintang di langit hitam seperti berlian di

bukit. Walaupun kaki saya 'gempor', tapi hati senang

kain beludru hitam. Dan itu merupakan penerang

sekali, karena dari atas bukit saya dapat menikmati

kami saat menikmati lautan di malam hari. Melihat

indahnya pemandangan laut dan matahari terbenam.

semua keindahan malam itu, mulut saya hanya bisa

Ada satu hal yang sangat saya nikmati ketika
tinggal di atas kapal selama beberapa hari, yaitu
berenang di laut yang airnya memancarkan gradasi
tiga warna yang cantik. Saya bahkan bisa melihat

terkatup rapat tetapi kekaguman di dalam kepala tak
bisa dihentikan.
Malam semakin larut dan bulan semakin
tinggi, hingga sinarnya jatuh di atas permukaan
laut yang tenang. Saya pun terlelap di kamar tidur
yang luas sambil merasakan goyangan air laut yang
menerpa badan kapal. Goyangan itu seperti sedang
meninabobokan seiisi Phinisi yang besar itu.
Keesokan paginya, saya bangun dan menuju
area tengah tempat kami biasa berkumpul. Sambil
berbaring di bean bag dan menikmati matahari yang
terbit malu-malu berlatar langit semburat merah
kekuningan, saya membayangkan hari baru telah
datang untuk siap dinikmati. Melihat semua itu,
terbersit sebuah pertanyaan di benak saya. “Apakah
ini yang dinamai surga dunia?” Saya tak tahu.
Mungkin jawabannya tersembunyi di lembayung pagi
dan di riak ombak. Mungkin. Karena sungguh, saya tak
tahu jawabannya.
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EXPLORE THE WORLD, EXPRESS YOURSELF
“Travel is glamorous only in retrospect.” –Paul Theroux

W

aktunya menjelajahi berbagai destinasi
impian dengan pilihan barang yang siap
membuat Anda tampil layaknya seorang
chic traveler.

Agar tampil berbeda,

Supaya terhidrasi optimal,

gunakan carry-on

semprotkan setting

luggage merah keren ini.

spray ke wajah sebelum

(Tumi)

bepergian. (Sephora)

teks: Gita Paramita. foto: Adieth Nugraha.

Aplikasikan blush on untuk menciptakan rona wajah
segar, terutama saat berpose di spot instagramable
yang tersohor. (Marc Jacobs at Sephora)
Jaga
keindahan
kulit bibir
dengan
lip gloss

Kulit dan rantai gold

fuchsia.

dari backpack ini

(Chanel)

menegaskan gaya
elegan saat bepergian.
(Salvatore Ferragamo)

Nyaman
menyusuri
Turtle neck blouse

sudut kota

nyaman dan mudah

dengan

dipadupadankan ini cocok

sneaker

untuk berplesiran di musim

gaya ini.

semi. (Massimo Dutti)

(Nike at
ODD)

Percantik

Tampilkan

mata dengan

wajah oil free

ulasan

dengan compact

mascara ini.

powder senada

(Marc Jacobs

warna kulit.

at Sephora)

(Becca at

Tweed jacket klasik

Sephora)

penyempurna
penampilan setiap
saat. (Massimo Dutti)

Aksesori
ringkas dan
gaya untuk
menemani
coffee
time Anda.
(Salvatore
Ferragamo)

Eksplorasi berbagai destinasi impian dengan boyfriend jeans. (Massimo Dutti)
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Fabulous Road-Trip ...
teks: Agung Suharjanto.
foto: Dok. Spesial.

“On the pleasant shore of the
French Riviera, about had way
between Marseilles and the Italian
b o r d e r, s t a nd s a l a r g e, p r o u d ,
rose-colored hotel.”
– F. S c o t t . F i t z g e r a l d

MUST KNOW!
Juli hingga
Agustus serta saat
penyelenggaraan
Cannes Film Festival
merupakan puncak
kunjungan wisata di
French Riviera.

A

kan menjadi daftar yang sangat panjang jika harus membeberkan alasan kawasan yang
terletak di bagian tenggara Prancis ini menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di
dunia. Keindahan French Riviera atau Côte d’Azur yang terletak berbatasan dengan Lautan
Mediterania bahkan mampu menginspirasi beberapa seniman dunia untuk menghasilkan karya

seni yang menawan. Keindahan itu pula yang mendorong selebritas, bangsawan, serta kaum jetset memutuskan
untuk memiliki tempat tinggal di sini.
Walau begitu, pengalaman berwisata yang ditawarkan di French Riviera atau Côte d’Azur
bukan sekadar keindahan pantai. Ada peninggalan kejayaan dari masa lalu, bunga-bunga indah

—
FOR YOUR
ITINERARY!

yang memenuhi perbukitan, desa dari abad lalu yang menyimpan keindahan misterius, serta

Puaskan keinginan

produk khas yang dihasilkan dari bahan-bahan lokal. Menyusuri kota-kota yang ada di sepanjang

di dunia dengan

kawasan ini akan memberikan Anda pengalaman berbeda di setiap lokasinya. Mungkin akan
menjadi road-trip terbaik yang pernah terjadi di sepanjang hidup Anda.
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menyesap wine terbaik
mengunjungi
Cassis, Bandol,
dan St. Raphael.

• IN-CRUISE •

G R A S S E
Terkenal sebagai ibukota parfum dunia, buai indra
penciuman Anda dengan keharuman parfum terbaik
di dunia. Ikutilah wisata gratis yang diadakan
pembuat parfum terkenal, di antaranya Fragonard.
Dalam wisata ini, Anda tidak hanya akan dibawa
N I C E

melihat langsung proses pembuatan parfum, tapi

Bangunan-bangunan dari masa lampau yang masih

juga dimanjakan dengan pemandangan perbukitan

berdiri menjadi pesona tersendiri yang ditawarkan

yang dipenuhi lavender. Jangan lupa beli beberapa

di sini. La Colline du Château (Castle Hill) salah

botol parfum untuk dijadikan buah tangan.

satunya. Meski yang tersisa hanya dinding-dinding
kastil, tapi dari atasnya Anda bisa menikmati
keindahan Baie des Anges, Vieille Vile (Old Town),
serta jalan-jalan Nice yang semarak dengan paduan
arsitektur. Setelahnya, susuri jalan-jalan kecil yang
dipenuhi restoran, galeri, atau toko cendera mata di
Vielle Ville. Atau, habiskan waktu santai di kafe-kafe
yang tersebar di penjuru kota.
È Z E
Berada di atas tebing-tebing berbatu, berbagai
bangunan dari masa lalu yang terawat baik di ganggang berkelok dengan Lautan Mediterania sebagai
latar belakang menawarkan pesona keindahan yang
tak akan terlupakan. Kamera dan sepatu yang
nyaman untuk berjalan merupakan perlengkapan
penting saat menyusuri desa yang berada di
ketinggian sekitar 420 meter di atas permukaan laut.
Sebab dapat dipastikan, kamera Anda tidak akan
berhenti merekam pemandangan cantik di desa ini.
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DID YOU KNOW?
Casino di Monte
Carlo dibangun pada
1863 oleh arsitek
ternama, Charles
Granier – yang
juga mengarsiteki
Paris Opera House.
Bangunan bergaya
belle époque ini
terlihat megah dan
menjulang, sehingga
terlihat dari berbagai
penjuru Monaco.

M O N A C O

S A I N T - T R O P E Z

Kerajaan kecil yang berbatasan dengan Prancis ini

Dibangun oleh pasangan Brigitte Bardot dan Roger

menyuguhkan kemewahan dalam arti sebenarnya.

Vadim, Saint-Tropez merupakan destinasi favorit

Tak heran jika kerajaan ini dianggap sebagai lokasi

para selebritas dan jetset dunia untuk menikmati

terbaik di dunia jika ingin menikmati suasana

liburan, ditandai dengan yacht mewah yang

dan gaya hidup di antara golongan jetset ataupun

memenuhi pelabuhan. Penikmat karya seni pun

bangsawan. Prince Palace,

dapat memuaskan hasrat mereka di sini. Datang

Fort Antoine, atau Monaco
Cathedral menjadi tempat yang

—
INTERESTING
FACT!

jangan terlewatkan. Setelahnya,

Meski menjadi salah satu

manjakan diri dengan bersantai

ajang balap Formula

di atas yacht. Atau, jika

menoleransi pengemudi

ingin mencoba peruntungan,

lokasi penyelenggaraan
1, polisi di sini tidak
yang melebihi batas
ambang kecepatan yang

masuklah ke kasino-kasino yang

sudah ditentukan. Apalagi

memadati Monte-Carlo dan pilih

yang dipasang di area-area

permainan yang Anda senangi.

pacu kecepatan.

terdapat kamera pengawas
yang sering dijadikan arena

M E N T O N
Tidak ada tempat di dunia yang menjaga keindahan
peninggalan dari masa lalu seperti yang dapat
ditemui di Menton. Terletak di bibir pantai dengan
siraman sinar matahari selama 300 hari dalam
setahun, Menton merupakan tempat terbaik untuk
melihat keindahan peninggalan dari masa lalu. Tak
heran wisatawan akan memadatinya saat musim
liburan. Tapi ketika musim liburan berakhir, desa
kecil ini akan menjadi tempat yang sangat nyaman
dan private bagi Anda, terlebih ketika sore tiba —
saat terbaik untuk menikmati keindahan di sini.
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saja ke Musée de l’Annonciade, tempat Anda bisa
menikmati koleksi lukisan menakjubkan dari abad
19 hingga awal abad 20. Jangan lupa juga menyusuri
toko-toko yang ada di sini untuk mengoleksi berbagai
produk khas Provençal, seperti minyak zaitun,
pakaian warna-warni, dan sabun.

• IN-DEX •

S E N A Y A N

C I T Y

SHOPPING DIRECTORY
{Lower Ground Floor - LG}
Supermarket
The Food Hall

L-100

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

Restaurant, Cafés & Pastisseries
ABC Cooking Studio

L-100E

Beauty, Health & Personal Care

Abura Soba

L-08A

Bath & Body Works/White Barn

L-01,02

Aroma Gelato Experience

LE-01

Browhaus & Strip

L-101

Nudles

L-72

Century Wellness Center

L 03

Baskin Robbins

L-18A

GNC Live Well

L-15B

Breadtalk

L-17

Innisfree

L-59, L-60, L-61

Burger King

L-100 C

Lakme

L-62

Chateraise

L-16

L'Occitane

L-63 & 65

UNION

L-KAFE & L-100A

Marie France Bodyline

L-06A1

Coffee Club

L-73,75

Natural Farm

L-15A

Famous Amos Dg Chocolate Gallery

L-11A & L-11B

NYX Profesional Makeup

L-68, 69

Ootoya

L-10A

Ruhee

L – 07C

Fish & Co

L-10B

The Body Shop

L-66,67

G.B Bistro & Dessert

L-18

Kitchenette

L-20

Banks & Services

Hakkata Ikkousha

L-06B2

Bank Mandiri

L-07B

Han Gang

L-09A

Dua Sisi Money Changer

L-12B

Hokkaido Baked Cheesetart

L-25

Smailing Tour

L-12C

J.Co Donuts & Coffee

L-58 & L-80B

Stop 'N' Go

L-12A

Jittlada

L-08B,C

ATM Bank Mandiri

LG ATM - 09

PT. Bank Victoria International, Tbk

L-06A2

ATM Bank Mandiri

LG ATM - 15

Denny's

L-06B1

ATM Bukopin

ATM-01

Imperial Steam Pot

L-06C

ATM Commonwealth Bank

ATM-02

Kafe Betawi

L-78, 79

ATM BNI 46

ATM-03

Krispy Kreme & Cold Stone Creamery

L-56 & L-57

ATM Citibank

ATM-04

Maquis

LE-07

ATM Danamon

ATM-05

Monami Jajanan Pasar

LE-03

ATM Permata

ATM-07

Mr. Puff

LE-06

ATM OCBC NISP

ATM-08

Penang Bistro

L-76, 77

ATM BANK MEGA

LG ATM-10

PIPPO

L-21, 22, 23

ATM BPD Kaltim

LG ATM-12

Pizza Marzano

L-100B

Boutique ATM & Services HSBC

L-101A

Red & White Wine

L-55

Boutique ATM BCA

L-14

SaladStop!

L-70

Boutique ATM Maybank

Banking-2

Simply The Future Drinks

LE-02

Boutique ATM Panin

Banking-1

SOON
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Crystal Lagoon

Dorothy Perkins

1-28A

Restaurant, Café's & Pastisseries

Lacoste

1-29,31,45

BAE by Socieaty

L-50,51

La Senza

1-22

Brewerkz

L-99

Marks & Spencer

1-42, 46, 48

Devon

L-43, 43A

Massimo Dutti

1-50, 52, 58, 62, 66

En Dining

L-47

Topshop -Topman

1-32, 36, 36A

Lewis & Caroll

L-48,49

ZARA

1-00

Mamacita

L-52

Linea

1-38

The People's Café; Djournal Coffee

L-06C3

Warung Koffie Batavia

L-45

Beauty, Health & Personal Care

Hoshino Coffee

L-06C1

de ‘Excelso

L-06C2

Laneige

1-19, 1-91

Sephora

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

Kiehl's

1-15, 93

Sport, Lifestyle & Entertainment
Domain

B2

Jewelry, Watches & Opticals

Q Billiard

L-47

Guess Watches

Island Unit 3

Red Army

1-18

{Ground Floor - GF}

Watch Zone

1-68

Fashion & Accessories

{Second Floor - 2 nd}

Balenciaga

G-90,92

BCBG Maxazria

G-18

Fashion & Accessories

Bottega Veneta

G-01, 09, 87

Cotton Ink

2-02, 06, 08

Burberry

G-06

Bershka

2-00B

Coach

G-50, 52, 56

Fashionlink x #BLCKVNUE

2-10, 16, 18, 20

Gucci

G-96, 98,100

Giordano

2-36, 2-38

Furla

G-21

Iwan Tirta Private Collection

2-61

JADE Boutique

G-68

Marks & Spencer

2-60, 62

MANGO

G-26, 28

Swatch

2-111

Masari

G-81

Oysho

2-72,76,78

Massimo Dutti

G-48,50,52

Pull & Bear

2-88A

Pandora

G-105

Stradivarius

2-00A

Saint Laurent Paris

G-11

Studio 133 Biyan

2-51

Salvatore Ferragamo

G-10

Tumi

G-42

Rimowa

G-25, 27

SOON

ALDO

2-69

Tory Burch

G-46A, 48

SOON

Braun Buffel

2-109

Charles & Keith

2-35, 71

Everbest

2-29, 103
2-00

Shoe & Bags

Jewelry, Watches & Opticals
Intime

G-83

Nine West

Tag Heuer

G-53

Pedro

2-80, 82, 86

Rotelli

2-107

Staccato

2-65

Home & Electronics
Elite Graha Cipta

G-58, 62
Beauty, Health & Personal Care

{First Floor - 1 st}

Watsons

Fashion & Accessories

2-42, 48

Jewelry, Watches & Opticals

BCBG Maxazria

1-01, 1-101

G-Factory Casio

2-78

Mango

1-00A

G-Shock

2-39

SOON
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SOON
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Optik Melawai

2-09 & 2-17

Our Daily Dose

3-36, 3-38

Optik Seis

2-32

Planet Sports.net

3-60, 62, 66

Peninsula Jewelry

2-19A

Skechers

3-21, 27

Urban Icon

2-52

The Athlete's Foot

3-69

Watch World

2-37

The North Face

3-38

Zeiss Vision Center

2-22, 26, 68

Under Armour

3-48, 52

Home & Electronics
Zara Home

Restaurants, Cafés & Pastisseries
2-66,68,70

Chatime

3-132

Ming By Tung lok

3-08, 08A

{Third Floor - 3 rd}
{Fourth Floor - 4 th}
Fashion & Accessories
Cotton On

3-92,96

Mother & Kids

Levi's

3-78, 79

Chicco

4-57,4-59,4-67

Uniqlo

3-00

Ginger Snap

4-93

Justice

4-107, 109, 111

Kiddy Cuts

4-76

Kidz Station

4-02,06

Mothercare & ELC

4-60

Home Accessories and Gifts
Home and Living

3-00A

Shoe & Bags
Bratpack

3-58

Camper

3-106

Teddy House

4-72

Wilio

4-66

Fashion & Accessories

Dr. Martens

3-22

Havaianas

3-12

Hush Puppies

3-41 & 77

Keds

3-84 & 3-84A

Popits

3-120

Puma

3-56

Home & Electronics

Rockport

3-16,18,20

Apple - ibox

Samsonite

3-65

Best Denki

4-00, 92, 110,112,116

Steve Madden

3-108

Osim

4-58

Timberland

3-88

Play

4-11, 15

Travelogue

3-02

Samsung

4- 37, 39

Wakai

3-73

Urban Republic

4-43,47,49

Hosanna textile

4-50

Laxmi

4-52

Torenda

4-26

4-29, 99, 101, 103, 105

Beauty, Health & Personal Care

Jewelry, Watches & Opticals
Bridges Eyewear

3-80

David & Co

3-12A

Time Concept

3-39

Watch Studio

D'Glam

4-46

Erha Apothecary

4-28,30,36

Headquarters

4-42

3-10

Irwan Team

4-38, 4-38A

Natasha Skin Care

4-48

Adidas Home Court

3-68,70,72

Jewelry, Watches & Opticals

Converse

3-65

D'Paris

4-113

Fisik Football

3-30, 32

The Watch Co

4-40

Hoops

3-35, 79

New Balance

3-130

Books, Gifts & Hobbies

Nike

3-01, 09, 109, 115, 119

GS Shop

Sport, Lifestyle & Entertainment
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4-01
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Gunung Agung

4-56

Singapore Chiken Rice Hainanese

FA-12

Lego

4-33,95 & 97

Wendy's

FA-18

Miniso

4-02, 4-06

Yoshinoya

FA-03,04

Zenbu

FA-26

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

Sport, Lifestyle & Entertainment
Senayan City XXI

5-43

{Sixth Floor - 6 th}
Beauty, Health & Personal Care

{Fifth Floor - 5 }

Barba Barberia

6-03

Fitness First Platinum

6-01

Restaurants, Cafés & Pastisseries

Glamour Nail Art Boutique

6-03A

Auntie Anne's

5-35

International Dental Medical Center

6-05

Old Chang Kee

5-31,32

Meiso Reflexology by Kenko

6-03B

Haagen-Dazs

5-30

Magal

5-01B

Pancious Pancake House

5-37, 38, 39, 41

th

Mother & Kids

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

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
FA-19

Holysteak!

FA-06

Kokumi

FA-30

K-Kitchen

FA-05

KFC

FA-07,08,09

Koi Teppanyaki

FA-17

Pepper Lunch

FA-10

PHO 24

FA-02

Rempah Kita

FA-28

Sari Ratu

FA-22

Shihlin

FA-20

Shukufuku

FA-25

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

Golden lamian

Kobeshi Kitchen by Shabu - Shabu house

6-02

Banks & Services

DEL/CAE
Al Zein Express

Lollipop's Playland And Café

FA-21

Wardrobe by Zara, Marks & Spencer.
Find the article at page 18
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