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A

Senayan City

be ke rja sama de ngan

– Zooey Deschanel

da yang istimewa pada cover majalah INFINITE edisi
Summer 2016. Kali ini, INFINITE menghadirkan
ke-5 Style Makers Award 2016. Kelima pribadi stylish
yang tampil dalam cover memang layak mendapatkan
penghargaan ini karena masing-masing memiliki
personal style yang unik dan persona yang kuat.
Edisi ini juga terasa kian istimewa dengan ditampilkannya karya
10 Iconic Designers dari Opening Night Senayan City Fashion Tenth
Edition (FNX). Dengan konsep fotografi yang artistik, karya Ari
Seputra, Barli Asmara, Denny Wirawan, Didi Budiardjo, Eddy Betty,
Mel Ahyar, Priyo Oktaviano, Sapto Djojokartiko, Tri Handoko, dan
Rinaldy A. Yunardi tampil begitu menawan. Untuk Anda yang tak
sempat menikmati gelaran FNX yang berlangsung pada April lalu,
nikmati liputan lengkapnya di sini.
Sejalan dengan tema Summer pada edisi kali ini, kami hadirkan
berbagai artikel yang berkaitan dengan musim panas. Mulai dari
kiat memilih tabir surya, riasan musim panas yang segar dan cantik,
inspirasi busana dan aksesori untuk bersantai di pantai, mengintip
gaya para selebriti saat menghabiskan musim panas, hingga cerita
di balik makanan favorit saat musim panas. Tak ketinggalan adalah
informasi mengenai pantai-pantai cantik di dunia yang mungkin akan
Anda kunjungi.
Musim panas tahun ini bertepatan dengan jatuhnya bulan suci
Ramadhan dan Hari Raya Lebaran. Karenanya, dalam edisi ini,
temukan berbagai informasi mengenai kegiatan yang dapat Anda
lakukan selama berkunjung ke Senayan City sepanjang bulan suci ini
atau ngabuburit.
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o p e n i n g
F a s h i o n

n i g h t

n a t i o n

e d i t i o n

t e n t h

( FNX )

10 years, 10 Indonesian talented
designers, and more than 10 breath
taking creations.
teks Andreas W foto Rizki Mashudi, Dok. Spesial

Setiap tahunnya, Senayan City tak pernah berhenti berusaha mempersembah
kan serangkaian acara spektakuler dalam pagelaran Fashion Nation yang telah
menjadi identitasnya. Dan pada malam pembukaan ini, Fashion Nation dibuka
dengan parade 10 Iconic Designers yang pernah menjadi kolaborator untuk
malam pembukaan Fashion Nation di tahun-tahun sebelumnya. Acara ini tak
hanya menjadi sebuah persembahan fashion terbaik dari Senayan City kepada
para pecinta fashion, tetapi juga sebagai apresiasi kepada para desainer yang
telah turut serta mengiringi perjalanan 10 tahun Senayan City.
Berlangsung pada malam 14 April 2016, Opening Night yang dinanti-nanti
pun berlangsung. Masing-masing dari sepuluh desainer menampilkan satu

karya eksklusif dalam 10 Iconic Designers Parade. Mereka adalah Ari Seputra
(2013), Barli Asmara (2008 dan 2009), Denny Wirawan (2007, 2011, dan 2014), Didi
Budiardjo (2007, 2011, 2012, dan 2014), Eddy Betty (2011), Mel Ahyar (2013 dan
2015), Priyo Oktaviano (2008, 2009, 2010, dan 2012), Sapto Djojokartiko (2012
dan 2014), Tri Handoko (2007, 2010, dan Runway Hits 2015), serta Rinaldy A.
Yunardi yang karya headpiece-nya menjadi penutup dari runway tersebut.
Acara ini juga dimeriahkan dengan munculnya Senayan City Style Makers
2016, Dominique Diyose, yang hadir sebagai host.
Selain 10 Iconic Designers Parade, Senayan City juga menampilkan dua
desainer lain yang masing-masing menghadirkan karya terbaik mereka. Di
atas panggung yang dirancang spektakuler dengan catwalk berbentuk X, yang
menyimbolkan 10 tahun, Senayan City mempertemukan karya dua desainer,
yakni karya Priyo Oktaviano sebagai desainer dari Indonesia, dan karya desainer
Singapura, Frederick Lee, dalam Worldwide Couture Fashion Designers.
Baik Priyo maupun Frederick bukanlah nama yang asing lagi di telinga pemerhati,
pengamat, dan pencinta fashion Asia. Masing-masing menampilkan koleksi istimewa
yang menjadi pembuka dari rangkaian acara Fashion Nation 2016, yang merupakan
persembahan istimewa dari Senayan City yang telah berdiri selama satu dekade.
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r u n w a y h i t s
t h E s t y l e
m i l l e n i a l s
M en u t u p acara F ashion N ation
T enth E dition , S enayan C ity
hadirkan R u nway H its yan g
menampilkan karya-karya kreatif
perancan g -perancan g berbakat .
teks Debbie S. Suryawan foto Dok. Spesial
Dalam gelaran Fashion Nation Tenth Edition kali ini, untuk kali
ke-5, Senayan City menampilkan Runway Hits. Acara yang
mengangkat tema "The Style Millenials" ini berlangsung pada
Sabtu, 23 April 2016, di Main Atrium, Lantai 1, Senayan City.
Runway Hits tahun ini menghadirkan 5 desainer dan brand
fashion muda berbakat dari Indonesia, Singapura, Malaysia
dan Thailand.
Lima desainer dan brand fashion tersebut dikenal karena
karakter rancangan dan style yang kuat serta target market
yang khas. Mereka adalah Dana Maulana dan Liza Mashita
(Indonesia) yang membawa label Danjyo Hiyoji, Rinda Salmun
(Indonesia), Max Tan (Singapura), Wong by Jimmy WONG
(Malaysia) dan Chalermkiat Khatikasemlert (Thailand) yang
membawa label Wonder Anatomie.
Semangat muda terasa kuat pada setiap garis rancangan
dan konsep padu padan yang ditawarkan oleh para perancang
Runway Hits. Keunikan pun terasa pada tiap napas koleksi
busana yang dihadirkan malam itu. Danjyo Hiyoji misalnya,
menawarkan koleksi yang terinspirasi dari post-internet art
movement sehingga menghadirkan koleksi bergaya modern.
Rinda Salmun menampilkan karya kolaborasi bersama
pematung muda Indonesia, Faisal Habibi, yang atraktif.

Hal serupa juga terlihat pada karya Wong by Jimmy WONG
yang menghadirkan koleksi minimalis berdetail edgy dengan
gaya urban chic, Max Tan konsisten menampilkan koleksi
bergaya androginy dengan siluet geometris yang berkarakter.
Sedangkan, label Wonder Anatomie yang merupakan buah kreasi
Pop, panggilan akrab sang perancang, menawarkan koleksi
dengan sentuhan warna-warna vibrant dan detail 3 dimensi.
Malam itu, diumumkan juga 5 penerima penghargaan
bergengsi dari Senayan City, The Style Makers Award 2016.
Mereka yang mendapat penghargaan ini dinilai memiliki sense
of style yang berkarakter, sehingga penampilan mereka selalu
terlihat stylish, stand-out, dan fashionable. Para penerima
The Style Makers Award 2016 tersebut adalah Widika Sidmore
(The Most Stylish Model), Dipha Barus (The Most Stylish DJ),
Adinia Wirasti (The Most Stylish Female Celebrity), Winda
Malika Siregar (The Most Stylish VIP), dan Chicco Jerikho (The
Most Stylish Male Celebrity).
Gelaran Runway Hits terasa kian meriah berkat kehadiran
Nikki Beach Bali yang tampil bersama DJ internasional, DJ
Cedric, dan Gee Sax pada akhir acara. Keseruan pun terus
berlanjut dengan munculnya Moonster, serta Bayu Risa dan
Kyriz Boogiemen yang menambah keriaan malam itu.
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The Most Stylish
Model - Widika
Sidmore

The Most Stylish
DJ - Dipha Barus
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W O N G by Jimmy W O N G

wonder anatomie

max tan

rinda salm u n

dana ma u lana & L i z a M asitha
for D an j yo H iyo j i

in-conjuNction

1 0

I c o n i c W o m e n ,
p e r s e m b a h a n
s e n a y a n c i t y u n t u k
1 0 w a n i t a p e n u h
i n s p i r a s i

hadir u nt u k pertama kalinya
tah u n ini , 1 0 iconic women
dipersembahkan u nt u k 1 0 fi g u r
kartini masa kini yan g telah
memberikan inspirasi ba g i
wanita indonesia u nt u k
ter u s berkarya .

Di sela-sela kemeriahan gelaran Fashion Nation
Tenth Edition (FNX) “A Decade of Pure Decadence”
yang memajang karya sejumlah fashion designer
maupun brand fashion papan atas indonesia,
Senayan City tak lupa memberikan apresiasi dan
penghargaan istimewa kepada sejumlah wanita
Indonesia terpilih dalam gelaran khusus bertajuk
10 Iconic Women.
Acara pemberian penghargaan kepada para
wanita terpilih ini diselenggarakan pada 20 Mei
2016 silam. Gelaran ini sekaligus menjadi momen
istimewa menyambut dan merayakan Hari
Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Untuk
penghargaan kali ini, Senayan City telah memilih
sepuluh wanita istimewa yang menunjukkan
dedikasi, kecintaan, dan kiprahnya di bidang
masing-masing untuk memajukan Indonesia.
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Tak hanya mewakili semangat emansipasi wanita
yang digaungkan RA Kartini dan memberi inspirasi
bagi seluruh wanita di negeri ini, para wanita yang
berasal dari berbagai latar belakang kesibukan ini
juga menjelma menjadi sosok fashionable dengan
citra masa kini dalam penampilannya. Malam itu,
hadir dan menerima penghargaan 10 Iconic Women
dari Senayan City adalah Amalia Wirjono (Founder
Art Dept ID), Andini Effendi (Journalist and News
Anchor), Dee Lestari (Writer, Singer, & Songwriter),
Maudy Koesnaedi (Actress and Mentor of Abang-None
Jakarta), Nia Dinata (Movie Director), Nila Tanzil
(Founder of Taman Bacaan Pelangi, Founder & CEO
of Travel Sparks, Social-Entrepreneur), Okke Hatta
Rajasa (Founder and Chairwoman of Cita Tenun
Indonesia), Okky Asokawati (Model, Actress, Writer, &
Politician), Susan Bachtiar (Presenter, Model, English

Teacher, Commercials & Feature Films), dan Veronica
Colondam (Founder & CEO YCAB Foundation).
“Melalui FNX kali ini dan memperingati Hari
Kartini, Senayan City bekerjasama dengan Iwan
Tirta Private Collection menggelar 10 Iconic Women.
Penghargaan ini diberikan kepada 10 wanita dari
berbagai bidang yang telah berhasil serta secara
konsisten menjalankan profesinya dengan sepenuh
hati dan telah memberikan sumbangsih besar
bagi kemajuan lingkungan dan bangsa,” ungkap
CEO Senayan City, Veri Y. Setiady. Lebih lanjut, Veri
berharap dengan adanya penghargaan ini dapat
menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia lainnya,
sehingga akan semakin banyak lahir Kartini-Kartini
masa kini.
Unik sekaligus istimewa, penganugerahan 10
Iconic Women 2016 sore itu sekaligus menandai
peluncuran koleksi terbaru Iwan Tirta Private
Collection yang diberi tajuk “Ardanareswari”, yang

menandai partisipasi Iwan Tirta Private Collection
dalam gelaran Fashion Nation Tenth Edition (FNX).
Dipandu Moza Pramita sebagai host, sepuluh
wanita penerima penghargaan sore itu tampil tidak
biasa melenggang cantik bak peragawati melintas
di atas runway yang melintang membentuk huruf
“x”. Meski sedikit canggung, para wanita tersebut
tampak percaya diri melangkah dalam balutan
busana koleksi Iwan Tirta Private Collection. Riuh
kagum dan tepuk tangan para tamu undangan tak
putus mengiringi gaya mereka. Sebagai penutup,
Veri Y. Setiady mewakili Senayan City tampil di
panggung untuk memberikan plakat penghargaan
dan berbagai hadiah istimewa dari Senayan City
dan para pendukung acara kepada para wanita
istimewa yang terpilih sore itu.

koleksi
premium iwan
tirta private
collection
"ardanareswari"

teks Hapis Sulaiman foto Syifa Fachrunissa

Tak hanya memberikan tampilan
paripurna kepada para wanita
inspiratifmalam itu dengan
busanabatik koleksinya, Iwan
Tirta PrivateCollectionmenyem
purnakan kemeriahan acara dengan menghadirkan koleksi terbaru
bertajuk “Ardanareswari”sekaligus mengapresiasi 10 Iconic Women persembahan Senayan City. Ke
sepuluh sosok wanita kebanggaan
Indonesia inilah yang dikisahkan
sebagai sosok “
Ardanareswari”.
Dalam koleksi kali ini, Iwan Tirta
Private Collection masih dalam
misinya mengeksplorasi kekayaan
motif batik. Era Soekamto sebagai
Direktur Kreatif Iwan Tirta Private
Collection menterjemahkan sosok
“Ardanareswari” ke dalam 23 koleksi ready-to-wear yang menyim
bolkan sosok wanita agung dalam
kiprah
nya
sebagai
pemimpin
yang disegani
, bijaksana, dan
mulia. MotifKumudowati menjadi
highlight dalam koleksi ini. Gaya
classic cut dan potongan sederhana yang menampilkan kekuatan
motif batik sang Maestro dalam
ragam warna merah, biru, hijau,
cokelat, dan hitam yang klasik de
ngan menggunakan katun, ATBM,
dan material silk twill, tetap memberi ciri dalam koleksi terbaru Iwan
Tirta Private Collection.

— 13 —

in-conjuNction

f a s h i o n n a t i o n t e n t h e d i t i o n ( f n x )
" a d e c a d e o f p u r e d e c a d e n c e "

“Fashion is not something that
e x i sts i n d r e s s e s o n ly. Fa s h i o n i s i n
t h e s k y, i n t h e st r e e t, fa s h i o n h a s
to do with ideas, the way we live,
w h a t i s h a pp e n i n g . ”
– C oco C hanel
Sebuah gelaran yang bertahan selama satu dasawarsa adalah sebuah
pencapaian yang layak untuk dirayakan. Di tengah derasnya arus informasi
digital dan pengaruh fashion secara global, Senayan City konsisten
menghadirkan ajang Fashion Nation selama 10 tahun berturut-turut. Dan
pada 14 hingga 24 April 2016 silam, ajang yang sangat dinanti-nanti oleh para
pemerhati dan penggemar fashion Jakarta ini kembali diadakan dengan
mengusung logo FNX yang bermakna Fashion Nation Tenth Edition.
Panggung dengan desain yang menyerupai angka sepuluh Romawi, X, yang
berlokasi di Main Atrium menjadi pusat acara. Selain itu, area promenade dan
area lainnya juga sarat dengan beragam kegiatan yang menyuarakan perayaan
fashion selama satu dekade.
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Opening Night yang diadakan pada 14 April malam berlangsung meriah,
dengan menampilkan 10 Iconic Designers Parade serta Priyo Oktavino dan
Frederic Lee, perancang dari Singapura, yang terlihat begitu istimewa.
Rangkaian acara pun berlangsung sejak malam pembukaan tersebut.
Imelda Sparks Fashion Academy, Rinaldy A. Yunardi 20th Anniversary
Exhibition, Runway Kids dari MAP, The Hype of Urban Muslim, Showcasing
Indonesian Art by (X) SML dan Ku Ka, peragaan busana NAU The Label
by Mel Ahyar, launching F. Book dari Fashion TV, The Iconic Women
featuring Iwan Tirta, Bella Mosaiq, Fashion Revolution, serta Runway
Hits yang menghadirkan koleksi istimewa dari label dan/atau desainer
dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Karena fashion adalah sebuah perayaan, pantas rasanya jika
Senayan City merayakan Fashion Nation Tenth Edition dengan sebuah
gelaran istimewa yang memberi banyak informasi dan imajinasi
mengenai pergerakan fashion di masa sekarang ini.

r i n a l d y A .
Y u n a r d i : 2 0 y e a r s
o f s p l e n d o r

teks Debbie S. Suryawan foto Rizki Mashudi, Dok. Spesial

2 0 tah u n men g isi rel u n g d u nia f a s h i o n
den g an keindahan karyanya , d u a p u l u h
tah u n p u la rinaldy a . y u nardi berhasil
mempertahankan diri di ten g ah sesaknya
ar u s modern ind u stri f a s h i o n indonesia .
teks Andreas W. foto Rizki Mashudi, Dok. Spesial

Trend fashion terus berganti, tapi
namanya sebagai perancang aksesori
asal Indonesia terus terdengar hingga
saat ini. Perjalanan panjang Rinaldy
A. Yunardi turut disertai dengan
berbagai penghargaan. Ia juga sempat
mempersembahkan peragaan tunggal.
Karya-karyanya yang unik senantiasa
menggelitik desainer-desainer
Indonesia untuk berkolaborasi
dengannya. Tiara, kalung, gelang,
cincin, head piece, hingga item
pendukung peragaan busana telah ia
persembahkan selama dua dekade.
Setiap karyanya menggambarkan
karakter kuat dan berani yang khas.
Memperingati dua dasawarsa
atas karya, kiprah, dan kariernya,
sebuah pameran bertajuk "20 Years
Rinaldy A. Yunardy" dipersembahkan
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pada 15 hingga 24 April 2016 di area
Promenade Senayan City sebagai
bagian dari perayaan FNX. Dari ribuan
karya yang telah ia ciptakan, memang
hanya sebagian kecil yang dipamerkan,
tapi merupakan perwakilan tahap
perkembangan gagasannya selama
ini. Rinaldy juga bekerja sama dengan
Intel Indonesia dengan memuat unsur
mekanik modern dari prosesor Intel,
sehingga beberapa karyanya menjadi
interaktif melalui teknologi sensor.
Pameran ini menjadi penanda
perjalanan kreasi seorang anak
bangsa. Seperti yang Rinaldy
katakan, "Silakan nikmati karya saya
dari kacamata Anda sendiri secara
bebas. Sebebas pikiran saya ketika
menciptakannya. This is my love, my
life, my creation".

in-conjuNction

b c a - s i n g a p o r e
a i r l i n e s t r a v e l
f a i r 2 0 1 6
A nt u sias yan g l u ar biasa hin g g a
pen g u n j u n g rela men g antri
se j ak pa g i .
teks & foto Zulmahmudi

Menyusul kesuksesan acara
sebelumnya, BCA kembali bekerja
sama dengan Singapore Airlines
mengadakan BCA-Singapore Airlines
Travel Fair 2016 di Main Atrium
Senayan City pada 11-13 Maret lalu.
Berbagai penawaran harga tiket yang
menarik ditawarkan di sini. Selain itu,
pengunjung juga dapat merasakan
kursi eksklusif dari Singapore
Airlines, mulai dari kelas Suites, Next
Generation Business, serta Premium
Economy. Itu semua tentu menjadi
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magnet berdaya tarik besar bagi
pengunjung setia Senayan City.
Sambutan yang begitu antusias
pun bisa terlihat dengan tingginya
jumlah pengunjung sepanjang acara.
Bahkan, sejak hari pertama program ini
dimulai, tercatat beberapa pengujung
bersedia mengantri sejak pagi untuk
mendapatkan harga tiket promo
yang luar biasa menarik. Apalagi
sepanjang gelaran ini Singapore Airline
menawarkan tiket berharga menarik ke
berbagai destinasi.

f a s h i o n
r e v o l u t i o n
d a y
Selalu ada hikmah di balik setiap musibah jika
kita bersedia melihatnya dari sisi yang berbeda.
Misalnya saja tragedi dunia pada 24 April 2013 lalu.
Sekitar 1.134 dari 2.500 pekerja kehilangan nyawa
akibat rubuhnya Rana Plaza, yang merupakan
lokasi pabrik produsen pakaian jadi di Dhaka,
Bangladesh, dan ribuan sisa pekerja lainnya
yang berada di bangunan tersebut mengalami
luka serius. Dari sinilah Fashion Revolution lahir,
dengan tujuan menyatukan kekuatan mode dari
sekitar 70 negara untuk membantu para pekerja
menyuarakan kehidupan yang lebih baik. Fashion
Revolution pun terus menggalang berbagai macam
acara dan program untuk mencapai visi tersebut.
Melanjuti Sustainable Fashion Forum di JFW
2016 di Senayan City, Fashion Nation X Fashion
Revolution Avenue menjadi program kolaborasi
Senayan City dan British Council di tahun 2016,
untuk meningkatkan kesadaran, kreativitas, dan
etika, serta membantu Inggris dan Indonesia
mempromosikan mode yang tak hanya indah,
tetapi juga aman dan nyaman.

“We want fashion to
become a force for
good. We believe
transparency is
t h e fi r s t s t e p t o
transform the
i n d u st ry. A n d i t
starts with one
simple question:
“Who made my
clothes?”
– F ashion
R e v ol u tion

Sebagai pusat perbelanjaan gaya hidup
terdepan, dalam program ini Senayan City bekerja
sama dengan British Council menghadirkan
gerakan Fashion Revolution dengan menghadirkan
sebuah booth foto yang berlokasi di Lantai 1
pada 24 April 2016 silam. Tentu saja kehadiran
booth ini menarik perhatian setiap pengunjung
Senayan City. Sebab, di booth ini, para pengunjung
dapat ikut berkontribusi menjadi bagian dari misi
Fashion Revolution dengan berfoto mengenakan
pakaian secara terbalik dan mengunggahnya
di media sosial.
Selanjutnya, para pengunjung dapat
menyertakan tagar #fashionrevolution dan
#whomadeyourclothes. Selain menanyakan
transparansi produksi, melalui program ini,
pengunjung juga dapat mengetahui mengenai visi
mulia Fashion Revolution ini.

teks & foto Andreas W.

Jumat, 15 April 2016, lalu merupakan
hari istimewa bagi 127 mahasiswa
LaSalle College Jakarta. Pasalnya,
pada hari itu, mereka dinyatakan lulus
sebagai mahasiswa. Para lulusan
tersebut berasal dari enam jurusan:
Fashion Design, Fashion Business,
Interior Design, Digital Media Design,
Photography, dan Artistic Make Up.
Selain wisuda kelulusan, acara ini
juga diramaikan dengan bazaar fashion
dan exhibition hasil karya mahasiswa

"
L
j
s

s e k a
a S a l
a k a r
h o w

l a "
l e c o l l e g e
t a c r e a t i v e
2 0 1 6

kel u l u san 1 2 7 sar j ana yan g
dimeriahkan bera g am karya para
mahasiswa .
teks Agung Suharjanto foto Rizki Mashudi
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LaSalle College Jakarta. Sebagai puncak
acara, ditampilkan peragaan busana
yang bertema “SEKALA”. Koleksi busana
bertema Bali yang ditampilkan pada
peragaan busana ini merupakan hasil
study trip mahasiswa Fashion Design
ke Bali pada tahun lalu.

in-conjuNction

g i v e b l o o d
s a v e l i v e
B ertempat di P re
F u nction T he H all ,
L antai 8 , S enayan C ity
kembali men g g elar
ke g iatan sosial
donor darah " Gi v e
B lood S a v e L i v e " .
teks & foto Agung Suharjanto

Sejak awal diadakan, kegiatan donor
darah ini merupakan bagian dari kegiatan
sosial yang dilakukan Senayan City.
“Senayan City merupakan pusat belanja
yang rutin menggelar kegiatan donor
darah dua kali dalam setahun. Dengan
adanya kegiatan ini, diharapkan dapat
membantu PMI DKI Jakarta dalam
memenuhi kebutuhan kantung darah di
Jakarta khususnya. Saat ini, donor darah
sudah menjadi salah satu cara dalam
menerapkan gaya hidup sehat. Selain
dapat membantu sesama, donor darah
juga dapat membantu membersihkan
sirkulasi darah dalam tubuh,” ujar Ibu
Halina, Direktur Marketing Senayan City.
Bersamaan dengan kegiatan
tersebut, diadakan juga talkshow yang
mengangkat tema “Healthy Habits
for Your Blood”. Selain Ibu Halina,
hadir sebagai pembicara adalah Dian
Sastrowardoyo yang merupakan
perwakilan dari #pertemanansehat
serta dr. Murdiati Umbas selaku Wakil
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan &
Sosial PMI DKI Jakarta. Agar masyarakat
luar dapat tetap mengikuti pembicaraan
yang berlangsung, talkshow menarik
tersebut disiarkan secara langsung oleh
Cosmopolitan FM Radio.
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BEAUTY & FOOD
HAMPERS

Senayan City, 1st Floor
Join us on Facebook
Facebook.com/MarksandSpencerindonesia
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in-journal

m o v i e s
teks Agung Suharjanto foto Dok. Spesial

n ow y o u s e e m e 2

f i n d i n g d o ry

S

S

etelah aksi memukau memperdayai FBI, empat pesulap The
Four Horsemen kembali melakukan
pertunjukan untuk mengungkap
kecurangan yang dilakukan sebuah
perusahaan besar. Di luar rencana,
aksi itu malah menjebak mereka.
Keempatnya pun harus melakukan
pencurian besar demi membersihkan
nama mereka dan mengungkap penjahat yang sebenarnya.

etelah membantu sahabatnya
bertemu kembali dengan sang
anak, kini saatnya Dory melakukan perjalanan untuk bertemu
dengan keluarga yang telah lama
ditinggalkan. Banyak hal terjadi
selama perjalanan, yang meng
ajarkan mereka arti keluarga.
Meski berjarak 13 tahun, kejadian
di film ini terjadi 6 bulan setelah Nemo bertemu ayahnya.

produksi Lionsgate | sutradara Jon M. Chu | pemain Daniel Radcliffe, Jesse
Eisenberg, Mark Rufallo, Lizzy Caplan, dan Woody Harrelson.

produksi Pixar Animation Studio | sutradara Andrew Stanton, Angus MacLane |
pengisi suara Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kate McKinnon, dan Idris Elba.

independence

t h e b fg

Resurgence

S

d ay :

A

lien tak berhenti menyerang
Bumi. Meski berhasil me
nguasai teknologi para alien yang
ditaklukkan pada Independence
Day, serangan kali ini datang
dengan teknologi yang lebih
canggih. Diperlukan sosok-sosok berani untuk dapat
mengatasi serangan tersebut.
produksi Twentieth Century Fox | sutradara Roland Emmerich |
pemain Maika Monroe, Liam Hemsworth, Joey King, dan William Fichtner.

udah menjadi tabiat raksasa
untuk memangsa anak kecil.
Tapi, tidak begitu dengan Big
Friendly Giant. Raksasa baik hati
ini malah menjalin persahabatan
dengan seorang gadis cilik, Sophie.
Film arahan sutradara Steven
Spielberg ini akan mengajak
penonton menikmati dunia
imajinasi sambil mendalami arti persahabatan.
produksi Walt Disney Pictures | sutradara Steven Spielberg | pemain Ruby
Bernhill, Rebecca Hall, Mark Rylance, dan Jemaine Clement.

The legend of

ghostbusters

ta r z a n

K

isah pembasmi hantu yang
legendaris yang populer sekitar
30 tahun lalu. Berbeda dengan
pasukan sebelumnya, semua anggota
pembasmi hantu kali ini adalah
wanita. Di bawah arahan Paul Feig
(Bridesmaids dan Spy), film ini
akan menawarkan humor segar dan
hantu-hantu yang harus diburu.

B

ertahun tinggal di London,
Tarzan yang berganti
nama menjadi John Clayton III
kembali ke Kongo sebagai utusan
perdagangan. Perjalanan yang
ternyata merupakan bagian dari
rencana jahat Captain Léon Rom.

produksi Dark Horse Entertainment | sutradara David Yates | pemain Margot
Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, dan Christopher Waltz.

produksi Columbia Pictures | sutradara Paul Feig | pemain Melissa McCarthy,
Chris Hemsworth, Kristen Wiig, dan Bill Murray.
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m o v i e s
s ta r t r e k

ice age:

D

P

beyond

collision course

alam perjalanan misi lima
tahun, awak USS Enterprise
terbawa ke kawasan belum dikenal yang mengakibatkan pesawat
luar angkasa hampir hancur dan
para awak terpisah. Permasalah
an bertambah rumit karena
kawasan tersebut membuat mereka tidak dapat berkomunikasi. Sanggupkah mereka berjuang bertahan hidup
dan berkumpul kembali agar dapat pulang ke Bumi?
produksi Paramount Pictures | sutradara Justin Lin | pemain Idris Elba,
Chris Pine, Zoë Saldana, dan Simon Pegg.

genius

ara binatang kembali harus
melakukan perjalanan
jauh. Kali ini, mereka harus
menyelamatkan diri akibat
kekacauan yang ditimbulkan
Scrat – yang mengejar buah ek
sampai ke luar Bumi. Mampukah
Manny, Sid, Diego, dan binatang lain selamat dari
kekacauan tersebut, juga ancaman dari binatang jahat?
produksi Twentieth Century Fox Animation | sutradara Mike Thurmeier dan
Galen T. Chu | pengisi suara Melissa Rauch, Stephanie Beatriz, Simon Pegg,
dan Jennifer Lopez.

jason

D

i balik penulis-penulis
kenamaan yang membuat
novel-novel memukau, ada peran
besar seorang editor yang brilian.
Genius mengisahkan kehidupan
Max Perkins sebagai editor di
Scribner – yang membuatnya
bekerja sama dengan Thomas
Wolfe, Ernest Hemingway,
F. Scott Fitzgerald, dan lainnya.
produksi Desert Wolf Pictures | sutradara Michael Grandage |
pemain Vanessa Kirby, Nicole Kidman, Guy Pearce, dan Jude Law.

nine lives

S

eorang pebisnis yang
mengorbankan waktu bersama
keluarga demi kesuksesannya.
Tapi kemudian, sebuah
kecelakaan membuat ruhnya
terperangkap dalam tubuh seekor
kucing. Pengalaman unik yang
membuatnya belajar mengenai
kehidupan yang sebenarnya.

produksi Europa Corp | sutradara Barry Sonnenfeld | pemain Kevin Spacey,
Robbie Amell, Christopher Walken, dan Jennifer Garner.
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bourne

S

udah sembilan tahun
sejak terakhir Jason
Bourne melakukan
aksi berbahaya dan
petualangan panjang
untuk mengetahui
identitas dirinya yang
sebenarnya. Dalam film ini,
Jason Bourne yang telah
mendapatkan kembali
ingatannya masih mencari
jawaban dari misteri yang
terjadi pada masa lalunya. Untuk mendapatkan jawaban
tersebut, Bourne pun harus kembali terlibat dalam aksi
menegangkan dan berbagai kekacauan yang terjadi di dunia.
produksi Universal Pictures | sutradara Paul Greengrass |
pemain Alicia Vikander, Matt Damon, Julia Stiles, dan Tommy Lee Jones.

Untuk film kelima ini, Matt Damon kembali menjadi
pemeran utama. Film aksi yang tokohnya diangkat
dari novel laris karya Robert Ludlum ini juga
kembali menampilkan Paul Greengrass sebagai
sutradara dan Julia Stiles sebagai Nicky Parsons.

in-hints

S a c r e d h o l y R a m a dh a N
experience ramadhan in senayan city
“. . .fasting gives me singularly
h a pp y a f t e r n o o n s . ” - A d a l b e r t
d e V o g ü é , Ai m e r L e J e u n e :
L ' E xperience M onasti q u e
teks Hapis Sulaiman foto Dok. Senayan City

jazz music, dll. Program Midnight Shopping dan aneka
bazaar juga akan hadir menyemarakkan gelaran Sacred
Holy Ramadhan tahun ini.
Bagi member Senayan City Infinite Card, nikmati
berbagai penawaran menarik sepanjang Bulan Suci
Ramadhan. Untuk informasi lengkap, hubungi Senayan
City Customer Care +62 21 7278 1000 atau kunjungi
www.senayancity.com.

C u s t o m e r P r o g r a m :
• Tajil Bar: setiap hari selama bulan Ramadhan di Customer Service
Counter Lobby Utama dan Selatan, Ground Floor, serta Executive
Musholla dan Infinite Club Lounge, Lower Ground Floor.
• Taraweh dan ceramah: setiap hari di Executive Musholla,
Lower Ground Floor.
• Iftar Reservation: reservasi untuk berbuka puasa melalui Customer
Care Senayan City di no telp. 7278 1000.

R

amadhan kembali hadir. Saatnya
menjalankan serangkaian ibadah khas
di bulan suci ini, salah satunya adalah
berpuasa. Tak sekadar ibadah wajib,
Ramadhan selalu dimeriahkan berbagai
aktivitas yang menjadi tradisi, salah satunya ngabuburit.
Bicara pilihan destinasi ngabuburit yang berkelas,
Senayan City adalah destinasi yang tepat.
Memeriahkan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,
Senayan City senantiasa menghadirkan program bertajuk
Sacred Holy Ramadhan. Tahun ini, dimulai dari 4 Juni 17 Juli mendatang, berbagai program istimewa
dan fasilitas unggulan bertemakan Ramadhan siap
memanjakan para pengunjung setia Senayan City.
Bagi yang berpuasa, Senayan City telah menyiapkan
berbagai keperluan menunjang ibadah Anda, semisal
tajil bar dan tarawih bersama. Hadir juga berbagai
pertunjukan bertema islami, seperti Egypt Al Tanoura
Dance, percussion, islamic dance, live bedug contemporer,

R a m a d h a n P r o g r a m &
P e r f o r m a n c e :
• Ramadhan Thematic Exhibition, 13 Juni – 3 Juli 2016,
Lower Ground Floor.
• Bedug X Light X Visual Show, 22 Juni – 5 Juli 2016, Main Atrium Lantai 1.
• Naura, Neo & Mama Nola, dan Romania, 24 – 26 Juni 2016,
Main Atrium Lantai 1.
S
•
•
•
•
•

h o p p i n g & B a z a a r P r o g r a m :
Ramadhan Thematic Exhibition, 13 Juni – 3 Juli 2016, Lower Ground Floor.
Bazaar Transfashion, 20 – 25 Juni 2016, The Hall Lantai 8.
Muslim Market , 23 – 26 Juni 2016, The Space.
Midnight Shopping, 24 – 26 Juni 2016.
Bazaar Hush Puppies, 27 Juni – 2 Juli 2016, The Hall Lantai 8.
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in-hints

in-scheme

calendar events

s e n a y a n
c i t y

2016
our
daily
dose

30 Mei - 5 Juni

Magnum Cremebrulee
Café
Main Atrium, 1st Floor
2 - 3 Juni

teks & foto Dok. ODD

Populo Batik
Hi-Lo 2016 Collection
The Hall, 8th Floor
4 Juni

B

agi Anda penggemar
sneakers, Our
Daily Dose (ODD)
membuka outlet
terbaru di Jakarta,
tepatnya di Lantai 3 Senayan
City. Berbeda dengan outlet
sebelumnya, outlet Senayan
City merupakan flagship store
di Indonesia yang menawarkan
koleksi sneakers terlengkap

dengan sekitar 300 pilihan
per musim. Di ODD, temukan
berbagai brand sneakers pilihan,
seperti Nike Sportswear, Jordan,
Adidas Original, Puma Select,
serta berbagai koleksi limited
edition. Karena kenyamanan
konsumen menjadi perhatian
ODD flagship store, di dalam
outlet ini tersedia sneaker
lounge, dimana konsumen
bisa mencoba sneakers dengan
leluasa sambil menyesap kopi
atau ODD signature cereals.
Untuk keterangan lebih lanjut,
kunjungi www.ourdailydose.net
atau fol low akun Instagram
@ourdailydoseid.

Indonesia Montessori
The Hall, 8th Floor
13 Juni - 3 Juli

Ramadhan Thematic
Exhibition
Lower Ground Floor
13 Juni - 17 Juli

Ganara Art School
Gallery
2nd Floor

20 - 25 Juni

Bazaar Transfashion
The Hall, 8th Floor
20 Juni - 3 Juli

Fashion Photo
Exhibition Jakarta
489th Anniversary by
Roni Bachroni
1st Floor

23 - 26 Juni

Muslim Market
The Space

24 - 27 Juni

Nobar Qualification
Euro
Jl. TPH

27 Juni - 2 Juli

Bazaar
Hush Puppies
The Hall, 8th Floor
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in-story

T he

Style
maker’s
stat e m ents

Gaya personal
yan g berkarakter
men j adi sat u
alasan k u at
mereka layak
mendapat S enayan
C ity S tyle M akers
A ward 2 0 1 6
Teks Debbie S. Suryawan
Foto Hendra Kusuma
pengarah gaya Claresta Pitojo
busana Koleksi Pribadi
rias wajah & rambut Stella untuk
Adinia Wirasti. Silvia untuk Widika
Sidmore, Winda Malika Siregar, Dipha
Barus, Chicco Jerikho

Widika Sidmore – The Most Stylish Model
“It’s an honor to be awarded as The Most Stylish Model
by Senayan City, although I’m really shocked!” ujar
model kelahiran Yogyakarta, 23 Mei. Menurutnya, ia
bukanlah pribadi yang stylish dan jarang mengikuti
tren. “I don’t even have specific style. Gaya saya itu
laid back, boyish, relax,” jelas wanita yang ingin sekali
berkunjung Raja Ampat, Bhutan, Egypt, dan tempattempat eksotis lainnya.
Widika yang lama tinggal di Bali mengaku bahwa
gaya berbusananya banyak terinspirasi dari New York
Street Style. “My look actually is my style. It’s very
personal,” katanya. “Somehow my style is combination
of France and New York style. Very basic, structure, and
timeless,” jelas model yang tertarik dengan performing
art dan mulai bergabung dengan theater community.
Ketika ditanya di mana biasanya berbelanja,
dengan cepat wanita yang rajin berlatih RPM ini
menjawab, “Definitely Senayan City!” Menurutnya,
selain dekat dengan rumah, tokonya juga lebih banyak
dan koleksinya lebih lengkap. “Besides, Senayan City
punya ambiance yang sangat nyaman, nice, really
relax, and convenient.”
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Dipha Barus – The Most Stylish DJ
Dipha mengaku banyak menghabiskan waktu di
studio dan bekerja sebagai DJ. Hanya sesekali saja
ia traveling. “Ketika perform di luar kota, biasanya
saya akan extend untuk traveling sambil mencari
inspirasi,” ujar pria berzodiak Capricorn yang
memiliki passion pada musik sejak belia.
Saat mendapat penghargaan dari Senayan
City sebagai The Most Stylish DJ, Dipha mengaku
sangat kaget. “Sebab, saya memang tidak pernah
harus memakai busana atau bergaya tertentu saat
bekerja. Bahkan, boleh dibilang saya tidak keep-up
the trend. Gaya berbusana saya itu basic,” tegas pria
yang kerap memperhatikan dan mendapat inspirasi
dari street culture untuk berbagai hal.
Walaupun belakangan lebih gemar berbelanja
online, ternyata Dipha cukup sering berkunjung ke
Senayan City. “Selain karena lokasinya strategis,
Senayan City adalah meeting point andalan saya.
Pilihan tempat untuk kerja dan meeting-nya sangat
banyak dan juga nyaman,” papar pria penyuka
olahraga dan meditasi ini.

Adinia Wirasti – The Most Stylish Female Celebrity
Pemeran Carmen dalam AADC 1 dan 2 ternyata punya
agenda sendiri di tengah kesibukan yang sangat padat
pada 2015 dan 2016 ini. “Aku sedang mau meliburkan diri
dulu. Rencana ke mana dan mau ngapain, masih belum
tahu,” ujarnya membuka percakapan.
Didaulat sebagai Most Stylish Female Celebrity oleh
Senayan City, pusat perbelanjaan yang menurutnya
adalah “my personal destination”, wanita kelahiran
Jakarta, 19 Januari, ini mengaku sangat kaget. “To be
honest, I don’t know why they choose me. I think my
persona that won the award dan “ditangkap” oleh tim
Senayan City,” tegasnya. “I’m very honored mendapat
award ini. Sebab, buat saya, being stylish berarti being
okay with yourself. Sebab, jika kita merasa comfortable
memakai apapun, pasti kita comfortable dengan diri kita
sendiri,” lanjut penggemar sneakers atau flat shoes ini.
Meski gemar berbelanja produk kosmetik,
penggemar Biyan, Stella Rissa, Bai Populo, dan Sejauh
Mata Memandang Chitra Subiyakto ini justru mengaku
jarang sekali berbelanja secara spontan di Senayan
City. “Saya sering ke Senayan City karena my meeting
destination. Semua ada: supermarket, salon, XXI,
Garuda Indonesia, butik, dan sebagainya. Apalagi saya
selalu melihat mal sesuai fungsi dan efisiennya. Dan
buat saya, Senayan City itu lengkap dan efisien.”

Winda Malika Siregar – The Most Stylish VIP
Ibu dua anak ini memang memiliki sense of
fashion yang unik. Pantas saja jika wanita
yang memiliki banyak kegiatan ini mendapat
penghargaan bergengsi. Menanggapi hal itu,
Winda mengaku sangat senang. “Senang karena
artinya keberadaan orang-orang yang peduli
pada fashion dan lifestyle bisa dihargai,” ujar
wanita kelahiran 24 September yang ternyata
sudah banyak mendapat informasi mengenai kain
tradisional dari nenek dan ibunya.
Ketika ditanya mengenai her personal style,
dengan lugas lulusan ilmu matematika dan kimia
ini menjawab, “Dari dulu, aku selalu suka busana
yang geometris dan structure, monochrome dan
agak maskulin.”
Walaupun peduli pada fashion dan style, tapi
Winda tidak “gila” belanja. Ia bahkan lebih senang
belanja secara online. Meski begitu, Winda cukup
sering berkunjung ke Senayan City. “Seminggu sekali
setidaknya saya ke Senayan City bersama keluarga.
Sebab, di sana ada tempat bermain untuk anak,
F&B-nya sangat bervariasi, juga sangat nyaman
untuk keluarga,” jelas penggemar rancangan Martin
Margiela, Yohji Yamamoto, Comme des Garcons,
Vivienne Westwood, dan Haider Ackermann.
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Chicco Jerikho – The Most Stylish Male Celebrity
Kesuksesan film Filosofi Kopi membuat Chicco
kembali sibuk untuk mempersiapkan sekuelnya
dalam waktu dekat ini. Selain itu, sejak satu tahun
lalu, bersama beberapa insan perfilman yang terlibat
dalam film tersebut, ia membuka kedai Filosofi Kopi.
“Kita baru anniversary pada April lalu. Jika semua
lancar, kita rencana membuka kedai yang ketiga,”
ujar pria kelahiran 3 Juli ini.
Chicco merasa sangat senang mendapat
penghargaan dari Senayan City. “Rasanya luar
biasa, karena ini adalah suatu apreasi yang baik.
Sebab, penampilan itu penting. Apalagi jika kita
berkecimpung di dunia entertainment,” paparnya.
“Sebenarnya, saya hanya jadi diri sendiri. Berusaha
senyaman mungkin, tetap kasual tapi juga terlihat
rapi,” lanjut penyuka warna hitam ini kemudian.
Penikmat kopi Toraja ini berhasrat untuk
memperkenalkan profesi barista dan keragaman
kopi Indonesia lewat layar lebar. Menurutnya,
layar lebar bisa menjadi media penyampai pesan
yang tepat. Mungkin karena itulah, aktor yang
mengganggap Senayan City sebagai destinasi
belanja dan meeting point-nya ini berharap bahwa
XXI di sana bisa lebih diperbesar.

in-exquisite

wanita bicara wanita
senayan city 10 iconic women 2016
M erayakan 1 0 tah u n per j alanannya , A pril 2 0 1 6 ini , S enayan C ity
men g an u g erahkan apresiasi dan pen g har g aan I conic W omen 2 0 1 6 kepada 1 0
wanita terpilih di ne g eri ini .
teks Hapis Sulaiman Foto Syifa Fachrunissa

amalia
wirjono

Founder Art Dept ID
Tak hanya bangga, terpilih
sebagai Iconic Women 2016
menjadi tanggung jawab bagi
Amalia Wirjono. “Sebagai Iconic
Woman, tentu menjadi tanggung
jawab saya untuk selalu memberi
inspirasi kepada semua wanita
Indonesia; untuk selalu semangat
dan tidak takut menempuh karier
setinggi-tingginya,” ungkapnya.
Ia juga percaya bahwa wanita
Indonesia bisa mencapai semua
keinginan mereka. “Terinspirasi
selalu oleh RA Kartini: ‘Teruslah
bermimpi, teruslah bermimpi,
bermimpilah selama engkau
dapat bermimpi! Bila tiada
bermimpi, apakah jadinya hidup!’”
pungkasnya.

Menyempurnakan kemeriahan gelaran perayaan 10 tahun perjalanannya, Senayan City
menghadirkan apresiasi yang ditujukan kepada para wanita Indonesia berprestasi.
Digelar 20 April 2016 silam, penghargaan tersebut menjadi momen istimewa untuk
mengenang dan merayakan Hari Kartini. Dan, Senayan City telah memilih sepuluh
wanita istimewa yang telah menunjukkan dedikasi di bidang masing-masing serta
menjelma inspirasi bagi wanita lain di negeri ini. Mari berkenalan dengan today’s
Kartini pilihan Senayan City dan bicara wanita Indonesia hari ini.

andini
effendi

Jurnalis & News Anchor
“Wanita Indonesia sedari dulu adalah
wanita tangguh, mandiri, dan di
saat yang sama selalu menjaga
keanggunannya. Memiliki kebebasan
menjalankan passion-nya. Wanita
Indonesia yang modern selalu berpikir
global tanpa meninggalkan nilai-nilai
ketimurannya,” demikian tanggapan
Andini tentang wanita Indonesia.
Andini mengaku terkejut terpilih
sebagai Iconic Women 2016. “Sebagai
jurnalis, saya hanya menjalankan
passion saya dan mempersembahkan
sebaik-baiknya kepada audience.
Saya berharap penghargaan ini dapat
memberikan inspirasi kepada wanita
di Nusantara,” ujarnya.

Maudy
koesnaedi

Actress & Mentor of Abang None
Jakarta
Maudy melihat wanita Indonesia
memiliki peluang besar untuk berkiprah.
“Saat ini, kesempatan wanita Indonesia
memberdayakan diri semakin terbuka.
Bidang ekspresi pun semakin beragam.
Dengan perkembangan tekhnologi,
wanita mampu menjadi pengusaha,
tapi tetap bisa menjalani tugas
sebagai ibu,” ungkapnya. Maudy
percaya wanita tetap tidak bisa
melepaskan diri dari kodratnya. Terpilih
sebagai Iconic Women 2016 menjadi
penghargaan istimewa bagi Maudy.
“Hal ini jadi penghargaan yang berarti.
Menyemangati saya terus berkarya
untuk seni budaya,” pungkas Maudy.

dee lestari

Penulis & Penyanyi
“Bagi saya, ini adalah apresiasi atas rasa cinta. Saya mencintai dunia menulis
dan seni bercerita, baik itu lewat buku, lagu, atau nyanyian. Semoga cinta
dan dedikasi saya kepada seni dan profesi yang saya jalani akan terus
berkembang,” demikian kesan Dee atas penghargaan Iconic Women 2016.
Bagi Dee, wanita di negeri ini sangatlah beragam, tapi memiliki pengaruh
yang luar biasa terhadap ekonomi bangsa. “Dengan memberdayakan wanita
lewat informasi, teknologi sehari-hari, dan berbagai skill bermanfaat, wanita
bisa menjadi lokomotif bangsa ini,” ungkap Dee.
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nila tanzil

Founder of Taman Bacaan Pelangi & CEO of
Travel Sparks, Social Entrepreneur
“Menurut saya, wanita Indonesia masa kini semakin
kreatif dan maju. Semakin banyak wanita yang berani
memulai bisnis sendiri, menjadi entrepreneur, membuat
produk atau kreasi yang sesuai passion mereka, serta
berkarya di bidang sosial, membuat negara ini menjadi
lebih baik!” jawab Nila mengenai wanita Indonesia
kini. Dan, menjadi Iconic Women 2016 baginya adalah
kehormatan. "I feel honored and humbled to receive
the award. Semoga kami bisa terus berkarya di bidang
masing-masing, untuk Indonesia," pungkas Nila.

o k k e h a tt a
rajasa

Founder & Chairwoman of Cita
Tenun Indonesia
Okke berpandangan wanita Indonesia
saat ini sudah sangat maju dan terbukti
dengan banyaknya wanita yang
menduduki posisi strategis di berbagai
bidang. “Semua ini karena wanita
Indonesia punya kesempatan yang
sama dengan lelaki dalam mengejar
pendidikan,” ungkapnya. Tak semata-mata
untuk dirinya, Okke mendedikasikan
penghargaan ini kepada semua pengerajin
tenun di Indonesia. “Sebagai penyemangat
bahwa pengerajin tenun adalah profesi
mulia, yang dapat mengangkat martabat,
kemajuan, dan kesejahteraan bangsa
Indonesia,” ungkap Okke.

nia dinata

Movie Director
Dalam pandangannya, masih ada gap dan
kendala dalam kiprah wanita Indonesia masa kini.
“Kesempatan mendapatkan pendidikan di antara
wanita Indonesia saja masih sangat jomplang.
Karenanya, pendidikan yang merata bagi wanita
Indonesia diperlukan agar bisa memberi peluang
berkembang yang merata,” jelas Nia. Karena
itulah, Nia menjadikan penghargaan ini sebagai
pengingat dirinya untuk berterima kasih dan lebih
sadar diri dan tidak terjebak sekadar menjadi
icon. “Karena yang dibutuhkan Indonesia adalah
wanita-wanita yang mau berbagi,” akunya.

Foto Andini Effendi - Ony Pahlevi; Foto Maudy Koenaedi - Roy Genggam.

susan bachtiar
Presenter, Model, Pengajar
“Tentunya tersanjung dan berterima kasih.
Meskipun belum terlalu sepuh dalam
menjalankan bidang di dunia pendidikan dan
entertainment, saya harap kontribusi saya
bisa menginspirasi generasi muda dan wanita
Indonesia,” tutur Susan. Di matanya, wanita
Indonesia kini sudah sangat modern. “Wanita
Indonesia saat ini dengan segala profesi yang
dimilikinya, sudah memiliki pribadi yang modern,
aktif, dan mandiri, tanpa melupakan kodratnya.
Mereka sadar akan kemampuan diri dan
berusaha mengembangkannya,” pungkas Susan.

veronica
colondam

Founder & CEO Yayasan Cinta Anak Bangsa
Sejujurnya, Veronica memilih wanita di daerah
yang patut dihargai sebagai the icon. “Wanitawanita di sana, yang berada di garis kemiskinan,
adalah pejuang. They are the angel of change.
Mereka berjuang untuk hidup dan mengubah
nasib anak-anak mereka. Mereka adalah the icon,”
akunya. Veronica juga mengakui bahwa menjadi
Iconic Women 2016 merupakan tanggung jawab.
“Award membuat kami seperti ikan emas dalam
akuarium kaca. Diperhatikan orang: are you as
good as everybody think you are? Di satu sisi, it’s
a good pressure,” pungkas Veronica.

Okky asokawati

Model, Writer, & Policitian
“Senayan City berhasil memilih iconic women tidak hanya
dari prestasi, tapi dari karakter fashion mereka. Berbeda dari
award lainnya,” jelas Okky. Dalam pandangannya, wanita
Indonesia kini, terutama di kota-kota besar, sudah memiliki
peluang besar untuk berkiprah di ranah publik. “Tapi kalau
dilihat lebih luas lagi, sebetulnya belum membahagiakan. Dari
indeks kesehatan wanita, kanker serviks, kanker payudara, dan
angka kematian ibu ketika melahirkan masih tinggi,” terangnya.
Makanya, Okky mengajak seluruh wanita untuk bekerjasama
dan membantu satu sama lainnya.
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in-moments

Beach Out!
“ S u m m e r m e a n s h a pp y t i m e s a n d g o o d
sunshine. It means going to the beach,
g o i n g t o Di s n e y l a n d , h a v i n g f u n . ”
— B rian W ilson

S

ummer is here. Liburan
tengah tahun telah
datang! Saatnya
“melarikan diri” ke pantai
dan bermain sepuasnya.
Tentu saja ini bisa menjadi momen
apik untuk menikmati terik
matahari, pasir putih, ombak, dan
sunset terbaik. Untuk memudahkan
Anda mengatur rencana liburan
musim panas tahun ini, berikut
adalah lima pilihan destinasi pantai
terbaik di dunia.

pulau sardinia, italia
Dikenal sebagai destinasi liburan kaum jetset dan
selebriti dunia, Pulau Sardinia memang diberkati
dengan pantai-pantai yang ditasbihkan sebagai yang
“terbaik” di Italia. Paling sering direkomendasi di
kawasan ini adalah pantai La Pelosa (Spiaggia della
Pelosa), di wilayah Stintino, Provinsi Sassari, yang

bora bora

Merupakan pulau dari Gugus Leeward, yang merupakan kepulauan
Prancis Polynesia di Samudra Pasifik. Merupakan destinasi wisata inter
nasional yang terkenal akan resor aqua-centric yang mewah. Deretan
laguna yang indah, pantai berpasir putih yang landai dan halus, laut biru
yang jernih, serta terumbu karang yang memukau, menjadi menu utama
agenda wisata di sini. Anda bisa sepuasnya menghabiskan waktu men
jelajah laguna dengan perahu motor, berenang, parasailing, snorkeling,
hiking, panjat tebing, atau sekadar bermalas-malasan sambil berjemur.
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dikenal sebagai destinasi diving terbaik, dengan pasir
putih dan perairan dangkal biru yang berkilauan.
Ada juga pantai lain yang wajib dikunjungi, seperti
Spaggia Rosa (Pink Beach), di Kota Budelli dan Spaggia
del Principe (Beach of the Prince) di wilayah Costa
Smeralda, Arzachena.

malta

Negara kecil di perairan Laut Mediterania ini
menawarkan agenda wisata musim panas yang
mempesona. Malta menyuguhkan karakter pantai
yang berbeda, sebab kebanyakan pantai di sini
adalah teluk kecil. Yang menjadi favorit di sini
adalah Ghajn Tuffieha Bay, pantai teluk dengan pasir
kemerahan dan panorama sunset terbaik. Tak hanya
itu, kolam-kolam alami yang terlokasi di bebatuan
tebing curam, semisal St Peter’s Pool dan Ghar
Lapsi di kawasan Dingli Cliffs di selatan pulau ini,
merupakan spot ideal untuk menyelam.

balearic islands,
spanyol

Soal pantai dan libur musim panas, Spanyol memiliki
Kepulauan Balears (Balearic Islands) sebagai
jawabannya. Di sini, Mallorca, Minorca, Ibiza,
dan Formentera adalah pulau-pulau utama yang

menjadi daerah tujuan wisata. Mallorca dikenal
“menyimpan” banyak pantai indah berpasir putih
dengan langit biru dan latar pegunungan batu. Ibiza
memiliki banyak pantai indah, salah satunya adalah
Sa Pedrera, pantai dengan formasi batuan yang
menawan. Di Minorca, pantai Cala Macarella yang
tersembunyi rimbunan pepohonan dan tebing serta
pantai Pregonda yang berpasir merah keemasan,
wajib dikunjungi. Sedangkan di Formentera, terdapat
Pantai Playa de Ses Illetes yang pada Maret 2016
silam masuk sebagai salah satu pantai terbaik
di dunia versi Tripadvisor.

indonesia

Pulau dan kepulauan yang terhampar di Indonesia
juga memiliki sejumlah pantai dengan pesona
yang tak kalah cantik. Bahkan, wisata bahari di
Indonesia menjadi alternatif destinasi wisata musim
panas bagi wisatawan mancanegara. Selain Bali,
provinsi lain di Nusantara punya pantai dengan
suguhan ajaib, mulai dari pasir putih, ombak yang
biru menawan, hingga pemandangan alam bawah
laut yang luar biasa memukau. Di antaranya adalah
Pantai Pink di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.
Ada pula Teluk Tomini di Sulawesi Tengah yang
menawarkan surga bawah laut bagi pecinta diving.
Sementara, Pantai Nihiwatu di Sumba Barat, Nusa
Tenggara Timur, masuk sebagai urutan ke-17 dalam
daftar CNN World’s 100 Best Beaches In The World.

teks Hapis Sulaiman foto Dok. Spesial
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in-bound

celebrities' [summer]
M u sim panas identik den g an lib u ran . T ak terkec u ali
para selebriti yan g men g habiskan lib u ran den g an
berba g ai g aya s t y l i s h yan g layak A nda coba .

kendall jenner

sienna miller

flowy &
stylish

keep it
classy, keep
it simple!

Bahan ringan
melayang menjadi
benang merah
dari penampilan
selebriti sekaligus
model kenamaan
ini. Rok hitam
menerawang
melilit sempurna
sebagai penutup
swimsuit. Me
wakili konsep gaya
“from poolside
to street style”.
Demikian pula
dengan bahan mo
tif reptil sebagai
padanan bikini.
Cozy, fresh, and
indeed… so stylish!

Tak hanya ma
hir berakting,
pesona aktris
ini terpancar
kian maksimal
lewat gaya
santainya saat
berlibur yang
kerap diadap
tasi oleh pengge
marnya. Gradasi
warna pastel
dengan cutting
sederhana tam
paknya menjadi
personal style
Miss Miller tanpa
kehilangan aura
fashionable.

jaime king

alexa ch ung

white on
white

mini max
Model sekaligus
presenter ini me
mang sadar akan
keindahan kakinya.
Tak mengherankan
jika ia tak pernah
ragu memamerkan
kakinya yang
jenjang sepanjang
musim panas.
Bergaya androgini
dengan celana
pendek dan blazer,
ataupun jumper
serta baby doll,
semua pilihan
busana dan gaya
nya tetap kuat
menyiratkan kesan
fashionable.

Bisa jadi putih
adalah warna
favorit model/
aktris satu ini.
Tentu bukan
tanpa alasan ia
memilih putih
sebagai warna
busana andalan
saat meng
habiskan liburan
panas. Tengok
saja gayanya
dalam rangkaian
summer dress,
boxy shirt dress,
hingga one
piece bathing
suit. Stylish dan
elegan, bukan?
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styles inspirations
Liburan musim panas adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan
hanya oleh Anda, tapi juga oleh para selebriti papan atas yang nama dan
fotonya kerap terpampang di berbagai media sosial. Banyak selebriti yang
tampil dengan gaya liburan yang menarik, sebagaimana “terekam” dalam

kamera para paparazzi. Nah, beberapa gaya selebriti berikut ini tak hanya
atraktif, tapi juga siap menginspirasi Anda yang akan menghabiskan
liburan pada pertengahan tahun ini.

amal clooney

rihanna

sophisticated
chic & casual

fun &
playful

Kerap menjadi
sorotan media sejak
menjadi pasangan
aktor George
Clooney, Amal diakui
banyak pemer
hati mode memang
memiliki selera
fashion yang tak
terbantahkan. Ber
gaya boho dengan
dominasi warna
hijau-biru-ungu atau
bergaya edgy dalam
sentuhan warna
pastel membuat
tampilannya meski
sedang berlibur
selalu “menyisakan”
keanggunan.

Pribadi yang unik
menjadikan sosok
penyanyi pemenang
banyak penghargaan
ini selalu tampil
penuh dinamika. Ter
bukti bahwa tampilan
yang tak pernah sama
menjadi ciri khasnya.
Bahkan, saat liburan
pun demikian. Sekali
waktu tampil anggun
dengan wrap dress,
kali lain terlihat
atraktif dengan ke
meja denim dan high
waist short. Bahkan
dengan long shirt
dress, Rihanna tetap
terlihat gaya.

karlie kloss

taylor swift

sweet
but sexy

retro
modern

Kaki jenjang dan tubuh
yang tipis bisa jadi
merupakan alasan
super model berwajah
unik ini memilih flats
sebagai alas kaki
favoritnya. Selaras
dengan pilihan sandal
atau sepatunya, gaya
busana simpel yang
terkesan manis seka
ligus seksi, menjadi
padanan yang sesuai
dengan kepribadian
nya yang feminin.
Tengok saja dress
katun beraksen simpul
hingga crop top dan
mini skirt. Makes her
so catchy!

Cantik dan penuh
talenta membuat pe
nyanyi yang memulai
kariernya sejak belia
ini menjadi salah satu
icon fashion generasi
muda. Tampaknya
wanita berambut
pirang ini sangat
terinspirasi dengan
gaya retro. Lihat saja
paduan crop top dan
midi skirt saat ia berli
bur. Pilihan lainnya pun
tak kalah atraktif, dari
romper tropical, one
piece suit hingga blus
peach yang senada
dengan mini skirt.

teks Revyana Zulardiani foto Dok. Spesial
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in-bound

summer style from the runway

jil sander

Tak ada pantangan jika Anda memilih busana panjang selama
berlibur. Anda tinggal sesuaikan dengan personal style. Jangan lupa, kreativitas padupadan motif dan jenis material ber
peran penting dalam memberi efek tampilan lebih maksimal.

tory b u rch

gucci
marni

be
maxi

diane von
furstenber g

giorgio armani

stella mccartney

tory
burch

Sah saja memamerkan kaki di musim panas ini. Aneka
pilihan busana mini bisa diadaptasi dengan padu padan
bahan kaus hingga katun. Permainan warna dan cutting
akan memperkaya tampilan menjadi lebih berkarakter.

marc jacobs

marni

tommy
hilfigher

mini
me

emilio p u cci

fendi

diane von
furstenber g

Gaya dari pan g g u n g Sp r i n g / S u m m e r 2 0 1 6 ini dipastikan akan
memb u at ke manap u n rencana lib u ran m u sim tah u n ini akan
dihabiskan , A nda tetap tampil s t y l i s h dan f a s h i o n a b l e .

happy feet

here & There

Beruntunglah bagi penyuka alas kaki datar atau flats. Musim ini berbagai
koleksi sepatu dan sandal flats mendominasi panggung runway. Coba
tengok koleksi sneakers maupun sandal-sandal cantik. Kekuatannya
terletak pada warna, aksentuasi, dan detail yang lebih berani.

Aksesori merupakan elemen pelengkap agar tampilan tidak
“hambar”. Sedikit percikan aksentuasi di sana-sini dijamin akan
“menyempurnakan” keseluruhan penampilan. Coba libatkan salah
satu aksesori saja, tampilan Anda saat liburan pasti lebih stand-out.

— 34 —

g iv enchy

salvatore
ferrag amo
dries van noten

y3

herm È s
bottega
veneta

botteg a
v eneta
dior

giorg io arm ani

siki im

dries van noten

dries van noten

foot fetish no more
Rayakan musim panas dengan alas kaki gaya kasual. Rumah-rumah
mode berlomba memamerkan koleksi terbarunya dengan desain super
kreatif. Sandal bertali yang memeluk kaki dengan nyaman hingga
sneakers yang memanjakan kaki Anda.

phillip lim

giorg io armani

bag for it
Ringkas semua barang yang perlu Anda bawa saat berlibur dalam
pilihan tas terkini. Selain mengedepankan fungsi, faktor desain
yang modern dengan permainan detail yang atraktif memberi nilai
lebih dari sekadar pelengkap penampilan.

short to the max

airy tale

Lupakan celana pendek berpotongan konvensional
ataupun bermuda. Liburan kali ini, waktunya mencoba
celana pendek longgar yang nyaman tanpa perlu
melunturkan sisi maskulin Anda.

Beberapa rumah mode tampaknya menyepakati kata kunci untuk musim
panas tahun ini: longgar. Tak heran jika atasan dan celana longgar akan
menjadi tren bagi kaum pria. Terkesan ringan, tapi tetap stylish. Sangat
mudah diadaptasi bagi penikmat fashion di negara tropis.

teks Revyana Zulardiani foto Dok. Spesial
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in-pieces

Navy circle floppy hat, Jesper
Conran by Debenhams, Rp570.000

sunny side-up
S iapa tak u t mandi matahari ?
D en g an 8 m u s t h a v e i t e m s
ini , nikmati saat s u n b a t h i n g
anda ba g aikan pan g g u n g
r u n w a y , B ersiaplah
men j adi ma g net
den g an tampilan
e ff o r t l e s s l y c h i c !
teks & Pengarah visual Revyana
Zulardiani foto Syifa Fachrunissa

Embellished chocker, The
Collection by Debenhams,
Rp240.000

See-thru lace kaftan, Reger
by Janet Reger at Debenhams,
Rp1.070.000

Bikini top, Reger
by Janet Reger at
Debenhams,
Rp750.000

Sandals, Faith by
Debenhams, Rp480.000

Bangles, The
Collection by
Debenhams,
Rp120.000

Bikini pant, Reger
by Janet Reger at
Debenhams, Rp540.000

Cut out tote bag, The
Collection by Debenhams,
Rp770.000
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8 s n e a k e r s pilihan
u nt u k menemani lan g kah
A nda saat santai
menikmati lib u ran . T anpa
efek ‘ bar u kel u ar dari
kelas g ym ’ , permainan
warna cerah dan desain
kas u alnya akan meny u lap
tampilan kaki A nda lebih
s t y l i s h secara instan !

sneakerscadabra!
teks & Pengarah visual Revyana Zulardiani foto Syifa Fachrunissa

Reebok denim
@ Planet Sport,
Rp1.099.000

Nike Air, Rp1.979.000

Converse
Jack Purcell,
Rp1.599.000
Nike Air,
Rp1.799.000

Adidas,
Rp1.799.000

Converse All Star,
Rp999.000

Lacoste @Planet Sport,
Rp1.199.000

Asics @Planet Sport,
Rp1.799.000
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in-form

“A masterpiece
does not unfurl
its wings
i m m e d i a t e l y. I t
ta k e s t i m e . I t
will fly when it
i s r e a d y. ”
–A.D. Posey
Head Piece by Rinaldy A. Yunardi.
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red
W h e n i n d o u bt, w e a r r e d.

teks/pengarah gaya Claresta Pitojo Fotografer Hendra Kusuma penata rias & Rambut Revonda Vaughn model Widika Sidmore
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in-form

Left: Bustier Gown by Eddy Betty. Right: Suit by Tri Handoko.
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“Fashion
changes, but
style endures.”
–Coco Chanel

Gown by Priyo Oktaviano.
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in-form

“A woman’s
dress should
be like a
barbed-wire
fence: serving
its purpose
without
obstructing
t h e v i e w. ”
–Sophia Loren

Gown & bolero by
Mel Ahyar.
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Left: Gown by Sapto Djojokartiko. Right: Suit by Ari Seputra.
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in-form

Left: Gown by Barli Asmara. Right: Gown & jacket by Denny Wirawan.
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Gown by Didi Budiardjo.

“ A r e s p e c ta b l e
appearance
is sufficient
to make
people more
interested in
your soul.”
–Karl Lagerfeld
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in-reference

s
l p

new direction

S eb u ah per u bahan
tent u diharapkan akan
men g hadirkan seb u ah
harapan bar u . M u n g kin
be g it u lah harapan akan
masa depan S aint L a u rent
P aris ( S L P ) terhadap
creati v e director bar u nya .

H

engkangnya Hedi Slimane sebagai Creative
Director dari Saint Laurent Paris (SLP) awal
tahun lalu diiringi dengan sejuta pertanyaan
sekaligus keraguan. Kesuksesan besar dari
segi komersial yang berhasil dipersembahkan
Slimane bagi fashion house tersebut begitu besar. Sehingga,
bukanlah hal mudah bagi siapapun untuk menggantikan
posisinya atas label mode Paris itu. Bahkan, sebelum SLP
secara resmi mendeklarasi kebenaran rumor kepergian
Slimane, para pengamat mode telah menspekulasi beberapa
nama pengganti Slimane. Salah satu nama yang paling
dipercaya kuat tak lain adalah sang Creative Director Versus
Versace, Anthony Vaccarello. Dan tak lama setelahnya, rumor
tersebut akhirnya mendapatkan jawaban.
Disejajarkan dengan Slimane, boleh dibilang perjalanan
karier Vaccarello bukanlah sebuah perbandingan yang
setara. Setelah satu tahun mengejar edukasi di bidang
hukum, Vacarello akhirnya beralih dan mempelajari culture
studies di La Cambre. Ia kemudian menekuni bidang mode
dan lulus pada 2006.
Rancangan koleksi kelulusannya dipresentasikan di
Hyères International Festival of Fashion and Photography,
dirinya menduduki peringkat pertama. Kreasi Vacarello
menarik perhatian Karl Lagerfeld yang kemudian mengajak
Vacarello untuk bergabung di Fendi, spesialisasi pada fur
design. Hingga pada 2008, Vacarello beranjak ke Paris untuk
mendirikan label di bawah namanya sendiri, yang kemudian
dipresentasikan pada Paris Fashion Week 2011. Kemudian,

pada 2013, giliran Donatella Versace yang merekrutnya
sebagai Creative Director Versus Versace.
Selama berkarya di Versus Versace tiga tahun lamanya,
Vacarello berhasil menggali banyak pujian. Garis karakter
rancangan Vacarello sangat kuat. Karya-karyanya
mengedepankan garis yang sensual, minim, berani, tapi
tetap elegan pada jalur sewajarnya. Maka, tak heran jika
beberapa pihak menyatakan bahwa Vacarello merupakan
penerus sempurna dari Donatella Versace.
Pada April 2016 lalu, Vacarello resmi direkrut
sebagai Creative Director SLP, menggantikan Slimane.
Ia pun melepas semua tugasnya dari Versus Versace
dan mengesampingkan label pribadinya. Banyak yang
mensinyalir karakter desain Vaccarello akan mengisi relung
kosong yang selama ini dirindukan para pecinta SLP, tanpa
harus meninggalkan estetika grunge yang selama ini telah
dikaryakan oleh Slimane.
Penasaran bagaimana koleksi SLP setelah berada di
bawah naungan Anthony Vaccarello?
Para pengamat dan pecinta mode masih
harus bersabar menunggu debutnya untuk
womens wear SLP pada Spring Summer
2017 di bulan Oktober mendatang serta
mens wear SLP yang akan diperagakan
pada Januari 2017.
teks Andreas W. foto Dok. Spesial
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in-Dorse

mesty arioted j o

the laid back lady
Si m p l e , h o n e s t , e ffi c i e n t . B e g it u lah pilihan
kata dari wanita ramah ini ketika diminta u nt u k
men g g ambarkan dirinya hanya dalam ti g a kata .
teks Debbie S. Suryawan foto Koleksi pribadi credit to Hakim Satriyo

W

ajahnya cukup
akrab di
kalangan pemerhati fashion.
Mungkin
karena wanita bernama lengkap
Dwi Lestari Pramesti Ariotedjo ini
pernah menjadi brand ambassador
Sunsilk dan Nivea. Meski cukup
sering hadir di acara sosial, wanita
yang cakap bermain harpa, flute,
dan piano ini tak mau dirinya di
sebut sosialita. Di sebuah sore yang
mendung, dokter kelahiran 25 April
yang tengah mengambil spesialis
anak ini menyempatkan diri untuk
berbincang sejenak setelah bertugas
di rumah sakit selama 24 jam.

Kesibukan saat ini?
Lagi fokus ambil spesialis anak.
Hampir 90 persen waktuku habis
untuk ini. Sisanya, ya, dipakai
u ntuk istirahat.
Mengapa spesialis anak?
Sejak kecil aku memang tertarik
dengan hal-hal yang berhubungan
dengan anak-anak. Mungkin karena
waktu kecil aku dapat inspirasi dari
film dan buku anak-anak. Selain itu,
aku memang happy jika berada di
antara mereka.
Sebagai seorang dokter, apa
perhatian terbesar terhadap
kesehatan di Indonesia?
Aku sangat concern dengan sistem
kesehatan di sini. Animo layanan
kesehatan tinggi, sayangnya tidak
diiringi dengan jumlah tenaga medis

yang memadai, terutama dokter spesialis. Boleh dibilang dokter spesialis
sangat kewalahan menangani jumlah
pasien yang luar biasa. Namun, aku
sangat mengapresiasi dengan adanya
BPJS, meski menurutku masih harus
dibenahi. Aku lalu berpikir untuk
bisa melakukan sesuatu dari sekarang. Karenanya aku dan rekanku,
Gigih Septianto, mendirikan WeCare.
id, yakni crowdfunding platform yang
dibangun khusus untuk membantu
mengumpulkan dana bagi pasienpasien kurang mampu dan di daerah
terpencil yang membutuhkan akses
layanan kesehatan yang optimal.
Masih punya waktu refreshing di
tengah jadwal yang padat?
Sebenarnya waktu aku bekerja, aku
merasa capek tapi senang dan puas.
Jadi, rasanya tidak perlu refreshing.
Tapi, ya, sebenernya aku perlu juga.
Biasanya aku refreshing dengan
bermain musik. Setidaknya dua hari
sekali aku mainkan alat-alat musik
klasik yang ada di rumah.
Suka musik klasik sejak kecil?
Kebetulan sejak dulu di rumah sudah
ada piano. Awalnya tertarik dengan
musik klasik karena menonton film
It Takes Two. Ternyata makin lama
makin suka. Beberapa waktu lalu, aku
meluncurkan album instrument untuk
menyalurkan passion aku terhadap
musik klasik sekaligus memperkenal
kan musik instrumental kepada
masyarakat umum. Karena ternyata,
penikmat musik klasik dan instrument
di Indonesia cukup banyak.

— 47 —

Apakah hang-out di mall bersama
sahabat menjadi salah satu sarana
refreshing?
Tentu! Aku, tuh, sering sekali
berkunjung ke Senayan City. Biasa
nya aku ke sana bersama temanteman dekat untuk nonton, makan,
atau, ya, sekadar hang-out saja.
Sesekali aku juga belanja, karena di
Senayan City ada beberapa brand
fashion yang aku suka.
Memang gaya fashion Mesty
s eperti apa?
Aku, tuh, santai banget! Very laid
back. More into t-shirt and jeans,
jumper, atau anykind of clothes
yang very comfortable. Pokoknya
harus terlihat nyaman dan simple.
Karenanya, aku suka sekali
rancangan Biyan. Rancangan
nya adalah favoritku. Mungkin
selain siluetnya loose dan bukan
body conscious, rancangan Biyan
juga sarat dengan detail seperti
e mbroidery dan sebagainya. Jadi,
aku sudah merasa cukup tanpa
harus memakai banyak aksesori.

in-essence
Let's Get
Bronze

w h a t ' s h o t f o r
t h i s s u m m e r ?
Gaya m a k e - u p & h a i r - d o berik u t san g at
layak dicoba u nt u k tampil ekstra s t y l i s h
saat menikmati lib u ran .
T r y : M.A.C
Bronzing
Powder.

teks Revyana Zulardiani foto Dok. Spesial

Kulit cokelat
keemasan yang
eksotik identik
dengan eforia
musim panas.
Beberapa selebriti
sangat menyukai
riasan ini, seperti
J-Lo, Beyonce,
dan Jessica Alba.
Karena mampu
menyulap tampilan
wajah lebih
sensual in a good way secara
instan, gaya riasan ini tersaji
melalui peragaan koleksi Tommy
Hilfiger yang bisa Anda coba!

Try:
YSL
Rouge
Volupte
Lipstick
No 5.

T r y : NARS
Dual-Intensity
Eyeshadow in
Cressida.

T r y : Laura
Mercier OilFree Tinted
Moisturizer, MAC
Cremesheen
Glass.

Tropical Eyes

Make-up Artist Llyod Simmonds memamerkan kreasi
riasan “mata tropis” melalui peragaan busana Alexis
Mabille di Paris. Semburat biru di kelopak mata berpadu
cantik dengan permainan teknik polesan warna di atas
tulang pipi.

Flawlessly Fresh

Bayangkan kecantikan para surfer girl dengan kulit
wajah berkilau segar, dilengkapi sepasang alis lebat
yang sempurna. Kira-kira seperti itulah konsep gaya
riasan segar dan cantik alami ini yang juga disajikan
oleh J.W. Anderson, yang bisa dicoba saat liburan nanti.

Kissable Lips

Tak ada yang lebih cantik dari wajah segar seorang
wanita dengan polesan lipstik merah yang menjadi
focal point. Konsep riasan yang diterapkan pada
panggung peragaan Dolce & Gabbana ini juga bisa
menjadi gaya riasan andalan saat Anda berlibur nanti.

Messy Bun

T r y : Aveda Sun
Care Hair and Body
Cleanser.

Memainkan
rambut untuk
tetap terlihat
gaya saat liburan
memang tak ada
habisnya. Salah
satunya adalah
dengan gaya bun
acak seperti yang
ada di panggung
peragaan Vionett.
Abaikan keinginan
untuk mencipta
tatanan rambut
yang rapi, karena kesan acak
justru menghadirkan aura
sensual yang kuat. Jangan
lupa semprotkan produk
perawatan rambut untuk
melindungi rambut dari tabir
surya sekaligus menjaga
kebersihannya.

T r y : John Frieda
Frizz-Ease.

T r y : Kenzo
scarf.

Scarf It, Baby!

Saat berlibur, tak perlu khawatir akan mengalami bad
hair day. Cukup libatkan scarf atau bandana, campur
dengan sedikit kreativitas, dan jadilah gaya rambut
acak yang aksi. Tengok saja penampilan para model di
pergelaran Dolce & Gabbana.
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Sexy Braids

Mencari inspirasi tatanan rambut yang seksi sekaligus
playful? Biarkan rambut tergerai dengan helaian
alaminya, ambil sedikit bagian di sana sini, lalu kepang.
Jangan lupa ulaskan hair serum untuk menampilkan
kilau alami optimal dari rambut sebagaimana yang
ditampilkan pada peragaan busana Louis Vuitton.

y o u r

s k i n ' s

“Here comes the sun,
here comes the sun,
And I say it’s
a l l r i g h t… ”
— The Beatles, "Here Comes The Sun"

M

b e s t

atahari memang
kaya akan vitamin
D dan baik untuk
kesehatan. Tapi
jika membiarkan
sinarnya memapar tubuh sepanjang
hari, pastikan Anda telah

s h i e l d
melindungi kulit dengan pelindung
terbaik! Berikut ini adalah beberapa
pilihan tabir surya yang menjadi
andalan para selebriti dunia.
teks Revyana Zulardiani foto Dok. Spesial

do you
know?
Matahari memiliki sinar
ultraviolet A (UVA) dan
ultraviolet B (UVB), paparan
berlebih akan merusak
kondisi kulit.

M u s t K n o w F a c t ! Tabir surya SPF 15 melindungi sekitar
93% dari paparan UVB, SPF 30 melindungi 97%, dan SPF 50 melindungi 98%.
Maka, aplikasi ulang tiap dua jam sekali untuk perlindungan optimal.

Kristin Davis mengaku
bahwa dulu ia kerap
“menyiksa” kulit
wajahnya dengan
berbagai kosmetik.
Tetapi, sekarang ia
amat memanjakannya
dan tak pernah
alpa memulaskan
sunscreen Ahava Uplift
Day Cream SPF 20
(www.ahavaus.com)
sebelum beraktivitas.

Lewat akun
Twitter-nya, Victoria
Beckham mengatakan
pentingnya
mengaplikasikan
sunscreen. Karena
itulah, ia memilih
Lancer Sheer Fluid Sun
Shield SPF 30 Hight
Protection Sunscreen
(www.lancerskincare.
com) sebagai produk
andalannya.

Penyanyi serba
bisa, Jennifer Lopez,
mengaku sebagai
pemakai L’Oréal Paris
Sublime Sun Advanced
Sunscreen (www.
lorealparisusa.com).
Bahkan kabarnya,
wanita berdarah Latin
ini tak hanya memakai
untuk dirinya sendiri,
tapi juga untuk Max
dan Emme, dua anak
kembarnya.
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Aktris serial televisi
Melissa Joan Hart
sekali waktu
pernah menyatakan
kepuasan pada
produk tabir surya dari
Murad ini. Menurutnya,
Murad Age Proof
Suncare - Water
Resistant Sunscreen
Broad Spectrum SPF
30 (www.murad.
com) adalah produk
sunscreen yang
luar biasa.

Charlize Theron pernah
berbagi tip perawatan
kulit wajah. Ujarnya,
“Cukup bersihkan dengan
membasuhkan air dingin
ke wajah dan setelahnya
segera ulaskan La
Roche-Posay 60 sunblock
(www.laroche-posay.
us) serta alas bedak
dan maskara.” Ternyata
untuk siap beraktivitas
di luar ruangan, ia hanya
memerlukan tiga
buah produk.

Aktris Jennifer Garner
adalah pengguna
Neutrogena Pure &
Free Baby Sunblock
Lotion (www.
neutrogena.ca)
sejak lama. Karena
sudah merasakan
manfaatnya, sekarang
ia juga menggunakan
produk ini untuk
anak-anaknya.

in-refined

s u m m e r

is

h e r e

“ Wi n t e r ’ s a g o o d t i m e t o s t a y i n a n d c u d d l e
B u t p u t m e i n s u m m e r a n d I ’ l l b e a H a pp y s n o w m a n ! ”
– " i n s u m m e r " by olaf , f r o z e n
teks Debbie S. Suryawan Foto Dok. Zara Home

M

usim panas telah
datang. Saat yang
“sempurna” untuk
menghabiskan waktu di luar rumah
bermandikan matahari, bermain di
pantai sepanjang hari, atau sekadar
menikmati bergelas-gelas minuman
dingin dan potongan buah segar sambil bersantai bersama orang-orang
terkasih. Tetapi, menikmati musim
panas tak selalu berarti harus keluar
rumah dan menghabiskan beberapa

hari atau minggu untuk berlibur di
tempat lain. Sebab, Anda bisa menghadirkan semangat musim panas di
dalam rumah lewat pilihan home accessories persembahan Zara Home.
Anda bisa mewujudkan suasana
musim panas di kamar tidur dengan
melibatkan beragam koleksi bedding
dengan pilihan motif dan paduan
warna yang menyegarkan. Hal serupa
juga bisa diterapkan di area kamar
mandi, lewat beragam aksesori ber
desain modern. Cukup tambahkan
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Hadirkan kesan modern dengan sentuhan warnawarna musim panas yang cantik. Menghadirkan
kesan hangat dan nyaman yang siap membuat
waktu istirahat kian optimal. Libatkan warna putih
untuk memberi kesan modern dan lapang. Bisa juga
memilih warna netral lainnya yang terkesan kalem
atau menenangkan, semisal beige atau off white.

sebuah vas dengan bunga segar warna
cerah, dan area paling pribadi di
rumah pun tampil layaknya suasana
musim panas yang ceria.
Untuk Anda yang gemar meng
undang sahabat dan kerabat untuk
menikmati sore yang santai di tepi
kolam renang sambil menikmati
aneka minuman koktail dan kudapan
ringan yang lezat, beragam piranti
makan dan aksesori Zara Home
tentu akan jadi pilihan terbaik.
Dengan siluet desain dan warna
yang modern, serta detail bergaya
minimalis, beragam piranti ini siap
mempercantik aneka sajian lezat
yang sudah Anda buat. Atmosfer
segar dan ceria dipastikan akan terwujud, dan menghadirkan suasana
hati yang riang. So, are you ready
for this summer?

Tak perlu ragu mempercantik
area kamar mandi dengan
aksesori berdesain modern
yang bisa bersanding selaras
dengan warna-warna cerah
khas musim panas. Libatkan
bunga segar berkelopak warna
terang untuk mempercantik
area pribadi ini. Hadirkan juga
warna secara cerdas pada
aksesori lain, seperti handuk.

Percantik area ruang makan di tepi kolam renang dengan piranti makan yang menarik. Bening, putih, atau
mengandung semburat warna cerah, faktanya bisa berpadu harmonis dalam satu meja. Desain yang simpel
tentu menjadi benang merah yang menyatukan semuanya dengan “sempurna”.

Beri aksen warna pada area bersantai di tepi kolam
renang, atau bahkan ruang keluarga, dengan
menghadirkan soft furnishing accessories yang
menyiratkan atmosfer musim panas secara cantik.
Tak perlu berlebihan dan pastikan ada unsur warna
netral untuk memberi kesan modern. Dengan beberapa
produk saja, area tersebut akan menebarkan
kesegaran summer breeze yang dinanti-nanti.
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in-dulge

S
Macaroon Collection

ice cream
Sepertinya sajian ini yang paling terdepan di antara
hidangan serba dingin di musim panas. Sejarah
mencatat bahwa sejenis hidangan yang menjadi
cikal bakal ice cream telah ada sejak ribuan tahun
lalu. Dan kini ice cream merupakan “teman” favorit
untuk melewati musim panas. Pada dasarnya, ice
cream terbuat dari krim, gula, dan perasa. Karena
bahan dasar itu, ice cream menjadi yang paling
tinggi tingkat lemaknya – juga menjadikannya
terasa sangat creamy.

w h e r e

t o

inar matahari yang
menyengat hampir
sepanjang hari merupakan
kenikmatan di musim
panas. Tetapi, musim
panas akan terasa semakin nikmat
jika dimasukkan unsur dingin. Tak
heran, “menu beku” atau hidangan
serba dingin menjadi sajian favorit
sepanjang musim panas yang bisa
dinikmati oleh siapa saja. Tak peduli
berapa usia penikmatnya, jenis
hidangan ini selalu siap memanjakan
lidah. Yang perlu diketahui,
setiap “menu beku” tersebut
memiliki kekhasan, yang dapat
dipertimbangkan sesuai dengan
selera dan kebutuhan Anda.

Summer Freeze
“What good is the warmth of summer, without
the cold to give it sweetness.”
— John Steinbeck
teks Agung Suharjanto Foto Rizki Mashudi, Dok. Istimewa

g o

Sorbet
Dibanding ice cream dan frozen-yoghurt, sorbet
merupakan menu favorit musim panas yang paling
rendah tingkat lemaknya – walau tingkat kandungan
gulanya cukup tinggi. Sorbet terbuat dari buah yang
dihaluskan lalu dibekukan, kemudian ditambahkan
gula dan perasa. Meski berbahan dasar buah, bukan
berarti semua sorbet merupakan menu vegetarian.
Karena, ada kalanya ditambahkan dengan putih telur.

Häagen-Dazs (bagi penyuka rasa creamy)
| Senayan City Fifth Floor 5-30, 31, 32.
St. Marc Café (bagi penyuka rasa yang
lebih lembut) | Senayan City Lower
Ground Floor L-27.

Black Frozen Yoghurt

Black Sakura

w h e r e
Frozen-Yoghurt
Frozen-yoghurt terbilang baru bagi masyarakat Indo
nesia. Meski begitu, sajian dingin ini diterima sangat
baik di sini. Di musim panas, frozen-yoghurt menjadi
salah satu menu pilihan. Apalagi hidangan ini memiliki
unsur rasa manis-asam yang berpadu harmonis. Ber
bahan dasar susu murni menjadikan frozen-yoghurt
lebih rendah lemak dan kalori dibanding ice cream.
Kini frozen-yoghurt hadir dengan cita rasa yang lebih
bervariasi. Menariknya, “menu dingin” yang satu ini
bisa tambahkan beragam topping, dari potongan buah
segar, cokelat, marshmallow, moci, hingga biskuit.

Strawberry Heaven

w h e r e

t o

t o

g o

Cold Stone Creamery | Senayan City
Lower Ground Floor L-100.

g o

Sour Sally | Senayan City Lower
Ground Floor L-69.
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Green Apple Sorbet

k o ff i e

w a r u n g

t i n g g i

The Social Hub
“ C o ff e e i s a l a n g u a g e i n i t s e l f . ”
— Jackie Chan

Martabak Ovamaltine

Nasi Goreng Kambing

Koffie Peranakan

S

ekelompok orang duduk
bersama. Di hadapannya,
segelas cangkir kopi hangat
untuk masing-masing.
Obrolan mengalir seiring
berpindahnya kopi dari gelas ke
mulut. Sebuah pemandangan yang
tidak asing di berbagai penjuru
dunia. Robusta, Arabika, Toraja,
Mandailing, Gayo, atau apapun
jenisnya, secangkir kopi menyajikan
kehangatan bagi penikmatnya.
Tidak hanya bagi tubuh, tapi juga
hubungan antarmanusia. Warung,
kedai, kafe, atau apapun namanya,
menjadi tempat berkumpulnya para
penikmat kopi. Sebuah perilaku yang
sudah dimulai berabad yang lalu.

w h e r e

Berdiri pada 1878, Tek Sun Ho
(Warung Tinggi) yang berada di
Jalan Moolen Viet Oost (sekarang
Jalan Hayam Wuruk) menjadi tem
pat berkumpulnya orang-orang yang
ingin menikmati secangkir kopi dan
aneka makanan ringan. Ketelitian
pemilihan biji kopi berkualitas dan
ketekunan pengolahan membuat
kopi yang disajikan warung ini men
jadi favorit penikmati kopi. Seiring
waktu, generasi Liaw Tek Sun (pendiri
Tek Sun Ho) memasarkan kopi
racikan mereka hingga ke luar negeri.
Sementara, Tek Sun Ho menjelma
Koffie Warung Tinggi. Berubah nama,
berbeda konsep, tapi menawarkan
racikan kopi khas Warung Tinggi.

t o

g o

Koffie Warung Tinggi | Senayan City Lower Ground Floor L-45 | Jln. Asia Afrika Lot 19,
Jakarta 10270 | Telp.: 021-7278 1376 / 77 | Buka: pkl. 09:00 – 24:00 WIB (setiap hari).

Kue Cubit Mixed Platter

Untuk minuman, Koffie Tubruk
dan Koffie Peranakan tetap disaji
kan seperti pertama kali ditawarkan
lebih dari seabad yang lalu. Bagi
pecinta kopi hitam yang kental,
Koffie Tubruk adalah pilihan tepat.
Tapi bagi yang ingin lebih ringan,
Koffie Peranakan menjadi referensi
utama. Ada pula Koffie Excellence
yang memiliki rasa kuat dan cocok
untuk pecinta kopi hitam sejati.
Koffie Warung Tinggi pun
menawarkan menu makanan yang
terpengaruh tiga tradisi: Belanda,
Tionghoa, dan Betawi. Nasi Goreng
Kambing merupakan menu istimewa
di sini. Untuk sajian yang lebih
ringan, tersedia beragam penganan,
di antaranya Kue Cubit, Martabak,
Siomay, Tape Goreng Keju, atau
Bitterballen, yang menjadi pilihan
teman menikmati secangkir kopi.
teks Agung Suharjanto Foto Rizki Mashudi
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in-cruise

most

bea u tif u l
in

the

islamic

co u ntries

world :

a n t a r a k e j a y a a n
m a s a l a l u d a n
m o d e r n i t a s m a s a k i n i

B e g it u banyak ne g ara den g an mayoritas pend u d u knya
adalah m u slim , dan be g it u banyak j u g a dari ne g ara
terseb u t yan g memiliki ke u nikan dan kelebihan
masin g -masin g dari sisi wisatanya .
Teks Zulmahmudi Foto Dok. Spesial
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S

atu dekade lalu, mungkin
tak terlintas dalam benak
Anda untuk berkunjung
ke negara-negara Islam
yang berlokasi di
JazirahArab dan sekitarnya untuk
menghabiskan waktu berlibur.
Negara-negara di kawasan tersebut
umumnya dikunjungi untuk tujuan
ibadah. Tapi sekarang, semua berbeda. Pembangunan yang luar biasa
di beberapa negara menghadirkan
kota-kota yang luar biasa modern
dengan daya tarik tersendiri,
terutama bagi wisatawan asing.
Bahkan, banyak dari negara-negara
tersebut menjadi destinasi wisata
yang cukup ramai dikunjungi.
Negara apa sajakah itu?
t u r ki
Negara yang didirikan oleh Mustafa
Kemal Pasha ini sudah lama terke
nal dengan kemajuan pariwisatanya.
Istanbul, Cappadocia, Ephesus,
Bodrum, Antalya, dan Ankara
adalah wilayah yang paling populer
dikunjungi para wisatawan karena
keunikannya masing-masing. Secara
umum, wisata Turki memiliki
keunikan, baik lanskap alamnya
yang fenomenal, sejarah perpaduan

Whirling dervishes

must
know!

Istanbul pernah menjadi ibukota
dari tiga kekaisaran, yaitu
Kekaisaran Romawi, Bizantium,
dan Ottoman.

budaya barat dan timur, juga
kulinernya. Apalagi, sejak dahulu,
Istanbul merupakan pintu gerbang
utama dalam jalur perdagangan
antara Benua Asia dan Eropa.
Turki memiliki banyak sekali
situs sejarah yang kemudian dijadikan tempat wisata. Rumah Bunda
Maria (Meryem Ana Evi), Mevlana
Muzesi di Konya, Hagia Sophia
Museum yakni bangunan yang
dulunya berfungsi sebagai gereja,
kemudian berubah menjadi masjid,
dan kini menjadi museum, serta
Blue Mosque di Istanbul.

Cappadocia

Hagia Sophia

do you know?
Dalam tradisi Turki, karpet merupakan
salah satu hadiah untuk pernikahan. Turki
memang terkenal dengan produk karpet
dengan desain eksklusif dan mewah serta
menjadi acuan bagi desain model produk
karpet di seluruh dunia.
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in-cruise

u n i e m irat arab
Sejak ditemukannya cadangan
minyak bumi pada 1966, Uni
Emirat Arab (UEA) yang berada
di kawasan gurun ini lambat laun
berubah menjadi kota metropolitan
dengan gedung-gedung pencakar
langit, fasilitas-fasilitas hiburan
yang sarat kemewahan, serta hunian
dengan fasilitas menakjubkan. UEA
adalah negara yang terdiri dari
tujuh emirat monarki absolut, yakni
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman,
Fujairah, Umm Al Quwain, dan
Ras Al Khaimah. Meski Abu Dhabi
adalah ibukota negara ini, tapi
Dubai merupakan kota yang paling
terkenal pariwisatanya.
Bisa dikatakan bahwa Dubai
seperti tak pernah kehabisan uang
dalam mengukir rekor sebagai
“rumah” dari gedung-gedung pencakar langit tertinggi di dunia, pusat-

The Burj Al-Arab

f u n

f a c t s

Dalam menjalankan tugasnya, para polisi di
Uni Emirat Arab diperlengkapi dengan mobil
Lamborghini, Ferrari, dan Bentley. Dubai
adalah kota dengan jalur metro terpanjang dan
terbesar di dunia. Hampir semua destinasi di
Dubai dapat dijangkau dengan metro.

5

h o t e l
d i d u b
p i l i h a
t a h u n

t e r b a i k
a i
n t r a v e l e r
2 0 1 6

Metro train

do you know?
Hotel-hotel di Dubai adalah hotel paling mewah
yang ada di dunia. The Burj Al-Arab, misalnya, yang
dikenal sebagai hotel bintang 7 dunia.

pusat perbelanjaan terbesar, dan
proyek megah lainnya. Burj Khalifa,
Sheikh Zayed Grand Mosque, Jebel
Hafeet, Al-Bidyah Mosque, Hajar
Mountains, Sharjah Arts Museum,
dan Dubai Museum hanyalah bebe
rapa destinasi wisata favorit yang
diyakini akan terus berkembang dan
bertambah jumlahnya.

Situs pencarian traveling, TripAdvisor, baru saja
mengeluarkan aneka penghargaan Travellers’ Choice
salah satu penghargaannya adalah Travellers’ Choice
Top Hotels. Dan berikut 5 peringkat hotel terbaik di
Dubai yang menang penghargaan tersebut:
1. Raffles Dubai
Bangunan hotel ini terinspirasi dari Piramida Mesir.
Semua kamar menawarkan pemandangan indah
cakrawala kota serta dilengkapi pelayan pribadi.
2. Residence&Spa at One&Only Royal
Mirage Dubai
Terkenal dengan perawatan kesehatan,
kecantikan, dan fasilitas hammam atau
Turkish bath.
3. Jumeirah Dar Al Masyaf at Madinat
Jumeirah
Hotel ini memiliki fasilitas rekreasi yang lengkap
termasuk untuk olahraga golf, tenis, watersport,
hingga fasilitas olahraga untuk anak-anak.
4. Grosvenor House Dubai
Salah satu hotel paling iconic di Dubai, dengan
dua kolam renang outdoor. Terkenal dengan
fasilitas spa dan fasilitas pelayan pribadi.
5. The Address Dubai Marina
Hotel mewah ini menawarkan kolam renang
infinity dengan latar pemandangan Dubai Marina.
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Jumeirah

me s i r
Mengunjungi sebuah peradaban
kuno merupakan pengalaman
yang tidak terlupakan. Dan, Mesir
memiliki keeksotisan yang selalu
membuat para petualang berdecak
kagum dan kembali lagi, meski
ketegangan hubungan antara Mesir
dan Rusia belakangan ini amat
mempengaruhi bidang pariwisata
negara ini. Tiap jengkal tanah di
Mesir seolah mengisahkan peris
tiwa sejarah berdirinya negara ini.
Rasanya seperti sedang “berjalan”
menelusuri museum raksasa yang
menyimpan ribuan peninggalan
peradaban, mulai dari Mesir Kuno
(Koptik), Firaun (Pharaos), Yunani
(Hellenisme), Romawi hingga
p eradaban Islam.
Mesir tak hanya terkenal dengan
Piramida, Sphinx, atau masjid kuno
yang indah. Mesir juga memiliki

Red Sea

keindahan laut luar biasa, yakni
Laut Merah. Ada juga Sharm El
Sheikh, kota yang berada di pantai
utara Laut Merah dan sangat dikenal keindahannya. Selain itu, ada
juga Hurghada, kota yang menjadi
destinasi favorit bagi wisatawan
Rusia dan Eropa Timur. Karenanya,
tak heran jika beberapa maskapai
penerbangan Eropa melayani jalur
penerbangan langsung ke Hurghada.

do you know?
Orang Mesir kuno percaya bahwa ada
kehidupan setelah kematian. Dengan
memumikan mayat, mereka percaya akan
selamat setelah kematian. Mumi dikubur
bersama dengan benda-benda berharga
agar setelah mereka bangkit mereka
sudah mempunyai bekal.

T unisia
Merupakan negara muslim yang terletak di Afrika Utara. Negara republik
ini berbatasan dengan Aljazair,
Liberia, dan Lybia. Sedangkan,
bagian utara dan timurnya berbatasan
langsung dengan Laut Mediterania
dan hanya dipisahkan lautan sepanjang 137 km dengan Italia.
Meski merupakan negara terkecil di
kawasan Afrika Utara, Tunisia adalah
wilayah rebutan berbagai peradaban
dari Yunani Kuno, Bizantium,
Romawi, hingga Arab Islam. Alhasil,
banyak situs bersejarah yang masih
terawat. Berbagai peninggalan sejarah tersebut saat ini menjadi cagar
budaya yang telah masuk daftar Situs
Warisan Dunia UNESCO. Selain itu,
masjid-masjid bersejarah, pasar-pasar
tradisional bernuansa Arab abad
pertengahan, serta resor-resor pantai
juga menjadi daya tarik lainnya.
Tunisia juga dikenal dengan
keindahan alam yang memanjakan
mata, terutama dari pantai-pantainya
sepanjang 1.298 km yang terbentang
di sebelah barat serta daerah pegunungan di sepanjang perbatasan AlJazair. Daratan tertinggi di kawasan
ini adalah Gunung Chaambi (1.544
mdpl). Karena tanahnya cukup subur,
di sebelah selatan Tunisia terhampar
perkebunan zaitun.

do you know?
Masjid Agung di Kairouan adalah masjid tertua di
Afrika. Masjid Sidi Uqba itu dibangun pada abad
ketujuh, saat agama Islam mulai disebarkan ke
Afrika dan Eropa. Kairouan sendiri adalah ibukota
negara Islam Afrika pada masa lalu.

Masjid Agung Kairouan

Pyramid

must
know!

Mesir memiliki kota-kota bersejarah yang telah berusia ribuan tahun seperti Alexandria, Luxor, dan
Aswan. Di Kairo, wisatawan muslim kerap berziarah ke Masjid Hussein, terdapat makam kepala
Sayyidina Hussein, cucu dari Rasulullah SAW. Ada juga Masjid Sayyidah Zainab, Masjid Sayyidah
Aisyah, dan Masjid Imam Syafei.
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in-cruise

Universitas
Zaitunah adalah
perguruan
tinggi negeri di
Tunisia dan merupakan lembaga
pendidikan tertua yang didirikan
di dunia Arab. Universitas ini
berdiri pada pada tahun 737
Masehi, atau 120 Hijriah, dua abad
sebelum Masjid Al Azhar berdiri.
Alumni dari universitas ini yang
menjadi tokoh cukup banyak, di
antaranya Ibnu Khaldun, Ahmad
bin Yusuf bin Ahmad bin Abu
Bakar Tifasyi, dan Tahar Haddad.

must
know!

El Djem

do you know?
Yordania adalah destinasi wisata medis nomor satu di Timur
Tengah. Menariknya, Laut Mati merupakan persinggahan favorit
bagi para pasien yang hendak menikmati terapi memakai air laut
yang kaya akan mineral.

yordania
Yordania memiliki banyak objek
wisata yang penuh pesona. Mungkin
karena di masa lalu banyak keraja
an kuno berdiri di sini. Apalagi,
Yordania juga pernah dikuasai oleh
Bangsa Yunani, Persia, Romawi,
dan Bizantium. Konon terdapat
sekitar 100.000 situs wisata
bersejarah yang sarat unsur religi
beberapa agama di sini.

Terletak 7 kilometer dari Kota
Amman, Ibukota Yordania, berdiri Gua
Ashabul Kahfi. Diyakini di sanalah
tempat terjadi kisah dari Al-Quran
yang ada di dalam surat Al-Khafi dari ayat 9 hingga
26 mengenai tujuh pemuda dan seekor anjing
yang mendapat petunjuk dan beriman kepada Allah
setelah tertidur lelap selama 309 tahun.

must
know!

Jika berkunjung ke sini,
tak lengkap rasanya bila tak
mengunjungi objek wisata Petra
yang merupakan icon pariwisata
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Yordania. Petra dikenal sebagai
kota batu yang p ernah hilang
selama ribuan tahun. Di samping
kisah penemuannyayang membuat
takjub, Petra juga tak luput dari
jejak sejarah Islam. Petra terletak di
antara gunung-gunung, salah satu
yang tertinggi adalah Jabal Harun
atau Gunung Harun. Konon, di
sanalah Nabi Harun AS dimakamkan
oleh saudaranya, Nabi Musa AS.

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER #241736

LIFE IS YOUR ADVENTURE

I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER : FORM SERVING FUNCTION
A watch embodying the history of a pioneering brand that creates objects characterized by ultimate functionality and uncompromising quality.
Powerful, robust and sporty, I.N.O.X. Professional Diver adapts to any environment. A watch made to withstand the elements. On the ground, trapped
anti-magnetic, resistant to water, high pressure, vibrations and extreme variations in temperature, it can face any challenge.

In addition to monochrome shades – timeless black, indigo blue and Victorinox red –I.N.O.X. Professional Diver also comes in the most visible colour
underwater, bright yellow. A sharp statement.
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