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in-Chief

Majalah IN-FINITE edisi Spring 2017 ini terasa begitu 
istimewa dengan tampilan dan gaya baru yang lebih fresh. 
Sesuai dengan tema, pada edisi ini kami tampilkan tren 
terbaru dari panggung runway Spring 2017 dunia yang 
dapat menjadi sumber inspirasi fashion Anda. Temukan 
berbagai tren motif dan warna musim semi bagi wanita 
maupun pria. Tak lupa kami hadirkan artikel yang erat 
kaitannya dengan musim semi, semisal ragam tempat 
menarik yang bisa dikunjungi hingga festival musik dunia 
yang akan membuat musim semi Anda penuh warna.

Edisi kali ini semakin spesial dengan ulasan tentang 
gelaran Fashion Nation 2017. Sebelum menyaksikan 
perhelatan mode kebanggaan Senayan City tersebut, 
tak ada salahnya jika kita melihat kembali kemeriahan 
yang telah dihadirkan Fashion Nation sebelumnya, serta 
sneak preview tentang siapa saja desainer Tanah Air yang 
akan berpartisipasi dalam perhelatan akbar ini. Nantikan 
Fashion Nation di bulan April 2017 mendatang, dan selamat 
menikmati IN-FINITE edisi Spring 2017. 

EDITOR EKSEKUTIF
Halina

E-MAIL PROMOSI DAN IKLAN
E-mail: in-finitemagz@senayancity.com

Call Center: 021-7278 1000

DITERBITKAN OLEH
Senayan City

BEKERJA SAMA DENGAN
MRA Media Special Project Division

Wisma MRA Jl. TB. Simatupang
No.19 Cilandak Barat

Jakarta Selatan 12430
Tel: (021) 2765-1717/18

TIM EDITORIAL
Witri Wijanarko
Agung C. Widi
Firisa Ardianti

Rizky Arini Suradilaga
Kiky Septika Anjani
Genkina Maderia

Aristya Rizky Badzlina
Adi Setyo

Bungbung Mangaraja
Veby Citra

COVER

Model: Kelly Tandiono

Photography: Adi Setyo

Stylist: 

Bungbung Mangaraja 

Top: 

Issey Miyake - Jade

Accessories:

House of Harlow -  Masari

Makeup & Hair: 

Stella Tjia

Digital Imaging:

Veby Citra

Photography: Adi Setyo Top & Pants: Tibi - Jade 

Makeup & Hair: Stefany Ghania 

Location: SCX Lounge, Lower Ground Senayan City

HALINA 
MARKETING DIRECTOR SENAYAN CITY

Stylish 
STREETS 
Destinasi Chic 
Seluruh Dunia

 WELCOMING 

SPRING
Tren Runway Musim Semi

2017

Road to
FASHION 
NATION

M A G A Z I N E  O F  S E N AYA N  C I T Y



4

14    IN-EXQUISITE
Road to Fashion Nation 2017

22    IN-STORY
Kelly Tandiono mengungkap 
perspektifnya terhadap fashion

26    IN-BOUND
The Hottest Fashion Trends 
of Spring 2017

32    IN-REFERENCE
Defining a New Kind of Beauty

34    IN-FORM
A Glimpse of Nostalgia

40    IN-ESSENCE
Get That Glow!

42    IN-SHAPE
For Better Living

44    IN-DULGE
The Good Greens

46    IN-MOMENTS
The Sound of Spring

50    IN-CRUISE
World's Hippest Neighborhoods

54    IN-HOROSCOPE
The Perfect Shoes

56    IN-TIPS
Insta-Stylish

03 IN-CHIEF

05 IN-SCHEME

06 IN-JOURNAL

10 IN-LEASE

12 IN-CONJUNCTION

58 IN-COLLAGE

IN-FINITE SPR ING 2017

in-Side



 5  

MARET

Travel Around The World With 
Style by Debenhams

6 - 19 Maret 2017
Main Atrium, 1st Floor

Infinite Surprises Withdrawal 
6th Edition Vol.1

8 Maret 2017
Promenade, Ground Floor

Shane Filan Live in Concert
14 Maret 2017

The Hall, 8th Floor

Launching Fuji Film GFX
17 - 18 Maret 2017
The Hall, 8th Floor

in-Scheme

CALENDER OF EVENTS

S E NAYA N  C I T Y  2 0 1 7

INTERNATIONAL EVENTS

Kanmo Retail Bazaar
21 - 24 Maret 2017
The Hall, 8th Floor

#SCFOODIES by Hype Market
31 Maret - 4 Juni 2017

The Space

APRIL

Fashion Nation 11th Edition
6 – 15 April 2017

Main Atrium, 1st Floor

MARET

ART BASEL 2017
23 – 25 Maret 2017 

Hong Kong

Lasalle College Graduation
7 April 2017

The Hall, 8th Floor

Ferrari Gala Dinner
21 April 2017

JL TPH

MEI

Sacred Ramadhan & 
School Holiday

15 Mei – 9 Juli 2017
Main Atrium, 1st Floor

BASELWORLD 2017
23 – 30 Maret 2017 

Messe Basel, Switzerland

House Style: 
Five Centuries Of Fashion

25 Maret - 22 Oktober 2017
Chatsworth House, Bakewell, UK

MEI

The World of Anna Sui
The Fashion and 
Textile Museum

26 Mei – 1 Oktober 2017 
London, UK

BALENCIAGA: 
SHAPING FASHION

V&A 
(Victoria & Albert Museum)

27 Mei 2017 – 18 Februari 2018
London, UK
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in-Journal

MOVIES

Produksi: SONY 
Sutradara: Kelly Asbury  
Pemain: Demi Lovatto, 
Michelle Rodriguez

Para Smurf bertualang 
ke hutan terlarang yang 
dihuni hewan ajaib demi 
menemukan desa misterius 
sebelum Gargamel 
mendahului mereka.

Smurfs The 
Lost Village

Guardian Of 
The Galaxy 
Vol. 2
Produksi: Walt Disney 
Sutradara: James Gunn 
Pemain: Chris Pratt, Vin 
Diesel, Chris Sullivan

Film ini berkisah tentang 
pencarian Peter Quill alias 
Star Lord (Chris Pratt) yang 
ternyata merupakan anak 
dari J’son of Spartax, Raja 
Kekaisaran Spartoi.

Produksi: Walt Disney 
Sutradara: Joachim 
Ronning, Espen Sandberg 
Pemain: Johnny Depp, 
Javier Bardem

Kali ini Kapten Jack 
Sparrow harus menghadapi 
musuh masa lalunya yaitu 
Kapten Salazar. 

Pirates of the 
Caribbean 5: 
Dead Men Tell 
No Tales 

Produksi: Universal 
Sutradara: F. Gary Gray  
Pemain: Dwayne Johnson, Charlize Theron, Vin Diesel

Film ke-8 ini bercerita tentang kemunculan seorang wanita misterius yang 
menyeret Dom ke dalam dunia kejahatan, di mana dia harus mengkhianati 
teman-teman yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. 

The Fate of The Furious 

Produksi: FOX 
Sutradara: Ridley Scott 
Pemain: James Franco, 
Michael Fassbender, 
Katherine Waterston 

Kru pesawat koloni 
Covenant menemukan 
sebuah planet ‘surga’. 
Namun ternyata planet 
tersebut dihuni oleh 
alien yang mengerikan.

Alien: Covenant
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ALBUMS

Para penggemar The  
Chainsmokers akan bisa 
menikmati album dari 
duo DJ ini. Di album 
ini terdapat dua lagu 
yang sudah dirilis yaitu 
Something Just Like This 
yang dibawakan bersama 
Coldplay dan Paris, serta 
10 lagu baru yang pantas 
untuk dinantikan.

Memories...  
Do Not Open 
The Chainsmokers

One More Light 
Linkin Park

Akhirnya Linkin 
Park merilis album 
ketujuh di tahun 
2017 ini. Mengusung 
Heavy yang juga 
menampilkan penyanyi 
Kiiara sebagai single 
perdana, album ini 
berisikan 10 lagu 
seperti Nobody 
Can Save Me, Good 
Goodbye, dan Invisible.

BOOKS

Yves Saint 
Laurent: 
The Scandal 

Collection 1971  
Penulis: Olivier Saillard dan 
Dominique Veillon 
Penerbit: Flammarion
Buku ini menceritakan 
tentang koleksi Yves Saint 
Laurent Spring/Summer 1971 
Liberation, yakni momen 
kontroversial terbesar dalam 
sejarah fashion.

Manolo BlAHnik: The Art of Shoes 
Penulis: Cristina Carillo de Albornoz
Penerbit: Skira Rizzoli
Melalui serangkaian sketsa alphabetical vignettes (contoh foto-foto 
dan karangan gambar) yang playful, Manolo Blahnik mengungkapkan 
ide-ide dan inspirasinya mengenai karya serta keahliannya dalam 
membuat koleksi sepatu.

THE 
ART OF 
SHOES
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The Awards Season

89th Academy Awards Winners

Simak deretan winners squad dalam ajang penghargaan paling bergengsi 
Grammy dan Oscar yang telah resmi digelar pada Februari 2017 silam.

59th Annual Grammy Awards

Adele

Chance The Rapper

Knowles Sisters

David Bowie’s Blackstar

Mahershala Ali
Actor In A Supporting Role
"Moonlight"

Emma Stone
Actress In A Leading Role
" La La Land"

Viola Davis
Actress In A Supporting Role
"Fences"

Casey Affleck
Actor In A Leading Role
"Manchester by The Sea"

Adele memborong lima 
penghargaan sekaligus yaitu 
• Record of The Year (Hello) 
• Album of The Year (25) 
• Song of The Year (Hello)
• Best Pop Solo 
   Performance (Hello)
• Best Pop Vocal 
   Album (25)

Selain Best New Artist, 
musisi hip hop ini juga 
berhasil memenangkan 
kategori 
• Best Rap Performance
  (No Problem) 
• Best Rap Album 
  (Coloring Book)

Album Blackstar 
mendapatkan lima 
penghargaan Grammy yaitu 
• Best Alternative Album
• Best Rock Performance 
• Best Engineered Album 
• Best Rock Song
• Best Recording Package

Kakak beradik ini meraih penghargaan Grammy 2017, 
dalam kategori:
• Best Urban Contemporary (Beyonce) 
• Best R&B Performance (Solange)

in-Journal

"Moonlight"
Best Picture





10

CHICCO 
Temukan beragam solusi 
dan perlengkapan yang 
tepat untuk menunjang 
tumbuh kembang buah hati 
Anda di Chicco, yang akan 
membuka gerainya di Senayan 
City. Dikenal luas sebagai 
produsen perlengkapan 
bayi dan anak berkualitas 
tinggi, Chicco berkomitmen 
untuk senantiasa membawa 
kebahagiaan kepada keluarga 
di seluruh dunia. 

For All 
Your 
Needs
Mulai dari kebutuhan 
bayi hingga peralatan 
olahraga, berikut 
beberapa tenant 
baru dan tenant yang 
akan segera hadir di 
Senayan City.

FISIK FOOTBALL
Sebuah toko yang dihadirkan bagi pencinta sepak bola dan futsal, 
yakni Fisik Football yang berlokasi di Senayan City. Flagship 
store pertama toko football specialty terlengkap di Indonesia ini 
menghadirkan beragam jenis sepatu, apparel, hingga perlengkapan 
latihan dengan kualitas terpercaya.

in-Lease

@fisikfootball

f isik. id

Senayan City 
3-30, 32

chiccoshop.com

Senayan City 
4-57, 59, 67

ChiccoBaby
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HOKKAIDO BAKED 
CHEESE TART
Kelezatan Hokkaido Baked 
Cheese Tart yang terkenal 
akan perpaduan keju 
lembut dan biskuitnya 
yang renyah kini dapat 
Anda nikmati di Senayan 
City, lantai LG. Dibuka 
sejak November 2016 lalu, 
gerai ke-2 ini memberikan 
penawaran menarik yaitu 
Buy 5 Free 1 yang tidak 
boleh Anda lewatkan.

AUNTIE ANNE’S
Bagi para pencinta 
pretzel, khususnya 
hand-rolled soft pretzel, 
kini Auntie Anne’s 
telah hadir di Senayan 
City. Bersiaplah untuk 
menikmati Auntie 
Anne's dengan ciri khas 
Golden Brown Soft 
Pretzel yang garing di 
bagian luar dan lembut 
di dalamnya.

Hokkaido Baked 
Cheesetart Indonesia

@hokkaidobakedcheesetart_id

hokkaidobakedcheesetart.co.id

Senayan City 
L-25

auntieannesid

@auntieannesid

@auntieannesid

auntieannes.co.id 

Senayan City 
5-35



12

LUNAR NEW YEAR
Semarak Tahun Baru Imlek 2568 yang terlukiskan melalui beragam 

acara yang sarat akan makna budaya dan keunikan.

Senayan City kembali menggelar rangkaian acara Lunar 
New Year bertajuk "Prosperous Spring" yang dimulai dari  
18 Januari – 5 Februari 2017 lalu. Selain menampilkan 
instalasi Spring Emperor karya 10 desainer yaitu Andreas 
Odang, Ari Seputra, Danny Satriadi, Hian Tjen, Mel Ahyar, 
Rinaldy A. Yunardi, Sapto Djojokartiko, Sebastian Gunawan, 
Stella Rissa, dan Yogie Pratama, acara spektakuler tersebut 
juga menghadirkan Parade of Emperor Warrior, Oriental 
Mini Orchestra, serta Chinese Tea Legacy oleh Dilmah.

Salah satu yang menjadi highlight adalah aksi atraktif 
barongsai tonggak juara dunia yang berkeliling di sekitar 
venue dan memukau ribuan pengunjung. 

in-Conjunction
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Tren di kalangan anak muda Indonesia saat ini adalah 
memulai bisnis di usia muda. Demi mewujudkan aspirasi 
tersebut, Senayan City kembali menjadi tuan rumah dari 
event Creativepreneur 2017 yang bertajuk “Agents of 
Action“. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 1.700 orang ini 
menghadirkan para pengusaha dan pemimpin inspiratif pada 
hari Sabtu, 4 Februari 2017 silam di The Hall, Mal Senayan 
City yang diubah layaknya lab sains.

BECOMING AN 
AGENT OF ACTION

Creativepreneur 2017 kembali 
terselenggara untuk menginspirasi 

para pengusaha muda. 

Pada tanggal 20 - 25 Februari 2017, Kidz 
Station memberikan beragam penawaran 
menarik untuk berbagai jenis produk, mulai 
dari brand mainan hingga pakaian. Bertempat 

di The Hall, Senayan City Lantai 8, para 
pengunjung dapat membawa pulang mainan 
seperti Star Wars, Barbie, Play-Doh, dan 
LEGO dengan harga yang sangat terjangkau.

CRAZIEST SALE
Pengunjung Senayan City dimanjakan dengan hadirnya diskon besar hingga 90%.
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in-Exquisite

ASHION 
NATION

Diakui sebagai salah satu gelaran bergengsi dalam dunia 
fashion Tanah Air, Fashion Nation dihadirkan untuk 

memberikan inspirasi dan motivasi bagi para desainer 
maupun para pencinta fashion.

f ROAD TO

2017



 15  

P
erhelatan akbar 
tahunan yang diinisiasi 
oleh Senayan City, 
Fashion Nation akan 
segera digelar pada 

bulan April 2017 mendatang. 
Seperti penyelenggaraan tahun 
sebelumnya, Fashion Nation tahun 
ini menjanjikan kejutan yang 
menyenangkan bagi para fashion 
enthusiast di Indonesia. Sebelum 
menyaksikan gelaran tersebut, tak 
ada salahnya kita melihat kembali 
kemeriahan Fashion Nation yang 
pernah digelar lima tahun terakhir.

FASHION NATION
Fashion Nation adalah sebuah 
bukti konsistensi Senayan City 
dalam memajukan industri fashion 
Tanah Air yang bertujuan untuk 
mengapresiasi dan mendukung 
para desainer Indonesia untuk 
menunjukkan karya terbaik mereka. 

Perhelatan mode yang 
diselenggarakan perdana 
pada tahun 2007 ini senantiasa 
menghadirkan rangkaian agenda 
menarik seperti Style Makers 
Award, Runway Hits, The After 
Party, Iconic Women, Tenant 
Show, serta berbagai segmen 
menarik lainnya. Fashion Nation 
juga menjadi ajang dalam 
menyambut hadirnya bakat-
bakat baru di industri fashion 
melalui salah satu rangkaian 
acaranya, Runway Hits. Setelah 
debutnya pada tahun 2012, 
Runway Hits kini menjadi agenda 
yang paling dinanti. Dalam sesi 
ini, para desainer muda berbakat 
dari Indonesia dan Asia beradu 
talenta memamerkan hasil 
karya terbaik mereka sebagai 
regenerasi yang menjanjikan 
demi kemajuan industri fashion 
khususnya di Indonesia.

Fo
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FASHION 
NATION 2012

Tampil lebih matang, 
Fashion Nation 

2012 menghadirkan 
rangkaian baru 

bertajuk Runway Hits 
untuk pertama kalinya.

THE 
JOURNEY 

OF FASHION 
NATION 

IN THE PAST 
FIVE YEARS

FASHION 
NATION 2013

Ari Seputra, Rusly Tjohnardi, dan 
Mel Ahyar membuka pergelaran 

mode tahunan ini dengan 
menampilkan karya-karya 

terbaru mereka dengan ciri khas 
masing-masing.

in-Exquisite
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FASHION 
NATION 2014

Secara eksklusif 
menampilkan hasil 

rancangan yang 
merepresentasikan 

statement nasionalis 
fashion sesuai dengan 

tema “The State of 
Style”, Fashion Nation 
2014 menghadirkan 
Denny Wirawan dan 
Sapto Djojokartiko.

FASHION 
NATION 2015

Desainer Opening Night menghadirkan 
hasil kolaborasi menawan dari desainer 

kebanggaan Indonesia Mel Ahyar dan 
desainer adibusana ternama Thailand, 
Ek Thongprasert yang menampilkan 
premium collection mereka. Selain 

itu, bertemakan Limited Edition 
Batik Collection, Fashion Nation juga 

menampilkan Capsule Collection, yakni 
busana siap pakai yang diproduksi 

eksklusif dan terbatas dan merupakan 
kolaborasi dari Senayan City dengan 
Didiet Maulana, Iwet Ramadhan dan 

Nonita Respati.
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in-Exquisite

FASHION 
NATION 2016

Pada perayaan Fashion 
Nation yang ke-10 (FNX), 

perhelatan fashion tahunan ini 
menghadirkan Priyo Oktaviano 

dan Frederick Lee dari 
Singapura serta parade 10 Iconic 
Designers yang pernah menjadi 
kolaborator pada Fashion Nation 

di tahun-tahun sebelumnya 
yaitu Ari Seputra, Barli Asmara, 
Denny Wirawan, Didi Budiarjo, 
Eddy Betty, Mel Ahyar, Sapto 

Djojokartiko, Tri Handoko, dan 
Rinaldy A. Yunardi. Fo

to
: D
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SAPTO 
DJOJOKARTIKO
Disebut-sebut sebagai 
Indonesia's next couturier berkat 
rancangannya yang memesona 
para pencinta mode, Sapto 
Djojokartiko mengusung kesan 
mistis romantis yang penuh detail 
dan kesan seksi melalui karya-
karyanya. Sukses membuka 
Fashion Nation pada tahun 2012 
dan 2014 serta berpartisipasi 
dalam 10 Iconic Designer Parade, 
Sapto akan kembali hadir pada 
malam pembukaan Fashion Nation 
2017 dengan menyiapkan kejutan 
spesial: menyulap runway menjadi 
lebih dramatis dengan koleksi 
serba hitam.

FASHION 
NATION 2017

Malam pembukaan Fashion Nation selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu, dan 
tahun ini tiga perancang busana kebanggaan Indonesia akan menampilkan rancangan 
busana terbaru dan terbaik mereka di Opening Night Fashion Nation pada 6 April 2017.
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YOGIE 
PRATAMA
Yogie Pratama sebelumnya 
tampil sebagai salah satu 
bakat baru dalam dunia fashion 
Indonesia di acara Audi Runway 
Hits di Fashion Nation 2013. 
Ia dikenal dengan ciri khas 
rancangan busana feminin dan 
dramatis seperti gaun panjang, 
siluet mermaid, sentuhan 
fringe, hingga material klasik 
yang memberi napas sensual. 
Jika empat tahun lalu desainer 
lulusan École de la Chambre 
Syndicale, Paris  jurusan 
Fashion Design ini menampilkan 
deretan busana yang didominasi 
palet putih nan anggun bertajuk 
“The Anemones”, kali ini koleksi 
terbarunya akan dipamerkan 
pada Opening Night Fashion 
Nation 2017.  

in-Exquisite
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ANDREAS 
ODANG
Untuk pertama kalinya Andreas 
Odang akan menghadirkan 
rancangan dramatisnya di Opening 
Night Fashion Nation 2017 yang 
tentu akan mencuri atensi. 
Anggota terbaru Ikatan Perancang 
Mode Indonesia (IPMI) ini kerap 
bermain dengan sentuhan gaya 
klasik dengan dasar tailoring 
dan craftsmanship. Andreas 
juga selalu menyisipkan 
sentuhan sentimental 
dari dirinya dalam 
wujud keindahan 
pada tiap koleksi 
gaun adibusana 
bernuansa 
feminin yang 
sarat akan 
detail. 
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in-Story

Blouse: Ellery - Jade • Pants: Theory - Jade • Ring: House of Harlow - Masari • Bag: Rodo - Masari
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Jauh dari kesan glamor, 
supermodel cantik ini tetap 
menjadi diri sendiri dengan 
mengutamakan kenyamanan 

dalam setiap penampilan. 

Photography: Adi Setyo Stylist: Bungbung Mangaraja

M
endengar nama Kelly Tandiono, 
kesan yang teringat adalah 
wajah unik berkarakter dan 
gaya androgininya. Berprofesi 
sebagai model yang sangat 

dekat dengan fashion membuatnya tak asing 
lagi dalam dunia tersebut, hingga ia masuk ke 
dalam jajaran stylish people di Indonesia berkat 
sense of style yang edgy . Baginya, menemukan 
gaya berpakaian yang tepat secara pribadi 
sangatlah penting agar lebih percaya diri dan 
stand out di antara yang lain.

Sebenarnya apa yang memotivasi Anda 
untuk menjadi seorang model?
Pada awalnya profesi ini adalah sebagai 
hobi saja. Saya sudah mengikuti casting 
sejak umur 14 tahun, namun orang 
tua belum memberi izin untuk serius 
di dunia modeling karena saya harus 
mengutamakan pendidikan dahulu. 
Ketika menjadi mahasiswi, saya 
akhirnya bergabung dengan agency di 
Singapura. Thankfully berbagai job offer 
berdatangan dan berhasil saya lakukan.

KELLY
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Sebagai model, apa tantangan 
terbesar dalam memperagakan 
sebuah pakaian?
How to make the dress alive dan 
membuat mata semua orang 
tertuju pada kita. Di runway, saya 
berusaha untuk tidak terjatuh. 
The key is to stay confident. 
Kepercayaan diri adalah sesuatu 
yang harus dibangun oleh 
seorang model. Tentu tak hanya 
sekadar percaya diri, tetapi perlu 
juga memperbanyak pengalaman 
untuk meningkatkan confidence. 

Bagaimana Anda mendeskripsikan 
personal style?
I like comfort and streetwear. 
I'm actually very tomboy and 
masculine.

Apa gaya mix and match favorit 
Anda saat ini? 
Selain streetwear, saya sangat 
menyukai high-waisted jeans dan 
crop top. It can never go wrong and 
it has always been my signature 
look. Selebihnya, saya memakai 
sunglasses dan sepatu loafers.

Adakah fashion item yang Anda 
hindari?
Anything glittery and flashy. 

Apa tip dan trik andalan agar 
selalu tampil stylish?
Ketahuilah kelebihan dan 
kelemahan tubuh agar dapat 
menentukan style yang tepat. 
Jangan terlalu terpaku pada apa 
yang dipakai orang lain yang belum 
tentu sesuai untuk diri sendiri.

Siapa fashion icon dan desainer 
yang Anda kagumi?  
Saya mengidolakan Freja Beha 
dan Heather Grahams. They 
always look good and effortless 
in everything they wear. Untuk 
desainer, saya suka Adrian Gan, 
Didi Budiardjo, Valentino, dan 
Jean-Paul Gaultier karena style 
mereka yang luar biasa.

Di luar dunia fashion, apa passion 
dan obsesi Anda?
Saat ini saya sedang menggeluti 
triathlon dan martial art. I have 
been so crazy with sports since 
I was a kid. 

KELLY & SENAYAN CITY
"Saya senang sekali mengunjungi 

Senayan City, terlebih jika ada 
berbagai event fashion. Saya juga 

kerap mengunjungi The Food 
Hall untuk membeli kebutuhan 

sehari-hari dan Debenhams jika 
ingin mendapat produk skin care 

terbaik. Saat ini yang menjadi 
favorit saya adalah Salad Stop! 
yang menyediakan healthy food 

berkualitas. Untuk sekadar hang 
out, Kitchenette dan Portico 

menjadi pilihan saya. At Senayan 
City, I can do everything at once."

Top: Issey Miyake - Jade • Earrings and Bangle: Sylvia Tolendano - Masari  
Ring: House of Harlow - Masari
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I like 
comfort and 
streetwear. 

I am 
actually very 
tomboy and 
masculine.

Suit: Theory - Jade • Jewelry: House of Harlow - Masari
Makeup & Hair: Stella Tjia
Digital Imaging: Veby Citra

Location: Senayan City Residence
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in-Bound

50 SHADES 
OF WHITE

Palet putih terlihat 
sangat stylish dalam 
ragam gaya busana 
semisal slit dress  

dan frills.

Sonia Rykiel Prabal Gurung

this springWOMEN WANT
Mengintip tren terbaru runway Spring 2017 yang menyita perhatian 

para fashionista dunia.

WHAT
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KHAKI FEVER
Khaki adalah pilihan untuk 

dipadupadankan dengan berbagai 
tren musim semi lainnya. 

SHEER 
POWER

Busana sheer 
dapat menonjolkan 
keanggunan dalam 

sekejap dan membuat 
Anda terlihat seksi 
tanpa berlebihan.

Y Project

Bottega Veneta Giambattista Valli

Rag & Bone Balmain Sonia Rykiel

Preen by 
Thornton Bregazzi
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STATEMENT 
STRIPES

Motif ini masih 
menjadi pilihan 

favorit para 
desainer dunia. 

Tak hanya 
diaplikasikan 
pada kemeja 
atau celana 

saja, namun 
corak stripes juga 

hadir dalam jumpsuit, 
coat, serta dress 
dengan warna-warna 
yang atraktif. 

SQUARE 
SHOULDERED

Aksen pundak yang 
lebih lebar pada 

blazer kini mendapat 
sorotan lebih 

pada pergelaran 
Spring 2017 fashion 

show. Tren ini sangat 
mencerminkan sisi girl 
power yang kuat namun 

tetap memesona.

Lacoste

Proenza Schouler Sacai

Nina Ricci

Saint Laurent

Balenciaga

Salvatore 
Ferragamo

Jacquemus

Balenciaga

in-Bound
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SORBET 
SHADES

Warna-warna 
vibrant nan 

berani menjadi 
highlight 
tersendiri 
yang patut 

dimasukkan 
dalam fashion 

'IT' list 
Anda. Lupakan 
sejenak warna-

warna monokrom 
sehingga 

penampilan dapat 
lebih stand out.

FLORAL 
PARADE

Sesuai dengan 
semangat musim 

semi yang 
mengetengahkan 

banyak corak 
menarik, berbagai 
lini pakaian untuk 

wanita masih 
mengandalkan 

motif bunga sebagai 
fashion statement 

yang cantik dan 
feminin.

 Narciso Rodriguez Oscar de la Renta

Victoria BeckhamIsabel MarantBalenciaga

Bottega Veneta
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Dsquared2

HELLO
YELLOW 
Warna kuning 

terang tak 
akan luput 

dari panggung 
runway.

what's in

FOR HIM
Referensi terkini dari gelaran Spring 2017 menswear 

runway show yang sarat warna cerah dan motif atraktif.

Gucci

ARMY 
Motif khas 

militer 
ini masih 

mengusung 
palet warna 

hijau dan 
earthy tone.PARKA

Outerwear satu ini 
masih sangat digemari 

untuk mengubah 
penampilan.

Feng Chen Wang

in-Bound
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BROAD SHOULDERS 
Blazer atau suit dengan siluet pundak yang 
lebih lebar kerap digemari dalam tampilan 

yang lebih berani. 

STRIPES
Motif ini selalu menjadi tren 

di kalangan fashion 
enthusiast dengan 
memberikan aksen 

colorblock.

THE BIG 
SLEEVES 

Kemeja berlengan 
lebar menjadi 

highlight mode 
musim semi untuk 
penampilan yang 

lebih edgy. 

Marni Raf Simons

Dries van Noten

Lemaire

Neil Barrett Jil-Sander

Balenciaga E.Tautz

HIGH-
WAISTED 

Aksentuasi tinggi pada 
pinggang juga cocok 

diterapkan untuk daily 
look pria. 
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in-Reference

Terpilih sebagai Creative Director Balenciaga, pria 'underground' ini 
menginterpretasikan kembali makna keindahan lewat desainnya.

DEMNA GVASALIA

DEFINING A NEW KIND OF

BEAUTY

L
ebih dikenal dengan 
konsep youthful 
spirit bersama brand 
Vetements yang ia 
besarkan, Demna 

Gvasalia yang kini didaulat menjadi 
Creative Director Balenciaga 
tetap mencoba menerapkan nilai 
yang diwariskan oleh Cristóbal 
Balenciaga demi melestarikan 
identitas dari rumah mode asal 
Prancis tersebut. Dinobatkan 

sebagai BoF (Business 
of Fashion) Person of 
the Year 2016 berkat 
pengaruhnya yang besar 
di industri fashion, Demna 
diharapkan dapat memberi 
sentuhan segar dengan 
streetwear sensibility yang 
menjadi ciri khasnya. 
Kemampuan, inovasi, dan 
pengetahuannya dalam 
fashion sangat unik 
sehingga dipercaya dapat 
membawa label tersebut 
menuju kesuksesan yang 
lebih gemilang.

Debut Demna 
dalam pergelaran Fall 
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2016 Women's Ready-to-Wear 
menjadi bukti bahwa dirinya 
berhasil menerjemahkan esensi 
couture Balenciaga ke dalam 
koleksi yang lebih wearable tanpa 
menghilangkan ciri khas dan 
'emosi' yang sudah tertanam. Ia 
menggabungkan gaya sportswear 
klasik dengan hiasan couture, juga 
menampilkan parka, puffas, trench 
coat, dan bomber jacket. 

Selain itu, Demna juga 
menciptakan sebuah terobosan 
dengan merancang koleksi 
menswear yang sebelumnya tak 
pernah ada di dalam portofolio 
Balenciaga, dengan berfokus pada 
bentuk dan siluet yang sederhana. 

Demna mengaplikasikan jaket 
dan suit berukuran besar dengan 
aksen lebar di bagian bahu, 
dikombinasikan dengan celana 
berpotongan lurus. Desainnya ini 
banyak dipuji karena wearability-
nya yang fashionable namun     
tetap maskulin. 

Namun membuat perubahan 
dalam rumah mode baru tentu 
bukan hal mudah. Demna mengakui 
bahwa dirinya masih membutuhkan 
proses untuk beradaptasi di 
Balenciaga yang dirasa terlalu 
terstruktur, berbeda dengan 
label terdahulunya, Vetements, 
yang menurutnya mudah untuk 
mengungkapkan opini secara lugas.

I wouldn’t say I’m trying to 
channel Mr. Balenciaga in 
any way, but I’m trying to 

understand how he saw women.
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A GLIMPSE OF

NOS
TAL
GIA

Photography: Adi Setyo

Stylist: Bungbung Mangaraja

Every act of rebellion expresses 
a nostalgia for innocence and 

an appeal to the essence of 
being - Albert Camus

in-Form

34
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On Ana Sweater: T by Alexander Wang - Jade • Pants: Ellery - Jade • Accessories: Milik stylist
On Danielle Jacket and pants: Gucci • Glasses: Ermenegildo Zegna - Optik Melawai

On Ana Sweater: T by Alexander Wang - Jade • Pants: Ellery - Jade
On Danielle Leather jacket and pants: Gucci • Eyewear: Ermenegildo Zegna - Optik Melawai
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This page
Coat: Burberry • Pants: Theory - Jade • Bag: Balenciaga

Next page
On Danielle Shirt, coat and pants: Burberry  • Bracelet: Bottega Veneta • Bag: Bottega Veneta

On Ana Blazer: Gucci • Skirt: Balenciaga • Bag: Bottega Veneta

in-Form
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in-Story

This page
Top and skirt: Tibi - Jade • Bag: Bottega Veneta • Gloves: BCBG MaxAzria • Shoes: Vince - Jade

Next page
On Ana Blazer and pants: BCBG MaxAzria • Shoes: Balenciaga • Bag: Burberry

On Danielle Shirt and cape: Burberry • Bracelet: Bottega Veneta
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Makeup: Stella Tjia
Hair: Stella Tjia (Ana), Yanus Putrada (Danielle)

Digital Imaging: Veby Citra
Models: Ana (21 MM), Denielle (Gustav)

Location: Elite Graha Cipta, Senayan City
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in-Essence

GET THAT 
GLOW!

Satu lagi tren yang tak boleh terlewat 
yaitu cushion compact untuk kulit 
wajah lebih bersinar.

S
ecara garis besar, 
cushion compact 
adalah produk makeup 
berbentuk compact 
yang di dalamnya 

sudah dibasahi oleh BB cream, 
foundation atau CC cream, disertai 
puff untuk memulas. Hasilnya? 
Coverage yang sempurna, halus, 
dan glowing. Sebaiknya tak perlu 
menggunakan bedak setelahnya 
karena justru akan menghilangkan 
efek bercahaya atau flawless yang 
ingin ditonjolkan.

Jika memiliki tipe kulit wajah 
cenderung berminyak namun 
ingin mencoba cushion compact, 
beberapa brand telah berinovasi 
menciptakan formula yang sudah 
disesuaikan bagi jenis kulit Anda. 
Pori-pori wajah tetap dapat 
‘bernapas’ sehingga tidak memicu 
sebum lebih banyak. 
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Try These!
Laneige 
BB Cushion Pore 
Control SPF 50+ 
PA+++

Memperhalus pori-
pori dan menguatkan 
ketahanan alami kulit 
dengan lapisan akhir 
semi-matte yang 
tahan lama. Wajah 
juga akan terasa segar 
dengan efek dingin 
setelah digunakan.

Innisfree 
Longwear Cover 
Cushion SPF50 PA+++

Mengandung Jeju 
volcanic cluster powder 
yang mengontrol sebum 
dan Jeju green tea untuk 
melembapkan kulit.

Shiseido 
Synchro Skin Glow 
Cushion Compact

Memiliki teknologi 
Transparent Collecting 
Polymer untuk 
meratakan pori-pori 
dan tekstur kulit yang 
terasa kasar.

Innisfree 
Water Fit Cushion 
(pink) SPF34 PA++

Efek slim-fitting 
yang terkandung di 
dalamnya membantu 
cairan foundation 
meresap dengan 
mudah ke kulit dalam 
satu pulasan.

Lancôme 
Miracle CC Cushion 
- Color Correcting 
Primer

Hadir dalam empat 
warna, produk ini 
didesain khusus 
untuk mengoreksi 
permasalahan 
kulit wajah seperti 
kemerahan, kusam, 
lingkaran hitam, 
dan discoloration.

1 2

3
4
5

Innisfree, produk kecantikan asal Korea yang menggunakan bahan-bahan alami dan ramah 
lingkungan untuk rangkaian skin care dan makeup, segera hadir di Senayan City Lantai LG L-59, 60, 61.

Coming soon to Senayan City
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ika Anda bersungguh-sungguh dalam 
mengubah dan menjalankan pola hidup 
sehat, tentu banyak manfaat yang akan 
didapat bagi tubuh. Terhindar dari 
berbagai penyakit berbahaya hingga 
terlihat lebih awet muda pada usia 
lanjut dan cenderung memiliki umur 

yang lebih panjang merupakan beberapa manfaat 
menjalankan pola hidup sehat.

Salah satu faktor utama dalam menunjang 
pola hidup sehat adalah dengan mempraktikkan 
pola makan yang sehat dan seimbang, sehingga 

tubuh mendapat asupan nutrisi lengkap dengan 
kandungan karbohidrat, protein, lemak sehat, 
vitamin, dan mineral. Jangan lupa juga untuk 
mengimbangi pola makan tersebut dengan 
melakukan olahraga secara rutin.

Tak perlu khawatir mengenai rasa hidangan 
bernutrisi, karena makanan sehat juga tetap 
dapat memanjakan lidah Anda. Bagi para 
penikmat hidangan sehat, Senayan City 
menyediakan ragam pilihan menu diet hingga 
healthy cafe yang dapat Anda kunjungi untuk 
kualitas hidup yang lebih baik.

J

Selain dapat memberikan sejuta manfaat bagi tubuh, Anda juga tetap dapat 
memanjakan lidah dengan menjalankan pola makan yang sehat.

FOR 
BETTER

LIVING
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MAM BY 3 SKINNY MINNIES

Dapat dijadikan pilihan tepat sebagai 
destinasi kuliner sehat, Sour Sally 
menghadirkan non-fat frozen yogurt 
atau lebih dikenal dengan sebutan “Fro-
Yo”. Dibuat dari bahan-bahan terbaik 
dan memiliki kandungan probiotik, 
benih bakteri baik, beberapa jenis asam 
amino penyusun protein, serta berbagai 
kandungan bermanfaat lainnya, Fro-
Yo segar nan lezat ini dapat 
menjadi dessert yang 
aman dan sehat untuk 
dikonsumsi. Karena 
selain dapat membantu 
melancarkan pencernaan, 
Fro-Yo juga dapat membantu 
menurunkan kolestrol.

SOUR SALLY

Terkenal dengan konsep katering diet yang sehat, 
3 Skinny Minnies mengembangkan bisnis makanan 
sehat melalui restoran yang memiliki konsep 
dapat menikmati junk food tanpa benar-benar 
memasukkan “junk” ke dalam tubuh Anda, yaitu 
MAM. Hadir dengan menggunakan alternatif bahan-
bahan yang lebih baik dan sehat, MAM mengubah 
fast food menjadi makanan sehat namun tetap lezat 
dan dapat memberikan para pelanggannya asupan 
nutrisi serta kalori yang cukup.

Senayan City LG L39 - 40

Senayan City LG L-69

@mamjkt

sour sally

@soursallycoid

@soursallycoid
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reensGTHE GOOD

Menyadari pentingnya asupan makanan 
bernutrisi, SaladStop! hadir sebagai 

destinasi kuliner sehat dan bergizi tinggi 
bagi masyarakat modern.

SaladStop! Indonesia

in-Dulge
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G
aya hidup masyarakat 
urban di Indonesia yang 
semakin sadar akan 
pentingnya kesehatan dan 
nilai gizi yang terkandung 
dalam makanan serta 

pelestarian lingkungan, menginspirasi 
restoran penyedia menu salad asal 
Singapura, SaladStop! untuk membuka 
gerai pertamanya di Senayan City, Lantai 
LG pada 22 Oktober 2016. 

Adrien Desbaillets, Managing Director 
SaladStop! menyatakan bahwa SaladStop! 
hadir di Indonesia seiring dengan semakin 
sadarnya masyarakat akan pentingnya 
asupan gizi bermutu dan berkualitas 
dalam meningkatkan mutu hidup.

Mengedepankan filosofi “Eat Wide 
Awake”, yakni sebuah gerakan yang 
menyuarakan kesadaran akan pentingnya 
pengetahuan tentang asupan makanan 
serta kesederhanaan proses pembuatan 
makanan, resto ini menawarkan rangkaian 

pilihan salad bowl, salad wrap, 
warm grain bowl, cold pressed 
juice, dan minuman sehat 
lainnya. Pengunjung tak hanya 
bisa memesan menu andalan, 
tetapi juga dapat berkreasi 
dengan memilih sesuai selera 
dari 60 lebih jenis topping  dan 
20 jenis dressing. Bahan yang 
disajikan dipastikan segar 
karena SaladStop! bekerja sama 
secara berkesinambungan 
dengan para petani lokal 
di berbagai negara tempat 

restoran ini beroperasi.
Nikmati lezatnya santapan 

sehat ala SaladStop! dengan 
menu rekomendasi semisal Oh 
Crab Lah!, Hail Caesar, dan Big 
Bird, serta Superfood Smoothie 
Bowls di gerai bergaya modern 
minimalis yang nyaman dengan 
sentuhan kayu pada desain 
interiornya. Pilihan menu lain 
yang juga wajib Anda coba yaitu 
warm grain bowl yang tengah 
populer di kalangan para 
pencinta menu sehat.

WHERE TO GO 

SENAYAN CITY LANTAI LG L-70. TELP: (021) 727-81382
INSTAGRAM: @saladstopid

Salad Bowls

Chihuahua
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ULTRA 2017 MUSIC FESTIVAL, MIAMI 
Bayfront Park, Miami, AS (24 – 26 Maret 2017)

Bagi para penggemar electronic dance music 
(EDM), perhelatan Ultra Music Festival di 
Miami, Florida wajib dikunjungi. Festival 
musik yang diklaim sebagai dance music party 
terbesar di Amerika Serikat (AS) tersebut akan 

menampilkan sederet nama besar semisal 
Afrojack, David Guetta, Steve Aoki, Major Lazer, 
Tiesto, dan Alesso. Rasakan pengalaman seru 
menyaksikan festival musik sambil menikmati 
terbenamnya matahari di musim semi.

Nikmati pengalaman baru untuk memeriahkan musim semi Anda dengan menghadiri 
beragam festival musik berskala internasional di berbagai belahan dunia.

THE SOUND OF 
SPRING

in-Moments

M
enghadiri festival 
musik selalu 
menghadirkan 
sensasi 
tersendiri.  

Berbeda dengan menyaksikan 
konser musik biasa yang hanya 
menampilkan satu artis, festival 
musik menghadirkan lineup 
pengisi acara ternama dunia 
dalam satu tempat.

1
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LOLLAPALOOZA (CHILE)
Sao Paulo, Brasil (25 & 26 Maret 2017)
Buenos Aires, Argentina (31 Maret & 1 April 2017)
Santiago, Chile (1 & 2 April 2017)

FORT ROCK
Fort Myers, Florida, AS 
(29 & 30 April 2017)

Mengusung konsep touring atau diselenggarakan dari satu negara ke 
negara lain, Lollapalooza akan kembali menghentak penggemar musik 
di tahun ini. Festival tahunan yang kini diselenggarakan di benua Eropa 
dan Amerika ini menampilkan musisi beraliran alternative-rock, heavy-
metal, punk-rock, hip-hop, dan EDM, serta pertunjukan tari, komedi, dan 
ragam stan pameran. Pada festival di Amerika Selatan, akan tampil band 
dan musisi yang sudah dinanti-nanti, seperti Metallica, The Strokes,  
The Weeknd, The XX, The Chainsmokers, serta G-Eazy.

Para pencinta musik rock 
dan metal tentu tak ingin 
melewatkan festival musik 
Fort Rock yang tahun ini akan 
merayakan anniversary-nya 
yang ke-5. Gelaran musik rock 
terbesar di South Florida ini 
akan menghadirkan banyak 
musisi rock di antaranya 
Def Leppard, Chevelle, Papa 
Roach, Alter Bridge, Seether, 
Motionless in White,  Cover Your 
Tracks, Soundgarden, A Perfect 
Circle, The Offspring, dan 
Eagles of Death Metal.

2 3
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NEW ORLEANS JAZZ & 
HERITAGE FESTIVAL
New Orleans, AS 
(28 April – 7 Mei 2017)

New Orleans akan kembali menjadi 
tuan rumah bagi pesta jazz tahunan 
yang akan diselenggarakan selama 
10 hari lamanya. Beberapa venue 
di seputaran kota akan menjadi 
panggung bagi Stevie Wonder, Tom 
Petty & The Heartbreakers, Maroon 
5, Dave Matthew, dan 500 pemusik 
lainnya untuk unjuk kebolehan. Tak 
hanya musik, tetapi pengunjung juga 
dapat menikmati pameran budaya 
lokal maupun internasional. 

in-Moments

5

COACHELLA VALLEY MUSIC 
AND ART FESTIVAL 
Indio, California, AS 
(14 – 16 April 2017 dan 21 – 23 April 2017)

Salah satu festival musik musim semi 
terbesar dan paling terkenal di Amerika 
Serikat ini selalu berhasil menyita perhatian 
pencinta musik dan seni. Selain dapat 
menyaksikan pameran seni, pengunjung 
juga bisa menikmati berbagai genre musik 
seperti rock, indie, hip-hop, dan EDM di 
panggung-panggung yang tersebar di 
venue yaitu Coachella Stage, Gobi Tent, dan 
Mojave Tent. Sederet nama besar seperti 
Lady Gaga, DJ Snake dan Radiohead akan 
beraksi di Coachella tahun ini.

4
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6
ELECTRIC DAISY CARNIVAL
ZOZO Marine Stadium dan Makuhari Beach Park, Tokyo, Jepang 
(29 & 30 April 2017)

Tahun ini, setelah berkeliling ke New York, Orlando, 
Inggris, Brasil, Meksiko, dan India, festival Electric 
Daisy Carnival (EDC) akan digelar perdana di 
Jepang sekaligus memperkenalkan panggung 
kineticCATHEDRAL nan megah. Pengunjung dapat 

menyaksikan keindahan permainan ratusan lampu 
sorot, aneka warna nyala api, dan dua burung 
hantu raksasa spektakuler sembari mendengarkan 
dentuman musik dari DJ sekelas Afrojack, Armin Van 
Buuren, Zedd, Fatboy Slim, Gryffin, dan Seven Lions.

7SASQUATCH! MUSIC FESTIVAL
The Gorge Amphitheatre, Washington, AS 
(26 – 28 Mei 2017)

Tahun ini, festival musik tahunan yang termasuk 
dalam Top 10 Summer Music Festivals in the US 
yaitu Sasquatch! siap menyapa pencinta musik 
lintas genre seperti indie, alternative rock, hip 
hop, hingga EDM dengan sederet lineup yang 
tengah populer seperti Twenty One Pilots, 
Frank Ocean, Chance The Rapper, dan MGMT. 
Festival ini tersebar di lima lokasi utama, yaitu 
Sasquatch! Main Stage, Bigfoot Stage, Yeti 
Stage, Uranus Stage, dan Banana Shack yang 
merupakan tenda tempat diselenggarakannya 
aksi panggung komedi dan musik elektronik. 
Pengunjung Sasquatch! disarankan untuk 
berkemah di area campsite agar dapat 
menikmati festival musik ini secara maksimal.
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B
agi Anda yang aktif 
menggunakan 
media sosial seperti 
Instagram, Snapchat, 
dan Path pasti sudah 

tak asing lagi dengan elemen food, 
fashion, dan art yang sering kali 
diunggah ke media sosial tersebut. 
Tak bisa dipungkiri bahwa ketiga 
aplikasi tersebut telah menjadi 
bagian dari pop culture saat ini. 
Dengan adanya tren ini, banyak 
orang yang terus mencari lokasi 
dengan suasana unik dan berbeda. 
Berikut adalah beberapa tempat 
fotogenik di dunia yang bisa 
dijadikan inspirasi pilihan untuk 
menikmati kuliner, mode, dan seni.

in-Cruise

Beberapa jalan di berbagai kota berikut memiliki 
karisma tersendiri yang membuatnya begitu 
istimewa untuk diabadikan dalam sebuah foto.

THE HIPPEST 
NEIGHBORHOOD 
AROUND THE

WORLD
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1
Prancis memang terkenal 
memiliki banyak area yang 
terlihat chic dengan konsep 
arsitektur klasik. Namun salah 
satu yang paling terkenal 
adalah Le Marais, yang menjadi 
tempat favorit bagi Parisian. 
Jalan ini sangat nyaman untuk 
dieksplorasi khususnya di 
hari Minggu karena tak ada 
mobil yang melintas. Jika 
merasa lelah, taman-taman 
di sekitarnya dapat dijadikan 
lokasi istirahat sambil melihat 
pemandangan kota yang indah.

Menyesap nikmatnya 
secangkir kopi dan menyantap 
pastry merupakan salah satu 
kebiasaan wajib di La Marais 
yang tak boleh dilewatkan. 
Di musim semi Anda dapat 

LE MARAIS, PARIS

memilih tempat duduk di area luar kafe 
dan rasakan atmosfer yang istimewa 
sembari menikmati makanan atau 
berfoto. Selain itu, ada sederet toko dan 
butik serta beragam museum seni yang 
memamerkan berbagai keunikan mulai 
dari sejarah Prancis lewat model 3D, 
lukisan, dan eksibisi foto. 
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Pencinta fashion, seni, dan kuliner 
tentu akan langsung jatuh hati 
pada area di kota Melbourne, 
Australia yang terkenal akan 
kemeriahannya ini. Jauh dari 
kata membosankan, Anda akan 
menemui keanekaragaman 
budaya yang bertemu dalam satu 
tempat. Mulai dari toko barang 
bekas, high fashion boutique, 
galeri seni, hingga berbagai 
resto dan kafe yang menyajikan 
beragam makanan dari seluruh 
dunia amat mudah dijumpai.

Pada malam hari, suasana 
semakin terasa 'hidup' berkat 
berbagai night spot yang bisa 
menjadi pilihan untuk bersenang-
senang menghabiskan waktu. 

2BRUNSWICK STREET, 
MELBOURNE

in-Cruise

HAJI LANE, SINGAPORE
Jalan ini merupakan salah satu 
hotspot paling populer khususnya 
di kalangan anak muda. Memiliki 
atmosfer stylish street ala Eropa 
serta kafe dan toko berwarna 
popping yang berdiri dengan posisi 
berhimpitan sehingga pengunjung 
dapat mencoba masing-masing 
keistimewaan yang ditawarkan.

Comfort food and drinks 
seperti kopi, burger, dan dessert 
manis seperti donat juga kue 
dapat dengan mudah ditemukan 
di sini. Nuansa kafe dan restoran 
yang cozy berkat desain interior 
dan eksterior yang modern serta 
artsy akan membuat Anda betah 
berlama-lama. 

3
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4
Banyak yang tak 
menyadari bahwa kota 
di Taiwan ini memiliki 
satu area yang menarik, 
di mana di sepanjang 
jalannya terdapat 
pepohonan rindang, chic 
boutiques, kafe, dan toko 
furnitur yang menjual 
berbagai barang khas. 
Uniknya, tempat-tempat 
tersebut juga didesain 
mengikuti tren interior 
yang sedang populer, 
contohnya tema rustic 
dengan dinding bata, 
lantai beton, dan pot-pot 
tanaman yang cantik. 
Tak heran jika Fujin 

Street dijadikan destinasi 
lifestyle favorit di Taipei 
dan sebagai latar yang 
sempurna untuk berfoto. 

Sejumlah coffee shop 
dapat menjadi pilihan 
tepat untuk sekadar 
hang out dan menikmati 
beragam kopi juga kue 
yang nikmat, semisal 
Cafe Mode, Fujin Tree 
353 Cafe by Simple Kaffa, 
dan Pausa yang memiliki 
nuansa minimalis dan 
semi industrialis modern. 
Area yang cukup luas dan 
dekorasi yang sederhana 
membuat kafe-kafe ini 
sangat nyaman.

FUJIN STREET, TAIPEI
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Pisces
19 Februari - 20 Maret

Jadilah wanita fashionable 
dengan memakai sepatu 
bermaterial velvet yang 

sedang 'in'.

Referensi sepatu bagi Anda para fashionista berdasarkan 
zodiak di bulan ini.

Impresi edgy 
pada sepatu 
menjadi andalan 
Aries dalam 
bergaya.

21 Maret - 19 April

Pumps, Tod's

Taurus
Palet warna netral 
yang lembut dapat 
menjadi pilihan 
untuk tampil chic.

21 Mei - 20 Juni

Strappy heels, Saint Laurent

Siluet yang 
menarik dapat 
mencuri perhatian 
secara instan.

Aries

Gemini

20 April - 20 Mei

Cancer
21 Juni - 22 Juli

Footwear 
bermodel berani 
akan mengubah 
look lebih stylish.

Chunky cutout heels, Burberry

perfectthe

Shoes

in-Horoscope

Velvet Pumps, Topshop

Pumps, Salvatore Ferragamo
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Ankle strap heels, 
BCBG Max Azria

23 Juli - 22 Agustus
Leo

Model sepatu sleek 
sangat versatile 
untuk daily outfit 
bagi sang Leo.

Sneakers, Balenciaga

23 Agustus - 22 September

Virgo
Sederhana namun 
stylish, sneakers 
adalah pilihan 
sempurna untuk
mendukung 
penampilan Virgo.

23 September - 22 Oktober
Libra

Cobalah sepatu berwarna bold 
agar tampilan tidak monoton.

Bright red heels, 
BCBG Max Azria

22 Oktober - 21 November

Scorpio
Semburat warna hijau 
bisa menyulap gaya 
Anda agar lebih segar.

Green ankle 
heels, Gucci

 Black pumps, 
     Salvatore Ferragamo

Capricorn
22 Desember -  19 Januari

Sepatu yang classy dan 
sophisticated cocok untuk 
gaya sangat menawan.

Tampil lebih 
standout dengan 
motif seru seperti 
floral pattern.

Aquarius
20 Januari - 18 Februari

Tunjukkan sisi tough Anda dengan sepatu 
berkonsep boyish yang berkarakter.

22 November - 21 Desember

Sagitarius

Floral platform wedges,  
Gucci

Kim Kardashian
21 Oktober

9 Januari
Nina Dobrev

Loafers, Burberry
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Jika hendak menampilkan 
gaya basic andalan seperti 

kemeja dan jeans atau dress 
namun tak ingin terlihat 
membosankan, kenakan 
beberapa aksesori yang 
menarik perhatian: mini 
sling bag, sunglasses, 
choker, dan mid-heels.

2
in-Tips

Perhatikan 
perpaduan warna 
yang Anda gunakan. 
Jika ingin memakai 
fashion item yang 
berwarna bold, 
pastikan pakaian 
dan aksesori lainnya 
memiliki tone warna 
senada dan tak 
bertabrakan.

Tak ingin terlalu 
banyak memakai 
aksesori? Jatuhkan 
pilihan pada motif-
motif seperti 
stripes, floral, 
leopard, atau plaid 
sebagai alternatif, 
dan outfit Anda 
akan menjadi lebih 
stand out.

53

1Kenakan sesuatu 
yang benar-
benar nyaman 
dan membuat 
percaya diri. 
Dengan begitu, 
ekspresi yang 
ditampilkan akan 
terlihat natural.

Contek gaya para 
fashion blogger atau 
influencer di media 
sosial yang gemar 
menunjukkan 
statement pieces 
yang membuat 
keseluruhan 
penampilan menjadi 
maksimal, seperti 
patch outerwear, 
printed tee, bell-
sleeved shirt, dan 
anting panjang.
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Gunakan pencahayaan 
natural untuk hasil yang 
memuaskan. Pagi dan 
sore hari, serta langit 
yang mendung adalah 
waktu-waktu terbaik untuk 
mengambil gambar.  

Jangan lelah untuk 
menemukan angle 
terbaik Anda. 
Ambil beberapa 
foto dengan 
berbagai gaya agar 
memiliki referensi 
yang beragam. 

Usahakan untuk 
tak terlalu banyak 
mengedit hasil 
foto. Terlalu banyak 
menggunakan 
efek justru akan 
membuatnya 
terlihat berlebihan 
dan palsu.

Layering has always 
been an interesting 
way to look stylish on 
Instagram. Padankan 
T-shirt dengan silk 
dress untuk tampilan 
feminin dan edgy, 
atau sampirkan coat 
agar lebih effortlessly 
fashionable.

6
7

9 10

8
Temukan spot 
foto menarik 
namun tak 
memiliki elemen 
yang terlalu 
ramai agar 
outfit Anda tetap 
menjadi pusat 
perhatian. Bisa 
berupa taman, 
bangunan 
dengan arsitektur 
menarik, latar 
belakang putih, 
atau area 
berinterior unik.
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@bucielee

Temukan berbagai spot yang stylish dan seru di 
area Senayan City dan pamerkan #OOTD terbaik 

Anda di Instagram. 

in-Collage

@cs_cicha

@fi_risa @riskaristianti @ivanaelimtali

starsSOCIAL MEDIA 

Follow akun Instagram  
@senayancity dan tag foto 
seru Anda di area Senayan 
City untuk dapat tampil di     

halaman ini.

@ayladimitri
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S E N AYAN  C I T Y

S H O P P I N G  D I R E C T O RY

{Lower Ground FLoor - LG}

Supermarket 
The Food hall   l-100
  
reStaurant, CaféS & paStiSSerieS 
abura Soba   l-08a
aroma GelaTo experience  le-01
bakerzin   l-72
baTeel    l-55
breadTalk   l-58, 80b
brewerkz   l-99
burGer kinG    l-100
coFFee club   l-73,75
cold STone creamery  l-100
dapoer podjok   l-09b
de'excelSo   l-20
domino'S pizza   l-100
en dininG   l-47
FamouS amoS dG 
chocolaTe Gallery  l-18a
FiSh & co   l-10b

G.b biSTro & deSSerT  l-18
han GanG    l-09a
ikkouSha   l-06b2
j.co donuTS & coFFee  l-62, 63, 65
jj royal biSTro   l-06b1
jiTTlada    l-08b,c
kaFe beTawi; bar/coFFee  l-78, 79
kriSpy kreme   l-26
mamaciTa   l-52
maquiS    le-07
monami jajanan paSar  le-03
mr. puFF    le-06
nam nam   l-10a
old chanG kee    l-56, 57
pan ya bakery   l-100
penanG biSTro   l-76, 77
SaladSTop!   l-70
SecreT recipe   l-21, 21a
Shabu Shabu houSe  l-48, 49
Simply The FuTure drinkS   le-02
ST. marc caFé - choco cro  l-27
The coFFee bean & Tea leaF l-caFé

aroma 
Gelato 

experienCe 
lower Ground

le-01

chaTeraiSe   l-16  
hokkaido baked cheeSeTarT l-25  mam by 3 SkinnyminnieS  l-39, 40

NEW TENANTS
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in-Dex

aTm commonwealTh bank  aTm-02
aTm bni 46   aTm-03
aTm ciTibank   aTm-04
aTm danamon   aTm-05
aTm bri    aTm-06
aTm permaTa   aTm-07
aTm ocbc niSp    aTm-08
aTm bank meGa   lG aTm-10
aTm bank bjb   lG aTm-11
aTm bpd kalTim   lG aTm-12
bank mandiri   l-07b
bouTique aTm & 
ServiceS hSbc   l-101a
bouTique aTm bca  l-14
bouTique aTm maybank  bankinG-2
bouTique aTm panin   bankinG-1
dua SiSi money chanGer  l-12b
SmailinG Tour   l-12c
STop 'n' Go   l-12a
  
entertainment 
domain    b2
q billiard   l-47
x kTv    l-06c

{Ground FLoor - GF}

faShion 
banana republic   G-36,38
bcbG maxazria   G-18
balenciaGa   G-90,92
burberry   G-06

ShoeS, BaG & aCCeSSorieS 
boTTeGa veneTa   G-01, 09, 87
Furla    G-21
maSari    G-81
pandora   G-105
Tumi    G-76,80
Tod'S    G-17,19

Jewelry, watCheS & optiCalS 
TaG heuer   G-53
rado - SwiTzerland  G-56
inTime    G-83

warunG koFFie baTavia  l-45
zhuma japaneSe   l-41, 42,43

Beauty, health & perSonal Care 
browhauS & STrip  l-101
bella Skin care   l -07c
cenTury wellneSS cenTer l-03
FiSh Spa     l-18c
Gnc live well   l-15b
marie France bodyline  l-06a1
naTaSha Skin care  l-05
naTural Farm   l-15a
SvenSon    l-06a2
The body Shop   l-66,67

ServiCeS 
aTm bank mandiri  lG aTm-09
aTm bank mandiri  lG aTm-15
aTm bukopin   aTm-01

maSari
Ground Floor

G-81

baTh & body workS / whiTe barn l-01,02  inniSFree  l-59, 60, 61

NEW TENANTS

60



61

Beauty, health & perSonal Care 
debenhamS   G-00

inSpire livinG 
eliTe Graha cipTa   G-58, 62

reStaurant, CaféS & paStiSSerieS 
kiTcheneTTe   G-46, 46a
pizzaexpreSS   G-102, 106
porTico     panin   
    Tower GF
STarbuckS coFFee  G-00

{First FLoor - 1st}

faShion 
a/x armani exchanGe  1-02, 06
berShka    1-10, 12, 16
debenhamS   1- 00
Gap    1-50, 52, 58

GueSS    1-15, 19, 
    21, 65, 91
la Senza   1-22
markS & Spencer  1-88, 90
miSS SelFridGe   1-93
STradivariuS   1-08
TopShop -Topman  1-00
zara    1-42, 46, 48

ShoeS, BaG & aCCeSSorieS 
kiplinG    1-00
linea    1-38

Jewelry, watCheS & optiCalS 
GueSS waTcheS    iSland 
    uniT 3
opTik melawai   1-62, 66
opTik TunGGal   1-09
red army    1-18
SwaTch    1-72
urban icon   1-28, 28a

BerShka
Ground Floor

1-10,12,16
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in-Dex

vicTorinox SwiSS army   1-102
waTch zone    1-68

{second FLoor - 2nd}

faShion 
alleira baTik   2-117
debenhamS   2-00
iwan TirTa 
privaTe collecTion  2-36
levi'S    2-02
may & june   2-01
nauTica    2-111
pull & bear    2-88a
STudio 133 biyan   2-51
(x) S.m.l.    2-72, 76
zara    2-60, 62
 
inSpire livinG
zara home   2-66, 68, 70

ShoeS, BaG & aCCeSSorieS 
braun buFFel   2-109
charleS & keiTh   2-35, 71
everbeST   2-29, 103
nine weST   2-00
pedro    2-80, 82, 86
roTelli    2-107
STaccaTo   2-102, 106

SportS 
adidaS    2-52
converSe    2-61
puma    2-65

Jewelry, watCheS & optiCalS 
david & co   2-37
Forever jewelry   2-25
G-FacTory caSio   2-78
mb jewelry   2-17
opTik SeiS    2-32
peninSula jewelry  2-09
waTch world   2-119

peDro
3rd Floor

3-58
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Beauty, health & perSonal Care 
d'Glam    2-96, 98, 100

reStaurantS, CaféS & paStiSSerieS 
STarbuckS coFFee  2-105

{third FLoor - 3rd} 

faShion 
coTTon on   3-96
dc comicS SuperheroeS  3-69

ShoeS, BaG & aCCeSSorieS 
braTpack   3-58
camper     3-106
clarkS    3-35 & 3-79
FlorSheim   3-57
huSh puppieS   3-41 & 77
kedS    3-84 & 3-84a
popiTS    3-120
rockporT   3-16,18,20
SamSoniTe   3-65
STeve madden   3-108

Timberland   3-88
TraveloGue   3-02
wakai    3-73

Jewelry, watCheS & optiCalS 
roSy blue   3-12
Time concepT    3-39
waTch STudio   3-10

eleCtroniCS 
inFiniTe    3-92

ChilDren & mother 
debenhamS   3-00

SportS 
FiSik FooTball   3-30, 32
new balance   3-130
nike    3-01, 09,   
                     109, 115, 119
our daily doSe   3-36, 3-38
oakley    3-107
planeT SporTS.neT  3-60, 62, 66
SkecherS   3-21, 27

BratpaCk 
3rd Floor

3-58

bridGeS eyewear   3-80
NEW TENANT
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in-Dex

The norTh Face   3-38
under armour   3-48, 52

inSpire livinG 
debenhamS   3-00
 
BookS, Gift & hoBBieS 
han'S Frame & Gallery  3-47
 
ServiCeS 
bca    3-56

reStaurantS, CaféS & paStiSSerieS 
chaTime    3-132
minG villaGe   3-08, 08a

{Fourth FLoor - 4th}

ChilDren & mother 
cool kidS   4-72

elc    4-58
GinGer Snap   4-93
kiddy cuTS   4-76
kidz STaTion   4-02,06
moThercare   4-62
polo kidS   4-66

faShion 
hoSanna TexTile    4-50
laxmi    4-52
Torenda    4-26

ElEctronics 
android naTion   4-46
apple - ibox   4-29, 99
beST denki   4-00, 92, 
    110, 112, 116
play    4-11, 15
SamSunG   4- 37, 39
Sony STore   4-43
Soundwave   4-19, 25

BEauty, HEaltH & PErsonal carE 
erha apoThecary   4-28,30,36
headquarTerS   4-42
irwan Team   4-38, 4-38a

Books, Gifts & HoBBiEs 
auTo modelS   4-17
GS Shop    4-01
Sanrio    4-107,109
Teddy houSe    4-111

sHoEs, BaG & accEssoriEs 
d'pariS    4-113

rEstaurant, cafés & PastissEriEs 
i - Ta Suki   4-78
Shaburi    4-80
SuShi - Tei   4-08
The duck kinG   4-12,18

{FiFth FLoor - 5th}

rEstaurants, cafés & PastissEriEs 
haaGen-dazS   5-30

laxmi
Fourth Floor

4-52

chicco    4-57, 4-59, 4-67 aunTie anne'S   5-35
The waTch co   4-40  The halal GuyS   5-36
kinTan buFFeT   4-82

NEW TENANTS
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panciouS pancake houSe  5-37, 38, 39, 41
remboelan   5-23, 25,26
Sour Sally   5-33
TouS leS jourS   5-27, 28a
urban kiTchen   5-01
wendy'S    5-28b
 
EntErtainmEnt
Senayan ciTy xxi   5-43

Books, Gift & HoBBiEs 
TGa bookSTore   5-29
 
sErvicEs 
bouTique aTm bri   bankinG   
    5-01

{sixth FLoor - 6th}

BEauty, HEaltH & PErsonal carE 
barba barberia   6-03
FiTneSS FirST plaTinum  6-01
Glamour nail arT bouTique  6-03a
inTernaTional denTal 
medical cenTer   6-05
meiSo reFlexoloGy by kenko  6-03b
phiTen    6-11
 
cHildrEn & motHEr 
lollipop'S playland and caFé 6-02

sErvicEs
bank cimb niaGa    6-04
dwidaya Tour & Travel  6-08
FreSh reForm   6-10

panCiouS
Fifth Floor

5-37-38
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in-Dex

Garuda indoneSia Gallery 6-09
pT. bank dki   6-12
pT. bank neGara indoneSia 
(perSero) Tbk.   6-07

{eiGhth FLoor - 8th}

tHE Hall

Gereja beThel indoneSia  mulTi
    FuncTion   
    room 

facilitiEs   availaBlE at

execuTive muSholla  lG 
FirST aid clinic   lG
uniT donor darah pmi  lG
inFiniTe club lounGe  lG
depoSiT room   GF

wi-Fi (hoTSpoT)   lG 5F 
         (Food STudio)

kid'S ToileT   4F
nurSery room   GF
nurSery room   4F

For Further info, please contact our customer 
care hotline  +62 21 7278 1000

meiSo
6th Floor
6-03b








