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I

NFINITE edisi kedua di tahun 2019 kembali hadir di pertengahan tahun yang sibuk. Dan kali ini
kami akan mengangkat tema yang sangat akrab dengan keseharian kaum perempuan, beauty.
Kecantikan adalah hal yang tak akan pernah habis digali. Selalu ada hal baru yang menarik

untuk dibahas: perawatan terkini yang wajib dicoba, produk baru yang wajib dibeli, bahkan gosip
menarik yang wajib dikupas terkait kecantikan individu. Tapi benarkah kecantikan identik dengan fisik?
Influencer yang juga ibu 2 orang anak, Putricaya mengatakan, “Menurut saya ketika seseorang
sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri, apa pun bentuknya, ia akan terlihat cantik lewat energi
yang dipancarkannya.” Saya sangat setuju dengan pernyataannya, karena pada dasarnya cantik adalah
penilaian yang sifatnya relatif. Kepercayaan diri yang dilandasi apreasiasi diri yang kuat, disempurnakan
dengan pembawaan diri yang santun, wawasan yang luas, serta cara menampilkan diri yang baik, adalah
hal-hal yang bisa menggiring siapa saja untuk memberi pujian “cantik” kepada seseorang.
Itu sebabnya kami hadirkan The Style Makers Award dari kategori The Most Stylish Female
Celebrity, Chelsea Islan, yang telah terbukti kecantikan dan totalitasnya di atas panggung maupun di
balik layar lebar. Kami juga berbincang dengan beberapa sosialita dan influencer terkait makna cantik
bagi diri sendiri. Ada juga sosialita yang tidak merasa khawatir memaparkan produk-produk perawatan
kecantikannya, karena ia percaya banyak jalan menuju cantik.
Jangan lewatkan juga fashion spread yang menampilkan karya-karya anak bangsa dari ajang Fashion
Nation, serta reportase Opening Night dan Runway Hits. Ada juga artikel Pulau Bawah yang bisa menjadi
destinasi liburan Anda tahun ini, dan Seoul, kota yang menjadi kiblat kecantikan para kaum muda.
Pilihan sandal dan sneakers aneka warna pun dapat Anda lihat di sini, yang mungkin bisa menginspirasi
Anda ketika berbelanja di Senayan City. Kami berharap pertengahan tahun ini akan menjadi momen
yang menyenangkan bagi Anda, dan semoga kecantikan yang terpancar dari jiwa akan menjadi kunci
kebahagiaan Anda. Selamat membaca. At Senayan City, infinite discovery and delight awaits you.
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BOUTIQUE SHORELINE LUXURY, ABSOLUTE ISLAND GETAWAY
The ultimate suite lifestyle.
Sleekly refurbished to redefine authentic luxury, these magnificent suites blend
bright colours, cultural statement pieces and contemporary Balinese furniture.
Experience the ultimate suite zen and exclusive extra-mile services.

LIFE IS A JOURNEY. Visit bali.anantara.com
ANANTARA SEMINYAK BALI RESORT
Jl. Abimanyu (Dhyana Pura) Seminyak, Bali 80361 Indonesia
T: + 62 361 737773 | F: +62 361 737772
bali.anantara.com
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• IN-SCHEME •

2019
JUNE 17 & JULY 2

AUGUST 12-25

SCHOOL HOLIDAY
Senayan City hadirkan kemeriahan liburan sekolah dengan
berbagai acara, di antaranya pemutaran film Spiderman:
Far From Home serta area bermain yang unik dan ikonik
di main atrium. Waktu yang tepat untuk menikmati
berbagai pengalaman seru sepanjang liburan sekolah
bersama keluarga.

GLORIFY INDONESIA
Merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia yang
ke-74, Senayan City secara ekslusif menghadirkan
pameran yang akan menampilkan karya-karya
seniman Indonesia. Bersamaan dengan acara ini,
Senayan City juga akan memberikan apresiasi
tahunan kepada sosok talenta Indonesia lewat
Foto: Dok. Spesial.

Infinite Merit Awards 2019.

JULY 26,27,28
JAKARTA X BEAUTY 2019
Beauty festival tahunan yang sudah dilaksanakan untuk

SEPTEMBER 1-29

ketiga kalinya di Senayan City kembali hadir. Berlokasi
di Main Atrium, The Hall, dan The Space, kegiatan
yang berkolaborasi dengan Female Daily menampilkan

SENAYAN CITY ANNIVERSARY

showcase berbagai brand dan produk kecantikan yang

Merayakan 13 tahun perjalanannya sebagai destinasi fashion

sudah dikurasi. Dimeriahkan juga dengan kehadiran beauty

dan shopping pilihan favorit di Jakarta, Senayan City

professional dan beauty influencer yang namanya sudah

berkolaborasi dengan 13 artisan untuk menggelar sebuah

terkenal di sosial media.

pameran yang tak akan terlupakan.
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• INTRO •
“Maybe you
have to know
the darkness
before you can
appreciate
the light."
- Madeline
L' E n g l e

• IN-EXQUISITE •

THE SPARKS
OF FASHION
NATION 13 TH
EDITION

Sebagai the most fashionable
shopping destination di Jakarta,
Senayan City tak pernah berhenti
memanjakan pengunjungnya dengan
serangkaian kegiatan menarik.
Teks: Clarissa Mutriafica. Foto: Peter Momor.
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• IN-EXQUISITE •

S

alah satunya adalah ajang akbar yang
ditunggu-tunggu para fashion enthusiat,
Fashion Nation yang telah memasuki tahun

ke-13. Mengangkat tema In Vogue, Fashion Nation
13 th Edition tahun ini diadakan dari 15 hingga 24
Maret 2019 silam.
Fashion Nation 13th Edition dibuka dengan
Opening Night yang dimeriahkan dengan fashion
presentation dari dua perancang berbakat Indonesia
yang namanya kian berkibar di panggung mode
tanah air, Yogie Pratama dan Hian Tjen. Keduanya
secara khusus mempersiapkan koleksi istimewa untuk
ditampilkan di malam pembukaan yang megah.
“Rangkaian acara Fashion Nation 13 th
Edition diharapkan dapat menginspirasi para
fashion enthusiast serta mampu memuaskan para
penikmat mode Indonesia maupun Asia,” demikian
pernyataan Halina Ng selaku Leasing & Marketing
Communications Director Senayan City yang turut
membuka acara malam itu.
Opening night dibuka dengan karya Yogie
Pratama yang menghadirkan 20 koleksi distincive
dan individualist yang terinspirasi dari gaya
muda-mudi penggemar disko di era ’80-an. Nuansa
glamor terlihat jelas pada gaun-gaun bersiluet fitted
dalam sentuhan warna perak, emas, maupun hitam
berkilauan.
Peragaan selanjutnya menampilkan 24 kreasi
Hian Tjen yang mengangkat tema “The Yine Girl”.
Terinspirasi dari budaya serta sejarah Peru, Hian
Tjen memadukan seni konvensional dengan sentuhan
desain modern namun elegan menggunakan kain
khas Peru yang kaya akan tekstur dan warna.
Bisa dikatakan bahwa opening night yang menebar
kesan elegan dan modern ini menegaskan bahwa pesta
mode yang diusung lewat ajang rutin Fashion Nation
akan selaras dengan tema yang diangkat.
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THE MOST AWAITED
SHOW: RUNWAY HITS

RÊVES STUDIO

• IN-EXQUISITE •

Teks: Clarissa Mutriafica. Foto: Peter Momor.

AMOTSYAMSURIMUDA

S e b a g a i p u n c a k d a r i F a s h i o n N a t i o n 1 3 th
Edition, Senayan City hadirkan Runway
Hits yang didedikasikan kepada para
pencinta fashion dengan menampilkan
para perancang muda yang namanya
semakin berkibar.

M

engangkat tema “Coming of Age”,
tahun ini Senayan City menghadirkan
empat perancang yang siap membawa

angin segar dalam dunia mode di tanah air.
Mereka adalah AMOTSYAMSURIMUDA, Etterette
by Vivian Lee, Rêves Studio, dan Sav Lavin.
“Setiap tahun, Runway Hits kami jadikan
sebagai closing dari rangkaian Fashion Nation
ini dengan tujuan agar para energizing designer
mempunyai kesempatan untuk menampilkan
koleksi mereka, mendekatkan diri kepada
customer, sekaligus menjadi inspirasi untuk tahun
selanjutnya,” papar Halina Ng selaku Leasing &
Marketing Communications Senayan City.
Malam itu Runway Hits dibuka dengan
penampilan musisi hip-hop Indonesia,
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• IN-EXQUISITE •

Performance by RAMENGVRL.

Designers of Runway Hits.

RAMENGVRL. Setelahnya, empat perancang
memukau para fashion enthusiast dengan karya
terbaik mereka yang secara khusus disiapkan untuk
Fashion Nation 13 th Edition.
ETTERETTE
BY VIVIAN LEE

AMOTSYAMSURIMUDA mengangkat tema
Permanent Vacation yang terinspirasi dari young
travel ler yang ingin terlihat santai namun tetap
stylish. Menjadi suatu kejutan bahwa untuk
pertama kalinya, AMOTSYAMSURIMUDA
menerapkan warna-warna cerah pada koleksinya.
Kejutan lain juga datang dari Etterete by
Vivian Lee melalui koleksinya yang bertema
“Sentiment”. Pada kesempatan yang sama,
Etterete turut menghadirkan lini terbarunya
untuk pertama kali di depan publik, yaitu koleksi
gaun pengantin yang terinspirasi dari dua sisi
romansa yang berbeda.
Berkolaborasi dengan Samantha Wijaya, Rêves
Studio secara khusus menampilkan koleksi terbaru
yang mengusung tema La Mer. Tema yang dalam
bahasa Prancis berarti laut ini memang selaras
dengan karya yang tampak apik dengan detail tali
dan manik mutiara yang anggun.
Selanjutnya, Sav Lavin menginterpretasikan
warna-warni kota Jakarta ke dalam koleksinya
yang terlihat berbeda namun mengesankan.
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• IN-EXQUISITE •

Sengaja mengangkat dan mengembangkan budaya
Betawi dengan aplikasi teknik potong yang unik,
bisa dikatakan bahwa karya Sav Lavin ini terlihat
muda dan stylish.
Senayan City juga tak lupa untuk
memberikan apresiasinya kepada pecinta
mode Indonesia melalui The Style Makers
Award yang memasuki tahun ke-8. Dan untuk
kali pertamanya di tahun ini, Senayan City
menambahkan satu kategori baru, yakni The
Para penerima penghargaan bergengsi
tersebut adalah Boy William, sebagai the Most
Stylish Male Celebrity, Chelsea Islan yang

SAV LAVIN

Most Stylish Musician/Singer.

memang layak mendapat penghargaan sebagai
The Most Stylish Female Celebrity, dan Prinka
Cassy sebagai The Most Stylish Model. Ada
juga penghargaan The Most Stylish VIP yang
diberikan kepada Patricia Panigoro dan tak
ketinggalan adalah The Most Stylish Musician/
Singer, kategori baru yang tahun ini diberikan
kepada Gloria Jessica.

Style Makers Award 2019.
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• IN-EXQUISITE •

IT'S TIME TO
SHOW OFF!
Selama berlangsungnya
F a s h i o n N a t i o n 1 3 th E d i t i o n ,
ada begitu banyak penampilan
dari perancang berbakat dan
label kenamaan Indonesia
yang dipersembahkan untuk
para fashion enthusiast
Indonesia.
Teks: Clarissa Mutriafica. Foto: Peter Momor.

P

ada hari kedua misalnya, panggung Fashion

Nation. Dengan konsep modest dan ready-to-wear,

Nation dimeriahkan dengan selebrasi

perancang dan label Indonesia seperti KAMI,

25 tahun label Populo di industri mode

Restu Anggraini, dan SABA by Rani Hatta, hadir

Indonesia. Didukung penuh oleh Senayan City, seri

untuk turut menawarkan konsep dan warna baru

pertama dari trilogy event Populo 25 Anniversary

dalam industri fashion Indonesia, terutama untuk

yang bertema Yerterday, menghadirkan koleksi

lini modest wear.

th

terbarunya yang dinamai Staple. Dirancang dengan

KAMI misalnya, menampilkan koleksi

konsep ramah lingkungan, koleksi batik kontemporer

bertema Paradis dengan motif yang terinspirasi

bergaya unisex ini menampilkan leftover fabrics yang

dari simbol awan dan ombak laut pada seni dan

diolah kembali dengan cerdas. Populo juga berhasil

budaya kuno di Korea. Sedangkan Restu Anggraini

mengemas koleksi ini dengan memainkan beragam

menghadirkan koleksi berjudul Meraki yang

motif batik, seperti Parang, Grinsing dan Tirtotedjo,

merupakan perpaduan dua style berbeda, yakni

menjadi koleksi busana yang nyaman dipakai.

Restu yang identik dengan mute color dan Dewi

Melihat semakin besar dan kuatnya pasar

Melki yang didominasi warna-warna cerah. Restu

modest wear, hadir juga Modern Modest yang

juga memperkenalkan teknologi kain terbarunya,

untuk pertama kalinya diselenggarakan di Fashion

yaitu Tech-Shirt dengan kain bioshields yang anti-
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• IN-EXQUISITE •

air, minyak dan tanah, serta Climatech yang siap

Yunus yang diharapkan bisa menginspirasi para

mendukung kenyamanan dan kebutuhan wanita

fashion enthusiast muda untuk selalu bangga dengan

muslim aktif Indonesia. Sementara SABA By Rani

karya anak bangsa.

Hatta menyuguhkan koleksi daily wear bertema

Mengusung tema The Artisan, Purana

Essential yang siap memenuhi kebutuhan mendasar

menggambarkan karya tangan berbagai seniman dalam

wanita muslim di segala usia.

satu panggung. Beragam koleksi dengan teknik yang

Berkolaborasi dengan The Folio dan LPMM,

berbeda ditampilkan dalam busana berdaya pakai tinggi

Senayan City juga menghadirkan The Gentlemen’s,

dan nyaman. Sedangkan NY by Novita Yunus, memilih

yang mengangkat kreasi alumni Lomba Perancang

tenun ikat sebagai material utama yang mewakili budaya

Mode Menswear. Ada empat perancang yang

Indonesia. Ada juga kombinasi tenun ikat dengan kulit

berkesempatan untuk memamerkan koleksi mereka

domba dan kobra yang terkesan eksotis.

di panggung Fashion Nation, yaitu Galuh Nurita

Sebagai salah satu highlight di Fashion Nation

(Pemenang I LPMM 2017), Temma Prasetio

13th Edition, Senayan City juga berkolaborasi

(Pemenang II LPMM 2018), serta Christina

bersama Jakarta Fashion Week mengadakan

G.M. Pangaribuan dan M. Rizky Julpra Yengki

Future Visionnaires. Kegiatan yang diawali dengan

(keduanya finalis LPMM 2019). Sebagai penutup

creative talkshow by Idea Fest ini membicarakan

acara, hadir koleksi Fall Winter 2019 dari Bateeq

perkembangan industri kreatif, baik dari sisi

yang bertema Arung.

fashion hingga industri kreatif lainnya. Dan sebagai

Sebagai wujud apresiasi Senayan City terhadap

penutup, hadir fashion presentation dari perancang

budaya, The Future Culture hadir dengan

yang tergabung di Fashionlink x #BLCKVNUE,

menampilkan koleksi dari Purana dan NY by Novita

yakni Calla the Label, Marlen the, Label dan SAUL.
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• IN-EXQUISITE •

HOP HOP HOP! THE JOY
OF EASTER SPIRIT

M

enyemarakkan perayaan Paskah yang
identik dengan kelinci, Senayan City
hadirkan seni instalasi menarik karya

Felix Tjahyadi. Seni bertajuk HOP HOP HOP! The Joy
of Easter Spirit ini menghadirkan giant bunnies setinggi
3 meter.
Tidak hanya menjadi spot foto menarik,
pengunjung juga bisa berkesempatan mendapatkan
voucher belanja senilai Rp3.000.000 dengan
mengunggah foto diri di instalasi ini ke Instagram
dengan menyertakan tag @senayancity dan hashtag
#SCEaster selama periode program yang berakhir
pada 28 April 2019 silam.
Teks & Foto: Agung Suharjanto.

EARTH DAY
PROGRAM

T

urut memperingati Hari Bumi atau
Earth Day yang jatuh pada 22 April 2019,
Senayan City bekerja sama dengan Yayasan

Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengadakan
program pemberian straw stainless kepada para
pengunjung. Straw stainless ini diberikan kepada
pengunjung yang sudah mengunduh mobile apps
Senayan City dan sudah berbelanja senilai minimal
Rp500.000 dalam 1 struk.
Tersedia 50 straw stainless bagi 50 pengunjung
setia Senayan City yang melakukan penukaran di
SCX Loung lantai LG selama program berlangsung,
yakni dari 22 hingga 28 April 2019.
Teks & Foto: Agung Suharjanto.
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USS ARCADE:
SEBELUM MASANYA
CAHAYA

K

onsisten mendukung kreativitas para pelaku
seni di Tanah Air, Senayan City kembali
diramaikan dengan persembahan karya

anak bangsa, kali ini dalam sebuah col laborative event
space bertajuk CAHAYA. Sajian yang dapat dinikmati
pengunjung mulai 9 April hingga 25 Mei 2019 ini
merupakan kolaborasi AXIOO, Infico Indonesia, V2
Indonesia, Yogie Pratama, dan Royal Design. Berbagai
instalasi yang ditampilkan menyuguhkan gaya futuristik
dan puitis dengan perpaduan fotografi, lighting technology,
serta Swarovski crystal dan audio visual.
Teks & Foto: Agung Suharjanto, CAHAYA documentation.

P

enggemar foto-foto menarik, terutama untuk konten
media sosial, dapat memuaskan keinginannya
dengan mengunjungi pameran bertajuk USS Arcade:

Sebelum Masanya. Pameran yang merupakan kerja sama
antara USS Network dengan MoJA Museum serta dua ilustrator
ternama, Irfan Nugroho/Bulletos dan Muchlis Fakhri/Muklay
ini menghadirkan 16 ruang tematik yang mengajak pengunjung
bernostalgia dengan suasana di era ‘80 sampai ‘90an.
Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp110.000
(weekdays) atau Rp130.000 (weekends), para pengunjung
dapat memuaskan hasrat bernostalgia sambil mendapatkan
koleksi foto menarik di pameran yang berlokasi di Lantai 2
Senayan City sepanjang 22 hingga 28 April 2019 lalu.
Teks: Agung Suharjanto. Foto: Dok. Anastasia Siantar.
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• IN-LEASE •

BIG, BIGGER, BIGGEST!
Teks: Meta Limesa. Foto: Ferry Zulfrizer.

Pada awal tahun 2019 lalu, label fashion asal New York, Coach,
resmi membuka gerai terbarunya di Senayan City. Lebih dari
itu, gerai terbaru ini juga merupakan gerai terbesar di Indonesia.
Terletak di lantai dasar, para tamu dimanjakan dengan beragam
koleksi busana, tas, sepatu, dan aksesori bagi pria dan wanita.
Selain koleksi klasik dan terbaru, pengunjung juga dapat
menjumpai koleksi kolaborasi Coach dengan beberapa nama
besar, seperti Disney dan Michael Jordan.
Tersedia pula bilik kustomisasi dimana para pelanggan dapat
memodifikasi tas atau sekadar memberikan efek personalisasi
pada tag khas Coach. Dengan keberadaan fasilitas ini, Coach
—
COACH
Senayan City
Ground Floor
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Senayan City pun menjadi tujuan yang tepat
untuk produk dan penawaran terlengkap dari
Coach di Indonesia.

• IN-LEASE •

ONE FOR ALL
—
MASARI
Senayan City
Ground Floor,
Unit 20-22

Dikenal sebagai salah satu kurator label mode

Masari juga turut menawarkan label kebanggaan

ternama dunia, Masari akhirnya hadir di lantai

Tanah Air, di antaranya karya Saptodjojokartiko

dasar Senayan City pada Maret 2019 silam.

dan Peggy Hartanto. Bagi orang dewasa, para

Menghadirkan salah satu blogger internasional,

pengunjung juga dapat menemukan produk menarik

Nicole Warne yang dulu akrab dikenal dengan

untuk buah hati.

nama @garypeppergirl di akun Instagram, pada

Karena dikenal juga dengan fasilitas belanja

malam peresmiannya Masari seakan menegaskan

online, Masari secara khusus menyediakan sudut

posisinya sebagai kurator mode terkini di Indonesia.

masarishop.com di gerai keempat di Jakarta ini.

Ragam produk yang ditawarkan cukup ekstensif,

Tersedia layar sentuh yang mengizinkan para

mulai dari pakaian, tas, sepatu, perhiasan, hingga

pengunjung untuk mengalami sendiri kemudahan

kosmetik, dekorasi dan piranti rumah. Selain

dan kenyamanan berbelanja online di situs resmi

ditujukan Selain membawa label mancanegara,

milik Masari.

Teks: Meta Limesa. Foto: Ferry Zulfrizer.
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• IN-LEASE •

COZY & EXCLUSIVE
Teks: Meta Limesa. Foto: Ferry Zulfrizer.

Didirikan sejak tahun 2000, Verde berhasil menjadi salah satu lini
pakaian pria yang menaruh fokus pada kemeja berkualitas prima.
Diproduksi langsung di Italia, kenyamanan material, kerapihan
jahitan, serta potongan yang pas dari setiap produknya menjadi nilai
tambah yang ditawarkan kepada para pelanggan. Dengan desain yang
—
VERDE
Senayan City
Lt. 2

banyak memainkan motif, di antaranya adalah batik,
menawarkan karakteristik tersendiri dari label ini.
Penataan butik yang berlokasi di lantai 2,
Senayan City, yang terstrukturisasi dengan warna,

ternyata tidak hanya memudahkan pengunjung dalam menentukan
pilihan, tapi juga menjadi elemen dekorasi tersendiri. Tersedia juga
lounge area yang mengizinkan pengunjung untuk santai sejenak
sambil menentukan pilihan. Terlihat jelas bahwa Verde menawarkan
pengalaman berbelanja yang nyaman lagi eksklusif.
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• IN-LEASE •

PERFECT PLACE
TO HANGOUT
Teks: Meta Limesa. Foto: Ferry Zulfrizer.

—
RABBITHOLE
Senayan City
Lt. 7

Pada Maret 2019, Rabbithole KTV & Lounge hadir di lantai 7
Panin Tower, Senayan City, dan siap menjadi pilihan tempat
kaum urban untuk melepas penat. Menariknya, untuk menikmati
fasilitas ruangan karaoke, para pengunjung hanya perlu
menghabiskan minimal nominal dalam jumlah tertentu pada
minuman dan makanan sesuai ukuran ruangan yang dipilih. Jadi
tidak ada harga per jam seperti halnya gerai karaoke lain.
Tersedia lima jenis ruangan, yaitu premiere, junior suite,
suite, royal suite, dan grand suite yang dapat memuat 30 tamu.
Selain KTV, Rabbithole juga menyediakan lounge dengan
suguhan pemandangan kota serta fasilitas live music dan DJ.

LET’S GO TO WORK!
Teks: Meta Limesa. Foto: Ferry Zulfrizer.

Dikenal sebagai co-working space yang mengedepankan gaya
hidup generasi muda, GoWork kini hadir di lantai 10 dan 15
Panin Tower, Senayan City. Berlokasi di kawasan Senayan,
tentu saja GoWork siap memberikan tingkat aksesibilitas
yang tinggi.
Di GoWork tersedia lounge area yang mengizinkan para
pengguna untuk bersantai sejenak sambil bercengkrama
dengan para pengguna lain. Interior bergaya café yang
diterapkan, membuat co-working space ini terlihat lebih
menarik sekaligus memberi kesan aktivitas bekerja yang
lebih menyenangkan. Guna meningkatkan kenyamanan
dalam bekerja, GoWork juga dilengkapi dengan fasilitas
internet, mesin fotokopi, serta kopi dan teh di pantry
yang dapat diakses kapan saja. Lebih dari
itu, para anggota akan dibantu dengan
kehadiran cleaning service yang siap
menjaga kerapihan dan kebersihan ruang.

—
GOWORK
Senayan City
Lt. 10 & 15
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Miley Cyrus

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Produksi: Marvel Studios
Sutradara: Jon Watts
Pemain: Samuel L. Jackson, Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal
Rilis: Juli 2019

K

einginan Peter Parker rehat dari kegiatan superhero harus
batal ketika sekawanan mahluk asing menyerang Eropa. Jadwal
liburan pun disibukkan dengan aksi-aksi berbahaya.

SUPERMARKET

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Penulis: Bobby Hall (a.k.a. Logic)
Penerbit: Simon & Schuster

Produksi: Heyday Films
Sutradara: Quentin Tarantino
Pemain: Luke Perry, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
Rilis: Juli 2019

M

Penyanyi asal Amerika ini memang penuh
kejutan sekaligus rahasia dalam perjalanan
kariernya. Sejak memperkenalkan lagu terbaru
“Nothing Breaks Like A Heart” pada November
lalu, publik dibuat bertanya-tanya ‘Kapan
album terbaru diluncurkan?’. Menambah
rasa penasaran, di beberapa kesempatan
Miley memberikan sedikit hint dari album
terbarunya, mulai dari kolaborasinya dengan
Mark Ronson, beragam unsur musik mulai
dari hip-hop, pop alternatif, serta down-themiddle pop ditawarkan, sampai ‘guyonan’
bahwa album terbarunya akan rilis pada Juni
2019. Mengingatkan kita pada kejadian di
2015, saat membawakan acara MTV Music
Video Awards, Miley membuat kejutan dengan
mengumumkan peluncuran album terbaru di
saat itu juga. Jadi, siap-siap dengan kejutan
berikutnya.

engangkat cerita tentang perjuangan dua aktor yang
berusaha meraih kembali popularitas di tengah kegemerlapan
Hollywood, sutradara serta deretan aktor yang terlibat

menjadi daya tarik tersendiri yang membuat Anda harus memasukkan
film ini dalam daftar “Must Watch”. Menjadi ajang kembalinya DiCaprio
setelah empat tahun puasa pasca mendapatkan Oscar di The Revenant,
sekaligus perpisahan bagi sang pemain utama yang terkena stroke dan
meninggal pada awal Maret lalu.

Dikenal sebagai salah satu musisi muda berbakat di
generasi ini, Bobby Hall mengeksplorasi kreativitasnya
di dunia fiksi. Menghadirkan tokoh-tokoh ‘unik’, novel
ini mengajak pembacanya untuk terlibat dalam cerita
psikologi menegangkan tentang kasus pembunuhan
yang terjadi di sebuah supermarket. Seperti
halnya lirik yang dibawakan dalam musiknya,
narasi yang dihadirkan di sini pun tetap
menghadirkan warna liris dan membangkitkan
kesan positif pada pembaca.

teks: Agung Suharjanto. foto: Dok. Spesial

• 22 •

• INTRO •
“I've never
seen a smiling
face that was
no beautiful,”
-Anonymous
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• IN-STORY •

chelsea islan

SHINING FROM WITHIN
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• IN-STORY •

“luar”-nya saja. Harusnya, setiap wanita perlu dinilai
dari hati dan pikirannya, yang tersirat melalui setiap
ucap dan sikapnya.
Hi, Chelsea! Sibuk apa sekarang? Sibuk
teater dan persiapan untuk film yang akan tayang
akhir tahun. Aku juga ikut social cause activitiy,
ADEX (Asia Dive Expo). Aku jadi Ocean Youth
Ambassador yang mengurus tentang hari laut
dan hari bumi. Jadi, lagi banyak kegiatan di
environmental cause aja.
Memang memiliki passion di lingkungan dan
isu sosial? Ya. Aku adalah salah satu Sustainable

Muda, cerdas, berbakat. Disempurnakan
dengan paras yang cantik dan sikap
tubuh yang santun, wajar rasanya
jika aktris ini dianggap sebagai sosok
dengan inner beauty yang kuat.

T

Teks: Meta Limesa. Foto: Claudia Dian. Penata gaya: Claresta Pitojo. Penata rias: Chanel by
Sissy Sosro. Penata rambut: Daniel. Busana & aksesori: Chanel.

Development Goals Mover untuk UNDP Indonesia.
Aku dapatnya UNDP nomor 14 dan 15, jadi below
water dan life on land, yaitu untuk laut dan daratan.
Untuk keseharian, apakah memiliki aktivitas
yang berhubungan dengan isu tersebut? Aku
memang lagi hobi diving. Dalam dua bulan terakhir
ini sudah beberapa kali diving. Bahkan bulan depan
ada rencana diving di Labuan Bajo. Tapi biasanya kita

ak perlu berdebat untuk mengakui

diving sambil mengambilin sampah, ocean clean up gitu.

kecantikan sosok yang memiliki

Aku juga mendukung “say no to single use plastic”.

sepasang mata indah, hidung
mancung, kulit putih bersih, serta

Mengapa memilih teater? Dari zaman sekolah

senyum manis ini. Tanpa riasan pun, wanita bernama

aku memang ikut teater. Basic aku itu di teater,

Chelsea Elizabeth Islan ini memang sudah terlihat

bukan film. Karena terbiasa teater jadi membentuk

unggul secara fisik.

aku bisa akting di film. Kalau di teater kan kita

Tidak hanya unggul secara fisik, kehangatan

tidak bisa salah. Sehingga saat shooting film, aku

seketika muncul saat ia bergabung dengan tim

terbiasa dengan mindset “harus benar”. Tapi film

pemotretan cover INFINITE. Wanita kelahiran 1995

kan punya banyak angle. Jadi walaupun one take

ini menyalami semua yang ada dalam ruangan sambil

sudah okay, tetap harus re-take.

membungkukkan badan, suatu gestur rasa hormat
dan santun yang belakangan ini sukar ditemukan di

Berlatar belakang teater dan sekarang

perjumpaan dengan mereka yang bukan figur publik

berkarir di dunia entertainment. Apakah

sekalipun! Ketulusan dari dalam dirinya seakan

menjadi aktris adalah cita-cita Chelsea?

melengkapi semua kelebihan fisiknya.

Sebenarnya aku maunya di balik layar. Aku ingin

Perbincangan singkat dengan Chelsea Islan siang

menjadi sutradara karena pas masih SMA aku

itu seakan menjadi pengingat bahwa seorang wanita

selalu bikin film pendek. Terus, aku suka ikut

tidak dapat dinilai hanya dari fisik, casing, atau

short course untuk film. Jadi sejujurnya cita-cita
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• IN-STORY •

“I PREFER BRAIN,
B E AU T Y, B E H AV I O R .
TAPI, BEAUTY-NYA
I T U I N N E R B E AU T Y. ”
– Chelsea Islan
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• IN-STORY •

menjadi seorang aktris itu tidak pernah melintas

bagus gak, ya?’ dan ‘kelihatan gendut gak, ya?’ adalah pertanyaan

di kepalaku. Justru aku maunya jadi director atau

yang sebenarnya dirasakan hampir setiap perempuan. Nah, ketika lagi

script writer. Tapi karena suka main di teater, lalu

tidak percaya diri, aku minta orang terdekat untuk menyemangati

ditawarin main film. Dan akhirnya akting menjadi

–mami, keluarga, atau teman-teman terdekat. They are my support

salah satu passion aku.

system!

Pencapaian terbesar? Mungkin ketika film

Idola dalam style berbusana? Alexa Chung. Simple, apa adanya

aku masuk ke Toronto Film Festival. Karena

tapi cool.

menurutku, ketika karya kita diapresiasi sama
luar negeri itu merupakan hal yang besar. Seperti

Bagaimana perasaan Chelsea ketika mendapat Style Maker

Headshot masuk Toronto Film Festival dan

Award? Bangga dan bahagia. It’s an honor for me. Karena jujur aku

Sebelum Iblis Menjemput masuk di beberapa

sama sekali tidak menyangka. Saat dinominasikan saja sudah senang,

festival film ternama di dunia. Ketika ditawarkan

karena sudah diapresiasi. Aku berterima kasih kepada Senayan City

untuk bekerja sama dengan Fuji Television Jepang

dan Fashion Nation Style Maker Award yang sudah memilih aku untuk

juga merupakan salah satu pencapaian besar

tahun ini. Semoga kita bisa sering kolaborasi dan do something for

dan pengalaman paling menarik, karena aku bisa

Indonesian fashion, untuk desainer lokal juga.

mewakili Indonesia sebagai salah satu aktor yang
bermain di Fuji Television Japan.

Punya kegiatan rutin atau perawatan khusus untuk menjaga
fisik? Makan teratur, tidur teratur, dan olahraga. Kalau lagi tidak bisa

Ada mimpi yang belum terwujud? Kuliah. Aku

olahraga, jaga makan. Aku tidak pernah facial treatment, hanya rutin

ingin ambil political science atau international

memakai skincare saja.

relation. Ini adalah mimpi yang ingin aku capai
dalam waktu dekat

Produk kecantikan yang tidak bisa ditinggalkan? Lipstik.

Siap mengorbankan pekerjaan saat ini? Itu

Yang paling disukai dari fisik Chelsea?

dilemanya. Kalau aku study, berarti aku meninggalkan

Mata. Kalau yang paling tidak disukai, hmm… harus bersyukur ya. Jadi,

pekerjaan yang sebenarnya sedang lagi banyak, seperti

ya, tidak ada yang aku tidak suka.

dengan brand, iklan, film, atau project yang akan
datang. Jadi, makanya sekarang lagi fokus karier dulu.
Mudah-mudahan dalam maksimal dua tahun aku bisa
mewujudkan cita-citaku.
Punya fashion item favorit yang bisa
meningkatkan rasa percaya diri? Kacamata
bening, glasses biasa. Kadang ingin tampil santai dan
no make-up, maka kacamata bisa membantu. Aku
juga suka topi, seperti beanie, dan boots Dr. Martens.
Aku suka style yang simple tapi enak dilihat. Bisa juga
edgy, yang penting nyaman.
Apa yang dilakukan untuk meningkatkan rasa
percaya diri? Pertanyaan seperti: ‘duh baju ini

&

CHELSEA

Tak banyak yang tahu bahwa Chelsea
adalah “wajah” Chanel Indonesia.
Kerjasama ini ternyata bermula ketika
Chelsea ditawarakan untuk pemotretan
produk fashion Chanel untuk sebuah
majalah fashion, sekitar 4 tahun lalu.
“Setelah itu (pihak) Chanel undang
aku untuk datang ke acara fashion show
Chanel di Paris, sekalian photoshoot
untuk majalah fashion di Indonesia yang
mengambil lokasi di Paris dan sekitarnya,”
jelas Chelsea yang juga pernah datang ke
acara Chanel di Hong Kong .
Ketika ditanya mengenai produk favorit Chanel, sigap Chelsea
menjawab, “Chanel adalah brand favorit aku. It’s everlasting, classic and
sophisticated. Andalan aku adalah tas Chanel klasik. Untuk lipstik, aku
koleksi hampir semua warnanya. Oh, aku juga suka Chanel Espadrielle. Aku
koleksi beberapa warna karena nyaman.”

C HANEL
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• IN-PIECES •

Ruby Chelsea
Creeper Clover
Purple, Cotton On,
Rp199.900,-

Keds x Sunny
Life, Double
Decker Bird
Embroidery, Keds,
Rp1.299.000,Keds x Sunny
Life, Kickstart
Sunnylife
Birds, Keds,
Rp1.099.000,-

Keds x Sunny
Life, Triple
Islabomba,
Keds,
Rp1.199.000,-

summer
vibrant

Ruby Casey
Creeper Plimsol
Line, Cotton On,
Rp199.900,-

“Good shoes take you good
places.” –Anonymous
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• IN-PIECES •

Stylist & Foto: Sianny Widyasari. Asisten Stylist & Teks: Rayna Aishita. Produk: Keds, Sketchers, Cotton On, Havaianas – Senayan City.

Havaianas Sl Print
Rose, Havaianas,
Rp399.000,-

Sketchers On-TheGo Women Sandal,
Skechers, Rp359.000,-

Havaianas Slim Hibisco,
Havaianas, Rp299.000,-

Ruby Blue Pansy
Floral, Cotton On,
Rp69.900,-

S

Havaianas
Slim
Sensation
Ollen,
Havaianas,
Rp399.000,-

Rubi Summer Splice
(Sandal), Cotton On,
Rp69.900,-

aatnya mewarnai
musim panas ini
dengan pilihan
sepatu sneakers
dan sandal yang
colorful. Siap

memberi aksentuasi menarik pada
penampilan Anda liburan nanti.
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• IN-REFERENCE •

BLACK
BEAUTY
PERSONA
Teks: Syahmedi Dean.
Foto: Dok. Spesial.

Di luar budaya wanita Asia yang selalu ingin tampil putih bagai sakura,
di belahan bumi yang lain women of color giat mengibarkan keindahan
warna kulit yang gelap.

W

ajah-wajah cantik berkulit hitam kian
berkibar. Tak hanya di panggung
runway di kota-kota mode dunia, wajah
mereka juga wara-wiri di layar lebar.
Semakin banyak juga seniman dan
penyanyi berkulit legam yang kiprahnya

terus diapresiasi karena karya-karya mereka yang luar biasa.
Apakah ini kebangkitan para model, aktor, atau seniman berkulit

hitam? Atau karena mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki
kebanyakan orang, yang menjadi “unique selling point” mereka? Atau
mungkinkah ada pesan “cantik itu beragam” yang ingin diangkat untuk
memutus stereotype cantik yang ditawarkan kebanyakan brand kecantikan?
Sebenarnya, tak ada yang istimewa dengan kehadiran model,
selebritas, aktor atau seniman dan penyanyi berkulit hitam. Kiprah
dan pesona mereka di dunia mode maupun hiburan, bukanlah hal
yang baru. Hal itu dibuktikan dengan lahir seorang diva legendaris,
Diana Ross, yang baru saja merayakan ulang tahun ke 75.
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• IN-REFERENCE •

Sebagai superstar di era ‘70an, gaya dan tata
rias yang ia bawakan kerap menjadi acuan banyak
wanita Amerika pada eranya. Ia juga sempat
mempopulerkan gaya yang menjadi signature stylenya ketika masih bergabung dengan girl group,
The Supreme, berupa spiky eyelashes dan rambut
ikal bervolume besar. Dan seperti roda yang terus
berputar, apa yang pernah ia populerkan kembali

sekarang, Naomi Campbell. Harus diakui bahwa tidak ada model

“in” di tahun ini. Membuat nama Diana Ross

berkulit hitam sefenomenal Naomi Campbell. Wajahnya yang khas,

kembali naik dan dikenal oleh para generasi Z.

dengan mata yang tajam, tulang pipi yang tinggi, dan super full lips,

Hal yang sama juga terjadi di dunia mode.
Munculnya beberapa campaign dari brand fashion

ditambah cara berjalan yang unik, meyakinkan siapa saja bahwa ia
adalah diva berkulit hitam di dunia modeling.

high-end kenamaan, di antaranya Givenchy dan

Begitu kuatnya pesona Naomi, meyakinkan NARS Cosmetics

Saint Laurent Paris, yang menampilkan model

untuk mendaulatnya sebagai the newest face untuk kampanye NARS

berkulit hitam, sudah bisa dipastikan akan

Spring 2019. Tentu saja itu adalah sebuah pencapaian. Karena Naomi,

meningkatkan animo pasar untuk ketersediaan

model berkulit hitam yang tidak lagi muda, akan menjadi salah satu

model berkulit hitam legam dengan tubuh

“wajah” dari sebuah brand yang ditujukan bagi gadis-gadis muda yang

berpostur atletis. Sebut saja Ololade Ibrahim,

kerap bermimpi berkulit putih dan berambut pirang.

Maria Borges, Nya Gatbel, Naki Depas, Adut

Tentu saja pencapaian Naomi Campbell tidak akan terwujud jika

Akech, Elibeidy Danis, Ana Maria Figueroa,

apresiasi terhadap keragaman dalam kecantikan tidak diperkenalkan

Adesuwa Aighewi, Imari Karanja, Anok Yai, serta

oleh pendahulunya, seorang model senior berdarah Somalia, Iman.

Halima Adem –wanita Amerika berdarah Somalia

Ketika banyak brand kosmetik enggan memenuhi kebutuhan

yang menjadi model hijab pertama yang dikontrak

konsumen dari berbagai warna kulit, pada 1994 Iman dengan berani

oleh IMG Models. Nama-nama tersebut sudah bisa

meluncurkan cosmetic line yang ditujukan untuk women of all color.

dipastikan ada di dalam daftar model runway di

Pasar pun menyambutnya dengan antusias.

New York, London, Milan dan Paris.
Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena

Gelombang perubahan pun langsung terjadi tak lama setelah
cosmetic line tersebut dikenal. Iman menjadi pioneer yang

sejak tahun ’90-an sudah ada model berkulit hitam

menginspirasi lahirnya kosmetik-kosmetik yang diciptakan untuk

yang masih menyandang status supermodel sampai

wanita dengan berbagai warna kulit, seperti Lipmatic, Mented,
Bahi, Juvia’s Place, Hi Wildflower, Beauty Bakery, Nevermind, Path
McGrath, Coloured Raine, MDMflow, Omolewa, Vera Moore, dan
terkenal saat ini, Fenty Beauty.
Jadi apakah black beauty persona merupakan hal yang baru?
Ternyata, tidak juga. Wajah-wajah cantik berkulit hitam memang
semakin akrab dengan keseharian kita. Dan sesuai dengan profesinya,
masing-masing dari mereka membawa pesan yang bisa diterapkan
kepada siapa saja, bahwa cantik itu beragam dan cantik itu berbeda.
Karena inspirasi gaya berbusana, tata rias wajah, dan tata rambut,
tidak dipagari oleh warna kulit. Itulah sebabnya, jutaan remaja,
influencer atau vlogger, tak pernah bosan mengintip penampilan idola
mereka, termasuk yang berkulit hitam.
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YOGIE
PRATAMA
feather
embellished
dress.

Flight
of
Fancy
Senayan City’s
2019 fashion
n a t i o n 1 3 th e d i t i o n
designers takes
us to a higher
ground with their
fully adorned
creation. Let’s get
on board!
Foto: Torik Danumaya. Penata Gaya: Try
Sutrisno. Penata Rias & Rambut: Priscilla
Rasjid. Asisten Penata Gaya: Nur’aini
Novita Sari & Sean Geraldo. Model: Prinka
& Santiago (WYNN Models).
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HIAN TJEN
embellished cropped
top, fringe skirt.
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ETTERETTE
BY VIVIAN LEE
trimmed dress; boots
by stylist’s own.
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SAV LAVIN
camouflage pant,
printed tatoo and
cropped top (worn as
scarf or belt); boots
by stylist’s own.
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AMOTSYAMSURIMUDA
jackets, top, striped shirt
and jumpsuit
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• IN-FORM •

RÊVES
STUDIO
dress.
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FOR YOUR REJUVENATE SKIN
“Good skin is the start of
any good look.” –Anonymous
Teks: Debbie S. Suryawan. foto: Dok. Spesial.

K

eindahan kulit bukan satu-satunya
indikator untuk mendapat predikat
cantik. Tapi faktanya, kulit wajah yang
sehat terawat serta segar berseri, kerap

mengundang pujian dan decak kagum. Itulah sebabnya
perawatan untuk mempertahankan keremajaan kulit
wajah terus ditawarkan. Selain rangkaian perawatan
kulit dari brand kosmetik yang untuk sehari-hari,
diperlukan juga perawatan intensif yang bisa
mengoptimalkan proses peremajaan kulit. Bahkan
sekarang, Anda bisa menggunakan perangkat canggih

The Power of Light

dan kompak untuk mewujudkan kulit sehat dan muda.

Perawatan bernama Laser Photorejuvenation
memanfaatkan Intense Pulse Light (IPL) non-

The Power of Sound

ablatif dengan prosedur yang relatif singkat dan

Kecanggihan teknologi melahirkan sebuah teknik perawatan tanpa

tidak nyeri, untuk membantu mempertahankan

bedah, tanam benang, atau suntik bernama Ultherapy®. Perawatan

atau mengembalikan keremajaan kulit wajah.

ini memanfaatkan energi panas dari gelombang micro ultrasound yang

Karena mampu masuk hingga ke lapisan dalam kulit

mampu masuk ke lapisan dalam kulit (dermis) untuk merangsang

(dermis), perawatan ini berfungsi untuk merangsang

memproduksi kolagen. Kulit pun mengalami perubahan positif, seperti

produksi kolagen.

elastisitas meningkat, kerutan dan garis tersamarkan, warna lebih cerah
dan merata, tekstur lebih halus, dan kulit tampak lebih kencang.

Selain kulit lebih kencang dan halus, perawatan
ini juga bisa membantu memperlambat munculnya

Menariknya, produksi kolagen ternyata tidak berhenti usai

tanda-tanda penuaan kulit, seperti kulit kendur,

perawatan. Dampak-dampak positif yang didapat dari perawatan ini

garis dan kerutan halus, dan juga flek. Bahkan Laser

bisa terus terlihat dan meningkat hingga 90 hari ke depan. Apalagi jika

Photorejuvena bisa membantu memperbaiki tekstur

diiringi dengan perawatan rutin yang tepat.

kulit wajah serta memperkecil pori-pori kulit.

WHERE TO GO:
Natasha
Senayan City, 4 th Floor
Phone: (021) 72782340, 72782341
IG: NatashaSkinCare
www.natasha-skin.com

WHERE TO GO:
ERHA APOTHECARY
Senayan City, 4 th Floor
Phone: (021) 72781663
IG: erha.dermatology
www. erha.co.id
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Foreo UFO
Perangkat masa kini yang
memanfaatkan LED light
therapy yang optimal
merangsang produksi kolagen
dan proses peremajaan kulit.
WHERE TO GET:
Sephora, Senayan City,
1st Floor, www.sephora.
co.id, ID sephoraid.

ReFa Clear
Perangkat buatan Jepang yang dilengkapi
sikat buatan tangan Kumanofude pertama di
dunia berteknologi 3D Sonic Ion yang mampu
mengangkat kotoran yang sulit ke permukaan
Jillian Dempsey
Gold Sculpting Bar
Teknologi kompak

kulit tanpa mengiritasi.
WHERE TO GET:
www.refa.net

berlapis emas
24 karat untuk
mengangkat
sekaligus

Skin Inc Supplement Bar Optimizer Voyage

membentuk kulit

Tri-Light++

wajah lewat

Terinspirasi oleh teknologi NASA, perangkat

getaran yang

LED bermanfaat ganda ini bisa membantu

menstimulasi

mengatasi berbagai masalah kulit wajah,

sirkulasi darah.

seperti garis halus, jerawat

Memberi efek kulit

dan hiperpigmentasi. Bisa

halus dan kencang

juga untuk merangsang

dengan instan.

produksi kolagen.

WHERE TO GET:
www.jilliandempsey.com

WHERE TO GET:
https://iloveskininc.com
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FACE LIFT

vs.

FACE YOUR
OWN BEAUTY
“Beauty begins the moment you decide
to be yourself.” –Coco Chanel

K

ebanyakan wanita mengidamkan kulit wajah yang muda
selalu. Sebab waktu dan gravitasi mengikis kekenyalan
kulit dan memicu munculnya tanda-tanda penuaan. Ada
banyak cara untuk mencegah masalah penuaan kulit

wajah, mulai dari kosmetik hingga perawatan canggih yang menjanjikan
hasil instan, seperti prosedur invasif (surgical) dan prosedur non-invasif.
Berikut saya dengan dua sosok istimewa, Putricaya –influencer dengan
100K followers, dan Sally Koeswanto –perancang busana sekaligus sosialita,
tentang perawatan khusus untuk mempertahankan keindahan kulit wajah.

Sally Koeswanto
“Cantik itu satu paket dengan karakter dan
kepribadian. Buat saya orang cantik adalah orang yang

—
INSTAGRAM
@sallykoeswanto

apik, rapi, bersih, mempunyai karisma dan pembawaan
diri yang anggun, serta baik tutur katanya maupun
body language-nya,” papar Sally membuka obrolan.

“Karenanya, saya setuju saja dengan perawatan

“Merasa cantik itu penting, sebab bisa memberikan

kecantikan, karena segala sesuatu harus dirawat

self-confidence dan self-love. Sehingga kita merasa

supaya tetap baik kondisinya. Tapi lakukan

secure,” lanjutnya kemudian.

perawatan sesuai kebutuhan,” ujar wanita yang

Mengaku sering mendengar istilah ‘cantik jasmani

mengaku memilih perawatan non-invasif seperti

dan rohani’, baru belakangan ini ia memahami yang

laser rejuvenation dan vitamin drip karena cepat,

dimaksud dengan cantik rohani. “Spiritually we have

praktis, dan instan membuat wajah terlihat segar.

self-peace so we can have a good relationship with

Walau pernah melakukan botox, Sally tidak begitu

ourself, then we can create a healthy relationship with

menyukai hasilnya karena membuat ekspresi wajah

our surrounding and community. I believe that people

tampak kaku. “Filler pun kalau dokter tidak ada sense

with positive mind & energy will reflect on their

of art akan kelihatan superficial. So at the moment,

appearance, free from feeling envy, fear, anger, and

saya lebih suka perawatan kulit supaya terlihat bersih

judgment,” demikian paparnya.

dan segar,” tegasnya.
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Putricaya
“Menurut saya ketika seseorang sudah merasa

santai. “Karena begitulah harusnya perawatan

nyaman dengan dirinya sendiri, ia akan terlihat

yang dilakukan dengan baik dan benar dengan

cantik lewat energi yang dipancarkannya.” Begitu

tujuan esthetic. To make us feel good inside and

papar wanita yang kerap memberi tips merias

out!” ujarnya kemudian.

wajah ini membuka perbincangan. “Karenanya,
saya pikir merasa cantik itu penting. Because being
insecure will get us nowhere,” tegasnya kemudian.
Untuk mewujudkan hal itu, Putri mengaku
tidak masalah jika harus melakukan perawatan
kecantikan khusus. Selama dilakukan dengan dosis
yang tepat dan oleh dokter yang reputable. “Justru
penting untuk melakukannya. Karena perawatan
non-invasif bersifat memperlambat penuaan.
Daripada memperbaiki yang sudah terlanjur kalah
oleh gravitasi, lebih baik mencegah, bukan?”
Menurut Putri, perawatan kecantikan noninvasif itu relatif lebih aman, minimal downtimenya, dan tentu lebih terjangkau. “Saya sudah
sering melakukan perawatan filler dan botox untuk
lifting bagian dagu. Saya juga biasa melakukan
laser, ultherapy, serta beberapa perawatan yang
menggunakan Radio Frequency,” ujarnya.
Apabila ada yang berkomentar, masih muda
mengapa sudah melakukan perawatan khusus.
Putri punya pendangan sendiri. “Justru itu. Lebih
baik dilakukan saat stock kolagen masih banyak,
ketimbang terlambat. Apalagi perawatan seperti
ultherapy bekerja dengan cara menembak ke
lapisan kulit terdalam untuk merangsang produksi
kolagen yang sudah menurun. Sehingga berangsurangsur kulit makin kencang dan naik,” tegasnya

—
INSTAGRAM
@puchh
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Teks: Hanny Iswari. Foto: Dok. Pribadi.

• IN-ESSENCE •

BEAUTY
SECRET

My

“A woman is most beautiful
when she smiles. Other than
that, the most valuable tip
I’ve learned is always use a
skin moisturiser!” –Beyonce

B

icara mengenai kecantikan, berarti bicara mengenai
produk-produk perawatan favorit yang dipakai setiap hari.
Saya percaya setiap wanita pasti punya produk kecantikan
andalan yang mungkin merupakan products that you

cannot live without!
Hal serupa juga terjadi pada sosok cantik ini, Fitria Yusuf. Influencer

yang sehari-hari menjabat sebagai wakil direktur utama sebuah
perusahaan infrastruktur ini ternyata adalah seorang pemerhati fashion
dan beauty. Itulah sebabnya ia pernah berkolaborasi dengan kosmetik
ESQA. Jika mengintip laman media sosialnya, Anda pasti akan dibuat
kagum melihat keindahan kulitnya. Penasaran untuk mengetahui apa di
balik keindahan kulit Fitria Yusuf? Berikut ini adalah rahasianya!

Teks: Hanny Iswari. Foto: Dok. Pribadi & Dok. Spesial.

La Roche-Posay
Micellar Water Ultra.
Micellar water ini optimal
membersihkan wajah.
Formulanya dipercaya
dapat mengangkat
kotoran, minyak, dan
riasan tebal, seperti
long-wear foundation,
dengan mudah tanpa
membuat tekstur wajah
menjadi kasar. “It’s very
recommended for dry and
sensitive skin.”

Obagi Professional C-Serum.
Ada banyak manfaat
vitamin C untuk kulit, di
antaranya adalah membantu
meminimalkan munculnya
garis halus dan kerutan,
memperbaiki tekstur kulit,
meratakan warna kulit, dan
mencerahkan kulit. Terdapat
beberapa pilihan intensitas
vitamin C yang dapat dipilih
sesuai kebutuhan kulit.

MUST KNOW! Psst… Fitria memiliki kulit jenis kering
namun berminyak di beberapa area. Itulah sebabnya ia
hanya memakai produk kecantikan yang sesuai dengan
jenis dan kebutuhan kulit wajahnya.

Sunscreen Foundation by Rexults
Clinic Singapore. Produk wajib
untuk melindungi kulit dari
UVB dan UVA. Sunscreen yang
tergabung di dalam foundation ini
dapat dikatakan sebagai produk
inovatif untuk mereka yang malas
menggunakan banyak produk tapi
menginginkan hasil sempurna.
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Skinceutical Hydrating B5 Gel.
Serum ini menutrisi kulit dengan
menggabungkan kandungan
vitamin b5 dan hyaluronic acid
agar melembapkan
kulit secara
maksimal. Lebih dari
itu, karena bertekstur
gel, produk ini
cepat menyerap ke
dalam kulit tanpa
menyumbat pori-pori!
Membuatnya aman
dan nyaman untuk
semua jenis maupun
kondisi kulit.

BY TERRY Baume de Rose
Nourishing Lip Balm. Dianggap
sebagai ‘Rolls-Royce’ dari lip
balm, produk beraroma mawar
dan tekstur yang lembut siap
membuat kulit bibir terhidrasi.
Bibir pun terlihat lebih sehat,
halus, dan bervolume. Produk
ini juga dapat digunakan untuk
memperkuat dan merangsang
pertumbuhan kuku.
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CONFIDENCE
FOR THE WINNER
Penampilannya yang kekinian dengan
pembawaan diri yang menarik, membuat
Boy William dinobatkan sebagai The
Most Stylish Male Celebrity di ajang
The Style Makers Award.
Teks: Clarisa Mutriafica. Foto: Dok. Pribadi.

D

ikenal sebagai seorang host dalam
beragam acara televisi, rapper hingga
kini menjadi seorang youtuber, rupanya

Boy William tidak pernah merasa sulit saat
menentukan gaya penampilannya. Baik untuk

lengan panjang, jam tangan, wax untuk rambut,

aktivitas sehari-hari ataupun di waktu santai.

handphone dan charger. That’s all!” Adanya alasan

Ia juga menerapkan prinsip rapi dan tidak over

khusus memilih lengan panjang untuk liburan

fashionable dalam menentukan outfit yang akan

musim panas, adalah untuk menutupi tato di

dipakai saat berpergian atau bahkan acara resmi.

lengannya yang juga membuatnya merasa lebih

“Gue itu nggak terlalu ikutin tren fashion laki.
Makanya setiap hari warna pakaian gue lebih sering

nyaman.
Tidak hanya urusan fashion, dalam perawatan

hitam polos atau putih”, ujar mantan Video Jockey

kulit dan tubuh, Boy juga tidak ambil pusing.

(VJ) ini membuka perbincangan.

Nyaris tak ada hal yang khusus yang ia lakukan.

Meskipun mengaku bahwa penampilannya

“Hanya rutin membersihkan wajah setelah

cukup simple, ternyata kunci dari penampilannya

beraktivitas. Rasanya itu sudah cukup efektif untuk

adalah rasa percaya diri. Jadi bisa dikatakan

menjaga kebersihan kulit,” akunya santai.

bahwa outfit apapun yang dikenakan seorang

Namun hal berbeda terungkap ketika berbicara

Boy William, semua akan terlihat berbeda karena

mengenai kebugaran tubuh, Boy memilih rutin

pembawaan dirinya.

Muay Thai dan Cardio. Kegiatan ini menjadi hal

Saat ditantang untuk menyebutkan

penting mengingat ia tak memiliki pantangan

perlengkapan yang wajib dibawa untuk liburan

apapun dalam hal makanan. “Gue berusaha untuk

musim panas sebagai seorang light traveller, dengan

tetap seimbang dalam menjalankan pola hidupnya.

yakin Boy menjawab “Sepatu, celana jogger, kaus

Itu saja,” pungkasnya di akhir obrolan.
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BE REAL AND BE PROUD
Tak hanya berbakat menyanyi, gayanya yang modern dan menginspirasi
membuat Gloria Jessica layak untuk diapresiasi sebagai The Most
Stylish Musician dari Style Makers Award.
Teks: Clarisa Mutriafica. Foto: Kresha (@kruzinlife). Penata gaya: tbmyudi (@tbmyudi). Penata rias dan rambut: Intan Achmad (@intanachmad_)

S

ejak kemunculannya di ajang pencarian bakat The Voice

paham bagaimana menunjukkan sebuah karakter

pada 2016, kiprah Gloria Jessica di dunia musik kian melejit.

dalam setiap penampilannya. “Kalau busana

Kemampuan olah vokalnya pun patut diacungi jempol. Tak

yang aku pakai tidak banyak corak atau polos,

heran jika beberapa penghargaan telah diraihnya.

aku tambah dengan aksesori yang bisa menjadi

Selain berkat suara yang merdu, ternyata wanita kelahiran

statement dalam satu look itu. Sehingga orang

Jakarta, 25 Juni 1994 ini juga cukup peduli pada penampilan.

tahu fokusnya di mana, Jadi tidak terlalu ramai

Menariknya, Gloria tak pernah ragu untuk memakai karya desainer

atau pun terlalu polos,” ungkap penggemar busana

atau brand lokal yang menurutnya banyak yang berkualitas dan tak

berpotongan asimetris.

kalah unggul dengan brand atau karya desainer luar negeri.

Ketika berbicara mengenai kesehatan kulit dan

Karena itulah selain rancangan Hary Halim, Gloria mengaku

rambut, Gloria mengaku tidak punya perawatan

Studio Moral adalah salah satu brand yang ia percaya karena

khusus. Baginya, rutin mengkonsumsi air putih

sesuai dengan karakternya. “Seperti yang aku pakai saat menerima

memiliki peran penting dalam menjaga kulitnya

penghargaan The Style Makers Award di Senayan City,” jelasnya.

agar selalu hydrated. Selain itu, penggunaan sabun

Dalam kesehariannya, Gloria ternyata selalu memperhatikan
perpaduan detail dalam setiap look. Bisa dikatakan bahwa ia begitu

wajah sesuai tipe kulit, micellar water, serta
pelembap, cukup untuk membuat wajahnya selalu
terlihat bersih terawat, terutama setelah memakai
make-up seharian. “Tapi untuk rambut, aku
rutin memakai hair mask, karena aku suka sekali
mengganti warna rambut,” akunya santai.
Walau kini ada begitu banyak perawatan
canggih seperti botox, face tightening dan
sebagainya, ternyata Gloria tidak terpancing untuk
mencobanya. Wanita yang gemar memakai anting
ini sudah merasa bangga dengan wajahnya. Ini
sangat sesuai dengan pesan-pesan tersirat yang ia
sampaikan melalui lagu-lagunya. “Aku ingin semua
orang lebih mencintai diri sendiri apa adanya.”
Menariknya, sejak Gloria mengubah gaya
rambut dengan potongan yang lebih pendek,
tak sedikit hambatan yang ia dapatkan. Itulah
sebabnya ketika namanya disebut sebagai penerima
The Most Stylish Musician, ia sangat terkejut.
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BEAUTY INSIDE AND OUTSIDE
Diuntungkan dengan beragam kesempatan untuk lebih mengetahui dunia
fashion, ternyata tidak membuat Prinka Cassy merasa stylist, meski
orang lain menilainya demikian.
Teks: Clarisa Mutriafica. Foto: Torik Danumaya. Penata Gaya: Try Sutrisno. Penata Rias & Rambut: Priscilla Rasjid. Asisten Penata Gaya: Nur’aini Novita Sari &
Sean Geraldo. Busana: Yogie Pratama.

B

erkat profesinya, Prinka Cassy mengaku

“Walaupun aku baru memakai sunblock karena cuaca belakangan ini

telah menemukan karakter yang cocok

sangat panas dan setelah mencari informasi tentang sunblock, ternyata

sesuai kepribadian untuk penampilannya.

semua treatment yang kita lakukan menjadi tidak penting jika kita tidak

“Aku sebenarnya suka yang simple. Tapi aku suka
menambahkan sesuatu yang menjadi statement.

memakai sunblock,” ujarnya kemudian.
Perpaduan gaya penampilannya yang simple namun berkarakter

Misalnya memadukan jeans dan kaus putih dengan

serta kulit wajahnya yang sehat berseri yang memancarkan daya tarik

padanan berwarna lain,” ujar model profesional

pribadi yang hangat, mungkin menjadi salah satu hal yang membuat

yang telah memiliki dua orang anak ini.

Prinka layak mendapat penghargaan The Most Stylish Model dari The

Ternyata bukan hal yang mudah bagi Prinka

Style Makers Award, Senayan City.

untuk menemukan karakter penampilan yang tepat.

“Gak nyangka! Padahal aku datang untuk mendukung acara

Ia mengaku sudah begitu banyak tren fashion yang

Runway Hits, tiba-tiba disebut namanya untuk award ini, ya kaget.

sempat dicoba. Bahkan ia sempat terjebak dalam

Aku merasa yang menang bakal yang muda-muda. Orang tuh malah

suatu gaya yang dirasa tidak cocok baginya.

gak menyangka aku menang ya,” ujarnya sambil tertawa.

Dikarunia tubuh tinggi dan wajah cantik, wanita
keturunan Belanda ini justru tidak merasa dirinya “lebih”
dari wanita lain. Setelah menjalani dunia modelling
selama bertahun-tahun, mengandung dan melahirkan
kedua buah hatinya justru menjadi momen yang spesial.
“Aku merasa paling cantik saat mengalami momen itu.
Apalagi dengan dengan adanya titel ‘Ibu’, aku merasa
lebih menghargai diri sendiri,” ujarnya kalem.
Meski sudah menjadi ibu, kesehatan kulit wajah
menjadi salah satu hal penting. Bahkan kulit wajah yang
sehat termasuk di antara hal-hal yang membuat dirinya
merasa sangat cantik. Rutinitas menggunakan face oil
dan 10 langkah perawatan ala Korea, diyakini Prinka
sebagai cara yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit
wajah serta memancarkan kecantikan alaminya.
Karena itulah, ketika diminta untuk
menyebutkan produk kecantikan yang wajib dibawa
jika berakhir pekan di sebuah pulau terpencil
berpantai biru, dengan cepat Prinka menjawab,
“Facemist, micellar water, dan sunblock!”
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HARLOW WINNIE,
HOW ARE YOU?
Percakapan imajiner di sebuah sore hari
di kota Paris bersama perempuan cantik
yang mempunyai penyakit vitiligo,
tetapi malah membuatnya terkenal di
jagat raya.

yang berbeda dengan orang lain. Berbeda itu luar biasa, loh.

P

Saya: Wah, di tempat kami, justru menjadi sama seperti seragam itu
dianggap luar biasa, mbak. Satu pakai tas Birkin atau Kelly, semua
aris di suatu sore musim gugur dengan

mau tas itu juga. Satu operasi plastik, semua ikutan, Mbak. Satu jadi

angin berdesir dingin. Sore itu, saya akan

influencer semua jadi influencer. Padahal apa yang mau di-influence?

mewawancarai perempuan muda nan cantik

Lha wong hidupnya aja gak menginspirasi, hanya jadi penjual produk.

dan eksotis bernama Winnie Harlow. Tak hanya parasnya,

WH: Kok kamu jadi curhat gitu?

ia juga dikenal karena kelainan kulit, vitiligo, yang

Saya: Aduh, maaf banget, mbak. Saya suka emosi. Kadang kalau saking

dideritanya sejak berusia 4 tahun. Dan, karena penyakit

emosi saya bisa banting handphone. Tapi sudahlah. Saya lanjutkan pada

itulah ia jadi dikenal seantero dunia karena terlihat unik.

pertanyaan yang terakhir. Mbak Win, pernah mengalami pelecehan, gak?

Saya: Apa kabar Mbak Winnie?

Apakah ada orang yang risih dengan penampilan mbak?

Winnie Harlow (WH): Kok mbak sih. Nama saya

WH: Sejauh ini saya sih gak merasa ada yang risih, ya. Orang yang saya

gak pakai mbak.

temui tak pernah risih atau melecehkan. Semua itu tergantung kita

Saya: Oh maaf. Di negeri kami, untuk perempuan yang

membawakan diri. Sekarang saya sebagai juru bicara tentang penyakit

belum dikenal atau yang kami anggap lebih tua usianya,

vitiligo. Saya bangga sekali. Orang itu harus bangga akan dirinya bukan

kami memanggil dengan sebutan Mbak. Sebutan yang

atribut di luarnya. Orang harus mencintai dan dicintai karena hatinya, bukan

sopan, tapi sering digunakan kalau lupa nama orang

karena melihat luarnya saja.

tersebut. Anda tidak keberatan, kan?

Usai wawancara, saya seperti

WH: Oh, tidak apa-apa. Hanya terdengar aneh saja.

kesetrum. Selama ini yang saya

Saya: Baiklah saya mulai. Saya hanya punya dua

cari dalam diri seseorang adalah

pertanyaan. Pertama. Kecantikan Anda itu karena

kecantikan ragawi semata.

Anda berparas cantik atau menjadi lebih cantik

Padahal seperti kata Mbak

karena vitiligo yang Anda derita?

Winnie, orang itu harus mencintai

WH: Saya tak pernah merasa cantik. Saya

dan dicintai dengan hatinya,

mensyukuri semua yang ada pada saya termasuk

bukan dengan kasat matanya saja.

penyakit ini. Saya kira penyakit ini telah membuat

Karena yang dapat bertahan lama

saya terbuka bahwa kalau kita berbeda dengan orang

adalah sesuatu yang tak terlihat,

lain justru akan memberi nilai tambah. Kita tak bisa

yang sering saya abaikan.

berhenti untuk maju, untuk mencapai cita-cita kita,
dan merasa rendah diri hanya kita punya sesuatu

Teks: Samuel Mulia. Foto: Dok. Spesial.
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!

MEN
influence

Saya pribadi menganggap bahwa penampilan
mereka yang provokatif, berani bereksperimen,
ditambah humor-humor menarik yang diselipkan
di tengah konten, adalah sebuah daya tarik yang
membuat popularitas mereka terus meningkat.
Sebab jujur saja. Beauty influencer wanita memang
banyak, tapi sedikit sekali dari mereka yang mampu
menawarkan konten tidak biasa, sehingga terlihat
membosankan. Tak heran jika banyak beauty influencer
pria membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk
menjadi populer, sampai akhirnya dilamar oleh brand
kosmetik kenamaan untuk berkolaborasi.
Sebut saja James Charles dengan 16 juta Youtube
subscribers. Ia baru saja dinobatkan sebagai duta besar
laki-laki pertama untuk CoverGirl, yang kemudian
‘mengiringnya’ bekerjasama dengan ColourPop
Cosmetics dan NYX Professional Makeup. Sedangkan
Jeffree Star, yang pernah berkolaborasi dengan Morphe
Brushes, sukses meluncurkan Jeffree Star Cosmetics.
Meski kesuksesan telah membawa mereka ke
puncak, sampai menulis artikel ini saya pun tidak

Male beauty influencer adalah
sensasi baru, baik di di dunia digital
maupun di industri kecantikan.

bisa memastikan apakah trend beauty influencer
pria akan bertahan lama atau tidak. Karena seperti
yang Anda tahu, trend berganti seiring waktu.
Namun fakta bahwa brand kosmetik ternama

P

mulai menjangkau para beauty influencer pria,

Teks: Hanny Iswari. Foto: Dok. Spesial

menunjukkan bahwa paham betul atas impact yang
erkembangan dunia digital melahirkan selebriti-selebriti dunia

dimiliki. Dan walaupun masih dipandang sebelah

maya –yang disebut influencer– dengan jumlah follower

mata oleh sebagian masyarakat, apa yang telah

fantastis, termasuk beauty influencer! Menariknya, semakin

diraih para influencer itu menunjukkan bahwa tidak

banyak pria yang menjadi beauty influencer. Beberapa di antaranya

perlu takut untuk keluar dari tempat persembunyian

bahkan dianggap lebih piawai daripada perempuan.

dan memperlihatkan ‘warna’ Anda yang berbeda

Belasan juta follower dan koleksi video yang viral pun menjadi
hal biasa bagi mereka. Bahkan pada Januari 2019 silam, dua beauty
influencer pria paling populer di YouTube, James Charles dan Jeffree
Star, berhasil menggeser Michelle Phan yang merupakan “The OG
Youtube’s Beauty Guru” dan Nikki Tutorials yang pernah digadang
sebagai beauty influencer berbayaran tertinggi sepanjang 2018.
Pada awalnya, beauty influencer pria sulit diterima dan selalu
dikaitkan dengan LGBTQ+. Namun setelah internet memainkan peran
penting dalam menciptakan perubahan sudut pandang terhadap batas
gender dan stereotype, masyarakat mulai memperhatikan kreasi mereka
yang inovatif dan kreatif.
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pada dunia. If not now, when?

• OUTRO •
"One's
destination is
never a place,
but a new way of
seeing things."
- Henry Miller
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AND

• IN-COMFORT •

FUN

FRESH HOME

Ketika masa liburan tengah tahun tiba, waktunya menyiasati tampilan
rumah rumah dengan langkah sederhana yang siap menghadirkan kesan
segar dan berbeda dengan instan.
Teks & Pengarah Visual: Alia Syafira. Foto: Ferry Zulfrizer. Lokasi & Interior: Home & Living, Senayan City.

Tambahkan aksen bantal untuk menampilkan tema segar pada deretan kursi teras Anda.

L

iburan tengah tahun telah tiba. Biasanya

belakangan ini? Sebab tanpa disadari tema interior

Anda akan disibukkan dengan sejumlah

yang itu-itu saja bisa mempengaruhi psikologis

kegiatan menyenangkan, seperti menjamu

penghuninya. Bisa jadi secara tidak disadari Anda

kerabat dan sahabat, memutar film kesayangan

dan keluarga merasa jenuh dengan penataan

di ruang TV atau berbagi cerita di teras belakang

ruang yang sama. Apalagi, interior rumah adalah

rumah bersama keluarga, dan banyak lagi.

cerminan pribadi pemilik rumah!

Nah, sebelum semua kegiatan tersebut menyita

Karenanya, pertengahan tahun ini bisa menjadi

waktu Anda, sudahkan Anda perhatikan tatanan

waktu yang tepat untuk mengubah dekorasi rumah

interior dan dekorasi rumah dalam beberapa tahun

demi menghadirkan suasana berbeda. Tentu saja
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Anda tidak perlu melakukan renovasi total interior rumah, karena
suasana baru di dalam rumah dapat tercipta hanya dengan mengubah
elemen desain yang ada di dalamnya.
Langkah pertama adalah mengganti warna dinding. Tentu saja Anda
tidak perlu mengubah warna seluruh dinding. Cukup satu bagian dinding
saja yang akan berfungsi sebagai focal point. Misalnya mengganti dinding
kamar tidur pada sisi headboard dengan warna segar berkarakter tenang,
seperti peach salmon, purple lavender, atau olive green. Untuk mengubah
warna dinding tersebut, Anda bisa menggunakan cat tembok atau
wallpaper. Mana saja yang mudah bagi Anda.
Selanjutnya adalah mengganti beberapa loose furniture dengan

Cukup tambahkan dedaunan hijau dalm vas
aneka warna di tengah meja teras Anda.

warna-warna yang lebih muda. Yang dimaksud dengan loose furniture
adalah perabot sejenis coffee table, kursi, side table, dan lampu duduk.

favorit Anda dan keluarga. Asalkan masih dalam

Jadi jika loose furniture Anda didominasi warna gelap, coba diganti

satu tema atau memiliki benang merah warna yang

dengan yang berwarna white duco atau yang terbuat dari material rotan.

serasi, kesannya unik!

Sebagai contoh, meja kopi diganti dengan meja elemen marmer

Hal yang sama juga bisa Anda lakukan pada

warna cerah. Atau mengganti side table dengan bronze yang terkesan

meja kayu solid yang sudah menjadi penghuni

ringan dan moveable. Pilihan lainnya, mengganti meja teras dengan

rumah selama bertahun-tahun. Walaupun desainnya

clear glass dan kursi rotan warna terang. Pasti Anda akan langsung

long lasting, beri sentuhan berbeda dengan

merasakan dampak dari perubahan loose furniture di dalam rumah.

menambahkan table runner, lalu tambahkan

Anda juga bisa mengubah ruang keluarga dan ruang makan dengan

vas aneka rupa dan warna untuk menghidupkan

menambahkan loose pillow aneka warna yang akan mempercantik ruang.

suasana. Anda juga bisa meletakkan candle holder

Agar tetap terkesan harmonis, tentukan dua warna polos sebagai acuan,

untuk kesan elegan.

lalu pilih motif lain untuk kesan playful. Jadi, tak perlu ragu untuk
meletakkan empat hingga lima sarung bantal berbeda motif di atas sofa

Sebagai langkah terakhir, masukan unsur
tanaman hidup untuk membuat suasana menjadi
segar. Anda bisa memasukan beberapa pucuk
ranting tanaman favorit untuk diletakan pada
side table atau di tengah meja makan. Ide lain, isi
vas keramik dengan 3 atau 4 buah dan monstera
berukuran sedang. Kehadiran nuansa hijaunya
mampu membuat segar teras rumah Anda secara
instan. Selamat mendekorasi ulang rumah!

Komposisi vas
aneka material
dan warna
mampu hidupkan
suasana.

Table runner dan rangkaian dedaunan mempercantik meja makan solid Anda.
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PENGALAMAN BERSANTAP
YANG BERBEDA
Selain konsep cara memasak yang
baru, fasilitas di Imperial Steam Pot
memberikan pengalaman bersantap yang
unik. Termasuk di antaranya adalah
saus spesial yang ditawarkan.

D

engan meningkatnya persaingan di
dunia kuliner, pecinta hidangan lezat
dipuaskan dengan berbagai penawaran
menarik. Dan jika ingin menikmati

pengalaman bersantap yang berbeda dari yang pernah
Anda alami, Imperial Steam Pot patut dikunjungi.
Melihat penampilan dari luar, restoran yang
mulai beroperasi sejak awal tahun 2019 tidak
tampak berbeda. Tapi masuklah, karena Anda
akan menemukan pemandangan yang tidak biasa
ditemukan di restoran ini. Selain jajaran akuriam
dengan aneka biota laut yang menghiasi dinding, di
bagian depan, Anda dapat menemukan ruang dengan
aneka permainan seperti halma dan catur. Selain itu,

Teks: Agung Suharjanto. Foto: Togi Panjaitan & Leonardo Slatter.
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pengunjung juga bisa menikmati aneka kudapan serta

lobster dan ikan yang diberi potongan bawang putih

minuman segar yang tersaji di area ini. Terdapat pula

untuk menetralisir bakteri. Cara masak seperti ini

ruang bermain anak-anak. Dan jika itu belum cukup

diklaim mendukung gaya hidup sehat.

unik, coba masuk lebih ke dalam lagi.
Mengusung dua konsep penyajian, deretan meja

Tak perlu khawatir soal rasa, karena di sini
tersedia 31 macam saus. Untuk rekomendasi, cobalah

untuk bersantap menu shabu-shabu mungkin sudah

Signature Sauce. Paduan 13 macam bumbu akan

tidak asing lagi. Tapi teruslah melangkah dan Anda

membuat hidangan apapun yang Anda santap terasa

akan menemui deretan meja bundar dengan cawan

kaya rasa. Menariknya, saus ini merupakan paduan

bening seperti lampu gantung. Inilah yang menjadi

dari saus-saus yang sudah familiar di lidah Anda,

keistimewaan Imperial Steam Pot.

mulai dari bumbu satai, sambal mangga, sambal

Sesuai dengan namanya, steam pot menjadi
andalan proses pemasakan hidangan yang

kecombrang, sambal terasi, dan lainnya.
Penggemar hidangan shabu-shabu juga tak

ditawarkan. Setelah memilih aneka menu yang

luput dari sajian menarik lainya. Untuk menu noodle

diinginkan, mulai dari ikan, lobster, udang, kepiting,

misalnya, koki tidak hanya menyajikan hidangan mie

sayur, dan lainnya, Anda akan disajikan cara

yang lezat tapi juga pertunjukan mengolah adonan

memasak yang tidak lazim. Setelah dibersihkan dan

mie sambil menari.

disiapkan di atas piring saji, aneka bahan tersebut

Apapun proses pemasakan yang Anda pilih, Imperial

dimasukkan ke steamer. Selama proses memasak,

Steam Pot akan menyajikan pengalaman bersantap yang

pramusaji akan membantu untuk mendapatkan

berbeda dari yang pernah Anda alami di tempat lain.

tingkat kematangan yang pas. Kepulan uap putih

—
IMPERIAL STEAM POT
LG Floor Unit 06C – Crystal Lagoon
Phone: (021) 72781035
IG: imperialsteampot
FB: @ImperialSteamPot

akan menjadi pendorong hasrat bersantap sekaligus
materi menarik untuk dibagikan di akun media sosial.
Ketika proses masak, aneka hidangan laut yang
Anda pilih tidak akan diberi bumbu, kecuali untuk
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NEWS BITES ON THE BLOCK!
“The most important thing is to snack on things that are
filled with real food and nourishing ingredients that will
l e a v e y o u f e e l i n g e ne r g i s e d a nd ha p p y. ” – E l l a W o o d w a r d
Teks: Hapis Sulaiman. Foto: Togi Panjaitan.

—
OLD CHANG KEE
Lt. 5, Senayan City
IG: @oldchangkee_indonesia
FB: @OldChangKeeIndonesia

Old Chang Kee
Cemilan Legendaris Singapura
Camilan goreng-gorengan yang melegenda di

hang-out. Beberapa menu favorit adalah Fish

Singapura ini sudah lama diketahui sukses

Ball on Stick, Chicken Egg Roll, Squid Roll, Fried

menancapkan citarasa yang khas di Jakarta. Nah,

Somay, dan Spicy Chicken. Meski kenamaan

mulai 14 Februari 2019 silam Old Chang Kee kembali

dengan camilan goreng-gorengan berbahan dasar

hadir di Senayan City dengan tampilan baru yang

ikan dan daging, Old Chang Kee juga punya

kini menempati lokasi di lantai 5. Selain lebih besar,

koleksi puff goreng dengan 3 pilihan rasa: curry,

gerai baru ini juga dilengkapi dengan beberapa set

pepper o, dan mushroom. Jangan lewatkan

kursi meja.

minuman rekomendasi di sini, yaitu Brown

Old Chang Kee menyediakan 25 hingga 30
variasi menu yang cocok buat camilan sambil
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Sugar Milk dan Brown Sugar Milk Tea yang
menyegarkan.
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The People's Café
Street Food dari Penjuru Dunia
Mengusung nama kafe, The People’s Café,
memberi sentuhan berkelas untuk menikmati
suguhan street food. Tapi tak tanggung-tanggung,
di sini disajikan aneka street food yang menjadi
signature menu dari berbagai negara di penjuru
dunia. Sebab hanya di The People’s Café, Anda
bisa memilih aneka hidangan dari hampir 19
negara, termasuk dari Indonesia. Karena itulah
“Your favorit street food from all over the world”
menjadi tagline kafe yang hadir di Senayan City
sejak November 2018 silam ini.
Menemani santap atau hang-out Anda, jangan
lewatkan hidangan unik yang menjadi favorit di

Kokumi

sini, seperti Mie Nyonya Bun, Salted Egg Chicken,

Healthier Choice Drinks

—
KOKUMI
Delicae Food Court, 5th
Floor, Senayan City
IG: @kokumi_id

dan Geprek Gokil. Khusus Geprek Gokil, siapsiap dikejutkan dengan hidangan ayam geprek

Gerai berdesain sederhana dalam konsep logo awan

porsi besar dengan kreasi 5 sajian sambal yang

warna lembut, Kokumi hadir untuk menyajikan

menantang. Sedangkan untuk kreasi minuman,

aneka minuman olahan masa kini. Tapi ini bukan

yang harus dicoba adalah Es Sirsak dan Shanghai

sekadar minuman olahan dari teh atau kopi,

Red Rubby. Citarasa

karena Kokumi mengusung tema sehat pada setiap

segarnya begitu luar biasa
dan siap meningkatkan
mood Anda.

—
THE PEOPLE’S CAFÉ
Crystal Lagoon - Lower
Ground, Senayan City
IG: @thepeoplescafe

minuman yang ditawarkan.
Karenanya, dari bubble tea, kopi, fusion fruit,
dan teh, semuanya ada di sini dalam kreasi yang
berbeda. Kuncinya ada pada kreasi citarasa
yang kaya sebagai presentasi istilah kokumi, dan
penggunaan pemanis serta bahan-bahan alami,
termasuk buah-buahan segar. Cobalah Unicorn
Drink dan Lemonade Stardust yang merupakan
signature drink Kokumi. Selain bercitarasa unik,
lapisan warna dalam kreasi minuman ini juga
unik dan instagramable! Ada juga Frugu yang
merupakan kombinasi buah dan macchiato. Dan
Cheese Macchiato Kiwi adalah yang wajib dicoba.
Ada juga Lychee Orange Cold Brew Tea yang
memadukan leci dan jeruk dalam citarasa teh yang
segar. Untuk menu pilihan kopi, Okinawa Brown
Suggar Big Boba dan Kopi Jadoel kreasi Kokumi
juga layak dicoba.
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JATUH CINTA DI
PULAU BAWAH

kamar dan area lounge. Ternyata hal ini bukan tanpa
alasan, Bawah Reserve sengaja meniadakan koneksi
Wi-Fi di sebagian besar area karena mereka ingin

Inilah satu destinasi impian untuk
mengasingkan diri ke dalam pelukan
alam yang begitu indah membuai.

tamu dapat menikmati liburan di tengah alam bebas
tanpa distraksi. Wow!
Berdiri megah, resort ini menyulap Pulau Bawah
menjadi ‘rumah’ ramah lingkungan yang mewah,
nyaman, dan private bagi para pelancong yang

Teks: Chekka Riesca. Foto: Courtesy of Bawah Reserve.

ingin melepaskan diri dari bisingnya kota agar bisa

H

tenang berbaur dengan alam. Resort mewah bertaraf
internasional ini siap menjamu setiap tamu layaknya
idup di tengah hiruk pikuk Ibukota

menyambut anggota keluarga kembali pulang ke

kerap membuat kita merasa jenuh

rumah; Mulai dari pintu kedatangan di Bandar Udara

dan merindukan suasana yang lebih

Hang Nadim Batam, saat menaiki private seaplane

rileks dan tenang. Itulah mengapa

atau pesawat amfibi menuju Bawah Reserve, tiba di

aktivitas berpelesir ke destinasi-destinasi eksklusif
dan secluded kini semakin menarik perhatian.

dermaga resort, hingga tepat di depan pintu bungalow.
Bawah Reserve memiliki sedikitnya 35 bungalow

Tentu menyenangkan sekali ketika kita tidak perlu

yang terdiri dari Garden Suite ($1780), Beach Suite

berjumpa dan berbagi lokasi wisata dengan puluhan

($1980), Overwater Bungalow ($2400), dan Deluxe

atau ratusan turis lainnya, sehingga kita dapat

Beach Suite ($2280). Tarif tersebut telah mencakup

menikmati liburan secara rileks dan maksimal. Maka

kamar dan transportasi pulang pergi dari dan ke

wajar bila seseorang rela merogoh kocek lebih demi

Pulau Bawah untuk dua orang, makan dan minum

mendapatkan kemewahan seperti ini.

selama di resort (kecuali minuman beralkohol), spa

Berbicara tentang kemewahan, konsep resort di

–ya, setiap tamu mendapatkan complimentary satu

pulau private digadang-gadang sebagai salah satu

jam perawatan spa setiap harinya, kelas yoga, pilates,

opsi berlibur favorit bagi para modern traveler.

berbagai aktivitas laut seperti snorkeling, diving,

Dengan akses publik yang sangat terbatas, pelancong

kayaking, dan canoeing, hingga gourmet picnic ke

dapat merasakan serunya menelusuri pulau layaknya

lima pulau lain di area Pulau Bawah. Asiknya lagi,

rumah sendiri. Sebagai negara kepulauan terbesar

di sana Anda bebas beraktivitas tanpa harus repot

di dunia, tak heran jika Indonesia menjadi lokasi

membawa dompet kemana pun melangkah.

prima resort elok di tengah pulau private. Dan salah

Sebagai eco-resort, keunikan arsitektur bangunan

satunya adalah Bawah Reserve, resort mewah yang

di Bawah Reserve terletak pada penggunaan material

berlokasi Pulau Bawah, yang terletak di gugusan

bambu dan kayu. Setiap bungalow juga dirancang

Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

dengan mengedepankan keunggulan dari segi posisi

Sebelum memutuskan untuk menyiapkan koper

masing-masing. Garden Suite misalnya, terletak di

menuju Pulau Bawah, pastikan Anda sudah siap

tengah rimbunnya pepohonan di Pulau Bawah dan

meninggalkan segala urusan di kota asal, karena di

siap membuai Anda dengan nyanyian serangga yang

sana koneksi telepon genggam relatif sulit. Selain itu,

mengalun merdu sepanjang hari. Bergerak ke pinggir

koneksi Wi-Fi hanya tersedia di beberapa titik, yakni

pantai, Overwater Bungalow akan memanjakan Anda
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sajian bertaraf bintang lima dalam variasi menu yang
menggugah selera. Menu yang ditawarkan tergantung
permintaan tamu, persediaan bahan baku, hasil
panen di perkebunan organik Bawah Reserve, serta
hasil tangkapan laut setiap harinya. Setiap koki juga
memiliki spesifikasi keahlian yang berbeda-beda,
mulai dari masakan nusantara, hidangan khas Italia,
hingga Peruvian Cuisine.
Saat tiba di Pulau Bawah, tim Bawah Reserve
akan mengingatkan Anda untuk mengubah
pengaturan jam Anda secara manual yakni 1,5 jam
lebih awal dari Waktu Indonesia Barat (WIB).
dengan panorama matahari terbit dan terbenam,

Sebagaimana halnya akses jaringan telepon selular

serta ikan yang berenang-renang di bawah bungalow.

dan Wi-Fi yang terbatas, Bawah Reserve juga sengaja

Beachfront Suite memberikan akses langsung ke

menciptakan ‘zona waktu’ sendiri agar ketika para

pasir putih dan pantai yang sangat jernih, Anda bisa

tamu bangun tidur di pagi hari, mereka masih sempat

duduk-duduk santai atau berjemur tepat di depan

menikmati indahnya matahari terbit –panorama yang

bungalow. Uniknya lagi, setiap bungalow dirancang

tak boleh terlewatkan ketika berada di sana!

dengan jarak yang tidak terlalu berdekatan demi

Dan ketika Anda hendak meninggalkan Bawah

kenyamanan dan privacy para tamu. Jadi bisa

Reserve, para host juga akan kembali mengingatkan

dipastikan Anda tidak akan mendengar percakapan

untuk mengubah kembali setting waktu di telepon

dari bungalow tetangga!

seluler maupun arloji sambil mengantar Anda ke

Dengan lahan seluas 300 hektar, Anda dapat

dermaga. Tim Bawah Reserve akan beramai-ramai

memesan buggy yang senantiasa siap mengantar

melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Dan

Anda dari kamar menuju lokasi-lokasi seputar

sudah bisa dibayangkan bahwa kehangatan dari tim

resor, seperti Groupe Bar dan Treetop Restaurant,

Bawah Reserve akan membuat Anda tidak sabar untuk

Boat House, Aura Wellness Center, maupun jetty

dapat segera kembali ‘pulang’ dan berlibur di sana.

bercabang dua yang ikonis dan patut diabadikan
di akun media sosial Anda. Bahkan fasilitas
transportasi dalam pulau yang siaga 24 jam ini
siap mengantar Anda ke sejumlah titik mula rute
trekking di sekitar pulau. Untuk Anda yang ingin
mengitari pulau, menelusuri 13 pantai di wilayah
Pulau Bawah, maupun menyelam di perairan sekitar,
resort juga mempunyai kapal yang siap menemani
Anda berpetualang. Tim Bawah Reserve akan selalu
berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Anda
selama berada di sana.
Yang juga tak kalah mengesankan adalah
kualitas hidangan yang disajikan oleh tim Treetop
Restaurant. Para koki akan menyambut Anda dengan
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Tak perlu berpikir panjang
untuk menjawab pertanyaan
apakah saya akan kembali
berkunjung ke Seoul, karena
saya begitu jatuh cinta pada
ibukota Negeri Ginseng yang
sangat dinamis ini.

SEOUL
City of [Dynamic] Soul
S

Teks: Hanny Iswari. Foto: Dok. Alamy.

eoul, adalah salah satu destinasi di Asia Timur yang tidak pernah membuat
saya merasa puas untuk menjelajahinya. Bagi saya, selalu saja ada alasan
untuk kembali ke sana. Bukan semata karena saya penyuka musik K-Pop, paras
menawan aktor K-Drama, gaya berbusana K-Fashion, dan ragam K-Food, tapi

karena setiap sudut kota Seoul memang sangat mempesona.
Bisa dikatakan bahwa Seoul adalah kota yang menawarkan beragam pengalaman wisata,

mulai dari situs sejarah berumur ratusan tahun seperti Gyeongbokgung Palace, situs budaya
seperti Bukchon Hanok Village, hingga lanskap perkotaan dengan arsitektur modern seperti
Dongdaemun Design Plaza. Bahkan ada banyak sekali distrik dan kawasan menarik yang
wajib di kunjungi di kota dinamis yang ramah turis ini.
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Ikseon-dong
Merupakan salah satu kawasan tertua di Seoul
yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Ikseondong menjadi sangat populer di kalangan anak
muda setempat karena banyak seniman muda yang
mengubah bangunan tradisional hanok kuno menjadi
kafe dan restoran berkonsep desain ‘mind-blowing’
yang membuat area ini kembali hidup sejak 2013
silam.
DID YOU KNOW?
Ikseon-dong berlokasi di dekat
beberapa objek wisata favorit turis
mancanegara, yaitu Gyeongbokgung
Palace, Bukchon Hanok Village, dan
Insa-dong.

Selain cocok bagi Anda yang mengejar estetika
konten foto media sosial, makanan yang disuguhkan
di sepanjang jalanan ini pun akan memanjakan lidah.
Tidak percaya? Coba saja berkunjung ke café andalan
saya, Hanok Crepe dan Seoul Coffee!

INTERESTING FACT!
Operasi plastik adalah
salah satu prosedur
kecantikan yang umum
dilakukan di Korea Selatan.
Saking lumrahnya, wajar
bagi orang tua untuk
menghadiahi prosedur
kecantikan ini ketika anakanak mereka berulang
tahun atau lolos seleksi
masuk universitas.

Seoul Must Visit Jjimjilbang
•

•

•

Gangnam-gu
Inilah distrik elit yang kerap disebut sebagai pusat kehidupan mewah di Seoul. Di
sana Anda akan melihat butik-butik mewah seperti Louis Vuitton, Chanel, Gucci
dan banyak lagi. Beberapa perusahaan bertaraf internasional juga berkantor
di sana, seperti Samsung dan Hyundai. Bahkan di kawasan ini berdiri beberapa
kantor agensi hiburan terbesar Korea Selatan, seperti SM Entertainment, JYP
Entertainment, dan Cube Entertainment. Namun yang menarik perhatian saya
dari kawasan ini adalah tersebarnya klinik kecantikan yang menawarkan berbagai
prosedur, termasuk operasi plastik.
Mengapa klinik kecantikan di Korea Selatan menjadi pilihan utama untuk
melakukan operasi plastik? Ternyata walaupun secara keseluruhan biayanya lebih
besar dibandingkan melakukan operasi plastik di Amerika Serikat atau Thailand,
namun hasil akhir yang terlihat alami menjadi kuncinya. Misalnya saja blepharoplasty
(operasi lipatan mata) yang menjadi salah satu jenis operasi plastik paling populer
di Korea yang memiliki jangka waktu pemulihan lebih pendek dan risiko lebih kecil.
Prosedur lain yang tak kalah populer di sini adalah rhinoplasty (operasi hidung), jaw
reduction surgery (operasi pengikisan rahang) dan breast implant.
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Dragon Hill Spa. Bathhouse khas Korea Selatan,
atau jjimjilbang, ini begitu spesial, hingga
pernah diulas oleh CNN. Buka selama 24 jam,
membuat tempat ini bisa dkunjungi kapan saja
untuk menikmati perawatan kebugaran otentik
Korea Selatan.
Traditional Korean Bathhouse in Insadong.
Langkahkan kaki ke sauna tradisional dari yang
siap menawarkan berbagai ritual perawatan
kebugaran tradisional paripurna dengan biaya
yang sangat bersahabat.
Myeongdong Traditional Sauna. Berlokasi di
kawasan belanja, tak sukar bagi Anda untuk
menemukan oase berwujud jjimjilbang ini. Usai
puas berbelanja, coba untu menemukan oase
berwujud jjimjilbang. Usai puas berbelanja,
luangkan waktu untuk menyegarkan tubuh
dengan berbagai perawatan yang ditawarkan di
sini.
Whoo Spa Nonhyeon. Salah satu spa mewah
kenamaan di Korea Selatan yang menjadi favorit
banyak selebritas. Di sini Anda bisa merasakan
sensasi perawatan kulit dengan produk
premium, seperti OHUI, Whoo dan SU:M.
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MUST TRY! Usai berbelanja, istirahatkan kaki Anda sambil
mengisi perut dengan menyantap ayam goreng krispi khas
Korea Selatan ditemani segelas mekju. Atau cobalah untuk
mencicipi kudapan jalanan seperti tteokbokki, odeng, hotteok,
hingga pajeon.

Myeong-dong
Meski saya tidak terlalu menyukai tempat dengan

yang dijuluki “Sephora-nya Korea Selatan”, di mana

banyak turis, namun Myeong-dong tak kuasa saya

Anda bisa membeli beragam kosmetik dari perusahaan

tolak. Sebagai pecinta produk kecantikan, kawasan ini

kosmetik terbesar Korea Selatan, Amore Pacific.

hukumnya wajib untuk dikunjungi. Terbentang sekitar

Sempatkan juga berkunjung ke Olive Young, toko

hampir satu kilometer dari stasiun kereta Myeong-

multi-brand yang menjual April Skin, Wake Make, Son

dong ke arah Lotte Department Store di Euljiro,

& Park, Peri Pera, dan CLIO!

dapat dikatakan bahwa ini adalah “surga produk

Penting diketahui bahwa toko-toko di Myeong-

kecantikan”. Pasalnya, kawasan ini dipenuhi oleh toko-

dong menawarkan banyak diskon dan hadiah menarik

toko kosmetik andalan Korea Selatan. Sebut saja 3CE,

untuk setiap pembelanjaan. Misalnya saja saya pernah

Laneige, Innisfree, Nature Republic, Tony Moly, dan

menemukan sebuah produk perawatan kulit seharga

Moonshot.

KRW 4.000 namun di tempat lain berharga KRW

Di sini Anda juga dapat menemukan beberapa toko

13.500 dengan promo bundling berisi empat. Saran

multi-brand yang menjual beragam kosmetik Korea

saya, jangan terburu-buru membeli produk yang

Selatan yang jarang ditemukan di negara lain. Salah

diinginkan agar tidak menyesal ketika menemukan

satu toko multi-brand yang wajib dikunjungi adalah

yang lebih murah. Jika bepergian bersama teman, coba

ALAND, yang menjual Thank You Farmer, Land

beli produk yang sama dalam jumlah banyak. Dijamin,

Museum, dan Time To Blossom. Ada juga Aritaum

Anda akan mendapatkan best deal!

Hongdae
Inilah kawasan yang menjadi alasan mengapa saya seringkali merasa rindu dan ingin
kembali ke Seoul. Bergaya edgy dan urban yang kental, Hongdae menawarkan beragam hal
yang menarik bagi kalangan muda. Kafe, restoran, bar, karaoke, arcade, toko busana, toko
aksesori, toko musik, you named it!
Hongdae juga menawarkan banyak sekali penampilan band indie, musisi akustik, dan
penari di jalanan. Dan ini bukan sembarang, karena biasanya mereka yang tampil di sana
sedang mempersiapkan diri untuk bergabung dengan agensi hiburan kenamaan, sehingga
penampilannya tidak perlu lagi diragukan.
Satu lagi yang menarik dari area ini adalah kehidupan malamnya. Selain Itaewon,
Hongdae dikenal dengan beragam club yang asik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah
favorit saya, New Basement atau NB. Hanya dengan mengeluarkan KRW 10.000 saja Anda
sudah bisa menikmati dentuman lagu hip-hop dan R&B khas club di kawasan Hongdae.
DID YOU KNOW?
Karena terletak di dekat Hongik University, kawasan ini juga menawarkan barang-barang unik
dengan harga affordable yang siap memuaskan hasrat kaum muda.
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• IN-PACK •

Foreo Luna Go For Men,
Sephora, Rp1.780.000,-

MUST HAVE
KIT!

L’occitane Cedrat
Energizing Eye
Gel, L’occitane,
Rp549.000,-

“Man cannot
discover new
oceans unless he
has the courage
to lose sight of
the shore.”
–Andre Gide
Stylist & Foto: Sianny
Widyasari. Asisten Stylist
& Teks: Rayna Aishita.
Produk: The Body Shop,
L’Occitane, Innisfree,
Chanel Beauty, Sephora
– Senayan City.

Innsifree Forest
For Men Grooming
Tone Up Cream
Spf 50+Pa++++,
Innisfree,
Rp244.000,-

The Body Shop Maca Root & Aloe
Calming Post-Shave Water-Gel,
The Body Shop, Rp229.000,-

L’occitane
Amande Hule De
Douche Shower
Gel, L’occitane,
Rp155.000,Chanel
Allure
Homme
Sport Stick
Deodorant,
Chanel
Beauty,
Rp501.000,-

Chanel Bleu De Chanel,
Chanel Beauty, Rp1.766.000,-

Living Proof Molding Clay,
Sephora, Rp373.000,-

L’occitane Ultra
Rich Cream,
L’occitane,
Rp255.000,-

Chanel Bleu
De Chanel,
Chanel Beauty,
Rp948.000,The Body Shop Cedar
& Sage Conditioning
Beard Oil, The Body
Shop, Rp279.000,-
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• IN-DEX •

S E N A Y A N

C I T Y

SHOPPING DIRECTORY
{Lower Ground Floor - LG}
Beauty, Health & Personal Care
Supermarket
The Food Hall

L-100

Restaurant, Cafés & Pastisseries

Bath & Body Works/White Barn

L-01,02

Browhaus & Strip

L-101

Century Wellness Center

L 03

GNC Live Well

L-15B

ABC Cooking Studio

L-100E

Innisfree

L-59, L-60, L-61

Abura Soba Yamatoten

L-08A

Lakme

L-62

Aroma Gelato Experience

LE-01

L'Occitane

L-63 & 65

Baskin Robbins

L-18A

Marie France Bodyline

L-06A1

Breadtalk

L-17

Natural Farm

L-15A

Burger King

L-100 C

NYX Profesional Makeup

L-68, 69

Chateraise

L-16

Ruhee

L – 07C

Coffee Club

L-73,75

The Body Shop

L-66,67

Dapoer Podjok

L-09B

Denny's

L-06B1

Famous Amos Dg Chocolate Gallery

L-11A & L-11B

PT. Bank Victoria Inernational, Tbk

L-06A2

Hakkata Ikkousha

L-06B2

Bank Mandiri

L-07B

Han Gang

L-09A

Dua Sisi Money Changer

L-12B

Hokkaido Baked Cheesetart

L-25

Smailing Tour

L-12C

Imperial Steam Pot

L-06C

Stop 'N' Go

L-12A

J.Co Donuts & Coffee

L-58 & L-80B

ATM Bank Mandiri

LG ATM - 09

Jittlada

L-08B,C

ATM Bank Mandiri

LG ATM - 15

Kafe Betawi

L-78, 79

ATM Bukopin

ATM-01

Kitchenette

L-20

ATM Commonwealth Bank

ATM-02

Krispy Kreme & Cold Stone Creamery

L-56 & L-57

ATM BNI 46

ATM-03

Maquis

LE-07

ATM Citibank

ATM-04

Monami Jajanan Pasar

LE-03

ATM Danamon

ATM-05

Mr. Puff

LE-06

ATM Permata

ATM-07

Nuddles

L-72

ATM OCBC NISP

ATM-08

Ootoya

L-10A

ATM BANK MEGA

LG ATM-10

Penang Bistro

L-76, 77

ATM BPD Kaltim

LG ATM-12

PIPPO

L-21, 22, 23

Boutique ATM & Services HSBC

L-101A

Pizza Marzano

L-100B

Boutique ATM BCA

L-14

Red & White Wine

L-55

Boutique ATM Maybank

Banking-2

SaladStop!

L-70

Boutique ATM Panin

Banking-1

Samjin Amook

L-39, 40

Sate Khas Senayan

L-10B

Crystal Lagoon

Simply The Future Drinks

LE-02

Restaurant, Café's & Pastisseries

Starbucks Coffee

L-41, L-42 & L-100D

BAE by Socieaty

L-50,51

St. Marc Café - Choco Cro

L-27

Brewerkz

L-99

The Coffee Bean & Tea Leaf

L-05

Devon

L-43, 43A

Zhuma Japanese

L-07

de ‘Excelso

L-06C2

SOON
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Banks & Services

• IN-DEX •
En Dining

L-47

Mango

1-00A

Hoshino Coffee

L-06C1

Marks & Spencer

1-42, 46, 48

Lewis & Caroll

L-48,49

Massimo Dutti

1-50, 52, 58, 62, 66

Mamacita

L-52

Topshop -Topman

1-32, 36, 36A

The People's Café; Djournal Coffee

L-06C3

ZARA

1-00

Warung Koffie Batavia

L-45
Beauty, Health & Personal Care

Sport, Lifestyle & Entertainment

Kiehl's

1-15, 93

Domain

B2

Laneige

1-19, 1-91

Q Billiard

L-47

NARS

1-99

Sephora

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

{Ground Floor - GF}

Jewelry, Watches & Opticals
Fashion & Accessories
Aigner

G-18

Balenciaga

G-90,92

SOON

Red Army

1-18

Watch Zone

1-68

Bottega Veneta

G-01, 09, 87

Burberry

G-06

Coach

G-50, 52, 56

Fashion & Accessories

Gucci

G-96, 98,100

Bershka

2-00B

Furla

G-21

Cotton Ink

2-02, 06, 08

Hugo Boss

G-26, 28

Fashionlink x #BLCKVNUE

2-10, 16, 18, 20

JADE Boutique

G-68

Giordano

2-36, 2-38

Masari

G-20, 22

H&M

2-00

Pandora

G-105

Iwan Tirta Private Collection

2-61

Rimowa

G-25, 27

Marks & Spencer

2-60, 62

Saint Laurent Paris

G-11, 17

Oysho

2-72,76,78

Salvatore Ferragamo

G-10

Pull & Bear

2-88A

Tory Burch

G-46A, 48

Tumi

G-42

{Second Floor - 2 nd}

SOON

SOON

SOON

Jewelry, Watches & Opticals
Intime

G-81, 83

Tag Heuer

G-53

G-58, 62

Restaurants, Cafés & Pastisseries
Social Garden

G-36, 38

Starbucks Reserve

G-30

{First Floor - 1 st}

2-00A

Studio 133 Biyan

2-51

Swatch

2-111

Verde

2-50

Shoe & Bags

Home & Electronics
Elite Graha Cipta

Stradivarius

SOON

ALDO

2-69

Braun Buffel

2-109

Charles & Keith

2-35, 71

Everbest

2-29, 103

Pedro

2-80, 82, 86

Rotelli

2-107

Staccato

2-65

Beauty, Health & Personal Care
Watsons

2-42, 48

Fashion & Accessories
BCBG Maxazria

1-01, 1-101

Jewelry, Watches & Opticals

Dorothy Perkins

1-28A

G-Factory Casio

2-78

Lacoste

1-29,31,45

Optik Melawai

2-09 & 2-17

La Senza

1-22

Optik Seis

2-32

Linea

1-38

Peninsula Jewelry

2-19A
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SOON

• IN-DEX •
Urban Icon

2-52

Nike

3-01, 09, 109, 115, 119

Watch World

2-37

Our Daily Dose

3-36, 3-38

Zeiss Vision Center

2-22, 26, 68

Planet Sports.net

3-60, 62, 66

Skechers

3-21, 27

Home & Electronics

The Athlete's Foot

3-69

Zara Home

2-66,68,70

The North Face

3-38

Under Armour

3-48, 52

2-105

Restaurants, Cafés & Pastisseries

Restaurants, Cafés & Pastisseries
Starbucks Coffee

Chatime

3-132

{Third Floor - 3 rd}

Ming Palace

3-08, 08A

Fashion & Accessories

{Fourth Floor - 4 th}

Cotton On

3-92,96

Levi's

3-78, 79

Uniqlo

3-00

Mother & Kids

Home Accessories and Gifts
Home and Living

3-00A

Shoe & Bags
Bratpack

3-58

Camper

3-106

Dr. Martens

3-22

Havaianas

3-12

Hush Puppies

3-41 & 77

Keds

3-84 & 3-84A

Popits

3-120

Puma

3-56

Rockport

3-16,18,20

Samsonite

3-65

Steve Madden

3-108

Timberland

3-88

Travelogue

3-02

Wakai

3-73

3-80

David & Co

3-12A

Owndays

3-47, 57

Time Concept

3-39

Watch Studio

3-10

4-93

Justice

4-107, 109, 111

Kids & Kids

4-57,4-59,4-67

Kiddy Cuts

4-76

Kidz Station

4-02,06

Mothercare & ELC

4-60

Teddy House

4-72

Wilio

4-66

Fashion & Accessories
Hosanna textile

4-50

Laxmi

4-52

Torenda

4-26

Home & Electronics
Apple - ibox

Jewelry, Watches & Opticals
Bridges Eyewear

Ginger Snap

4-29, 99, 101, 103, 105

Best Denki

4-00, 92, 110,112,116

Osim

4-58

Play

4-11, 15

Samsung

4- 37, 39

Urban Republic

4-43,47,49

Beauty, Health & Personal Care

SOON

D'Glam

4-46

Erha Apothecary

4-28,30,36

Headquarters

4-42

Irwan Team

4-38, 4-38A

Natasha Skin Care

4-48

Sport, Lifestyle & Entertainment
Adidas Home Court

3-68,70,72

Converse

3-65

Fisik Football

3-30, 32

Hoops

3-35, 79

New Balance

3-130

Jewelry, Watches & Opticals
D'Paris

4-113

The Watch Co

4-40

Books, Gifts & Hobbies
GS Shop

• 65 •

4-01

• IN-DEX •
Gunung Agung

4-56

Yoshinoya

FA-03,04

Lego

4-33,95 & 97

Zenbu

FA-26

Miniso

4-02, 4-06
Sport, Lifestyle & Entertainment
Senayan City XXI

Restaurant, Café's & Pastisseries
I - Ta Suki

4-78

Kintan Buffet

4-82

Shaburi

4-80

Sushi - Tei

4-08

The Duck King

4-12,18

5-43

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

6-03

Fitness First Platinum

6-01

{Fifth Floor - 5 }

Glamour Nail Art Boutique

6-03A

International Dental Medical Center

6-05

Restaurants, Cafés & Pastisseries

Meiso Reflexology by Kenko

6-03B

th

Auntie Anne's

5-35

Haagen-Dazs

5-30

Magal

5-01B

Old Chang Kee

5-31,32

Pancious Pancake House

5-37, 38, 39, 41

Papparich

5-28B

Putu Made

5-01A

Remboelan

5-23, 25,26

Sour Sally

5-33

Sushi Hiro

5-29

Thai Village

5-01C

The Halal Guys

5-36

Tous Les Jours

5-27, 28A

Mother & Kids
Lollipop's Playland And Café
Banks & Services
AVIA Tour

6-12

BCA

6-09A

Bank CIMB Niaga

6-04

Dwidaya Tour & Travel

6-08

Fresh Reform

6-10

Garuda Indonesia Gallery

6-09

Glasshouse Florist

6-15

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

DEL/CAE
Bakmi GM

FA-15,16

Bakso A Fung

FA-11

Chapayom

FA-27

Coco Ichibanya

FA-29

D'crepes

FA-01

Golden lamian

FA-19

Holysteak!

FA-06

Hunan Fish Noodle

FA-24

Kokumi

FA-30

K-Kitchen

FA-05

KFC

FA-07,08,09

Kobeshi Kitchen by Shabu - Shabu house
Koi Teppanyaki

FA-17

Pepper Lunch

FA-10

PHO 24

FA-02

Rempah Kita

FA-28

Sari Ratu

FA-22

Shihlin

FA-20

Shukufuku

FA-25

Singapore Chiken Rice Hainanese

FA-12

Wendy's

FA-18

6-02

SOON

FA-21

Wardrobe by Yogie Pratama.
Find the article at page 32

6-07
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DISCOVER MORE NEW VOICES AT MANGO.COM

SASHA. Artist & Mother.
JOLIE. Artist.
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