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Jakarta, 25 Oktober 2018 – Sejak pertama kali menjadi tuan rumah untuk panggung pesta mode terbesar 
di Asia Tenggara, Jakarta Fashion Week (JFW), pada tahun 2013, Senayan City selalu konsisten 
menghadirkan kolaborasi hebat demi perayaan industri fashion tanah air. Tahun ini, Senayan City kembali 
mempersembahkan pertunjukan kolaborasi bersama tiga desainer terbaik Indonesia, yaitu Deden Siswanto, 
Rama Dauhan, dan Etterette by Vivian Lee. Menghadirkan “IN-TRND 18/19”, Senayan City menampilkan 
sebuah fashion presentation yang terinspirasi oleh keindahan dan kekayaan alam. Informasi lebih lengkap 
disampaikan langsung oleh Leasing & Mkt. Communications Director Senayan City Halina, didampingi 
oleh Deden Siswanto, Rama Dauhan, dan Etterette by Vivian Lee selaku desainer “IN.TRND 18/19” dalam 
Press Conference di Press Lounge JFW 2019 pada Kamis (25/10). 
 
“Sebagai bentuk konsistensi Senayan City dalam mendukung majunya desainer lokal dan industri fashion 
tanah air, pada Jakarta Fashion Week (JFW) 2019 ini, Senayan City mempersembahkan IN-TRND 18/19 
yang merupakan hasil kolaborasi dengan desainer berbakat Indonesia yaitu, Deden Siswanto, Rama 
Dauhan, dan Etterette by Vivian Lee. Mengambil inspirasi dari alam, IN-TRND 18/19 akan menampilkan 
koleksi yang memadukan beragam warna, motif unik serta sentuhan modern yang dapat menginspirasi 
pecinta fashion yang hadir di JFW 2019. IN-TRND 18/19 juga menjadi puncak fashion presentation 
persembahan Senayan City untuk panggung Jakarta Fashion Week 2019.  Melalui IN-TRND 18/19, 
Senayan City berharap dapat terus memenuhi antusiasme pengunjung dan para fashion enthusiasts yang 
selalu aware akan dinamisnya industri fashion tanah air saat ini. Fashion presentation „IN-TRND 18/19‟ 
hadir di Fashion Tent JFW 2019 mulai pukul 16.30 sampai 17.30 WIB”, ungkap Halina. 
 

IN-TRND DESAINER 
 
DEDEN SISWANTO 
Terinspirasi dari strata sosial rakyat Jepang pada masa Feodal, untuk IN-TRND 18/19 kali ini, Deden 

Siswanto menghadirkan koleksi bertajuk “Kagirinaku (限りなく)” yang berarti “tanpa batas”. Mengangkat 

konsep desain transformasi dan rekonstruksi kimono, patchwork, pattern-blocking, dan manipulated fabric, 
koleksinya kali ini juga menggunakanan material denim, katun, tenun, dan batik.  
 
Penampilan koleksi Deden Siswanto juga dipercantik dengan style fashion urban yang dinamis serta 
perpaduan warna-warna botanical seperti beige, ungu, kuning, marun, hijau, biru, dan soft pink.  
 
ETTERETTE by VIVIAN LEE 
Dengan tajuk “Spring/Summer: Lady Bird”, koleksi ini terinspirasi dari sebuah konsep ketidaksempurnaan 
yang indah. Lady Bird menceritakan sebuah perubahan dari seorang gadis menjadi wanita yang mampu 
membentuk karakternya sendiri. Lady bird merupakan sebuah penggabungan dari ketidak-beraturan teknik, 
tekstur, dan prints. 
 
Pada trunk show IN-TRND 18/19 ini, Etterette mampu memperlihatkan potongan desain yang 
menggambarkan feminitas dari seorang wanita. Selain itu, sisi feminin lainnya juga terlihat dalam desain 
corseted waist panels, topi, dan pakaian dengan lingkar leher yang lebar. Koleksi Etterette ini menampilkan 
ide desain yang cantik dan nyaman untuk para wanita. 
 
RAMA DAUHAN 
Hadir dengan tema koleksi “MIRTH” yang berarti “kegembiraan”, koleksi Rama Dauhan kali ini menampilkan 
berbagai motif tumbuhan, batuan, serta aktivitas musim panas yang dikembangkan menjadi motif ceria 
dengan warna–warna dasar musim gugur dengan memadukan berbagai bahan seperti katun, drill, twill, 
voal, dan wool yang menambah spirit tren mode tahun 2019. 
 



Koleksi ini juga memberikan pilihan bagi para pecinta mode untuk mengeksplorasi berbagai style fashion 
yang muda, dan unik. Berbagai volume kemeja, celana, jaket dengan bermacam ukuran volume, detail 
kantong cargo, hingga kantong yang dibuat menjadi timbul, juga detail kancing yang berwarna-warni. 
Sentuhan detail pada koleksi siap pakai ini membuat kesan muda dan unik yang dikemas dengan penuh 
keindahan. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi: 
Leonardo, CRM & Media Communications Senayan City  
Phone  : (021) 723 – 7979   Twitter  : @senayancity 
Fax  : (021) 723 – 3399   Facebook : SenayanCityMall 
E-mail  : pr@senayancity.com   Instagram : @senayancity 
Website  : www.senayancity.com 
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