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Segera Hadir Pusat Perbelanjaan Urban Pertama AEON MALL Indonesia!  

“AEON MALL Tanjung Barat”, Mall Ke-4 di Indonesia 

Pembukaan awal sebagian Kamis, 18 November 2021 

 
AEON Co., Ltd. dan AEON MALL Co., Ltd akan mengadakan pembukaan awal sebagian 

“AEON MALL Tanjung Barat” (selanjutnya disebut “Mall”), yang merupakan pusat 
perbelanjaan keempat di Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Indonesia”) pada Kamis, 
18 November 2021. 

Sehubungan dengan pembukaan awal sebagian tersebut, kami akan melakukan upaya 
yang maksimal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 untuk menyediakan lingkungan 
belanja yang nyaman demi memenuhi harapan dari masyarakat setempat yang menantikan 
dibukanya Mall ini. 

Grand opening sendiri direncanakan pada tahun 2022 dan akan diberitahukan dalam 
kesempatan terpisah. 

Lokasi proyek ini terletak di dalam area Tanjung Barat, Jakarta Selatan yang berjarak 
sekitar 15 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Jakarta. Di dalam area ini terdapat 
proyek pengembangan kompleks “Southgate” yang terdiri dari perkantoran, pemukiman, 
dan serviced apartment oleh pemilik lahan, yaitu Sinar Mas Land. 

Lokasi proyek ini terhubung langsung dengan stasiun kereta rel listrik (Stasiun Tanjung 
Barat) dan di dekatnya juga terdapat jalan tol yang merupakan salah satu jalan lingkar utama 
di Jakarta (Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta) sehingga mudah untuk diakses dan menjadikannya 
berada di lingkungan yang potensial untuk didatangi dari area yang lebih luas. 

 

 

 
 
➢ Interior mewah yang cocok dengan pusat perbelanjaan urban 

Sebagai pusat perbelanjaan urban pertama AEON MALL Indonesia, ruang mall dibuat 
agar memiliki kehangatan dengan penggunaan kayu alami seraya menampilkan aura 
perkotaan yang gaya serta citra yang tajam dan modern karena merupakan. 

 
➢ Restoran-restoran yang tidak ada di tempat lain, termasuk yang baru pertama 

kali buka di pusat perbelanjaan 
・ Menyediakan momen dewasa untuk situasi bisnis maupun makan malam di hari perayaan 

dalam suasana yang menenangkan, ruang restoran yang membuat makan semakin 
meriah, dan berinteraksi dengan alam di kursi teras atau restoran yang dapat melihat 
pemandangan malam. 
 

➢ Kerja sama dengan JD.ID, perusahaan platform belanja daring 
・ Menyediakan kemudahan baru bagi pelanggan melalui perpaduan antara daring dan 

luring dengan pembukaan toko elektronik JD.ID, perusahaan platform belanja daring 
pertama di Tiongkok, yang pertama di Jakarta, menawarkan AEON MALL virtual di laman 
AEON MALL di dalam situs web JD.ID, dan berbagi platform siaran langsung secara daring. 
 

➢ Penyediaan layanan yang terdigitalisasi 
・ Menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan dengan Food Court 

Ordering System, E-Voucher, dan Layanan Beacon menggunakan AEON MALL MOBILE 
APP yang dapat digunakan di seluruh tenant AEON MALL di Indonesia serta siaran AEON 
MALL TV Channel yang menggunakan 48 titik papan reklame digital di dalam gedung 
mall. 
 

➢ Upaya terhadap ESG 
・ Berusaha untuk meningkatkan kesadaran demi kelestarian lingkungan seperti dengan 

upaya daur ulang sampah yang dapat di daur ulang untuk menghadapi masalah sosial 
berupa bertambahnya limbah seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masih belum 
terbiasa dengan konsep mendaur ulang sumber daya. 

 

Karakteristik  AEON MALL Tanjung Barat 
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Find Happiness, 

Beyond Your Future 
 

-Kami akan membantu menemukan kebahagiaan 
“di balik” masa depan Anda yang sedang mencari nilai baru. - 

 

◆  Menyediakan “ruang” bersuasana urban yang modern. 
◆  Menyediakan “pengalaman” yang hanya dapat dirasakan secara nyata di ruang 

yang terdigitalisasi. 
◆  Menyediakan “kemudahan” yang seperti menghubungkan rumah Anda dengan 

ruang perbelanjaan. 
◆  Berusaha menyediakan waktu belanja yang disertai “kenyamanan dan 

keamanan”. 
◆  Terus berusaha untuk mengelola pusat perbelanjaan yang memperhatikan 

“lingkungan”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

KONSEP MALL 
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[Profil AEON MALL Tanjung Barat] 
 

・Nama mall : AEON MALL Tanjung Barat 
 
・Alamat  : Jl. Raya Tanjung Barat No.163, RT.12/RW.4, Tanjung Barat, 

Jagakarsa, 12530, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, Indonesia 

        
・Telepon : AEON MALL Tanjung Barat   (+62 21) 5095 9888 

AEON cabang Tanjung Barat  (+62 21) 5569 5999 (kantor pusat) 
 

・Alamat situs web : http://www.aeonmall-tanjungbarat.com 
 
・Penanggung jawab : Koichiro Seno, General Manager AEON MALL Tanjung Barat 

Agus Setyawan, Manager AEON cabang Tanjung Barat 
 

・Tenant  : Tenant inti : AEON Tanjung Barat (Department Store) 

Tenant sub-inti : H&M (pakaian), UNIQLO (pakaian),  

JD.ID Electronic (elektronik),  

Funworld (hiburan), Kidzooona (hiburan), 

Cinema XXI (buka tahun 2022), dan lain-lain. 

・Jumlah tenant spesialis : Sekitar 180 tenant 
 

・Luas area : Sekitar 55.000 m2  
 

・Luas lantai : Sekitar 97.000 m2 
 

・Total area yang disewakan : Sekitar 40.000 m2 
 

・Struktur bangunan : Beton bertulang 6 lantai dan 3 lantai basemen (bagian mall)  
 

・Kapasitas parkir mobil : Sekitar 1.500 lot parkir    
 

・Kapasitas parkir motor : Sekitar 600 lot parkir  
 

・Perusahaan pengelola : PT AEON MALL INDONESIA 
 

・Tanggal pembukaan : Kamis, 18 November 2021 pukul 10.00  
 

・Jam operasional   : Tenant spesialis  10.00 - 22.00 

Restoran  10.00 - 22.00 

Bioskop   10.00 - 00.30 (hari kerja dan Minggu) 

 10.00 - 02.00 (Jumat, Sabtu, dan libur nasional)  

*Rencana buka April 2022 

AEON cabang Tanjung Barat  10.00 - 22.00 

*Sebagian toko memiliki jam operasional yang berbeda. 
 

・Hari libur   : Buka sepanjang tahun  
 
・Jumlah karyawan : Sekitar 1.500 orang untuk seluruh pusat perbelanjaan 

(sekitar 200 orang untuk AEON cabang Tanjung Barat)  
 
・Cakupan komersial utama : Area yang dijangkau sekitar 15 menit dengan mobil,  

sekitar 370.000 keluarga dengan sekitar 1.250.000 orang 
 

<Pertanyaan terkait siaran pers ini> 

AEON Co., Ltd     Divisi Corporate Communication   Tel : 043-212-6061 

AEON MALL Co., Ltd  Grup Public Relation Ruang Presiden Direktur  Tel : 043-212-6733 
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<Perkembangan AEON MALL di ASEAN> 
 

 
<Peta Lokasi Mall> 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Negara Nama pusat perbelanjaan 
Tanggal 

pembukaan 
Luas area Luas lantai 

Total area 
yang 

disewakan 

Indonesia AEON MALL BSD CITY Mei 2015 100.000 m² 177.000 m² 77.000 m² 

AEON MALL Jakarta Garden City September 2017 85.000 m² 165.000 m² 63.000 m² 

AEON MALL Sentul City Oktober 2021 78.000 m² 190.000 m² 70.000 m² 

AEON MALL Tanjung Barat 

 

November 2021 

 

55.000 m² 97.000 m² 40.000 m² 

(Nama sementara) AEON MALL Deltamas 
Setelah tahun 

2023 
200.000 m² ― ― 

Vietnam AEON MALL Tan Phu Celadon Januari 2014 70.000 m² 116.000 m² 84.000 m² 

AEON MALL Binh Tan Juli 2016 46.000 m² 114.000 m² 60.000 m² 

AEON MALL Binh Duong Canary November 2014 62.000 m² 70.000 m² 49.000 m² 

AEON MALL Long Bien Oktober 2015 96.000 m² 120.000 m² 74.000 m² 

AEON MALL Ha Dong Desember 2019 98.000 m² 150.000 m² 74.000 m² 

AEON MALL Hai Phong Le Chan Desember 2020 93.000 m² 158.000 m² 70.000 m² 

AEON MALL Hoang Mai Setelah tahun 2023 60.000 m² 234.000 m² 84.000 m² 

Kamboja AEON MALL Phnom Penh Juni 2014 69.000 m² 135.000 m² 68.000 m² 

AEON MALL Sen Sok City Mei 2018 100.000 m² 180.000 m² 85.000 m² 

AEON MALL Mean Chey Tahun 2022 174.000 m² 180.000 m² 98.000 m² 

Myanmar AEON MALL Dagon Seikkan Setelah tahun 2023 72.000 m² 122.000 m² 69.000 m² 

  

AEON MALL BSD CITY   
(Nama sementara) 
AEON MALL Deltamas     

AEON MALL Jakarta Garden City        

 AEON MALL Sentul City      

AEON MALL Tanjung Barat  
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AEON Supermarket, Urban Restaurant & Cafe 

Urban Fashion & Beauty Zone 

Urban Style & Community Zone 

Family Needs & Entertainment 

Local Food & Casual Restaurant 

Healthy & Party Life 
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◇  Acaraki (Ground Floor) 

  Acaraki yang baru pertama kali buka di pusat perbelanjaan adalah kafe berorientasi 
kesehatan yang sajian utamanya adalah minuman yang diekstrak dari jamu (obat herbal 
tradisional Indonesia yang terbuat dari akar-akaran, kulit tanaman, dan biji). 
Menawarkan cara menikmati dan gaya hidup baru dari jamu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇ JD.ID （2F) 

Toko pertama di area Jakarta sebagai toko besar berukuran 1.400 m2 yang memadukan 
luring dan daring oleh JD.ID, perusahaan platform belanja daring. Di dalam tokonya 
terdapat juga ruang “display”. Perangkat 3C-nya, yaitu Computer (komputer), 
Communication (komunikasi), dan Consumer Electronic (produk elektronik rumah 
tangga) dapat dibeli di toko nyata maupun secara daring. 

 

 

 

 

 

 
 

◇ Kidzooona (3F) 

Tempat hiburan anak-anak Kidzooona buka pertama kalinya di area Jakarta dalam 
bentuk baru yang memasukkan desain ala Jepang. Sebagai gaya hidup kenormalan 
baru, tersedia juga ruang istirahat yang luas untuk menyediakan lingkungan kerja 
jarak jauh bagi ayah atau ibu sambil anak-anaknya bermain  
 

 

 

 

 
 

◇ Steak 21 (3AF) 

   Restoran steak, Steak 21 buka dengan dilengkapi ruang karaoke juga. Bentuk usaha 
hiburan untuk melayani juga permintaan pesta ini adalah percobaan pertamanya untuk 
outlet di dalam pusat perbelanjaan. 

 

 

  

Daya Tarik dari Tenant pada pembukaan awal sebagian di AEON MALL Tanjung Barat 
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<Aplikasi Seluler> 
Mall ini juga memiliki aplikasi seluler untuk pelanggan, sama seperti AEON MALL BSD City, 
AEON MALL Jakarta Garden City, dan AEON MALL Sentul City yang merupakan AEON 
pertama, kedua, dan ketiga di Indonesia. Selain memuat informasi mengenai promosi tenant, 
mall event, dan untuk mendapatkan voucher, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 
mengumpulkan poin bagi anggota, alat pembayaran di food court, navigasi dari posisi 
pelanggan berada serta beragam fungsi praktis lainnya yang dapat membantu pelanggan 
menikmati kunjungan dengan bebas stres. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Papan Reklame Digital> 
Di dalam gedung mall terdapat berbagai jenis papan reklame digital di 48 lokasi yang akan 
membuat pelanggan terpikat dengan berbagai konten, seperti informasi di dalam gedung 
mall, berbagai promosi, informasi dari tenant spesialis seperti iklan langsung, dan video spot 
berfoto. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Kerja Sama dengan Perusahaan Platform Belanja Daring JD.ID> 
Menyediakan kemudahan baru bagi pelanggan melalui perpaduan antara daring dan luring 
dengan menawarkan AEON MALL virtual di laman AEON MALL di dalam situs web JD.ID, 
perusahaan platform belanja daring pertama di Tiongkok, dan berbagi platform siaran 
langsung secara daring. 

 

      

Upaya Digitalisasi 
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Target utama dari AEON Store Tanjung Barat adalah pelanggan pada lapis usia 30 – 40 tahun 

yang memiliki kepedulian tinggi terhadap gaya hidup baru. AEON Store Tanjung Barat 

memberikan dukungan sepenuhnya untuk kebutuhan hidangan di rumah bagi masyarakat di 

wilayah sekitarnya dengan mengusung tema “Menawarkan solusi makanan terbaik di wilayah ini”. 

AEON Store Tanjung Barat juga akan berkontribusi dalam mewujudkan gaya hidup yang 

berkualitas bagi masyarakat di sekitarnya dengan menciptakan lingkungan yang mengutamakan 

kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan, serta dengan memberikan pelayanan berkualitas 

dari para karyawannya. 

■ Grand Floor (Lantai 1) – Area dimana Anda dapat berbelanja dengan tenang  

dalam menghadapi perubahan gaya hidup pada masa pandemi Corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈Delica Corner〉 

 

 

 

Karakteristik AEON Store Tanjung Barat 

 」の特徴 

⚫ Menyediakan produk dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas sajian hidangan di rumah dengan kata kunci :  

keamanan, kesehatan, kemudahan, harga, dan cita rasa. 

⚫ Selain sekitar 100 makanan siap saji seperti daging dan ikan berbumbu, paket bahan siap masak, dan makanan 

beku yang memudahkan pelanggan untuk membuat hidangan yang lezat, kami juga menyediakan 20.000 

produk makanan yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti produk lokal bahan makanan 

segar, bumbu impor dari Jepang dan Asia, dan camilan yang disukai orang Indonesia. 

⚫ Pada bagian penjualan daging, disediakan tempat dimana pelanggan dapat menyantap steak daging sapi 

Tasmania dari peternakan yang dikelola langsung oleh AEON. 

⚫ Memperkenalkan toko H & BC yang mewujudkan jajaran produk No. 1 di kawasan ini dengan sekitar 15.000 

item yang populer di Jepang dan Asia. 

Delica Corner mengangkat konsep dapur terbuka 

yang aktivitasnya dapat disaksikan secara 

langsung dengan tujuan mempopulerkan 

makanan Jepang. Kami menawarkan sekitar 300 

varian makanan segar seperti sushi, tenpura, 

kara’age, okonomiyaki, dan takoyaki. Selain itu, 

kami juga menawarkan penjualan makanan 

Indonesia dan Kari Jepang yang dijual berdasarkan 

berat barang dengan cara jual-beli secara tatap 

muka. Di dekat Delica Corner, kami menyediakan 

kursi dan meja makan untuk mempermudah 

pelanggan yang ingin menyantap hidangan di 

tempat. 

    Sushi         Takoyaki   Makanan Indonesia     Tenpura 
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〈Corner Bahan Makanan Segar〉 

 

 

＜Bakery Corner＞ 

 

 

＜Health & Beauty Corner＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami menawarkan 50 jenis roti buatan 

sendiri yang selalu baru selesai dipanggang. 

Produk roti khas AEON mengutamakan 

kelezatan dan bahan baku yang dipilih 

dengan cermat. Pelanggan dapat membeli 

berbagai macam roti dengan harga yang 

terjangkau. Kami juga menjual roti kari, roti 

melon, dan sandwich buah yang populer di 

Jepang. 

 

Health & Beauty Corner merupakan bagian 

penjualan terpisah pertama dimana dengan  

menyediakan jajaran produk terbaru. Kami 

akan berkontribusi pada terwujudnya 

kehidupan yang berkecukupan dan gaya hidup 

sehat bagi pelanggan. 

Di tengah perubahan besar dalam masyarakat 

modern, Health & Beauty Corner juga 

melakukan perubahan secara signifikan. Selain 

melakukan ekspansi pada produk dengan fokus 

pada kecantikan dan kesehatan, kami juga 

menyediakan produk yang diperlukan dalam 

perubahan gaya hidup saat ini. 
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Selain itu, dengan menyediakan produk berdasarkan aplikasi dan fungsinya, kami mewujudkan lantai 

perbelanjaan yang mudah dipahami untuk pemilihan produk. Pada produk kesehatan, kami tidak hanya 

menyediakan obat-obatan, namun kami juga menyediakan berbagai varian produk suplemen gizi dan 

makanan fungsional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan dapat membantu dalam pencegahan 

penyakit akibat gaya hidup. Pada produk kecantikan, kami menyediakan produk dengan berbagai fungsi 

yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kosmetik bermerek, produk perawatan kulit, dan alat-

alat kecantikan lainnya. Kami juga menyediakan produk dan layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh 

pelanggan. 

 

■Pencegahan penyebaran infeksi virus Corona 

Penguatan ventilasi udara di dalam gedung 

Memperkuat ventilasi udara serta menyediakan termometer dan disinfektan di pintu masuk dan keluar. 

Mengelola data pelanggan yang berkunjung berdasarkan aplikasi yang ditetapkan oleh Kementrian 

Kesehatan. 

 

Pelayanan pelanggan dan pencegahan percikan cairan (droplet) di kasir  

Partisi akan dipasang untuk mencegah penularan melalui percikan (droplet) di tempat-tempat dimana 

layanan pelanggan dilakukan secara tatap muka dan ada aktivitas makan minum, seperti di Customer 

Service, kasir, dan fasilitas makan di tempat. 

 

Tanda jaga jarak di depan kasir, lift, dan eskalator 

Untuk menjaga jarak di depan kasir, di dalam lift, dan eskalator, kami menggunakan tanda berbentuk jejak 

kaki untuk memberikan panduan dalam menjaga jarak yang aman antar pelanggan. 

Garis pemisah antara pintu masuk dan keluar   Konfirmasi dengan aplikasi di pintu masuk 

 Tanda untuk jaga jarak 

 
 
 
             

 

 

Pencegahan droplet di kasir            Pencegahan droplet di fasilitas makan di tempat 
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■ Pelayanan – Peningkatan pelayanan untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru sehingga 

pelanggan dapat berbelanja dengan tenang 

 

⚫ Pengenalan layanan Delivery Service dimana pelanggan dapat memesan langsung produk yang 

diinginkan dari rumah ke penanggung jawab toko melalui sosial media untuk dikirimkan 

Kami akan memperkenalkan "RAISA", yang sudah diterima cukup baik di AEON Store lainnya. 

"RAISA" merupakan gabungan huruf dalam bahasa Indonesia yang berarti "Rekomendasi AEON 

Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari". Pihak 

kami akan bertanya langsung kepada pelanggan 

melalui sosial media terkait produk yang dipesan 

dari rumah dan kami akan mengirimkannya 

sesuai permintaan pelanggan. Pelanggan juga 

dapat memilih untuk mengambil produk yang 

dipesan di bagian pengambilan barang di toko 

atau layanan antar ke mobil pelanggan di tempat 

parkir. 

⚫ Layanan mandiri es batu gratis 

⚫ Penyediaan tempat penitipan sementara barang belanja 

⚫ Layanan pengiriman ke rumah 

⚫ Pembungkusan produk (gratis)   

⚫ Penerbitan Kartu Kredit AEON 

⚫ Manfaat menjadi member AEON 

 

 

【Informasi AEON Store Tanjung Barat】 

Nama Toko ：AEON Store Tanjung Barat 

Lokasi ：Jl. Raya Tanjung Barat No.163, RT.12/RW. 4 Tanjung Barat,  

   Jakarta Selatan -12530, Indonesia 

Jam Operasional ：10:00 – 22.00    ※Jam operasional dapat berubah sesuai aturan 

Hari Libur ：Buka sepanjang tahun 

Luas Bangunan ：3,122 m2 

Manager Toko ：Agus Setyawan  

Jumlah Karyawan ：187 orang 
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<Upaya Daur Ulang Sampah yang Dapat Didaur Ulang> 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya Pelestarian Lingkungan dan CSR 

Seluruh karyawan perusahaan berusaha untuk melakukan 
upaya menuju tercapainya 17 tujuan SGD berskala global 
yang harus diupayakan sampai tahun 2030. Tujuan 
pembangunan yang termasuk dalam upaya kali ini adalah 
seperti yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. 

AEON MALL Tanjung Barat akan menambahkan item daur 

ulang (recycling) untuk botol plastik dan lain-lain yang 

dibuang di dalam mall. 

Bertambahnya limbah seiring pertumbuhan ekonomi 

menjadi masalah sosial di Indonesia. Khususnya untuk 

sampah plastik, hampir semuanya dibuang dengan cara 

dibakar atau ditimbun. Sebagian di antaranya memicu 

masalah seperti karena membuangnya ke laut. Tingkat 

daur ulang sampah yang dapat didaur ulang pun hanya 7-

10% dari total limbah. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan daerah seperti ini, 

perusahaan akan menempatkan tempat sampah sortir 

khusus di dalam gedung mall sehubungan dengan 

pembukaan ke-4 di Indonesia, yaitu AEON MALL Tanjung 

Barat.  

AEON Delight Indonesia (PT Sinar Jernih Sarana) akan 

memilah dan menimbang sampah yang dapat didaur ulang 

untuk menerapkan skema daur ulang bekerja sama 

dengan perusahaan mitra. Upaya ini dilakukan bersama 

AEON cabang Tanjung Barat, tenant inti yang dikelola oleh 

AEON Indonesia. 

Jenis dan sampah daur ulang akan dicatat untuk melihat 

tren daur ulangnya sebagai Laporan Keberlanjutan 

(Sustainable Report) setiap bulan. 

Ke depannya pun, kami akan bekerja sama dengan 

pelanggan untuk mewujudkan masyarakat yang 

berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran lingkungan 

demi kelestarian lingkungan global. 

 

 

 

AEON MALL melaksanakan berbagai kegiatan perusahaan sebagai masyarakat 
korporasi berdasarkan filosofi manajemen Pengembang Desain Kehidupan dengan 
slogan “Keberlanjutan Sepenuh Hati (Heartwarming Sustainable)” dalam upaya untuk 
berkontribusi dan memberdayakan daerah dan masyarakat demi mewujudkan 
masyarakat yang berkelanjutan. Kami berusaha untuk menciptakan masyarakat yang 
lebih baik bukan oleh perusahaan kami saja, melainkan bersama masyarakat setempat, 
perusahaan rekanan, pemegang saham, dan para investor juga. 
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<Daftar Tenant yang Berencana Opening> 

 
 

Jumlah tenant yang berencana opening: 84 tenant 
Tenant yang pertama kali buka di area Jakarta Selatan: 8 tenant 

*Nama tenant, kategori usaha, dan isi dokumen ini adalah 
per 11 November 2021 sehingga isinya dapat berubah. 

 
Ground Floor 

 

Nama tenant Kategori 

Pertama 
kali di 

Jakarta 
Selatan 

Rencana 
pembukaan 

1 AEON Department store O Open 
2 Fore Kafe  Open 
3 Nanny’s Pavillon Masakan Indonesia  Open 
4 Vinyard Minuman keras  Open 
5 Boost Juice Jus  Desember 
6 Acaraki Kafe teh O Open 
7 Periplus Toko buku  Open 
8 BMW Studio AML Penjualan mobil/kafe O Open 
9 Living Works Aksesoris  Open 
10 WRS EO (Mix Brand Automotive) Penjualan mobil  Open 
11 SML - Southgate Penjualan properti  Open 

 
1st Floor 

12 H & M 
Pakaian pria/wanita/ 

anak-anak 
 Open 

13 The Body Shop Kosmetik  Open 
14 Optik Seis Kacamata  Open 
15 Owl Kacamata  Open 
16 Advance – Air Purifier Dispenser air  Open 
17 Mama Roz Jus  Open 
18 Beauty Haul Kosmetik  Open 
19 POLO Pakaian pria/wanita  Open 
20 Saturdays Kacamata  Desember 
21 UNIQLO Pakaian pria/wanita  Desember 
22 Sembawang Aparthouse Penjualan properti O Open 

23 
The Goods Dept 

(Fashion & Lifestyle) 
Pakaian pria/wanita  Open 

24 
Hush Puppies, Obermain, 

Playboy & LeSportsac 
Pakaian pria/wanita  Open 

 
2nd Floor 

25 CIMB Niaga Digital Lounge Bank  Open 
26 Aeon Kredit Service Indonesia Kredit  Open 
27 Digimap Ponsel cerdas  Desember 
28 JD.ID Elektronik O Desember 
29 Gyukaku Yakiniku  Open 
30 Kettler Peralatan kesehatan  Open 
31 Advance – Massage Chair Kursi pijat  Open 
32 Urban & Co Sandal/tas  Open 

33 Bird & Bees 
Pakaian bayi/ 

anak-anak 
 Open 

34 Gaudi & Hava Pakaian wanita  Open 
35 iCreate.id Furnitur  Open 
36 Inflatable Park Hiburan  Open 
37 Nevada Pakaian wanita  Open 
38 Cole Pakaian pria  Open 
39 Eprise Pakaian wanita  Desember 
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3rd Floor 
40 Funworld Hiburan  Open 
41 Kidzooona Hiburan O Desember 
42 Guardian Toko obat  Open 
43 Erafone Ponsel cerdas  Open 
44 Samsung Ponsel cerdas  Open 
45 D’Pax Pangkas rambut  Open 
46 I Love Emas Jual beli logam mulia O Open 
47 K-Somsa Permen kapas  Open 

48 Bank BCA Bank  
Pertengahan 

2022 

49 Cinema XXI Bioskop  
Pertengahan 

2022 
50 Toys City Mainan O Open 

51 
Funworld – Mini Train &  

Walking Animal 
Hiburan  Open 

 
3A Floor 

52 Solaria Masakan Indonesia  Open 
53 Steak 21 Steak  Open 
54 Shihlin Gorengan  Open 
55 Doner Kebab Kebab  Desember 
56 Yammie Hotplate Camilan  Desember 
57 Golden Lamian Ramen  Desember 
58 Hokben Masakan Jepang  Desember 
59 Wingstop Ayam goreng  Desember 
60 Kwetiau 28 AHO Masakan China  Open 
61 Warung Betawi Sup  Open 
62 Diva Bakso & Mie X Ayam Betot Bakso  Open 
63 Sate Dombud Masakan daging  Open 
64 Pempek Bunga 18 Mas Masakan ikan  Open 

65 Waroeng Bakudapa Manado 
Hidangan 

pendamping 
 Open 

66 Iga Bakar Lombok Masakan daging  Open 

67 Gudeg Yogya Pawon Nyonya 
Hidangan 

pendamping 
 Open 

68 Miss Thai Boat Noodle Mi  Open 
69 NAD Jus  Open 
70 Sinar Garut Es serut  Open 
71 Yaminqu Mi  Open 
72 Sop Konro Cendana Sup  Open 
73 Go-Steak Masakan daging  Open 
74 Rujak Kolam Medan Masakan Medan  Open 
75 Sei Sapi Beta Masakan daging  Open 
76 Masti Masakan India  Open 
77 Ice Cream Gentong Es krim  Open 
78 Ichiban Crepes Crepe  Open 
79 K-R#ffle Waffle  Open 
80 Potato Corner Kentang goreng  Open 
81 Bultteok Masakan Korea  Open 
82 Hop Hop Teh  Open 
83 Cireng Keraton Camilan  Open 
84 The Goods Burger Burger  Open 
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<Peta Sekitar> 

 

 


