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ASEPHI Emerging Award 2019

P

enghargaan Emerging Award
telah diselenggarakan oleh
ASEPHI pada acara pemilihan
produk kerajinan terbaik Inacraft
Award setiap tahunnya, yang
bersamaan dengan Pameran Inacraft
di Insight Program Inacraft Award.
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Inacra tahun ini
adalah proses
pembelajaran
penting bagi kita
untuk
mempersiapkan diri
karena pada tahun
2020 kita akan
menjadi ikon
Inacra. Sebagai
ikon, Aceh akan
mendapatkan
tambahan 20 stand
di hall utama. Jadi,
secara total Aceh
akan mendapatkan
jatah 34 stand
Dyah Erti Idawati
Ketua Dekranasda Aceh

S

Selamat Datang Aceh 2020
Inacra merupakan agenda tahunan yang
ditunggu-tunggu para perajin di Tanah Air. Dengan
penyelenggaraan pameran secara rutin, semua perajin dapat bergabung setiap saat untuk menembus
pasar terutama pasar ekspor.

etelah sukses dalam
penyelenggaraan Pameran
Inacraft 2019 ini, untuk
Pameran Inacraft 2020, sebagai
ikon sudah ditetapkan yaitu
Provinsi Nanggroe Aceh
Darusalam.
Ketua Dekranasda Aceh,
Dyah Erti Idawati mengatakan,
Pemerintah Aceh telah
mempersiapkan diri sebagai icon
Inacraft 2020.
Untuk mempersiapkan diri
sebagai ikon Inacraft 2020 yang
akan di gelar pada bulan April
mendatang, Dyah Erti pun
mengimbau seluruh pengurus
Dekranasda se-Aceh agar segera
mempersiapkan diri sebaik
mungkin, sehingga Aceh mampu
tampil maksimal pada event
tersebut.
Dyah Erti juga
mengingatkan, agar Dekranasda
Aceh menjadikan Inacraft tahun
2019 sebagai pelajaran karena
pada tahun 2020 Aceh akan
menjadi ikon Inacraft. Sebagai
ikon Inacraft, Aceh akan
mendapat fasilitas istimewa dari
panitia, salah satunya ruang
pameran yang besar, lokasi yang
strategis dan suasana yang
eksklusif.
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Dyah Erti Idawati, Ketua Dekranasda Aceh bersama pengurus BPP ASEPHI dan Mediatama Binakreasi

Produk kerajinan khas Aceh

“Inacraft tahun ini adalah proses
pembelajaran penting bagi kita untuk
mempersiapkan diri karena pada tahun

2020 kita akan menjadi ikon Inacraft.
Sebagai ikon, Aceh akan mendapatkan
tambahan 20 stand di hall utama. Jadi,
secara total Aceh akan mendapatkan jatah
34 stand. Ini tentu akan sangat
menguntungkan karena semakin banyak
kerajinan yang dapat kita pamerkan,”
sambung Dyah Erti.
“Mari kita matangkan konsep untuk

mengikuti Inacraft tahun ini, sekaligus
mempelajari suasana lapangan agar kita bisa
memanfaatkan status Aceh sebagai ikon
Inacraft 2020. Dengan demikian Inacraft
2020 menjadi momentum bagi Aceh untuk
meningkatkan popularitas kerajinan Aceh di
pasar nasional dan internasional,” imbau
Dyah Erti. (Achmad Ichsan)

Highlight
ASEPHI Emerging
Award 2019
Pemenang Emerging Award merupakan
kerajinan berkualitas yang tidak ikut pameran
Inacraft 2019. Dalam acara Gala Dinner
Inacraft Award, di umumkan para
pemenangnya Juara 1, 2 dan 3.
Pemenang pertama PALAMylea,
mengawinkan kreativitas perajin kayu dengan
petani jamur. Dengan memadukan keunikan
kayu eksotik Indonesia dengan limbah industri
diproses menjadi kulit jamur pengganti kulit
hewan. Jam tangan dengan kulit jamur yang
diproduksi dengan bendera Palanusantara Co,
ini merupakan cipta kayra Ilham Pinastiko.

Pemenang kedua, Tas Jinjing dibuat dari
limbah kardus susu, seiring dengan upaya
pemerintah memerangi limbah plastik, Tas unik
Khas Indonesia ini diproduksi d ibawah Brans
Bikinbikin, yang dirancang oleh Kurniati Rachel
Sugihrehardja. Dan, pemenang ketiga, Hand bag
merupakan aksesori fashion yang terbuat dari
potongan dari botol dan gelas plastik, dengan
Brand “Plastic” merupakan buah karya Novia
Sabrina Wijayanti.
ASEPHI memberikan hadiah buat ketiga
pemenag, berupa Piala, Serifikat dan Dana
Pembinaan senila Rp30 juta, meliputi Juara 1
senilai Rp20 juta, dan Juara 2 dan 3
masing-masing mendapatkan Rp5 juta. (Adyan
Soeseno)

INFOGRAFIK INACRAFT 2019
(Hari Keempat)

Pengungjung
42.330 Orang

Kontrak Dagang
USD 5.350.000

Penjualan Ritel
Rp37.560.500.000

Figure
Yanna Diah Kusumawati
Wakil Ketua BPP ASEPHI
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Inacra Sebagai
Penjaga Budaya
Nasional

Y

anna Diah Kusumawati, Wakil
Ketua BPP ASEPHI merupakan
satu-satunya deputi yang bukan
eks birokrat tapi seorang perajin
multitalenta yang juga pebisnis desain
interior. Ia mulai merintis karir di
organisasi ASEPHI sebagai pengurus
Asephi di BPD Jawa Barat.
Kepiawaian sebagai pakar metal
art dan desainer perhiasaan, membuat
alumni ITB itu sering didaulat sebagai
pembicara dalam seminar dan

Spotlight
Tasyakuran Kesuksesan
dan Kebersamaan

B

ertempat di Kakatua Room, JCC,
pada 27 April 2019, dilaksanakan
acara tasyakuran bersama Asosiasi
Eksportir dan Produsen Handicraft
Indonesia (ASEPHI) dan PT. Mediatama
Binakreasi.
Tasyuran ini merupakan ungkapan
rasa syukur kepada Tuhan yang Maha
Kasih Sayang yang telah memberikan
kesuksesan terhadap penyelenggaraan

instruktur pelatihan membuat aneka
kerajinan. Pada Pameran Inacraft
kali ini pun, Yanna memberikan
pengajaran pembuatan gelang dari
Tembaga.
Menurut Yanna, Pameran
Inacraft dapat memacu
perkembangan kerajinan nasional.
“Kerajinan itu erat dengan Budaya
Nasional, jadi boleh dibilang Inacraft ikut
menjaga Budaya Nasional,” ucapnya.
Yanna menilai, para pengurus di
Asephi itu benar-benar pekerja keras yang
bekerja dengan hati dan sesuai
pasionnya. “Kendati usia meraka rata-rata
tidak muda lagi, berkat kegigihannya
membuat Inacraft dari tahun ke tahun
terus berkembang dan maju. (Adyan
Soeseno)

Inacraft
selama 21
tahun,
kesuksesan
perjalanan
perusahaan
PT. Mediatama
Binakreasi
selama 30
tahun dan
kesuksesan
kepengurusan
Asephi selama 40 tahun.
Menurut Ustadz Martoyo, perajin dari
Solo, meski ada goncangan dari mana-mana
namun kebersamaan kedua pihak terus
terjalin erat. “Tasyakuran ini untuk
mengangkat keberhasilan dan kesuksesan
perajin di Indonesia. Semoga Asephi dan
Mediatama terus menjaga kasih sayang dan
kebersamaannya,” ucap Martoyo.
Hadir pula pada acara ini dari BPD
ASEPHI DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan,
Jawa Timur, Lampung, Pekalongan, Jawa
Tengah, Solo, dan sejumlah pengurus dari
berbagai daerah lainnya. (Ahmad Jauhari)

Ghada Hijjawi Qaddumi
President World Cra Council
(WCC) Asia Pacific

Kagumi Produk
Indonesia

P

roduk kerajinan Indonesia merupakan
karya kreatif anak bangsa yang sangat
mengagumkan. Salah satu yang
mengagumi kerajinan Indonesia adalah Ghada
Hijjawi Qaddumi, President World Craft
Council (WCC) Asia Pacific. Bukti
kekagumannya terhadap kerajinan Indonesia
adalah dia hadir beberapa hari di Inacraft
2019. Dia hadir sejak pembukaan hingga
penutupan Seminar & Craft Forum, 25 April
2019, di Merak Room, Jakarta Convention
Center (JCC).
Selain memberikan banyak masukan bagi
perkembangan kerajinan Indonesia di seminar
dan craft forum, Ghada Qaddumi juga hadir di
Gala Dinner Inacraft Award 2019 dan
Emerging Award 2019 di Merak Room, JCC.
Menurut Ghada Qaddumi, salah satu yang
sangat mengagumkan adalah batik
Yogyakarta. Dia sudah tiga kali ke Yogyakarta
dan setiap kedatangannya selalu mengesankan
karena masyarakatnya sangat baik. Terutama
dia sangat mengagumi batik Yogyakarta.
Ghada Qaddumi mendorong para perajin
untuk berinteraksi sesama perajin di dalam
negeri dan luar negeri untuk membuka peluang
dan kesempatan pasar yang lebih besar.
Dengan adanya interaksi akan terjadi alih
pengetahuan, alih teknologi, serta kerjasama
usaha, untuk memenangkan persaingan
menembus pasar global. Dia juga menegaskan
agar para perajin lebih mengukuhkan identitas
dan jati diri serta mengembangkan talenta seni
dan kreativitas sehingga dapat menghasilkan
produk kerajinan yang memiliki ciri khas
Indonesia. (Ahmad Jauhari)

Exhibitor

Stage
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Pengunjung Mancanegara
Lirik Tas Kulit Mazana

B

erbagai
produk-produk
handycraft hasil
kerajinan dan karya anak
bangsa dipajang di acara ini.
Salah satunya adalah tas
berbahan kulit sapi dengan
merek Mazana.
Anton Hariyadi,
pemasaran produk tas
Mazana mengatakan,
pihaknya bersyukur dapat
ikut serta dalam acara
pameran Inacraft 2019. Sebab, pameran handycraft ini sangat
membantu dalam mempromosikan dan memasarkan produk hasil
kerajinannya hingga mancanegara.
"Kami ikut serta dalam Inacraft 2019 tujuannya ingin
memperkenalkan dan memasarkan produk berupa kain lurik yang
dipadukan dengan 100 persen kulit sapi lokal (Vintage Leather
Simplicity Confidence) yang dikemas dalam bentuk tas fashion
wanita yang modern, tanpa meninggalkan budaya etnik Indonesia
kepada masyarakat lokal maupun luar negeri. Tentunya agar
mempunyai nilai tambah sehingga diharapkan produk Indonesia
mampu bersaing di mancanegara," ujar Anton. (Achmad Ichsan)

JFD Meriahkan Inacra Fashion Show

M

engawali Gala Dinner
Inacraft Award 2019,
setelah tujuh penari Betawi
menyapa hadirin, sejumlah
desainer Jakarta memeriahkan
suasana dengan karya terbaiknya.
Para perancang busana yang
tergabung dalam Jakarta Fashion
Designers (JFD) tampil bergantian,
diawali oleh Genrad dengan karya
busana batik.
Sejumlah peragawati dan
peragawan bergantian berjalan di

panggung kemudian turun
menyusuri lorong di antara tempat
duduk tamu undangan. Mereka
mengenakan busana karya terbaru
Abeenara, Batique, Tjongklak, Mac
by CBG, Semilir, Sarah Dewanto
dan Bagus by Teguh Lestari. Tak
ketinggalan ikut menampilkan karya
terbaiknya adalah Rinjanie, Ethnicia
Indonesia, Prabu by Yankie, Rumah
Cinta Batik, Chintami Atmanegara,
Madja by Mayaratih dan Priya by
Dana. (Ahmad Jauhari)
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