
















































































6 Emerging 
Award

EMERGING AWARD

Penghargaan Emerging ASEPHI lebih diarahkan kepada : (1) Artisan (Pembuat Produk) yang berasal dari pendatang 
baru dengan (2) Desain yang dinamis (3) Pengembangan produk yang dikerjakan atas dasar ketertarikan / minat dari 
kalangan muda / pendatang baru untuk bereksplorasi (4) Mencipta produk baru termasuk (5) Pemanfaatan bahan 
baku yang lebih variatif bahkan material dan (6) teknik proses temuan baru dan atau (7) memadukan teknik dan tradisi 
lama namun berhasil menciptakan produk / jenis / variasi dan ragam baru dan atau (8) keberhasilan membuat sebuah 
produk “baru” tersebut lebih bernilai ekonomis (9) bersifat kekinian / tren atau (10) menjanjikan pengembangan dan 
produksinya dimasa depan





THE CURATOR

• GUSMARDI BUSTAMI

• RAHARDI RAMELAN

• MUCHAMAD ALI JUFRY

• DEWI ASSA’AD

• LIENA MAHALLI

• UMI NOOR WIJIATI

• SYAMSUL HUDA

ASEPHI Emerging Award



THE ARTISAN

1ST WINNER
of ASEPHI Emerging Award 2018

THE PROJECT

Company / Brand : Mohoi
Alamat : bandung
Phone : 08123481850
Email : e.inquiry@mohoi.design
Website	 :	http://www.mohoi.design
Social Media : mohoi.homestyle
Nama : ROSYID AKHMADI
Lahir    : 11 Agustus 1979
Alamat	Workshop	&	Lab		:	Leuwisari,	Singaparna,	Jawa	Barat

Riwayat	pendidikan	:
Menyelesaikan pendidikan di ITB Bandung. Dan mulai melakukan in-
tensive research sustainable dan eco-environment material sejak 2008 
bersama	beberapa	peneliti	Indonesia	dan	jepang.
Sejak 2011 mulai tertarik menemukan beragam material alam bambu 
varietas asli indonesia dan mengolah lebih dalam dan  struktural den-
gan perhitungan detail untuk menciptakan desain desain kontemporer 
modern	dan	futuristik.	

Ini merupakan salah satu jalan keluar yg dipikirkan designer untuk 
menjajarkan	indonesia	menjadi	salah	satu	negara	dengan	tingkat	kual-
itas design level internasional

Sebagai	pertanggungjawaban	desainer	dalam	menjaga	sustainable	en-
vironment bukan hanya masalah cara kerja dan material namun juga 
menyentuh dan menggerakan komunitas khususnya pesantren yang 
kadang	hnya	dilihat	secara	skeptis.

Tak	 hanya	 menyentuh	 sisi	 kemanusiaan,	 peng	 adaptasian	 teknologi	
dan pengetahuan juga menjadi terapan dalam MOHOI berkarya untuk 
indonesia dan sumbangan untuk dunia.

Itu	 inti	keberhasilan	dan	kearifan	desain	modern	dalam	sisi	humanis	
ke	nusantaraan,	ke	indonesiaan,	yang	beragam-arif-smart	design	men-
yatu dalam teknologi terkini.

(Bamboo lamp touchscreen dan speaker bamboo 
tanpa listrik)



THE ARTISAN

2ND WINNER

of ASEPHI Emerging Award 2018

THE PROJECT

Company / Brand : CRAFT DENIM
Alamat	 :	Jalan	Urip	Sumoharjo	Buaran	gang	1	A	no.39	Peka-

longan	Jawa	Tengah.
Phone : +6281329467573
Email : asyfafuadi@gmail.com
Social Media : facebook
	 	@craftdenim.id	&	Instagram	
	 	@craftdenim.id

CRAFT	DENIM	adalah	pembaruan	dari	LUMINTU	HANDWOVEN	DENIM	
yang sudah berjalan sejak tahun 2012 dengan harapan baru yaitu bisa 
lebih banyak menghasilkan karya karya yang lebih berkarakter dengan 
sumber bahan baku 100% dari Indonesia baik dari benang tradisional 
hasil	pemintalan	manual	para	pengrajin	di	Jawa	dan	bahan	baku	pe-
warna	indigofera	tinctoria		yang	juga	dari	Jawa	yang	merupakan	sisa-si-
sa	peninggalan	dari	era	system	tanam	paksa	di	masa	penjajahan	VOC.
Akrab	dengan	ATBM	dan	pembuatan	kerajinan	tradisional	sejak	lahir,	
dirasa	sangat	memprihatinkan	jika	budaya	menenun	akan	berakhir.

RADEN ASYFA 
FUADI
(CRAFT DENIM)



Bamboo lamp touchscreen dan speaker bamboo tanpa listrik
Company / Brand: Mohoi
Alamat: bandung
Phone: 08123481850
Email: e.inquiry@mohoi.design
Website: http://www.mohoi.design
Social Media: mohoi.homestyle
Nama : ROSYID AKHMADI
Lahir    : 11 Agustus 1979
Alamat Workshop & Lab : Leuwisari, Singaparna, Jawa Barat
Riwayat pendidikan :
Menyelesaikan pendidikan di ITB Bandung. Dan mulai melakukan intensive research sustainable dan eco-environ-
ment material sejak 2008 bersama beberapa peneliti Indonesia dan jepang.
Sejak 2011 mulai tertarik menemukan beragam material alam bambu varietas asli indonesia dan mengolah lebih 
dalam dan  struktural dengan perhitungan detail untuk menciptakan desain desain kontemporer modern dan fu-
turistik.
Ini merupakan salah satu jalan keluar yg dipikirkan designer untuk menjajarkan indonesia menjadi salah satu negara 
dengan tingkat kualitas design level internasional
Sebagai pertanggungjawaban desainer dalam menjaga sustainable environment bukan hanya masalah cara kerja 
dan material namun juga menyentuh dan menggerakan komunitas khususnya pesantren yang kadang hnya dilihat 
secara skeptis.
Tak hanya menyentuh sisi kemanusiaan, peng adaptasian teknologi dan pengetahuan juga menjadi terapan dalam 
MOHOI berkarya untuk indonesia dan sumbangan untuk dunia.
Itu inti keberhasilan dan kearifan desain modern dalam sisi humanis ke nusantaraan, ke indonesiaan, yang berag-
am-arif-smart design menyatu dalam teknologi terkini.
– MOHOI –

3RD WINNER
of ASEPHI Emerging Award 2018

THE ARTISAN

THE PROJECT

DEASY ESTERINA
Company / Brand : Kreskros
Alamat	 :	Jl.	Jend.	Sudirman	43	Ambarawa
Phone : 082234300700
Email : hello@kreskros.com
Website	 :	http://www.kreskros.com
Social Media : @kreskros.id
Project	/	Product	Name	 :	Plasticycled	Bags

Kreskros adalah sebuah studio desain dengan fokus terhadap 
lingkungan dan keberlangsungan. Kami melakukan eksplorasi 
penanganan	limbah	plastik	sebagai	bahan	baku,	sembari	menciptakan	
produk-produk	yang	fashionable,	stylish	dan	modern	untuk	konsumsi	
pasar urban.

Studio	 kecil	 kami	 terletak	 di	 Ambarawa,	 di	 mana	 kami	 membuat	
produk-produk Kreskros. Pengrajin kami terdiri dari komunitas Ibu 
rumah	tangga	dari	sekitar	Ambarawa,	yang	kami	tuntun	untuk	memiliki	
keahlian merajut. Hasil rajutan mereka inilah yang akan diolah menjadi 
produk Kreskros.

Bahan	baku	rajutan	adalah	limbah	plastik	yang	kami	bersihkan	terlebih	
dahulu sebelum dipotong-potong panjang membentuk utasan. 
Digabung	dengan	benang	serat	organik,	para	pengrajin	kami	merajut	
lembaran-lembaran crochet satu per satu secara manual. Lembaran-
lembaran	crochet	ini	kemudian	kami	jahit,	berpadu	dengan	bahan	lain	
seperti	kulit,	kain,	dll.

Selain	untuk	berusaha	membudayakan	alternatif	penanganan	limbah,	
Kreskros juga membangun diri untuk menjadi perusahaan berbasis 
pengembangan komunitas.

Produk utama Kreskros saat ini adalah tas dan aksesoris berbahan baku 
rajut	plastik.	Dari	sudut	pandang	desain,	produk	Kreskros	ditargetkan	
untuk	 kaum	muda	 perkotaan	 yang	 peduli	 akan	 lingkungan,	 mereka	
yang	aktif	dan	professional.	Desain	kami	banyak	memakai	warna	hitam	
dan	putih,	untuk	memberi	tampilan	yang	modern	dan	minimalis.

Secara	teknis	saat	ini	Kreskros	mengembangkan	alternatif	penanganan	
limbah	plastik	dengan	cara	rajut	dan	heat	press.	Namun	di	masa	depan	
Kreskros berharap untuk dapat melakukan pengembangan dengan 
teknik	 lain	 seperti	 cetak	 3	 dimensi,	 dan	 melakukan	 pengembangan	
produk	ke	variasi	desain	lain	seperti	produk	interior.

(Kreskros)






