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Mendorong Pengembangan

Industri Perhiasan

I

ndonesia memiliki sumberdaya bahan baku perhiasan yang melimpah.
Menurut Dirjen IKM Kementerian Perisdustrian Gati Wibawaningsih,
Indonesia memiliki tambang batuan dan emas yang tersebar dari
Sabang sampai Merauke.
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Gati Wibawaningsih
Dirjen IKM Kementerian
Perindustrian

Tingkatkan Kemampuan

Perajin Perhiasan

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar
mengembangkan industri kerajinan perhiasan untuk
memenuhi pasar lokal maupun internasional.

M

enurut Dr. Ghada
Hijjawi Qaddumi,
President of World
Craft Council Asia Pacific
Region, pada saat ini Indonesia
hanya memiliki dua Craft City
(kota kerajinan) yaitu
Yogyakarta dan Bali. Padahal
berdasarkan potensinya,
Indonesia bisa memiliki lebih
banyak lagi Craft City.
Hal tersebut disampaikan
Ghada Qaddumi, dalam
sambutan pembukaan Seminar
& Craft Forum pada 25 April
2019 di Merak Room JCC.
Acara yang mengangkat tema
“Bold, Bright & Beautiful
Indonesian Jewelry &
Accessories” ini menampilkan
pembicara, antara lain: Dra.
Gita Wibawaningsih (Dirjen
IKM Kemenperin), Dra. Yanna
Diah Kusumawati (Desaigner &
Owner Yanna Metal, Smithing
Studio), Prof. Prof. Dr. Andi
Ima Kesuma (Lecturer
Universitas Negeri Makasar)
dan lain-lain.
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Gati Wibawaningsih menegaskan bahwa
para perajin perhiasan harus ditingkatkan
kemampuannya, terutama dalam bidang
disain. Seminar ini sangat penting sebagai
masukan bagi pemerintah untuk
menentukan kebijakan yang memang
dibutuhkan para pengusaha kerajinan.
Semenetara itu, Yanna Diah
Kusumawati menyebutkan bahwa produk
perhiasan Indonesia memiliki kesempatan

Prof. Dr. Andi Ima Kesuma

besar untuk memasuki pasar internasional.
Oleh karena itu, produk perhiasan Indonesia
harus memiliki brand yang berlandaskan
budaya dan mengandung filosofi bangsa
Indonesia.
Prof. Dr. Andi Ima Kesuma juga
menegaskan pentingnya identitas dan harga
diri bangsa dalam mengembangkan produk
perhiasan. Sebagaimana yang dilakukan dalam

pengembangan industri kerajinan perhiasan
emas di Sulawesi Selatan didasarkan pada
budaya setempat, yaitu budaya Bugis. Itulah
sebabnya, meskipun budaya dari luar terus
menggempur Sulawesi Selatan namun
budaya asli setempat dapat terus
dipertahankan. Hal itu diperlihatkan dalam
pengembangan kerajinan perhiasan emas di
Sulawesi Selatan. (Ahmad Jauhari)
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Surabaya, dikembangkan program pasar
online, diberikan bantuan peralatan
permesinan, bantuan pendampingan
teknik, dilakukan pelatihan desain dan
lai-lain. (Ahmad Jauhari)

INFOGRAFIK INACRAFT 2019
(Hari Kedua)

Pengungjung
30.500 Orang

Sumberdaya alam yang melimpah tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
dalam industri kerajinan perhiasan yang
perlu didorong pengembangannya.
Gati manyampaikan,“Industri
perhiasan memiliki peran penting dan
strategis karena banyak menyerap tenaga
kerja, dan menyumbang banyak devisa
untuk negara.” Dalam pengembangan
industri perhiasan telah terpadu dengan
industri kreatif dan sudah digunakan
teknologi canggih untuk cutting dan
finishing.
Gita Wibawaningsih menegaskan,
dalam pengembangan industri perhiasan
telah dilakukan sertifikasi untuk
perhiasan emas, dilakukan pameran
perhiasan setiap tahun di Jakarta dan

Kontrak Dagang
USD 2.550.000

Penjualan Ritel
Rp25.750.000.000
Gita Wibawaningsih

Figure
Indomora Harahap
Pemimpin Divisi RKB BNI
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BNI Libatkan
Desainer Cilik

W

Stage
Maroko Tampilkan
Seni Memukau

S

ejumlah peragawati
memperagakan aneka
perhiasan mutiara
mengiringi pelaksanaan acara
Seminar & Craft Forum “Bold,
Bright & Beautiful Indonesian
Jewelry & Accessoris”, pada
25 April 2019 di Merak Room,
JCC. Para peragawati dari
Yayasan Mutiara Laut
Indonesia (YMLI) yang tampil
dalam Pearl Show berjalan
gemulai di atas panggung.
Mereka mengenakan
kalung mutiara dari jenis
Pinctada Maxima berwarna
alam gold dan silver, jenis
Akoya yang lebih kecil
berwarna cream dan merah
maupun jenis Tahitian Pearls
berwarna charcoal black,
greyish dan greenish.
Menurut Nunik
Anumingsih dari YMLI, usaha
kerajinan perhiasan mutiara
merupakan jenis usaha yang
ramah lingkungan. (Ahmad
Jauhari)

nacraft 2019 didukung oleh
BNI sebagai sponsor utama.
Pada pameran kerajinan
terbesar ini, BNI telah ikut andil
memberikan dukungan sebanyak 14
kali.
Menurut Indomora Harahap,
Pemimpin Divisi RKB BNI, setiap
tahun ada yang baru yang ditampilkan
BNI di pameran Inacraft. Pada tahun
ini, BNI memberikan kepastian
transaksi dapat berjalan lancar.
Penyelenggaraan Inacraft 2019 menggunakan
fasilitas fitur Tapcash dari BNI sebagai akses masuk
pameran dan memberikan harga masuk spesial Rp
1.946 untuk 1.000 pengunjung pertama setiap
harinya. Selain itu, BNI juga melibatkan delapan
Kantor Cabang di luar negeri untuk melakukan vedio
shoping.
BNI memiliki komitmen membina perajin
melalui RKB dan Kampoeng BNI. Pada saat ini BNI
memiliki 44 RKB yang membina 164 ribu perajin dan
UKM, dan 21 Kampoen BNI yang membina 977
perajin dan UKM.
Indomora menjelaskan bahwa BNI pada Inacraft
2019 melibatkan desainer muda untuk menampilkan
produk kreasinya. Desainer muda dari RKB Bekasi
tersebut adalah Akeyla Naraya (8 tahun) yang mulai
dikenal dalam sejumlah fashion show. Akeyla antara
lain sukses menampilkan karya batik Bekasi yang
dipadukan dengan tenun Baduy. (Ahmad Jauhari)

Umi Noor Wijiati
Direktur PT. Mediatama
Binakreasi

Target 200.000
Pengunjung

P

ameran Inacraft 2019, merupakan
pameran produk kerajinan bertaraf
internasional terbesar di Asia
Tenggara. Pameran yang ke-21 ini digelar
di Jakarta Convention Center (JCC) pada
tanggal 24-28 April 2019.
Umi Noor Wijiati, Direktur
Mediatama Binakreasi, selaku pelaksana
penyelenggaraan Inacraft 2019
mengatakan, pameran kali ini diikuti oleh
1.700 peserta dari seluruh pelosok tanah
air dan luar negeri yang menempati 1.400
stand pameran.
Pameran ini juga diikuti oleh sejumlah
Dinas Pemerintah Daerah, BUMN, dan
peserta individu. Adapun peserta dari luar
negeri adalah Maroko, Jepang, Polandia,
Pakistan dan Hongkong.
Selain itu, lanjut Umi, pada pameran kali
ini terdapat keistimewaan, yaitu hadirnya
Paviliun Luar Negeri dari Kerajaan
Maroko sebagai Country of Honour.
Pavilun Maroko yang menempati area
seluas 216 m2 ini menampilkan produk
kerajinan unggulan serta kesenian dan
kebudayaan.
Menurut Umi Noor Wijiati, target
pengunjung Inacraft 2019 sebanyak
200.000 orang, target transaksi retail
senilai Rp 149 milyar, serta kontrak
dagang sebesar US$ 13 juta selama 5 hari
penyelenggaraan. Selain itu, pameran ini
juga dihadiri oleh 1.300 buyer dari 85
negara. (Ahmad Jauhari)

Exhibitor

Produk Ludes Terjual
Mulyadi, pria paruh baya
pemilik usaha dari Bastanta,
merupakan perajin UKM metal
art. Berkat kerja kerasnya,
usahanya semakin berkembang.

M

ulyadi kini telah memiliki
workshop di Jalan Raya
Abianbase, Badung, Bali Dan
showroom di daerah BSD Tangerang.
Usaha kerajinan yang ia dirikan sejak
lima tahun lalu, merupakan kerajian
metal khusus untuk hiasan dinding. “saya
sudah memiliki konsumen di pasar lokal
dan mancanegara,” ucap Mulyadi.
Aneka produk metal art yang yang
diproduksi Mulyadi, berupa kolase,
seperti gerombolan ikan, kupu-kupu,
rimbunan daun, rangkaian bunga dan
aneka bentuk logam artistik dan lainnya.
Kini, kerajinan produk yang dimilikinya
sedang dijajakan di Pameran INACRAFT
2019 dengan harga jual berkisar Rp1
sampai dengan Rp3,5 juta rupiah. Ia pun
berharap, dagangannya laris manis,
seperti tahun-tahun yang lalu. “Sudah
lima kali saya ikut INACRAFT, dan
semua barang saya ludes terjual,”
paparnya.
Walaupun usaha yang ia miliki ini
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masih belum terlalu besar, tapi sudah
cukup eksis dan mampu bertahan
menghadapi terpaan krisis ekonomi.
Saat ini, omsetnya telah mencapai
jutaan rupiah per bulan. “Aku pencinta
seni, yang memiliki belasan karyawan,”
paparnya.
Mulyadi mengatakan, kunci
suksesnya dalam menjalankan usaha,
selain tekun dalam bekerja, produk
kerajinan yang dibuat tidak monoton
tapi selalu bervariasi dan berubah-ubah
bentuknya. (Adyan) (Adyan Soeseno)
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