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When it comes to
innovation, business has
much to learn from design.
The philosohy in design
shops is, ‘try it, prototype it,
and improve it’.

Roger Martin



Pengembangan industri diarahkan kepada industri yang menghasilkan nilai 
tambah tinggi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Industri 
furnitur adalah salah satu industri yang memenuhi kriteria ini. Bahkan dengan 
adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian dunia ini, 
Industri Furnitur terbukti sanggup bertahan dan malah mengalami kenaikan 
permintaan ekspor. Nilai ekspor furnitur Indonesia dalam beberapa tahun 
terakhir menunjukkan tren makin baik. Pada tahun 2018 nilai ekspor furnitur 
mencapai nilai US$ 1,69 miliar. Pada 2019 meningkat menjadi US$ 1,77 miliar 
dan pada tahun 2020 meningkat menjadi US$ 1,91 miliar.

Dari data yang disajikan oleh UN Comtrade pada tahun 2020, saat ini pengek-
spor furnitur utama dunia adalah negara Cina, diikuti oleh Jerman, Polandia, 
Vietnam, Italia, Mexico, dan USA. Indonesia berada di peringkat 20 dunia, naik 
1 peringkat dibandingkan tahun 2019. Pasar furnitur dunia diprediksi masih 
akan terus meningkat, yaitu sekitar 3% - 5% sampai tahun 2022. Pasar Timur 
Tengah dan Afrika merupakan kawasan yang industri furniturnya tumbuh 
pesat. Tentu saja hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku industri furnitur di 
Indonesia untuk lebih keras berusaha meningkatkan ekspor. Selain itu, ‘trade 
war’ antara China dan USA juga merupakan peluang bagi Indonesia untuk 
mengambil pasar furnitur di USA yang ditinggalkan China. Berdasarkan data 
tahun 2018, pangsa pasar furnitur China di USA sebesar US$ 26,3 miliar 
(48,08%). Selain ekspor, pasar dalam negeri juga masih potensial untuk 
dikembangkan.

Industri furnitur erat sekali kaitannya dengan gaya hidup dan merupakan 
produk yang bersifat fashionable, artinya terus berkembang secara dinamis 
mengikuti perkembangan selera dan gaya hidup masyarakat. Industri furnitur 
dituntut untuk terus mengembangkan kreativitas, melakukan inovasi, 
meng-update serta mengeksplorasi daya kreasi desainnya agar sesuai 
dengan tren yang sedang berkembang di pasar.

Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk mendukung pengembangan 
industri furnitur salah satunya melalui program  pengembangan Konsep 
Desain Industri Furnitur dalam memasuki pasar internasional. Program ini 
dilakukan secara terkooordinasi dan bersinergi antara Kementerian Perindus-
trian c/q Ditjen Industri Agro, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indone-
sia (HIMKI), serta desainer – desainer furnitur muda di Indonesia. 

Tujuan Konsep Desain Furnitur dalam rangka Mendukung Industrial Intele-
gence adalah upaya kolaborasi antara desainer dan pelaku usaha untuk men-
ciptakan kesadaran inovasi dan desain. Khususnya karya kreatif furnitur 
dengan desain baru dan terinspirasi budaya lokal yang mampu menyesuaikan 
selera pasar sebagai upaya peningkatan daya saing industri furniture nasion-
al, dan meningkatkan ekspor produk furnitur. Kegiatan ini terdiri atas tiga 
komponen utama yaitu : (1) Meningkatkan pemahaman terhadap tren desain 
furnitur yang sedang up to date; (2) Menciptakan inovasi desain furnitur 
marketable yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri; (3) Mendorong 
terciptanya kolaborasi dan sinergi kerjasama antara desainer furnitur dan 
pelaku industri.

Katalog Desain Furnitur ini kami susun sebagai upaya untuk memberikan 
gambaran tentang desain-desain furnitur potensial dan trend yang sedang 
berkembang serta sebagai referensi bagi para pelaku industri furnitur di 
Indonesia. Selamat berkreasi!

Direktur
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

Emil
Satria
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ERIE
SASMITO

PT. Permata Furni

BAYU
EDWARD
Product Designer
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Koleksi baru Permata Furni untuk menembus 
pasar Amerika. Membentuk ciri khas baru dari 

produk Permata Furni sebagai Langkah awal 
dalam membangun brand produk mandiri.

General Idea
Ekspresi selebrasi kejayaan suatu bangsa 
(Nusantara x Amerika) melalui presentasi 

potensi eksotisme material dan teknik.
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METAL STRIPE 
CONNECTOR 
SERRIES
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Upaya eksplorasi kemungkinan pertemuan antara 
material kayu jati bekas dan rotan dengan 
menghadirkan entitas material kontras (metal) 
sebagai penghubung dan penentu proporsi ketiga 
material tersebut, sehingga menciptakan harmoni 
dan persepsi baru.
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Ekspresi sisi eksotis meja farm house yang 
merupakan salah satu ikon kebersamaan dan 
perayaan
masyarakat Amerika yang disimplifikasi dan diper-
temukan dengan teknik lilit material rotan.
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BASTIAN
TANDEAN

PT. Java Jati Vision Raya

CYNTHIA
MARGARETH
BUDIONO
Product Designer
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BATO 
SIDE 
TABLE
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Bato side table adalah hasil eksplorasi dari lekukan 
material wood strip. Bentuk yang organic namun 
menampilkan kesan solid dapat memberikan state-
ment pada sebuah ruangan. Permainan ketinggian 
pada set side table ditujukan untuk menghasilkan 
volume visual yang unik. Meja ini memberikan 
nuansa tropis pada ruang, dengan design yang 
timeless. Secara fungsi, Penempatannya tidak 
hanya di samping sofa, tetapi bisa menjadi meja 
aksen di sudut ruang.
Material yang digunakan adalah recycle wood strip 
pada bagian samping, dan cocomozaic pada bagian 
top.
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DAUR
COFFEE 
TABLE
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Daur Co�ee Table menampilkan kontras antara dua 
material daur ulang utama yang dipakai, yaitu coco-
mosaic dan recycle wood strip. Bentuk co�ee table 
adalah interpretasi style retro yang organik dan 
sangat easy to blend ke berbagai style interior. 
Detail lengkung pada bagian kaki ditujukan untuk 
meng highlight perbedaan material yang dipakai.
Co�ee table dirancang satu set dengan dua keting-
gian yang berbeda, untuk menciptakan permainan 
elevasi sehingga nuansa ruang menjadi lebih “rich”.
Ada dua versi finishing, yang pertama dengan 
warna wood strip natural dan cocomozaic black, 
yang kedua wood strip black dan cocomozaic 
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ADI DHARMA
SANTOSO

PT. Ribka Furniture

Solo Series

EUGENIO
HENDRO
Product Designer
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SOLO Series, di design dengan menggabungkan 
antara kecanggihan teknologi dengan local 

craftsmanship dengan karakter yang halus dan 
elegan,  desain ini juga terinspirasi dari beberapa 

elemen arsitektur bangunan dengan karakter 
kota Solo.

Ketiganya adalah representasi Solo baru, solo 
yang siap menembus panggung global. Itulah 

sebabnya kayu jati kami fokuskan untuk koleksi 
ini, karena jati melambangkan karakter tradisi 

indonesia, yang kuat dan anggun.
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SIDE
TABLE
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SOLO Side table kami desain dengan garis yang 
sangat minimal, sehingga menghasilkan desain 
furniture kayu jati yang kontemporer yang memiliki 
karakter tersendiri. Detil garis berwarna emas 
menjadi aksen halus, garis ini terinspirasi dari garis 
emas yang ada di pilar pura mangkunegaran.  
Sesuatu yang terinspirasi dari karakter lokal dan 
dipresentasikan dengan hal yang sangat baru.



SOLO
COFFEE
TABLE
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SOLO co�ee table merupakan permainan bidang 
datar dengan konstruksi sederhana yang terdesain 
dengan menamilkan karakter baru. Keempat sisinya 
menampilkan bentuk meja yang berbeda beda. 
Begitu juga tekstur kayu yang dipilih untuk desain 
ini. 

Rustic, garis dengan cnc, juga motif asli kayu jati. 
Meja ini mempunyai anak meja yang bisa difung-
sikan menjadi meja kecil untuk anak, atau meja 
laptop jika ingin digunakan di sofa. 
Tema dari co�eetable ini adalah solo yang progresif. 
Bergerak, tidak kaku, dan terdiri dari berbagai 
lapisan masyarakat.
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BENCH
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SOLO Bench, terinspirasi dari kerai bambu, yang 
biasanya dipakai untuk menghalau cahaya. 
Permainan garis yang lurus dan monoton ini 
menurut kami sangat sesuai dengan konsep 
modern yang ingin kami suguhkan bersama Ribka.
Furniture ini dedesain untuk bisa masuk ke jenis 
interior apapun, namun tetap berkarakter apabila 
berdiri sendiri. Simple, elegant, dan kuat.
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H. SUPRIYADI
PT. Kharisma Rotan Mandiri

FELIX
SIDHARTA
Product Designer
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PRIVAT 
SINGLE SEATER
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Terinspirasi dari jamban tradisional di Indonesia, 
kami melihat bagaimana relasi antar pengguna dan 
objek mampu memberikan kami inspirasi. Privat 
namun tetap tetap lega. Eksklusif namun tetap 
dapat diakses dengan mudah.

Ruangan di dalam ruangan adalah sebuah konsep 
dimana sebuah objek mampu memberikan kelelua-
saan dan flexibilitas pada penggunanya tanpa harus 
bergantung pada interior yang ada.

PRIVAT single seater adalah sebuah kursi dengan 
design yg memberikan respon pada kebutuhan 
pengguna. 

Penyekat yang menerus dan membelok pada 
bagian tempat duduk, berguna sebagai tempat yg 
stabil untuk meletakkan berbagai macam barang 
keperluan pengguna.

Penyekat yang terbuat dari rangka besi dibalut 
dengan anyaman rotan alami, memberikan kesan 
natural dan airy. 

Pada ujung penyekat, kami tambahkan lilitan kulit 
sapi dengan tujuan memberikan sentuhan yang 
lebih nyaman ketika user memindahkan kursi/ 
menyentuh ujung penyekat.

Kaki dari kerangka utama terbuat dari kayu jati 
lokal yang mudah didapat disekitar pabrik. Sistem 
pemasangan kerangka kayu dan penyekat yang 
unik, memberikan kesan ringan pada penyekat 
yang seakan akan duduk manis diatas kerangka 
kayu.

PRIVATE single seater bisa dipakai baik untuk area 
residential sebagai kursi baca, maupun area 
commercial seperti, airport, kantor, atau ruang 
tunggu dimana pengguna dapat melepaskan diri 
sejenak dari kesibukan sehari hari.
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ELEMEN
CHAIR
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Ketika berbicara mengenai desain modular, kami 
mencoba untuk menginterpretasikan nya
sebagai sebuah sistem yang dimana setiap elemen 
terkait selain mudah untuk diganti, tetapi juga 
memiliki bentuk dan cetakan yang sama.

Kursi ini terinspirasi dari perjalanan kami di sebuah 
kampung di pusat kota Surabaya, dimana kami 
melihat sebuah rangka kursi yang sudah usang dan 
tidak bisa dipakai lagi, tetapi mampu dihidupkan 
kembali oleh warga sekitar dengan menambahkan 
beberapa elemen pendukung seadanya.

Desain kursi ini diharapkan cukup simpel dan cukup 
fleksible untuk digunakan dalam berbagai macam 
skenario.

Dudukan dan sandaran kursi ini memiliki berbagai 
macam pilihan dalam berbagai bahan alami lokal di 
Indonesia seperti; kayu jati, rotan, dan kulit.

Fitur desain yang ingin kami tonjolkan adalah 
teknik memasang sandaran kursi dimana hanya 
bertumpu pada 3 besi pipa. Kami sengaja memberi-
kan sedikit celah antar 2 material dengan tujuan 
untuk lebih menyorot perbedaan texture dan mate-
rial yang dipilih.

ELEMEN chair bisa dipakai baik untuk area residen-
tial dan commercial sebagai dining/ side chair 
dengan memberikan keleluasaan dalam memilih 
material dan kombinasi nya
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MULTITASK 
TABLE
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Di suatu perjalanan cassia studio di salah satu 
kampung di surabaya, kami menemukan sebuah 
penampan kecil yang dipaku pada pohon dengan 
tujuan untuk meletakkan barang sehari hari.

Yang menarik adalah ketika barang yang dipakai 
tidak hanya diletakkan diatas penampan, tetapi 
juga digantung dibawahnya.
Hal ini menginspirasi kami untuk membuat 
MULTITASK table. 

Sebuah meja flat packed dengan aksesoris 
pendukung yang mampu merespon kegunaan 
pengguna masa kini. Dimana meja
tidak hanya dianggap sebagai meja makan, 
tetapi juga meja kerja dan meja meeting.

Ada 4 aksesoris pendukung yang dapat dipakai, 
kotak kayu untuk kertas, penampan kayu berbentuk 
bulat untuk barang2 kecil, Penampan kayu berben-
tuk oval dari bahan anyaman rotan untuk barang2 
medium, dan keranjang dari anyaman rotan untuk 
barang2 berukuran lebih besar.

Ke empat aksesoris ini memiliki fitur pengait yang 
terbuat dari besi dengan lilitan kulit. 
Setiap aksesoris dapat dipakai di atas meja dan 
disimpan rapi dengan cara digantungkan pada 
struktur bawah meja yang terdapat pada keempat 
sisi meja.

Menjadikan interaksi dan transisi antara pengguna 
dan objek terasa lebih dinamis dan
seamless.

MULTITASK table tersedia dalam berbagai macam 
ukuran dan bentuk, dibuat menyesuaikan
pada kebutuhan pengguna. Terbuat dari kayu jati 
lokal yang dengan mudah didapat disekitar
pabrik.
Sebuah meja dengan daya guna yang fleksibel 
untuk berbagai skenario

MADE CONNECTION 2021MADE CONNECTION 2021

28



MADE CONNECTION 2021

29
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