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“ WHAT’S NEXT IN
INTERIOR DESIGN “

Sebuah ide untuk dibuat sebuah inisiatif tahunan dengan tujuan meningkatkan apresiasi dan kontribusi
Desainer Interior di Jakarta setara dengan Internasional . Program ini adalah JAKARTA INTERIOR
DESIGN FESTIVAL - JKT.ID FEST 2022

Jakarta Interior Design Festival (JIDF) 2022 diprakarsai oleh Himpunan Desain Interior Indonesia DKI
Jakarta . Berawal dari sebuah ide murni mengimplementasikan potensi yang dimiliki oleh dunia desain.

Sebuah pergerakan yang percaya bahwa industri desain interior dapat memberikan dampak yang nyata
dan berkelanjutan pada budaya, apalagi alam semesta melalui ekonomi secara bertanggung jawab. JIDF
2022 hadir menjawab tantangan perubahan teknologi, budaya, desain, seluruh dunia yang amat pesat.
Bagi para desainer, tantangan bukanlah bagaimana cara merespons masalah, tetapi bagaimana
merancang sarana secara terus-menerus, beradaptasi, dan berinovasi.

JIDF diharapkan dalam 30 tahun ke depan menjadi katalisator untuk potensi ekonomis, ilmu
pengetahuan, dan peradaban, dan perkembangan strategis untuk menjadi poros transformasi masyarakat
dunia.Karena pada dasarnya, dunia desain memiliki kekuatan untuk menghasilkan sebuah solusi baru,
sebagai alat keterampilan yang menjanjikan. Gelaran JIDF tahun ini juga membawa pesan bahwa
pameran adalah sarana ide dan kecerdasan yang mengindikasikan bahwa desainer memiliki kemampuan
untuk menciptakan ‘universal solutions’ .

Festival yang berlangsung pada 13 November 2022 - 22 Desember 2022 melibatkan Desainer
Profesional dan mahasiswa dari Mahasiswa Desain Interior dari Universitas Esa Unggul, Bina Nusantara,
Institut Kesenian Jakarta, Tarumanagara, Mercu Buana, STD LaSalle, Trisakti dan STD Interstudy Program
ini tidak hanya berupa pameran, tapi juga seminar, kompetisi , workshop , business matching , pameran
beberapa lokasi di Jakarta seperti Creative Hall – M Bloc ( 13-14 November 2022), Gedung Pamer dan



Gedung Anex – Taman Ismail Marzuki (1 – 8 Desember 2022) , tur budaya , Seminar Interior & MUSDA
XI 20 -21 Desember 2022 , Desain instalasi di Indobuiltech 16- 20 November 2022 & Homedec 15 - 18
Desember 2022.

Digelarnya JKT.ID Fest 2022 selama sebulan kedepan , diawali dengan acara di MBLOC SPACE 13 -14

November 2022 dengan judul ‘ discover local ‘ – menampilkan karya interior desainer lokal , diisi
dengan pameran , Desainer Showcase , workshop dan diskusi . Instalasi Desainer oleh 4 Desainer ,
Pameran Program HDII DKI Jakarta yaitu Titik Temu , Spirit of Asia , Design Camp dan Pameran Karya
Proyek Desain Interior anggota HDII DKI Jakarta . Pameran juga diikuti oleh 4 universitas yang
berpameran Ini  adalah sebagai awal dari perayaan JIDF 2022.

Diskusi mengenai Discover Local berupa Design Talk oleh Bpk Jacob - Mbloc , Helen - Seniman Ruang &
Rina Renville HDII DKI Jakarta . Moderator oleh : Mira HDII DKI Jakarta

Diskusi mengenai Sosialisasi desain interior ke sekolah dan masyarakat oleh 6 Perguruan Tinggi .Dipandu
oleh : Erina Wiyono HDII DKI Jakarta .

Diskusi mengenai Design Installation oleh 4 Desainer Interior : Nuantika , Tsara , Margaretha dan Tiffany
. Moderator Rica Ishak HDII DKI Jakarta

Workshop beragam mengenai lighting , craft , makrame dan jewellery oleh : darijemariku ,
SylvieRomi+Math , Mill&Bay dan LaSalle Jakarta

Kami HDII DKI Jakarta juga menjalin kerjasama dengan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Berharap
dengan dukungan nya Desainer Interior dapat berperan aktif dalam pembangunan khususnya di Kota
Jakarta . Agar kualitas ekosistem di Jakarta bisa bersaing dengan kelas dunia lainnya, maka dibutuhkan
sebuah inisiatif rutin



tahunan yang berfungsi sebagai tolak ukur yaitu memberikan penghargaan terhadap karya yang
selanjutnya disusun oleh tim kurator yang kompeten . Selain itu kami menginisiasi mengadakan sayembara
desain interior yang melibatkan Profesional dan Mahasiswa Interior untuk menggarap tempat strategis
Bangunan bersejarah maupun tempat penting di Jakarta .

Konsep ini tercetus dari keinginan kami sebagai wadah bagi para desainer interior yang secara terus
menerus ingin selalu menjaga kelangsungan dan keberhasilan profesi Desainer Interior di Indonesia dan
tetap proaktif serta terlibat dalam meningkatkan kualitas profesi dengan paradigma baru dalam
menghadapi tantangan di era globalisasi Inisiatif tersebut saya sebut sebagai Jakarta Interior Design
Festival 2022 . Kami sangat yakin, inisiatif tahunan ini dapat menjadi katalis peningkatan kualitas standar
desain interior di Jakarta, melahirkan talenta yang berkualitas, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota
yang mempunyai desainer lokal dengan standar terbaik di Indonesia.

Hormat Kami,

Rina Renville, HDII
Ketua HDII DKI
Jakarta


