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Laporan Utama

JMFW:
Jalan Menuju
Muslim Fashion
Capital Dunia
Sudah Dibuka

Dalam pidatonya, Wakil Presiden Republik Indonesia,
KH. Ma’ruf Amin mengungkapkan harapannya pada
penyelenggaraan JMFW 2023.
“Jakarta Muslim Fashion Week adalah salah satu ikhtiar
untuk memasukkan industri fesyen muslim Indonesia
ke industri fesyen global. Fashion capitals di dunia
adalah New York, London, Paris, dan Milan. Saya rasa
tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan
Jakarta dan kota lain di Indonesia sebagai Muslim
Fashion Capital dunia,” ujarnya.
Mendag menambahkan, “JMFW merupakan salah
satu implementasi arahan Bapak Wapres tentang
pengembangan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim
dunia.”
“Rangkaian Road to JMFW 2023 telah dimulai sejak
April hingga September 2022. Kami juga memandang
JMFW sebagai sebuah ekosistem di mana selain ada
akademisi yang terlibat untuk pengembangan talenta
baru yang kompeten, juga ada keterlibatan industri
dan asosiasi tekstil sebagai upaya untuk menjamin
ketersediaan bahan baku lokal. Kesemuanya ini
bermuara pada proses yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 resmi
dibuka untuk umum pada Kamis, 20 Oktober 2022,
oleh Wakil Presiden Indonesia, KH. Ma’ruf Amin yang
didampingi oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.
JMFW 2023 diselenggarakan atas kerja sama
Kementerian Perdagangan dan KADIN Indonesia.
Platform ini melibatkan banyak pemangku
kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga
terkait, akademisi, desainer, asosiasi, pelaku industri
fesyen, dan berbagai industri pendukung lainnya,
seperti kosmetik, aksesori, dan alas kaki.

Parade Busana pada JMFW 2023 yang berlokasi
di Hall 3 berlangsung hingga 22 Oktober 2022,
namun Pameran Dagangnya masih berlangsung
hingga 23 Oktober 2022 di Hall 3A. Sepanjang
penyelenggaraannya, ada banyak kegiatan penunjang
yang disediakan, mulai dari peluncuran koleksi baru,
penjajakan kesepakatan bisnis (business matching),
gelar wicara, pameran karya desainer lokal dan produk
fesyen muslim, serta kosmetik halal yang bisa diburu
untuk dibawa pulang.

Indonesia memiliki potensi besar dalam
mengembangkan industri ini. Sebagai negara
berpenduduk muslim terbesar di dunia, selain sebagai
konsumen, Indonesia juga harus mampu untuk
menjadi produsen fesyen muslim secara global.
Fakta-fakta ini bisa ditemukan dengan mudah di ajang
JMFW 2023. Sebanyak 144 desainer/jenama dengan
lebih dari 1.000 produk ikut ambil bagian, baik pada
Parade Busana maupun pameran dagang.
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Liputan Khusus

Manjakan Lidah di Pameran
Kuliner dan Pangan Nusantara
Kekayaan kuliner merupakan berkah
yang dimiliki Indonesia. Dari Sabang
sampai Merauke, aneka kuliner
nusantara tersuguh dengan cita rasa
yang khas. Beragam kuliner khas
nusantara ini dapat ditemukan di Hall
10, Indonesia Convention Exhibition,
BSD City. Deretan stan makanan khas
nusantara ini merupakan bagian dari
Pameran Kuliner dan Pangan Nusantara
yang diselenggarakan bersamaan dengan
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37.
Jika idealnya kita harus keliling Indonesia untuk
merasakan aneka masakan khas daerah, maka di
TEI ke-37, pengunjung cukup datang ke Hall 10
untuk menikmati beraneka masakan tersebut. Yang
tersedia di sana mulai dari camilan, minuman hingga
makanan berat.
“Saya senang bisa merasakan makan siang yang
nikmat dengan menu masakan Bali, yaitu nasi pedas
pakai lawar. Sempat bingung juga tadinya mau milih
makan apa, tapi mumpung ketemu, ya sudah, coba
aja. Pilihannya banyak. Maklum, di kota saya enggak
banyak makanan begini,” ucap Slamet Harsono,
salah satu pengunjung TEI ke-37 yang berasal dari
Semarang.
Selain stan yang menyajikan makanan Bali, menumenu Indonesia lain juga tersedia; Keripik sukun yang
diproduksi di Maluku, kacang disko dari Sulawesi
Selatan, sambal cumi dari Kalimantan Tengah, Kopi
Juara Dunia asal Kalimantan Barat, dan masih banyak
lagi menu lainnya ambil bagian dalam pameran ini.
Yang paling penting, harganya juga terjangkau.
“Lumayan bisa beli banyak camilan untuk orang di
rumah, hitung-hitung bawa oleh-oleh. Saya belum
pernah ketemu makanan dari Maluku. Dapat
pengalaman baru juga merasakan makanan yang
biasanya enggak pernah kebayang,” kata Rachma
Niar yang datang ke TEI ke-37 bersama rombongan
kolega kantor.
Menghabiskan hari di TEI ke-37 jadi sebuah
pengalaman lengkap. Di samping urusan
perdagangan yang terkadang intens dan perlu energi
besar, Hall 10 yang terletak di ujung arena pameran
bisa menjadi tempat untuk memanjakan lidah bagi
para pengunjung.
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Wawancara

Peran Penting JMFW dalam
Mewujudkan Indonesia sebagai
Kiblat Fesyen Muslim Dunia

Indonesian Fashion Chamber adalah
rumah bagi 300 perancang mode
profesional Indonesia yang memiliki
tujuan bersama untuk memajukan
industri fesyen Indonesia, terutama
fesyen muslim. Chairman Indonesian
Fashion Chamber, Ali Charisma,
memandang Jakarta Muslim Fashion
Week (JMFW) berperan penting untuk
mewujudkan Indonesia sebagai kiblat
fesyen muslim dunia.
Bagaimana Indonesian Fashion Chamber
melihat penyelenggaraan JMFW?
JMFW merupakan gagasan yang sangat bagus untuk
fesyen muslim Indonesia, apalagi dibarengi TEI ke37 yang sudah lama jadi tradisi milik Kemendag dan
merupakan ajang business to business (B2B) yang
mendatangkan buyers dari luar negeri. Ajang ini
diharapkan mampu memperkenalkan fesyen muslim
Indonesia dan pada akhirnya menarik perhatian dunia.

Bagaimana kontribusi JMFW dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai kiblat
fesyen muslim dunia?
Kontribusinya sangat besar untuk menjadikan
Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia.
Diharapkan dari JMFW ini ada transaksi yang sifatnya
berkesinambungan dan konsisten, sehingga produkproduk fesyen muslim Indonesia bisa benar-benar
diterima di pasar global.
Apa yang diharapkan dari gelaran JMFW
terhadap fesyen muslim Indonesia?
Kami berharap JMFW ini bisa membawa jenama
fesyen muslim Indonesia ke pasar global.
Bagaimana peluang fesyen muslim Indonesia di
pasar global?
Sangat terbuka. Pesan saya, jika ingin masuk pasar
global, kita harus tahu dan kenal karakter pasar yang
ingin kita sasar seraya mengeksplorasi sentuhan khas
wastra nusantara yang bisa diterima di pasar tujuan
ekspor, misalnya kebiasaan berpakaian masyarakat di
negara tersebut, motif yang biasa disukai, dan yang
terpenting kegunaan dari pakaian yang akan kita buat.
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Fokus

Optimistis, Indonesia Siap Jadi
Pusat Produk Halal Dunia

Sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, Indonesia
punya potensi besar untuk menjadi pusat produk halal dunia. Banyak yang
bisa ditawarkan Indonesia, mulai dari makanan halal, tujuan wisata ramah
muslim, hingga keuangan syariah.
Menurut Laporan State of the Global Islamic
Economy (SGIE), pada tahun 2021, total belanja
konsumen muslim mencapai USD 2 triliun.
Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi
USD 2,8 triliun pada 2025. Dalam laporan SGIE
ini, Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai
negara dengan ekonomi Islam terbesar di dunia,
setelah Malaysia, Arab Saudi,dan Persatuan
Emirat Arab.
Untuk mengembangkan potensi Indonesia
ini, pemerintah telah menyusun Masterplan
Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang
bertujuan untuk melakukan penguatan
terhadap 4 aspek, yaitu rantai nilai dari industri halal (makanan dan minuman, pariwisata,
fesyen muslim, kosmetik), sektor keuangan
syariah, UMKM, dan ekonomi digital.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan
kontribusi ekspor industri halal sebesar 100%
atau dua kali lipat pada 2029. Saat ini,
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kontribusi produk halal Indonesia baru
mencakup 3,8% dari total pasar halal dunia.
Acara-acara berkelas dunia seperti TEI ke-37
juga dapat menjadi salah satu upaya dalam
memperkuat rantai nilai halal produk Indonesia.
Penguatan fesyen muslim dan kosmetik serta
penguatan UMKM di sektor tersebut terangkum
dalam perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week
(JMFW) 2023 yang diselenggarakan bersamaan
dengan TEI ke-37.
Dalam pidato pembukaan JMFW 2023, Wakil
Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan
harapannya agar pelaku industri halal dapat
terus meningkatkan standar produknya untuk
berkompetisi dengan pesaing luar negeri.
JMFW 2023 merupakan langkah awal bagi
desainer muslim Indonesia untuk berkompetisi
dan menjadi pemenang di pasar global.
Maju produk halal Indonesia!

Profil

Brilianto Tampilkan
Fesyen Muslim
dengan Kombinasi
Wastra Nusantara
di JMFW

JADWAL ACARA

Jum’at,
21 Oktober 2022
08.00 - 20.00 WIB
Business Matching
(KOIMA bersama
Atdag Korea)
G A R U DA 6 A , 6 B

09.00 - 12.00 WIB
Forum Bisnis untuk
Produk Rumah, Kayu,
Makanan dan Minuman oleh
Perusahaan Jepang
G A R U DA 8 A

10.00 - 12.00 WIB
Seminar: LPEI tentang
Fasilitas Asuransi dan
Garansi Modal
S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

13.00 - 14.00 WIB
Launching:
Primaduta dan Primaniyarta
S P E C I A L S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

14.00 - 17.00 WIB
Seminar:
Imbal Dagang
G A R U DA H E R I TAG E A 1 , A 2 , B 1 ,
G A R U DA 3

Jakarta Muslim Fashion Week
(JMFW) 2023 menjadi ajang
unjuk gigi para desainer
fesyen muslim Indonesia
untuk menampilkan
produk unggulannya. Salah
satu desainer yang siap
memamerkan sembilan koleksi
pakaian muslim dengan
kombinasi wastra nusantara
di ajang tersebut yaitu Bian,
pemilik Brilianto.

“Ini merupakan tantangan
bagi kami yang dulunya
bukan memproduksi pakaian
muslim. Melihat tren yang
semakin berkembang, kami
mulai mempelajari prinsipprinsip untuk memproduksi
fesyen muslim, misalnya dari
ukurannya harus longgar,
warnanya tidak boleh
mencolok, dan motifnya selain
makhluk hidup,” ujar Bian.

Bian menyampaikan bahwa
satu koleksi miliknya akan
dibawakan oleh finalis Puteri
Indonesia yang bekerja sama
dengan Mustika Ratu. Ia telah
menerapkan pakem-pakem
pakaian muslim pada produk
buatannya, sesuai ketentuan
Islamic Fashion Institute (IFI).

Bian optimistis pasar fesyen
muslim Indonesia akan
tumbuh semakin besar,
terlebih pemerintah gencar
mewujudkan cita-cita
Indonesia untuk menjadi kiblat
fesyen muslim dunia.

15.00 - 16.00 WIB
Talkshow:
Asianagro Agungjaya
tentang Manfaat Kelapa
Sawit di Keseharian
S TAG E 2 ( H A L L 5 - 6 )

15.00 - 16.00 WIB
Seminar:
Developer Games Indonesian
S TAG E 3 ( H A L L 7 )

16.00 - 17.00 WIB
Talkshow:
Indonesia Fashion Chamber
tentang Road to Jakarta
Muslim Fashion Week 2023
S TAG E 1 ( H A L L 3 A )

Untuk jadwal lengkap, silakan kunjungi
www.tradexpoindonesia.com/
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Galeri

Kamis, 20 Oktober 2022, Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin didampingi oleh
Menteri Perdagangan membuka Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023.
Kegiatan lainnya yang juga diselenggarakan bersamaan dengan TEI ke-37 kali ini
adalah Pameran Kuliner dan Pangan Nusantara.

6

Jurnal Trade Expo Indonesia | 2022

Galeri
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