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Perluas Distribusi, INFORMA Lakukan Ekspor  
Untuk Pertama Kalinya 

 

 INFORMA memperluas distribusi dengan melakukan ekspor produk Furnitur untuk 
pertama kalinya ke Singapura 

Bekasi, 30 Juni 2022 – INFORMA di bawah Kawan Lama Group, untuk pertama kalinya melakukan 
ekspor ke Singapura. Pelepasan ekspor furnitur perdana tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juni 
di gudang DC Jababeka, Bekasi yang dihadiri jajaran manajemen PT Home Center Indonesia 
(INFORMA). 

“INFORMA telah hadir selama 18 tahun di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan furnitur dan 
aksesoris hunian dan bisnis yang stylish dan berkualitas. Dan kami sangat bangga, hari ini INFORMA 
melakukan pelepasan ekspor furnitur untuk pertama kalinya ke Singapura,” ujar MJ. Benjamin  
Pattiwael, Supply Chain Management Director INFORMA. 

Pada momen ini, INFORMA melakukan pelepasan ekspor furnitur berupa sofa, kursi kerja, meja kerja 
dan furnitur pendukung work from home lainnya. Sebagai retail furnitur terbesar di Indonesia, 
INFORMA telah dikenal dengan kualitas dan design furnitur yang modern. Dengan realisasi ekspor 
furnitur perdana ini, INFORMA semakin optimis produknya akan lebih dikenal lagi di pasar 
internasional. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara eksportir furniture dan mebel terbesar di dunia. Industri 
furnitur Indonesia terus mencetak kinerja ekspor yang positif. Berdasarkan data BPS, terjadi 
kenaikan ekspor sebesar 30,8% secara tahunan pada periode Januari-Agustus 2021 (Sumber : 
dataindonesia.id).  

Frenky Mulyanto, selaku Manufacturing Director menambahkan “Pelepasan ekspor furnitur 
INFORMA yang pertama ini, merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan bagi kami. Dan 
kami berharap akan menjadi langkah positif untuk pertumbuhan ekspor furnitur di Indonesia. 
Langkah ini juga merupakan bentuk semangat kami untuk memperluas distribusi dan mendukung 
kemajuan dunia usaha, khususnya yang berorientasi ekspor”. 

Beberapa produk Furnitur yang diekspor oleh INFORMA merupakan produksi dari pabrik Golden 
Dacron dan Golden Living yang juga dibawah naungan Kawan Lama Group. Pabrik yang berlokasi di 
Cikande, Banten ini merupakan manufaktur furniture yang memproduksi Matras, multi bed, bantal 
dan guling, sofa bed, sofa, dan ragam produk furniture lainnya. Dengan kapasitas produksi yang 
cukup besar Golden Dacron dan Golden Living mampu memasok kebutuhan furniture pasar 
domestik dan  tantangan Ekspor ke mancanegara. 

 

INFORMA terus melakukan inovasi untuk memberi pengalaman belanja terbaik dengan 
menghadirkan kemudahan belanja lebih aman & nyaman dari mana saja melalui INFORMA online di 
informa.co.id/shop; www.ruparupa.com yang merupakan authorized online retailer Kawan Lama 
Group; Mobile App INFORMA yang dapat diunduh di App Store & Play Store; WhatsApp ke toko 
INFORMA terdekat yang dapat diakses di bit.ly/WATokoInforma; INFORMA Virtual Private Journey 
dengan mengklik tautan pada bio Instagram @INFORMAID. Tersedia juga layanan pelanggan 24 jam 
INFORMA, IVI (INFORMA Virtual Intelligence Assistant), melalui Whatsapp di nomor 081511002000. 
 

http://www.ruparupa.com/
http://www.bit.ly/WATokoInforma


 

Tentang INFORMA 
 
INFORMA Furnishings adalah salah satu bisnis unit dari Kawan Lama Group yang merupakan Retail 
Furniture terlengkap dan terbesar di Indonesia dengan konsep “one stop shopping for home & 
business furnishings needs”. Menyediakan beragam koleksi furniture stylish berkualitas untuk 
hunian, bisnis, hingga fasilitas publik di lebih dari 100 toko yang tersebar di 49 kota. Kini INFORMA 
terus berinovasi mengikuti perkembangan kebutuhan & gaya hidup masyarakat dengan 
menghadirkan produk elektronik modern, alat kesehatan, serta alat relaksasi & perawatan diri. 
 
Tentang Kawan Lama Group 

Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing 
bergerak dalam enam pilar bisnis yaitu Commercial & Industrial, Consumer Retail, Food & Beverage, 
Property & Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering, namun 
dipersatukan oleh nilai dan tujuan yang sama yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi 
keluarga. Hadir sejak tahun 1955, Kawan Lama Group yang memiliki slogan Bring Value for a Better 
Life menaungi 28 unit bisnis yang memiliki 11 pusat distribusi, dan lebih dari 1.000 toko yang 
jumlahnya terus bertambah sebagai kontribusi bagi kemajuan negeri. 
 
Sumber tambahan 

● Jelajahi informasi tentang INFORMA www.informa.co.id 

● Belanja Nyaman dari Rumah http://bit.ly/WATokoInforma atau via online 

http://informa.co.id/shop 

● Belanja via Mobile App + Cashback hingga Rp 300 Ribu* klik bit.ly/downloadappinforma 

● Instagram: https://www.instagram.com/informaid/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyHe3AWFAK9iVrzYtGztnLQ/featured 

 

Untuk keperluan data dan peliputan, silakan menghubungi: 

PT. Home Center Indonesia 
Pretty Siahaan 
Senior Marcomm Manager 
(021) 5820808 
pretty.siahaan@kawanlamaretail.com 
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