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Pendopo Luncurkan Kreasi Kombinasi Tenun Ikat Sikka
di Indonesia Fashion Week 2023

Jakarta, 24 Februari 2023 - Sebagai upaya pelestarian budaya, Pendopo, merek
usaha Kawan Lama Group yang menjadi rumah bagi para UMKM lokal dan telah
bekerjasama dengan lebih dari 200 UKM di seluruh nusantara yang hadir di bawah naungan
PT ACE Hardware Indonesia Tbk, memamerkan koleksi Senandung Sikka di Indonesia
Fashion Week (IFW) 2023. Koleksi berbahan dasar kain tenun ikat Sikka yang berasal dari
Kabupaten Sikka, NTT, ini diperagakan secara langsung di peragaan busana yang
dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Februari 2023, di Jakarta Convention Center (JCC),
Senayan, Jakarta Pusat.

Tenun ikat Sikka sendiri adalah salah satu kekayaan budaya nusantara yang berasal
dari Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dibuat dengan teknik pewarnaan
ikat dan proses menenun yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, warisan
wastra ini terus dipertahankan karena bernilai filosofis dan estetika tinggi. Tenun ikat sikka
juga telah terdaftar sebagai salah satu indikasi geografis yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Maret 2017 lalu.

Tasya Widya Krisnadi, Direktur Pendopo, menjelaskan, “Sejalan dengan tema IFW
2023, Segara dari Timur, koleksi berjudul Senandung Sikka yang kami luncurkan hari ini
terinspirasi dari kekayaan dan keindahan lanskap bahari Kabupaten Sikka. Kami
menghadirkannya melalui detail cutting bergelombang layaknya ombak laut pantai di Sikka,
aksen Kepulauan Flores, serta penggunaan kain tenun ikat Sikka sebagai bahan utama.”

Koleksi Senandung Sikka sendiri terdiri dari berbagai produk fesyen, mulai dari
blouse, vest (rompi), rok, topi, hingga berbagai aksesoris berupa gelang, anting, dan
kalung. Pada IFW 2023, belasan model akan memperagakan 18 looks dari koleksi
Senandung Sikka Pendopo.

Koleksi Senandung Sikka hadir dengan tampilan yang lebih fresh dan young untuk
semakin menjangkau generasi yang lebih muda. Pasalnya, berbeda dengan kreasi kain
tenun kebanyakan, koleksi yang dirancang khusus oleh Pendopo ini dikombinasikan
dengan detail sulam tangan yang indah. Pendopo juga menerapkan konsep less waste
pada koleksi ini dengan memanfaatkan perca tenun sebagai aksen tiga dimensi berbentuk
Kepulauan Flores.

“Kami memahami bahwa kain tenun tergolong produk premium karena prosesnya
berlapis dan memakan waktu hingga berbulan-bulan. Karena itu, selain untuk memberikan
tampilan yang lebih fresh, secara khusus kami mengombinasikan koleksi tenun ikat Sikka ini
dengan kain lainnya dengan harapan dapat semakin dijangkau dan dinikmati oleh lebih
banyak kalangan masyarakat,” jelas Tasya Widya Krisnadi.



Selain itu, tenun ikat Sikka yang digunakan pada koleksi ini adalah kain tenun hasil
program pendampingan masyarakat yang dilakukan Pendopo sejak September 2021
hingga Oktober 2022 lalu. Kegiatan pendampingan dan pelatihan yang menjangkau hingga
lebih dari 90 penenun ini digagas sebagai upaya Pendopo dalam melestarikan kain tenun
ikat Sikka sebagai warisan wastra dari nenek moyang masyarakat adat Sikka, Nusa
Tenggara Timur.

“Peluncuran koleksi Senandung Sikka ini adalah kelanjutan dari program
pendampingan yang sudah kami lakukan di Kabupaten Sikka. Kami sadar pendampingan
dan pelatihan di Sikka saja belum cukup untuk membantu melestarikan kain tenun ikat
Sikka. Karena itu Kawan Lama Group melalui Pendopo hadir dengan pengalaman ritel
modernnya untuk membantu memasarkan tenun ikat Sikka ke ritel modern dan
menyesuaikannya ke selera pasar masa kini,” tambah Tasya Widya Krisnadi.

Selain dalam peragaan busana, Pendopo juga akan memamerkan koleksi
Senandung Sikka dan berbagai produk olahan tenun ikat Sikka di Indonesia Fashion Week
2023, pada tanggal 22-26 Februari 2023, di booth C11 & C12 Jakarta Convention Centre,
Senayan, Jakarta Pusat. Seluruh koleksi Senandung Sikka Pendopo dan produk tenun
lainnya dapat ditemukan di toko Pendopo di lt. 2, Living World Alam Sutera, Tangerang
Selatan, dan ruparupa.com, e-commerce resmi Kawan Lama Group.

—Selesai—

https://www.ruparupa.com/brands/pendopo.html
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Tentang Pendopo
Berdiri sejak tahun 2011, Pendopo adalah merek bisnis Kawan Lama Group yang termasuk pada pilar Consumer Retail.

Melalui slogan “Ragam Satu Negeri”, Pendopo adalah wujud dari dukungan Kawan Lama Group terhadap produk lokal dan

upaya pelestarian budaya Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui tiga fokus utama Pendopo, yaitu produk, people,

dan nation. Produk, yaitu langkah Pendopo untuk tidak sekadar mengurasi dan menjual, namun juga meningkatkan kualitas

produk lokal. People di mana Pendopo turut andil dan mendorong kolaborasi antar pengrajin, seniman, desainer, pemilik

merek lokal, dan pemerintah. Hasil dari keduanya kemudian diperkenalkan, dihubungkan, dan dipasarkan oleh Pendopo

kepada publik (nation).

Hingga saat ini, Pendopo telah bekerjasama dan menjadi rumah untuk lebih dari 200 UMKM di nusantara. Pendopo juga
telah mengurasi lebih dari 5.000 ragam produk pilihan dalam tiga kategori utama, yaitu: kriya, fesyen, dan kuliner.
Kesemuanya dapat ditemukan langsung melalui toko offline di Mal Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, maupun
toko online di ruparupa.com.

Tentang Kawan Lama Group
Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam enam pilar
bisnis yaitu Industrial & Commercial, 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 lebih dari 30 merek usaha, 11 pusat distribusi, dan lebih dari 1.000 toko yang jumlahnya terus bertambah sebagai
kontribusi bagi kemajuan negeri.

Sektor Industrial & Commercial Kawan Lama Group terdiri dari merek usaha seperti Kawan Lama Solution, Krisbow,
Sensorindo, Kaeser Indonesia, Depo Teknik, Kawan Lama Inovasi. Pada Consumer Retail, terdapat ACE, ACE Xpress,
INFORMA, INFORMA Custom furniture, INFORMA Electronics, INFORMA Work & Space, Toys Kingdom, Pet Kingdom, Home
Galleria, SELMA, ATARU, Pendopo, EYE SOUL, dan lain sebagainya. Pada sektor Food & Beverage, hadir F&B ID sebagai
perusahaan yang menaungi lima merek usaha yaitu Chatime, Chatime Atealier, Cupbop, Gindaco, dan Go! Go! CURRY -
Genki no Minamoto. Pada Property & Hospitality, terdapat Living World, Living Plaza, dan Anumana. Untuk Commercial
Technology, terdapat ruparupa.com dan Danakini. Sedangkan untuk sektor Manufacturing & Engineering, merek usaha
yang tergabung adalah Golden Living dan Golden Dacron.

Sumber tambahan

● Jelajahi informasi tentang Kawan Lama Group di www.kawanlamagroup.com
● Ikuti Kawan Lama Group di LinkedIn Kawan Lama Group
● Ikuti Kawan Lama Group di Instagram @KawanLamaGroup
● Tonton berbagai video inspiratif mengenai berbagai kegiatan Kawan Lama Group di YouTube
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