
 

 

 

Arekha Bentangan adalah seorang alumni S-1 Mikrobiologi Institut Teknologi Bandung 

(ITB). Pada tahun 2013, beliau berhasil meraih gelar master dari program studi 

Bioteknologi ITB. Seorang certified environmental auditor ini merupakan Co-Founder dari 

Mycotech, sebuah perusahaan start up lokal yang berhasil menciptakan material serba 

guna ramah lingkungan dan berbasis jamur. Inovasi ini berhasil mengantarkan beliau dan 

tim mendapat penghargaan dunia MIT Solve 2019 dan Low Carbon Inclusive Enterprise 

2020 di ajang SEED Awards.  

  

Emeraldi Paramaeswara adalah seorang tukang kebun dengan latar belakang pendidikan 

desain produk, yang menyalurkan kesenangan berkebunnya melalui Atelir TE., sebuah 

bengkel kreasi yang fokus pada pembuatan karya-karya berkebun berukuran kecil, 

menggunakan berbagai tanaman yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar.  

 

Febryan Tricahyo adalah seorang desainer produk berbasis di Bandung. Sejak mengenyam 

studi di Program Studi Desain Produk ITENAS, Febryan telah menunjukkan minat dan 

ketertarikan terhadap fasilitas dan infrastruktur publik yang bisa dimanfaatkan oleh 

khalayak ramai. Melalui Conture, Febryan dan timnya mengeksplorasi kemungkinan desain 

yang bertanggung jawab serta berkelanjutan yang salah satunya memanfaatkan sampah 

puntung untuk diolah sebagai material utama. Selain bekerja sebagai desainer, Febryan 

juga terlibat sebagai musisi dalam grup Mustache & Beard.  

  

Gadis Prameswari saat ini bekerja di perusahaan edukasi bernama Dignity of Children 

yang berbasis di New York dan berperan sebagai co-founder Parongpong Waste to 

Material yang berbasis di Bandung. Karirnya di bidang manajemen bisnis dimulai dari 

pekerjaannnya sebagai Dosen Tutor di SBM ITB. Terlepas dari pengalaman professional, 

panggilan hati telah mengantarkannya kepada aktivisme sosial & lingkungan yang 

membuat Gadis mendapatkan penghargaan Ashoka Young Changemaker dan menjadi 

pembicara di TEDx Bandung dan TEDx ITB.  

  

Grace Sahertian adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia. Dia memperoleh 

gelar master desain dan merupakan dosen desain mode. Musik dan kreasi artistiknya 

memiliki peran sebagai sarana untuk mendorong dan menginspirasi orang lain. Grace selalu 

mencoba untuk bereaksi terhadap tren saat ini dalam proses desainnya dan 

menerapkannya dalam setiap karyanya, baik sebagai seniman maupun sebagai dosen.  

  

Mei Suling, seorang perantau asal Medan, pernah mengenyam pendidikan di FSRD-ITB dan 

berpengalaman kerja di bidang kreatif, retail dan F&B. Aktif berkegiatan di beberapa 

komunitas dan sedang aktif merintis usaha baru yang dimulai pada masa pandemi; Mimilu, 

sebuah ruang kecil terbuka di tengah taman kota dengan konsep dapur sehat, yang 

menyajikan hidangan ovo-lacto vegetarian untuk semua kalangan.  

  

Pendongeng dan Desainer Misha Ahmad Azizia lulus dari Institut Teknologi Bandung pada 

tahun 2013 dengan fokus pada Seni Grafis. Karya seninya dapat ditemukan dalam 

theatrical performances EPIC, Merchant of Emotion, Mendiang Republic, Taraksa and 

Drupadi.id. Misha juga terlibat dalam pembuatan properti untuk pementasan Asian Games 

2018. Misha saat ini sedang merintis karya Strory Teller dengan menggunakan media 

shadow puppet.  

  

Ratna Ayu Budhiarti lahir di Cianjur pada 1981. Alumni Fakultas Pertanian Universitas 

Siliwangi dan Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Siliwangi. Ia menulis puisi, 

cerpen, dan artikel. Karyanya telah dimuat di berbagai media cetak lokal dan nasional 

serta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Korea. Telah 



 

 

 

menerbitkan 8 buku tunggal dan 58 antologi bersama. Menulis naskah Inggit pada 

Soekarno Series, garapan Suarahgaloka (Mei-Juni 2021), dan naskah pementasan musikal 

Mimpi Api-api untuk Sasikirana Dance Camp&Koreo Lab pada Festival Gulali (Oktober 

2021) 

  

Seorang pakar pertanian yang berdedikasi, Reyza Ramadhan bergabung dengan Organisasi 

Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFAO). Isu kelaparan dan pekerjaan 

yang layak di sektor pertanian sangat penting baginya. Ketika minatnya pada makanan 

tumbuh, ia bekerja sama dengan Seto dan Ipin untuk membuat platform Parti Gastronomi 

untuk menemukan kekhasan kuliner Indonesia dan warisannya yang mulia.  

  

R. Yuki Agriardi adalah seniman, dosen, dan bertanggung jawab atas hubungan dan 

kemitraan internasional di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Setelah lulus dari Central 

Saint Martins, ia mengeksplorasi berbagai medium berkarya berdasarkan minat 

penelitiannya tentang hubungan kompleks antara manusia, hewan, dan ruang mereka di 

lingkungan perkotaan. Yuki saat ini sedang meneliti proyek terbarunya, yang dinamai 

Future Habitat of Happiness, di mana dia berusaha untuk mengeksplorasi kesejahteraan 

manusia dengan memahami dirinya sebagai spesies yang hidup dan „berkeliaran“ di 

kehidupan perkotaan.  

  

Sejak kecil Tarlen Handayani senang menulis buku harian yang ia buat sendiri. Tahun 

2001, ketika ia mendirikan Tobucil & Klabs, sebuah toko buku berbasis komunitas di 

Bandung. Pada tahun 2008, Tarlen mendapatkan beasiswa pertukaran budaya dari Asia 

Cultural Council, tahun 2018 dan 2019 ia berangkat ke Canada setiap musim panas untuk 

belajar di Canadian Book Binder and Book Artist Guild dan Metchosin International 

Summer School of Arts. Masa pandemi, tidak menghalangi Tarlen untuk mengikuti kelas-

kelas pendalaman seperti Islamic Binding, meski ia ikuti lewat daring.  

  

Yanuar Pratama Firdaus, lahir di Bandung 6 Januari 1987. Menjalani kuliah S1 di Jurusan 

Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan selama 2005 -2009 dan melanjutkan studi 

magister di MBA in Creative and Cultural Entrepreneurship 1TB melalui jalur beasiswa 

LPDP. Aktif di berbagai komunitas dan forum arsitek dan tahun 2018 mendirikan 

perusahaan Aaksen Responsible Aarchitecture, karya Albizzia House mendapatkan Good 

Design Indonesia 2019 dan Norhouse mendapatkan penghargaan lanjutan yaitu Good 

Design Award 2019 di Tokyo, Jepang 

 

 


