
RINGKASAN KEGIATAN CANADA–INDONESIA TRADE AND 
PRIVATE SECTOR ASSISTANCE PROJECTTPSA

Program d i laksanakan dengan 
dukungan dana dari Pemerintah 
Kanada melalui Global Affairs Canada

BERMITRA DENGAN

24 APRIL 2018, BANDUNG

Proyek TPSA Meluncurkan Produksi 
yang Lebih Bersih dan Kampanye 
Fesyen yang Berkelanjutan pada 
Hari Revolusi Fesyen

Peningkatan kesadaran UKM dan masyarakat akan pentingnya produksi yang lebih bersih 

dan fesyen berkelanjutan akan membantu Indonesia mempromosikan industri pakaian 

dan alas kaki yang lebih hijau.

Latar Belakang
Salah satu tujuan proyek Trade and Private Sector 
Assistance (TPSA) Kanada-Indonesia adalah 
meningkatkan kesadaran lingkungan UKM dan 
masyarakat umum. Hal ini telah diupayakan melalui 
peningkatan arus informasi, pelatihan bersasaran 
dan bantuan teknis, serta studi lapangan. Misalnya, 
TPSA telah membantu eksportir UKM terpilih di 
industri pakaian jadi dan alas kaki dengan pelatihan 
produksi yang lebih bersih (CP) dan bantuan teknis 
(pembinaan di tempat).

TPSA juga mempromosikan konsep ekonomi 
melingkar, baik kepada UKM maupun publik yang 
lebih luas. Ekonomi melingkar adalah salah satu 
bagian dari ekonomi hijau, di mana produksi dan 
pola konsumsi menghasilkan limbah dan emisi 
seminimal mungkin, kemudian limbah produksi 
dan limbah penggunaan akhir dan emisi didaur 
ulang, digunakan kembali, atau diperoleh kembali 
sebagai bahan baku untuk produk lain. Ini meru-
pakan kebalikan dari ekonomi linear konvensional 
(mengambil, membuat, menggunakan, membu-
ang) yang sering menimbulkan polusi berat.

Untuk meningkatkan kesadaran UKM dan masya-
rakat tentang pentingnya produksi yang lebih ber-
sih, ekonomi melingkar, dan fesyen berkelanjutan 

di industri pakaian jadi dan alas kaki, TPSA menye-
lenggarakan hari kampanye pada 24 April 2018, 
yang ditetapkan sebagai “Hari Revolusi Fesyen” 
dunia. Revolusi Fesyen adalah gerakan global baru 
yang mencuat yang berusaha mengubah para-
digma “fesyen cepat” saat ini, yang sangat men-
cemari, dan padat sumber daya menjadi “fesyen 
lambat” yang lebih bertanggung jawab secara 
lingkungan dan sosial. Penerapan praktik ekonomi 
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melingkar akan membantu pencapaian industri 
fesyen yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Kampanye ini memiliki dua tujuan: Pertama, untuk 
mengadvokasi dan menyebarluaskan informasi 
tentang produksi pakaian dan sepatu yang lebih 
ramah lingkungan dan pola konsumsi (ekonomi 
melingkar) ke kalangan UKM yang lebih luas dan 
masyarakat umum; dan kedua, untuk menyediakan 
forum jejaring UKM pakaian jadi dan alas kaki yang 
berpikiran serupa yang tertarik dengan produksi 
yang lebih hijau. Tujuan-tujuan ini mendukung 
kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dan 
Kanada mengenai pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan Hari Revolusi Fesyen
Kampanye publik TPSA yang beradvokasi untuk 
industri pakaian jadi dan alas kaki ramah lingkungan 
diadakan di gedung Creative Hub Bandung, bekerja 
sama dengan Business Export Development 
Organization (BEDO). TPSA bersama BEDO mena-
warkan pelatihan Produksi Lebih Bersih SCORE ke 
mitra UKM pakaian jadi dan alas kaki. Sebuah orga-
nisasi nirlaba yang berbasis di Bandung, Re, mem-
berikan bantuan logistik yang cukup besar.

“Hari Revolusi Fesyen adalah acara 
internasional, dan kami berterima kasih telah 
diberi kesempatan berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. Acara ini memberikan informasi 
baru tentang tren fesyen berkelanjutan 
secara ekologis dan mengilhami kami 
dengan hal-hal kreatif yang dapat kita 
lakukan di masa depan.”

—NOVIAH, BULÉ-BULÉ
Solo (UKM pakaian)

Kampanye ini terutama menargetkan UKM pakaian 
jadi dan alas kaki, serta para pemuda. UKM yang 
didukung TPSA yang telah menerima pelatihan 
produksi yang lebih bersih serta bantuan teknis 
berkesempatan memamerkan produk mereka di 
stan Creative Hub. Tiga UKM juga membawakan 
presentasi dan berbagi pengalaman mereka 
menerapkan program Produksi Lebih Bersih 

SCORE. Beberapa UKM dari Bali dan Yogyakarta 
yang sudah mulai melakukan upcycle juga berpar-
tisipasi dalam pameran. Upcycle adalah proses 
mengubah material bekas atau limbah menjadi 
produk yang ditingkatkan.

Hari kampanye terbuka gratis untuk umum, dengan 
beberapa sekolah desain fesyen di Bandung secara 
khusus diundang untuk hadir. Dua puluh UKM ber-
partisipasi dalam pameran, yang menarik sekitar 
200 pengunjung.

Persiapan kampanye diawali dua bulan sebelum-
nya, dipimpin oleh Jeff Kristianto dan Rahmi Fajar 
Harini dari BEDO, termasuk kegiatan menyebarlu-
askan informasi dan poster tentang hari kampa-
nye dan mempromosikan kontes desain fesyen 
upcycling melalui media sosial. Delapan pelamar 
mendaftar untuk kontes desain, yang menarget-
kan siswa. Pelamar diminta untuk mengirim video 
singkat yang menceritakan desain mereka, kisah di 
baliknya, dan latar belakang pribadi secara singkat. 
Siaran pers juga disebarluaskan ke media massa di 
Bandung dan Jakarta seminggu sebelum acara.

Kegiatan hari kampanye termasuk pameran produk 
UKM, presentasi oleh UKM yang didukung TPSA 
untuk produksi yang lebih bersih, diskusi menge-
nai ekonomi melingkar, pemutaran film, peragaan 
busana upcycling, kontes desain mahasiswa, dan 
lokakarya pewarnaan alami dan upcycling. Stan 
pameran UKM berlokasi di area yang sama dengan 
sebagian besar kegiatan utama lainnya sehingga 
menarik banyak pengunjung. TPSA juga mema-
merkan dokumentasi berbagai kegiatannya yang 
telah rampung.

Hari kampanye Revolusi Fesyen dibuka oleh Ibu 
Atalya Praratya Kamil atas nama walikota Bandung 
Ridwan Kamil. Setelah pembukaan, Ibu Kamil 
melakukan tur ke area pameran, mengunjungi 
setiap stan, dan berbicara dengan para peserta. 
Beliau dengan antusias memeriksa produk UKM 
dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan 
dengan produk dan proses produksi yang lebih 
ramah lingkungan. Beliau mendukung inisiatif eko-
nomi hijau dan berharap bahwa proyek seperti 
TPSA akan terus bekerja sama dengan pemerintah 
daerah Bandung.



• 3 •

Ketika Ibu Kamil berkeliling, pengunjung lain 
menikmati pemutaran film dokumenter True Cost. 
Film ini menjelaskan berbagai aspek fesyen cepat, 
termasuk produksi garmen yang sering mempeker-
jakan pekerja berupah rendah (mayoritas wanita) di 
negara berkembang, dan dampak negatif industri 
terhadap lingkungan (seperti pencemaran air dan 
tanah serta kontaminasi pestisida).

Dilanjutkan dengan sebuah diskusi panel yang 
menampilkan Rita Lindayati, ahli lingkungan 
senior TPSA, Safina Maulida, duta besar Indonesia 
untuk gerakan Revolusi Fesyen, Jeff Kristianto dari 
BEDO, dan Marina Chahboune, konsultan pem-
bangunan berkelanjutan yang bekerja secara 
luas di ekonomi melingkar. Percakapan berlang-
sung hangat dan penonton banyak bertanya ter-
kait dengan upcycling, ekonomi melingkar, dan 
pembangunan berkelanjutan.

Maulida berbagi kisah dan pengalaman peneli-
tiannya mengenai pekerja garmen (kebanyakan 
perempuan) yang berpenghasilan di bawah upah 
minimum dengan kondisi kerja buruk. Hal Ini men-
dorongnya untuk menjadi aktivis Revolusi Fesyen. 
Ada kesalahpahaman tentang perbedaan antara 
ekonomi melingkar dan pembangunan berkelan-
jutan. Ibu Chahboune menjelaskan bahwa ekonomi 
melingkar adalah konsep relatif baru yang mendu-
kung pembangunan berkelanjutan. Pola produksi 
dan konsumsi yang berlebihan saat ini memiliki 
efek negatif pada bumi. Sumber daya alam dieks-
ploitasi berlebihan, dan polusi telah merusak 
udara, air, dan tanah. Tren yang tidak berkelanjutan 
ini harus dibalik, dan orang-orang harus menerap-
kan praktik ekonomi melingkar untuk mengurangi, 
menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R) 
apa yang mereka hasilkan dan konsumsi.

Ibu Lindayati berbagi praktik 3R Kanada dan men-
jelaskan bahwa sistem daur ulang Kanada mulai 
menarik banyak perhatian, terutama di kota-kota 
besar, namun masih jauh dari upaya penyelesaian 
masalah limbah yang menggunung secara ber-
lipat ganda. Dia menyebutkan adanyakebutuhan 
untuk melakukan transformasi masyarakat dalam 
memikirkan dan menangani masalah sampah yang 
amat besar.

“Hari Revolusi Fesyen, menurut saya, 
sungguh memotivasi dan menginspirasi 
kami. UKM harus mengerti pentingnya 
menjaga lingkungan agar berkelanjutan 
dan bagaimana keberlanjutan dapat 
menguntungkan kita.”

—LISA YUMI
Maine St. Gaya Kreatif, Jakarta (UKM alas kaki)

Diskusi panel diikuti oleh presentasi produksi yang 
lebih bersih oleh tiga UKM yang ditargetkan TPSA: 
PT. Raimondi Mandiri Utama (McLacy), PT. Maine St. 
Gaya Kreatif, dan PT. Restu Ibu Mandiri. Mereka 
berbagi pengalaman dalam melaksanakan pro-
gram Produksi yang Lebih Bersih SCORE yang 
didukung TPSA. Mereka menunjukkan foto-foto 
sebelum dan sesudah mengikuti program untuk 
menyoroti kemajuan perusahaan mereka setelah 
tujuh bulan berpartisipasi dalam program ini. Ketiga 
perusahaan itu tampak lebih teratur, terstruktur, 
dan luas, memberi pekerja mereka area kerja yang 
lebih nyaman dan akses yang lebih mudah terha-
dap persediaan. PT. Raimondi Mandiri Utama dan 
PT. Maine St. Gaya Kreatif juga mengutarakan uang 
yang mereka hemat sebagai hasil penggunaan 
energi yang lebih efisien dan mengadopsi sistem 
persediaan yang lebih baik. Perusahaan pertama 
telah menghemat hampir Rp5 juta pada tagihan 
listrik bulanan mereka, sementara yang lainnya 
menghasilkan pendapatan tambahan lebih dari 
Rp24 juta dengan menjual persediaan yang 
tidak digunakan.

Beberapa penonton dari kalangan bisnis meminta 
tips praktis tentang cara menjadi lebih efisien. Ada 
juga pertanyaan tentang cara memotivasi pekerja 
agar lebih produktif dan bekerja lebih aman. Bapak 
Hendry Lee, Direktur PT. Raimondi Mandiri Utama, 

Peragaan busana ekonomi melingkar.
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mengatakan bahwa menurut pengalamannya, 
memotivasi pekerja bukanlah proses seketika, 
tetapi ketika pemilik dan manajemen menunjukkan 
bahwa mereka benar-benar peduli pada kesejah-
teraan pekerja, mereka tidak terlalu segan meng-
hadapi perubahan.

Presentasi UKM menandai akhir sesi pagi. Acara 
siang termasuk lokakarya tentang teknik pewar-
naan alami dan pakaian upcycling, pemutaran film 
Frontline Fashion, diskusi tentang ekonomi meling-
kar, peragaan busana upcycling, dan pemilihan juri 
dan wawancara dengan pemenang kontes desain 
fesyen mahasiswa.

“Saya mendapatkan pengetahuan yang 
lebih luas tentang industri garmen global 
dan terinspirasi oleh apa yang saya 
pelajari. Di satu sisi, industri ini tampaknya 
berlomba memproduksi barang, tetapi di 
sisi lain, limbahnya mengancam planet ini. 
Kehadiran orang-orang kreatif yang dapat 
memanfaatkan limbah industri dan produk 
bekas mudah-mudahan akan membantu 
dunia usaha mengatasi masalah ini.”

—LIA MARLIANA
CV. Prisma Dwi Lestari, Bandung (UKM pakaian jadi)

UKM dari Yogyakarta menunjukkan metode pewar-
naan alami yang menggunakan kulit pohon lokal. 
Kulit kayu diparut halus dan direbus selama bebe-
rapa jam sampai air mencapai warna yang 
 diinginkan. Kain yang sudah disiapkan kemudian 

direndam dalam air berwarna selama sekitar 
30 menit.

Lokakarya upcycling, yang difasilitasi oleh UKM 
pakaian dari Bali, menunjukkan cara praktis untuk 
mengubah kain sisa menjadi atasan modis dan 
aksesoris lainnya, seperti kalung dan gelang.

Film dokumenter Frontline Fashion, yang dibuat 
oleh LSM lingkungan asal Hong Kong yang bekerja 
untuk mengurangi limbah industri fesyen, bertu-
juan untuk mendidik dan menginspirasi peran-
cang busana muda dan memberi informasi kepada 
konsumen. Dokumenter tersebut mengikuti para 
perancang saat mereka bersaing dalam kompe-
tisi tahunan Sustainable Design Award,  kompetisi 
fesyen berkelanjutan terbesar di dunia. Film 
dokumenter ini menunjukkan skala besar limbah 
pakaian dan bagaimana para perancang ini mem-
peroleh bahan untuk desain pakaian upcycling di 
kompetisi. Mereka juga menyoroti tantangan yang 
dihadapi para desainer dalam penggunaan ulang 
limbah. Sifat kain membuat produksi upcycled 
fesyen secara massal hampir tidak memungkin-
kan. Salah satu pesan dalam dokumenter tersebut 

Lokakarya upcycling.

Peragaan Busana Upcycling.
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adalah bahwa fesyen berkelanjutan bergantung 
pada konsumen yang sadar akan kebiasaan pem-
belian fesyen mereka, termasuk memilih busana 
berkualitas baik dan tahan lama (dikenal sebagai 
fesyen lambat).

Setelah pemutaran film, Paula Cannuciari, pena-
sehat lingkungan dari BEDO, dan Ibu Chachboune 
memimpin diskusi terbuka tentang mode berke-
lanjutan dan ekonomi melingkar. Ibu Cannuciari 
menceritakan tragedi Rana Plaza di Bangladesh, 
peristiwa yang memicu gerakan Revolusi Fesyen. 
Tragedi itu memobilisasi konsumen yang sadar etis 
untuk menuntut industri fesyen agar lebih trans-
paran, terutama yang berkaitan dengan kinerja 
sosial dan lingkungan mereka. Ibu Chachboune 
menjelaskan bahwa konsep ekonomi melingkar 
telah mulai menyebar, yang sebagian dikarenakan 
kampanye yang menyoroti dampak sosial dan ling-
kungan yang merugikan industri.

Setelah diskusi, acara dilanjutkan dengan pera-
gaan  busana pakaian jadi dan alas kaki yang 
dibuat oleh desainer muda dari Yogyakarta dan 
Bali. Desain kreatif mereka datang dalam berba-
gai bentuk, seperti kain denim tidak terpakai yang 
diubah menjadi atasan modis, sepatu bot per-
tengahan betis yang modis, gaun kasual, serta 
gaun tidur klasik. Juri memilih tiga pemenang 
berdasarkan estetika desain, inovasi, fungsionali-
tas, skalabilitas, sumber bahan baku, dan potensi  
pengurangan limbah.

Pembelajaran Utama
Meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan 
UKM, terutama dalam industri pakaian jadi dan 
alas kaki, merupakan salah satu tujuan utama TPSA 
dibidang lingkungan. Kampanye TPSA mengenai 
kesadaran publik akan fesyen berkelanjutan dila-
kukan pada Hari Revolusi Fesyen, mendukung 
gerakan global industri fesyen yang lebih etis 
dan berkelanjutan.

Fesyen berkelanjutan adalah konsep yang rela-
tif asing dikalangan UKM Indonesia dan masya-
rakat Indonesia, seperti ekonomi melingkar dan 
produksi yang lebih ramping dan bersih. Banyak 
pertanyaan mengenai konsep-konsep ini muncul 
selama diskusi panel dan diskusi terbuka, terma-

suk apa artinya, bagaimana mereka terhubung, dan 
bagaimana mereka dapat diterapkan. Panelis ter-
diri dari narasumber yang unggul dan menjelaskan 
konsep- konsep ini dengan jelas.

Kegiatan kampanye lainnya termasuk lokakarya 
upcycling, pemutaran film, dan peragaan busana 
memberikan contoh langsung tentang cara men-
dukung fesyen berkelanjutan. Lokakarya dan pera-
gaan busana ini diselenggarakan oleh UKM sendiri, 
yang mana menunjukkan kesadaran lingkungan 
yang muncul dari dunia usaha.

Kampanye ini memberi pengetahuan baru pada 
pengunjung tentang tren global fesyen berkelan-
jutan dan inspirasi mengenai cara berpartisipasi.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi  terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari 
organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.
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Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


