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Proyek Pembangunan dari Kanada Mendukung Produksi Pakaian yang Ramah Lingkungan 

pada Hari Revolusi Fesyen (Fashion Revolution Day) 2018 

 

BANDUNG –   23 APRIL  –  Canada-Indonesia Trade and Private Sector Assistance Project  
(TPSA) dan Business Export  Development Organizat ion (BEDO) menandai Hari  Revolusi  
Fesyen (Fashion Revolut ion Day )   pada hari  Se lasa,  24 Apri l ,  dengan sebuah acara sehari  
penuh di  Bandung Creative Hub. Kegiatan -kegiatan yang di lakukan diantaranya termasuk 
perbincangan mengenai bagaimana Revolusi  Fesyen  (Fashion Revolut io n)  berusaha untuk 
mengurangi dampak l ingkungan hidup dalam produksi  alas  kaki  dan pakaian,  penayan gan 
f i lm, lomba merancang busana, lokakarya pewarnaan alami ,  dan up-cycl ing (mendaur 
ulang barang yang bernilai  rendah menjadi bernilai  t inggi) ;  dan pameran -pameran 
produk dari  Usaha Keci l  dan Menengah (UKM).  
Hari  Revolusi  Fesyen di lakukan set iap tahunnya  untuk memperingati  rubuhnya gedung 
Rana Plaza di  Bangladesh pada tahun 2013.  
Gerakan “s low fashion” secara global telah berkembang untuk melawan model usaha 

“fast  fashion” yang dominan yang ada pada saat  ini .  Fast  fashion berfokus pada produksi  

murah dan pengir iman ke pasar dengan sangat cepat.  Model in i  membutuhkan 

penggunaan sumber daya -sumber daya yang penting,  sepert i  air ,  katun, bahan kimia,  

pewarna, dan tenaga kerja yang murah. Penel it ian dari  World Resource Inst itute  

menyatakan bahwa 2.700 l iter  air  dibutuhkan untuk memporduksi  hanya satu kaos katun 

–  jumlah ini  setara dengan konsumsi a ir  seseorang selama  2½ tahun.   

 

Tujuan dari  acara in i  adalah:   

-  Untuk mengadvoaksi  dan menyebarkan informasi  mengenai produks i  dan pola  
konsumsi pakaian dan alas  kaki  yang lebih ramah l ingkungan kepada lebih banyak 
UKM dan kepada masyarakat  umum.  

-  Untuk menyediakan sebuah forum berjejar ing untuk UKM -UKM  pakaian dan alas  
kaki  yang memil iki  pemikiran yang serupa, yang tertarik pad a produksi  yang lebih 
ramah l ingkungan.  

 
Ekonomi yang berputar  mendorong pola  produksi  dan konsumsi untuk menghasi lkan 

l imbah dan emisi  sekeci l  mungkin.  Sebagai tambahan, l imbah dan emisi  produksi  dan 

produk akhir  didaur -ulang,  digunakan kembal i ,  atau dikumpulkan kembali  sebagai bahan 

baku untuk produk-produk lainnya. Up-cycl ing adalah proses mengubah bahan -bahan 

bekas atau l imbah untuk menjadi produk -produk yang lebih baik.  Beberapa UKM dari   

 

http://www.tpsaproject.com/
http://www.wri.org/


 
 

 

Bal i  dan Yogyakarta,  yang te lah memulai  up-cycl ing ,  juga akan berpart is ipasi  di  dalam 

pameran.  

Acara ini  di lakukan antara pukul 9 pagi  hingga 6 sore. Kegiatan -kegiatan utama yang 

di lakukan adalah:   

-  Cerita-cerita keberhasi lan TPSA dari  SCORE -Cleaner Production Program  

-  Pameran produk-produk dan mengenai perkemban gan produksi  yang lebih bersih 
dari  UKM-UKM yang merupakan mitra dan juga UKM -UKM Yogyakarta dan Bali  
dalam hal  fesyen melingkar  

-  Perbincangan dan penayangan f i lm mengenai makna Revolusi  Fesyen dan Fesyen 

Melingkar dan bagaimana kedua hal  tersebut berdampa k pada industr i  

-  Lokakarya-lokakarya mengenai pewarnaan alami dan up -cycl ing  

-  Peragaan fesyen dan lomba merancang busana  

-  Konferensi  pers   

 
 
Tentang Proyek TPSA  
TPSA adalah proyek l ima tahun senilai  C$ 12 juta yang didanai oleh Pe merinah Kanada 
melalui  Global Affairs  Canada, dan di laksanakan oleh The Conference Board of  Canada. 
Mitra pelaksana utamanya adalah Direktorat  Jenderal  Pengembangan Ekspor Nasional  
(Dit jen PEN),  Kementer ian Perdagangan Republik Indonesia .  Tujuan keseluruhan TPSA 
adalah mendukung  pertumbuhan ekonomi yang lebih t inggi  dan ber kelanjutan serta 
menanggulangi kemiskinan di  Indonesia melalui  intensif ikasi  perdagangan dan investasi  
yang mendorong perdagangan antara Indonesia dan Kanada. TPSA dimaksudkan untuk 
meningkatkan peluang investasi  dan perdagangan yang berkelanjutan serta responsif  
gender,  terutama untuk UKM di Indonesia,  dan memperluas pemakaian anal is is  investasi  
dan perdagangan oleh pemangku kepentingan di  Indonesia  guna meningkatkan 
kemitraan investasi  dan perdagangan antara Indonesia dan Kanada.  
 

 

 

Untuk informasi  lebih  lanjut ,  Anda dapat  menghubungi Kantor Proyek TPSA d i  Jakarta ,  
Indonesia  dengan a lamat:  

Mr.  Gregory A.  Elms,   
F ie ld Director Canada– Indonesia Trade and Private Sector Assistance (TPSA)  

Canada Centre,  World Trade Centre 5,  Lt .  15 J l .  Jend.  Sudirman Kav 29–31  
Jakarta 12190,  Indonesia  

No.  Telp. :  +62-21-5296-0376,  or 5296-0389 
Faks. :   +62-21-5296-0385 

E-mai l :   greg@tpsaproject.com  

mailto:greg@tpsaproject.com

