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26 Oktober 2019, Jakarta Fashion Week.  
 
Berawal dari program Indonesia Fashion Forward pada tahun 2015, LEKAT 
mendapatkan kesempatan untuk tampil di Jakarta Fashion Week 2020 
dengan menampilkan 16 looks untuk koleksi Spring Summer 2020  
 
LEKAT identik dengan tenun Baduy, detil, patchwork, dan pekerjaan tangan. 
Kali ini berbeda, Kali ini permainan tenun Baduy lebih sedikit. Kali ini ingin 
menanmpilkan sesuatu yang lebih fresh. Salah satunya permainan patchwork 
dari bahan yang sudah pernah diproduksi: Reproduksi tekstil yang terbuang 
atau sisaan dari salah satu pabrik tekstil di Indonesia. Kata lainnya ‘Upcycle’.  
 
Amanda I. Lestari sebagai Creative Director, sempat berkunjung ke salah 
satu pabrik tekstil dan melihat tumpukan kain dalam suatu ruangan dan 
bertanya, “Biasanya sisaan atau sample ini diapain?” Dan ternyata didiamkan 
saja. Langsung berinisiatif untuk memproduksi ulang dari bahan bahan ini, 
terbayang ini baru satu tempat produksi yang saya datangi, sementara masih 
ada beberapa produksi besar di Jakarta, belum lagi yang di daerah. Berjutaan 
kain menumpuk. 
 
LEKAT bisa dikatakan sebagai lini sustainable dengan menggunakan bahan 
cotton, penggunaan warna alam, me-recycle bahan dari potongan dan 
dijadikan aksesoris. Tapi juga sustainable  dengan pengertian bahwa sebagai 
brand menciptakan suatu item yang bisa digunakan sampai kapan pun.  
 
Dalam koleksi ini ada beberapa item yang menggunakan tehnik ‘upcycle’, 
pengembangan pattern bekerja sama dengan ilustrator, Angela Judiyanto, 
dan juga beberapa menggunakan tenun Baduy. Items yang perlihatkan juga 
lebih casual dan simple, sangat bisa dipergunakan untuk kegiatan sehari. 

Tentang Jakarta Fashion Week  
Jakarta Fashion Week merupakan pekan mode utama di Indonesia sejak 2007. Didaulat 
sebagai platform penggerak industri mode Indonesia, Jakarta Fashion Week memberikan 
arahan bagi penggiat mode dan menyediakan arena prestisius untuk unjuk talenta serta 
kreativitas dunia fashion dalam negeri. Sepanjang tahun, Jakarta Fashion Week juga 
menggelar beragam program peningkatan kapasitas para pelaku industri internasional. 
Jakarta Fashion Week diselenggarakan oleh GCM Group. 
 

FOR FURTHER PRESS INFORMATION / IMAGE REQUEST 
info@lekatihati.com 
 

Kontak Media: 
Zea Zabrizkie 
Head of Media and Public Relation Jakarta Fashion Week 
Tel   : (62 21) 526 6666 Ext 106 
Alamat Surel : press@jakartafashionweek.co.id 
Situs Resmi : www.jakartafashionweek.co.id 
 

Instagram : @jfwofficial 
Facebook : Jakarta Fashion Week 
Twitter  : @JKTfashion 
Youtube : JakartaFashionWeekOfficial 
 
 


