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Pijakbumi Kenalkan Koleksi Terbaru dengan Edisi Terbatas di Runway Jakarta Fashion 
Week 2022 

 
Jakarta, 28 November 2021 – Berlatar belakang ingin menjaga bumi, isu sustainability 
(keberlanjutan) menjadi topik hangat di tengah masyarakat sejak beberapa tahun terakhir, 
termasuk bagi Jakarta Fashion Week 2022 bersama dengan desainer dan label yang bekerja 
sama di dalamnya. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya koleksi mereka yang membawa 
unsur keberlanjutan. Tidak terkecuali bagi brand sepatu asal Bandung, Pijakbumi. Hal ini 
dilakukannya seiring dengan inisiatifnya membayar pajak karbon yang dihasilkan dari 
sepatu yang diproduksinya. 
 
“Dalam inisiasi mengalkulasi jejak karbon tersebut, Pijakbumi juga ingin terlebih dahulu 
membangun kesadaran tentang pelestarian hutan Indonesia karena hutan bukan hanya 
menjadi penghasil oksigen, tapi juga merupakan rumah bagi masyarakat di sekitarnya, 
rumah bagi biodiversitas di dalamnya, dan rumah bagi kita semua,” jelas Rowland Asfales, 
CEO Pijakbumi. 
 
Di panggung Jakarta Fashion Week 2022, Pijakbumi membawa koleksi terbarunya bertajuk 
“HARA” yang bertemakan hutan Indonesia. Nama “HARA” diambil dari kata ‘unsur hara’ 
yang merupakan kebutuhan tanaman untuk dapat hidup dan berkembang. Melalui nama 
dan koleksi ini, Pijakbumi mengajak manusia untuk kembali mengenal dirinya, lingkungan 
alam di sekitarnya, dan meningkatkan kesadaran bahwa manusia adalah satu kesatuan 
yang tak terpisahkan dengan alam. 
 
Koleksi “HARA” menawarkan dua model, yaitu Mava Derby – yang dibuat khusus untuk 
perempuan – dan Mori Mid Top Sneakers, yang merupakan sepatu unisex. Tidak diproduksi 
dalam jumlah banyak, seri “HARA” hanya diproduksi oleh Pijakbumi sebanyak 200 pasang. 
 
Sejalan dengan kepeduliannya terhadap alam, Pijakbumi menggunakan bahan natural 
dalam produksi koleksi “HARA”, seperti memanfaatkan limbah serbuk kayu pinus, kain rami 
yang ditenun dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), dan kain katun daur ulang yang 
diwarnai secara alami. 
 
Koleksi sepatu “HARA” dari Pijakbumi di panggung Jakarta Fashion Week 2022 bisa Anda 
saksikan pada peragaan busana Alexa(a)lexa dan Milcah pada hari Minggu, 28 November 
2021, pukul 18.30 WIB di berbagai platform live streaming, seperti JFW.tv, YouTube Jakarta 
Fashion Week, serta live di Facebook Jakarta Fashion Week, juga Instagram dan TikTok 
@jfwofficial. 
 
Dokumentasi dari setiap show JFW 2022 bisa Anda akses di: 
https://publicity.gettyimages.com/jakarta-fashion-week-2022 
 
#JFW2022 #WeAreJFW #ExcellenceInDisruption #JakartaFashionWeek 
 
Tentang Jakarta Fashion Week  

https://publicity.gettyimages.com/jakarta-fashion-week-2022


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 fashion ke arah internasional.   
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