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SIARAN PERS 

Pijakbumi, Menyuarakan ‘Sustainability Fashion’ di Ajang Penghargaan Fashion Force 

Jakarta Fashion Week 2021 

 

 

Bandung, 3 November 2020—Pijakbumi yang diwakili oleh Rowland Asfales selaku 

Founder, CEO dan desainer sepatu Pijakbumi menjadi salah satu dari 3 (tiga) finalis di 

ajang penghargaan Fashion Force Jakarta Fashion Week (JFW) 2021. Fashion Force sendiri 

merupakan penghargaan yang diberikan pada desainer-desainer muda yang terpilih. Di 

pagelaran JFW 2021 ini, Pijakbumi akan mempresentasikan koleksi Kenaf Series yang 

dibagi menjadi 2 (dua) desain utama yaitu ATLAS Sneakers dan GAIA Flat Shoes. Kedua 

artikel ini memanfaatkan serat kenaf atau tanaman Yute Jawa yang ditenun manual 

menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Adapun ATLAS Sneakers, artikel yang 

sebelumnya mendapat penghargaan sebagai Good Design Indonesia 2017 ini telah hiatus 

selama dua tahun dan kembali hadir dengan inovasi baru pada penggunaan karet mentah 

natural dan pemanfaatan limbah eceng gondok. 

 

Melalui Kenaf Series, Pijakbumi berupaya untuk menerapkan konsep keberlanjutan 

‘closed-loop fashion’ dan ramah lingkungan di industri sepatu. Dalam prosesnya, 

Pijakbumi berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan konsumsi secara sadar dan 

bertanggung jawab yang dimulai dari proses pemilihan dan penggunaan material, proses 

manufaktur dengan mengurangi penggunaan air dan zar kimia berbahaya, proses edukasi 

dan penggunaan pada konsumen, hingga bagaimana sepatu yang sudah tidak terpakai 

dapat diolah kembali menjadi produk bernilai dan bermanfaat melalui proses 3R ‘Reduce, 

Reuse, Recycle’. 

 

Beriringan dengan rencana aksi global Sustainable Development Goals (SDGs), Pijakbumi 

turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memastikan pola konsumsi 

dan produksi yang berkelanjutan. Melalui narasi dan cerita yang dekat dengan 

pengalaman konsumen, Pijakbumi berupaya untuk menginterpretasikan identitas fesyen 

sebagai bagian dari gaya hidup yang bertanggungjawab dan berkelanjutan demi menjaga 

keseimbangan ekosistem lingkungan.  

 

Dalam pagelaran JFW 2021 ini, Pijakbumi turut menggandeng jenama lokal yaitu DUMA, 

NOVERE, dan Jan Sober yang juga merupakan salah satu finalis di ajang penghargaan 

Fashion Force JFW 2021, untuk memberikan sentuhan minimalis pada setiap sepatu dan 

busana yang akan diperagakan. 
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Ide Material Ramah Lingkungan 

 

Pada mulanya, karya Pijakbumi di dominasi dengan penggunaan kulit sapi samak 

nabati. Di industri fesyen, pengolahan material kulit hewan kerapkali menggunakan 

metode berbasis kromium dimana sisa penyamakan seperti sodium sulfida, khrom, 

kapur, dan amoniak sifatnya berbahaya bagi kesehatan manusia dan mengakibatkan 

pencemaran lingkungan. 

 

Guna mengurangi dampak buruk penggunaan bahan kimiawi tersebut, Pijakbumi 

memilih material kulit sapi samak nabati yang diperoleh dari hasil peternakan sapi 

yang dirawat dengan baik dan telaten sehingga menghasilkan kualitas kulit premium. 

Kemudian kulit sapi tersebut diproses menggunakan metode penyamakan tradisional 

dengan mengandalkan tanin tumbuhan seperti pohon ek. Adapun proses 

penyamakan nabati tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia maupun bagi lingkungan. 

 

Di usianya yang menginjak 4,5 tahun, Pijakbumi rutin melakukan riset dan 

pengembangan produk dan mulai merambah ke bahan ramah lingkungan khususnya 

plant-based seperti serat kenaf, katun organik, sabut kelapa, dan TENCEL. [PB] 
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