RILIS MEDIA
Asia Pacific Rayon Soroti Pentingnya Konsumen Memilih Fesyen yang Berkelanjutan
Konsumen seharusnya memilih pakaian dengan bahan baku yang ramah lingkungan
Jakarta, 17 Agustus 2019 – Asia Pacific Rayon (APR), manufaktur rayon viskosa terintegrasi
terbesar di Indonesia, menekankan perlunya konsumen untuk mempertimbangkan dampak
lingkungan saat memilih bahan baku fesyen. Hal ini disampaikan dalam gelaran acara Gaya
bertema ‘Future Fashion and Sustainable Lifestyle’’ di mal Grand Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Diselenggarakan pada 8-25 Agustus, ajang GAYA – Indonesian for ‘style’ – bertujuan untuk
melibatkan konsumen Indonesia tentang perlunya menjaga lingkungan. Para pengunjung yang
hadir mendapatkan pemaparan tentang bagaimana limbah dari industri fesyen menjadi isu
global, dan bagaimana konsumen dapat berperan serta dengan memilih bahan baku fesyen
yang lebih ramah lingkungan dan biodegradable seperti viskosa.
Tujuan dan tema acara ini selaras dengan komitmen APR untuk menjalankan bisnis yang
bertanggung jawab dan mengelola dampak lingkungan, serta berkontribusi untuk
mengembangkan sektor tekstil di Indonesia.
Berbicara dalam panel berjudul ‘Sustainable Fashion: Our Modern Ethos’, Direktur APR Basrie
Kamba menjelaskan, “Berdasarkan data pasar, konsumsi fesyen terus meningkat, sehingga kita
perlu menyadari akan pilihan fesyen dan memilih secara bertanggung jawab. Pilihlah jenis kain
dengan dampak yang rendah terhadap lingkungan.”
Berkolaborasi dengan perancang busana lokal dari Indonesian Fashion Chamber (IFC), Taruna
Kusmayadi, Aldre, Natali C, dan Novita Yunnas, APR mendukung peragaan busana yang
memperagakan busana-busana berbahan viskosa. Sebagai bagian dalam rangkaian acara,
busana berbahan viskosa APR juga dipajang di lantai 1 Sky Bridge, Grand Indonesia
berdampingan dengan brand ramah lingkungan lainnya seperti Sukkha Citta, KaIND, Jalin, dan
karya perancang busana lokal lainnya.
Di barisan terdepan ajang tersebut Ayla Dimitri, salah seorang penulis blog fesyen ternama di
Indonesia mengatakan sangat tertarik untuk memahami “pentingnya kesadaran akan dampak
lingkungan dari pakaian yang kita beli, apa lagi setelah mengetahui bahwa APR memproduksi
viskosa dengan bahan baku yang biodegradable.”

Terbuat dari 100% selulosa kayu, rayon viskosa adalah alternatif alami menggantikan akrilik,
poliester, nilon dan kain sintetis berbasis minyak bumi lainnya. Rayon viskosa bersifat mudah
terurai secara alami. APR berkomitmen untuk melayani kepentingan masyarakat di mana APR
beroperasi serta memberikan nilai tambah kepada pelanggan.
###
Tentang Asia Pacific Rayon:
Asia Pacific Rayon adalah produsen rayon viskosa pertama yang terintegrasi secara penuh di Asia dari
hutan taman industri terbarukan. Pabrik berkapasitas 240,000 ton yang berlokasi di Pangkalan Kerinci,
Riau, serat kayu APR berasal dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan yang terlacak
keseluruhan rantai nilainya, mulai dari pembibitan hingga menjadi rayon viskosa. APR berkomitmen
untuk menjadi produsen viscose rayon terkemuka yang memiliki prinsip keberlanjutan, transparansi,
dan efisiensi operasional, melayani kepentingan masyarakat dan negara, dan memberikan nilai kepada
pelanggan.
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