RILIS MEDIA
Asia Pacific Rayon dan TrusTrace Mengumumkan Kemitraan untuk Mendukung Keterlacakan
Rantai Suplai untuk Serat Viscose
Menggabungkan kemitraan adalah solusi keterlacakan garmen-ke-serat dan serat-kepembibitan untuk mencapai transparansi rantai pasokan yang lebih baik
Vancouver, 12 Oktober 2019 – Asia Pacific Rayon (APR) dan perusahaan teknologi TrusTrace
telah mengumumkan rencana untuk berkolaborasi dalam mendukung keterlacakan viscose
staple fiber (VSF) dari pembibitan dan perkebunan di mana bahan baku bersumber, hingga ke
toko dimana pakaian yang mengandung serat tersebut dijual ke konsumen.
Menurut ketentuan kemitraan, modul T-Trace TrusTrace akan diintegrasikan dengan platform
APR “Follow our Fiber” untuk memberi pelanggan TrusTrace kemampuan dalam melacak serat
viscose kembali ke pembibitan. Integrasi ini juga akan memungkinkan APR untuk menyediakan
pemintal, unit produksi kain, merek, dan transparansi rantai pasokan konsumen untuk pakaian
yang dibuat dengan seratnya.
Platform “Follow Our Fiber” APR memberikan keterlacakan dan transparansi di seluruh rantai
nilai produksinya mulai dari pembibitan hingga VSF. Platform ini menggunakan teknologi
blockchain perusahaan untuk memungkinkan pelanggan melacak produk jadi kembali ke asalusul hutan tanaman mereka pada aplikasi smartphone.
APR dan TrusTrace akan menggabungkan data dari platform Follow Our Fiber dengan data
produk dari merek yang menggunakan platform TrusTrace untuk meningkatkan keterlacakan
rantai pasokan secara keseluruhan.
Platform TrusTrace didukung oleh blockchain dan dirancang khusus untuk sektor fesyen. Hal ini
memetakan rantai nilai dari garmen ke tahap serat. Ini juga menciptakan visualisasi rantai
pasokan yang dipetakan dengan data pemasok terverifikasi. Dasbor datanya membantu brand
melakukan analisis risiko dan meningkatkan keberlanjutan di seluruh rantai pasokan mereka.
Cherie Tan, Vice President, Sustainability and Communications, Asia Pacific Rayon, mengatakan:
“Industri fashion dan pemasoknya sedang dalam pengawasan ketat dari konsumen yang
menuntut transparansi lebih. Hanya dengan menghubungkan berbagai tautan dalam rantai
pasokan dan melaporkan metrik keberlanjutan utama, transformasi dapat terjadi. ”
“Ini membutuhkan kolaborasi di seluruh rantai pasokan dari bibit hingga garmen,” tambahnya.
“Kemitraan antara APR dan TrusTrace akan membantu memanfaatkan potensi blockchain
untuk menjembatani data di berbagai platform sehingga kita dapat mengetahui di mana bahan

baku bersumber, bagaimana mereka digunakan dalam pembuatan dan dampaknya di setiap
langkah rantai pasokan.”
Saravanan, Co-Founder dan COO dari TrusTrace mengatakan: “Kami melihat potensi luar biasa
dalam mengintegrasikan solusi penelusuran garmen-ke-serat dengan keterlacakan serat-kepembibitan APR, karena hal ini memberikan visibilitas lengkap pada rantai nilai bagi
pelanggan.”
“Integrasi ini memungkinkan konsumen yang membeli garmen dengan rayon APR untuk
memindai kode QR pada garmen dan melihat informasi terperinci tentang berbagai tahap
produksi, bagaimana serat diproduksi, dipintal, ditenun, dan dirajut sebelum akhirnya sampai
ke mereka,” tambahnya.
Aplikasi Follow Our Fibre dari APR memungkinkan pelanggan APR untuk memindai barcode
pada bal serat dan melihat informasi terperinci di mana bal individu diproduksi dan bagaimana
mereka dikirim. Data dikumpulkan pada setiap tahap rantai nilai menggunakan program
pelacakan perangkat lunak terintegrasi. Data tersebut kemudian diunggah ke buku besar
blockchain sehingga mudah untuk dibagikan dan diintegrasikan ke dalam sistem lain.
###
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, ini menggunakan teknologi produksi terkini dalam menghasilkan rayon
berkualitas tinggi untuk kebutuhan tekstil dan produk kebersihan pribadi. 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.
Tentang TrusTrace:
TrusTrace adalah platform solusi industri yang berfokus pada industri mode yang berpusat di
Stockholm yang membantu Brand, Pengecer & Pemasok dengan Keterlacakan Rantai Suplai dan
Transparansi di seluruh dunia. TrusTrace telah bekerja di industri fesyen sejak 3 tahun terakhir
dengan satu tujuan utama yaitu untuk menciptakan dampak berkelanjutan dan membantu
ekosistem fesyen dengan solusi yang membantu merek global dalam mengurangi emisi dan
jejak karbon menggunakan penelusuran sebagai alat utama. TrusTrace saat ini bekerja dengan
20 brand di seluruh Eropa dan 1600+ pemasoknya di seluruh dunia.
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