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ABSTRACT

The rapid growth of urban areas raises various challenges such as economic impulses to 
environmental problems. One of the biggest causes of environmental problems is physical 
waste such as banners which are commonly used as promotional media. Vinyl is the main 
material of banners that are difficult to decompose. However, some brands can see this 
challenge as a business opportunity and process it into a valuable fashion product. Using a 
qualitative descriptive approach and purposive sampling, this paper will show the practice 
of utilizing waste into a fashion business that has been carried out by Rareform and Freitag.

: Business, Fashion, Waste

ABSTRAK
Pertumbuhan perkotaan yang semakin cepat menimbulkan berbagai tantangan seperti doron-
gan ekonomi sampai pada permasalahan lingkungan. Salah satu penyebab permasalahan 
lingkungan terbesar adalah limbah fisik seperti banner yang umum digunakan sebagai media 
promosi. Vinyl adalah bahan utama dari banner yang sulit terurai sehingga tertimbun menjadi 
sampah. Namun, beberapa merek dapat melihat ini sebagai peluang bisnis serta mengo-
lahnya menjadi produk fashion yang bernilai. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
dan purposive sampling, paper ini akan memperlihatkan praktik pemanfaatan limbah menjadi 
sebuah bisnis fashion yang telah dilakukan oleh Rareform dan Freitag.

Kata Kunci: Bisnis, Fashion, Limbah
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PENDAHULUAN
Perkotaan di seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Menurut PBB, sampai hari ini, 
55% dari populasi dunia tinggal di perkotaan dan akan terus meningkat hingga tahun 2050 mencapai 
68%. (United Nations, 2018).

Salah satu penyebab tingginya urbanisasi adalah dorongan ekonomi dan kebutuhan akan pekerjaan. 
Namun, di perkotaan pula muncul kemudian berbagai tantangan seperti kemiskinan dan permasalahan 
lingkungan. 

Permasalahan perkotaan yang paling umum adalah mengenai kesenjangan antara jumlah populasi 
dan ketersediaan lahan, polusi, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat 
sebuah istilah yang muncul terkait dengan perkotaan dan lingkungan, yaitu mengenai kerusakan yang 
terjadi pada secara fisik pada lingkungan yang terjadi di perkotaan. (DANIDA, 2000)

Terdapat berbagai permasalahan lingkungan terkait akan skala dan tipe limbah berbahaya yang terjadi 
di perkotaan mulai dari lingkungan rumah, daerah sekitar, lingkungan kerja, hingga yang terbesar ada-
lah perkotaan itu sendiri. Tipe-tipenya antara lain adalah polusi kimia, limbah fisik, polusi lahan dan air 
akibat sampah, dan sebagainya. Salah satu diantara nya adalah polusi lahan dan air akibat sampah 
industri dan penggunaan komersil. (David, 1999)

Banner berukuran besar seperti billboard adalah salah satu alat pemasaran yang umum digunakan di 
berbagai kota-kota besar. Penggunaan billboard berbahan dasar vinyl salah satu bahan yang umum 
digunakan pada billboard. Sedangkan vinyl merupakan bahan yang sulit untuk terurai, terlebih dengan 
ukuran yang besar. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan tidak hanya polusi lahan namun juga 
limbah fisik. Sebagai gambaran, di Eropa saja, setiap 2 minggu sekali lebih dari 6 milyar meter persegi 
banner yang telah lewat masa tayangnya, tidak terpakai lagi. (Community Research and Development 
Information Service, 2014)

Selain billboard, penggunaan terpal berbahan dasar vinyl juga umum dijumpai pada truk-truk besar, 
sebagai media promosi juga terkadang sebagai alat penutup untuk barang-barang yang dibawa oleh 
truk tersebut. 

Tantangan tersebut merupakan permasalahan yang dapat menjadi sebuah peluang apabila dilihat den-
gan sudut pandang entrepreneurship. Bolton & Thompson (2003:76) dalam Maritz (2005) menyatakan 
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bahwa seorang entrepreneur adalah seseorang yang mampu membangun sesuatu yang memiliki nilai 
karena kemampuannya melihat peluang.

Berkembang sebuah istilah yang di sebut sebagai urban entrepreneurship, yaitu sebuah proses 
entrepreneurial yang mampu di kembangkan untuk mendukung atau memberikan solusi pada 
isyu-isyu yang muncul di lingkungan maupun gaya hidup perkotaan. (Osorio & Ozkazanc-Pan, 
2014)

Permasalahan mengenai sampah billboard diatas misalnya, diangkat oleh dua perusahaan rintisan 
yang dapat disebut sebagai urbanpreneur, yaitu rareform dan freitag. Sampah billboards berbahan 
vinyl merupakan jenis sampah yang tidak dapat terurai sehingga menimbulkan permasalahan lingkun-
gan yang serius. 

TEORI DAN METODE
Melalui penelitian deskriptif kualitatif dan studi kasus, penulis akan mencari pustaka mengenai praktik 
pemanfaatan limbah yang dilakukan oleh merek tertentu sebagai bagian dari penyelesaian masalah 
yang memunculkan peluang bisnis. Menggunakan purposive sampling, penulis memilih Rareform dan 
Freitag sebagai objek studi. Metode pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dari berbagai 
sumber baik buku, jurnal, atau berita dari internet. 

URBAN ENTREPRENEURSHIP
Istilah urban berasal dari abad 17 awal merupakan bahasa latin urbanus yang berarti kota. Sedangkan 
istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom Perancis bernama Jean-Baptiste 
Say yang merujuk pada seseorang yang menjalankan bisnis.

Entrepreneurship didefinisikan sebagai proses penciptaan nilai dan apropriasi yang dilakukan oleh 
pengusaha di sebuah lingkungan yang tidak pasti. (Mishra dan Zachary, 2014)

Mishra dan Zachary (2014) menjelaskan bahwa dalam sebuah teori entrepreneurship terdapat dua ta-
hapan sebuah penciptaan ventura, pada tahapan pertama adalah menemukan sebuah peluang usaha 
dan menyesuaikan dengan kompetensi serta sumber daya yang ada. Pada tahapan kedua, seurang 
entrepreneur melakukan monetisasi usaha dengan sebuah strategi untuk membangun atau memper-
oleh sumber daya eksternal seperti modal ventura atau kerja sama untuk mempertahankan penciptaan 
nilai dan mengembangkan usaha 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
STUDI KASUS: RAREFORM
Rareform adalah sebuah perusahaan rintisan yang berdiri pada tahun 2014 dengan berfokus pada 
memanfaatkan sampah vinyl dari billboard yang sudah tidak digunakan menjadi sebuah tas.

Setiap bulannya, rareform mampu memanfaatkan kurang lebih 9000 kilogram sampah vinyl billboard 
menjadi sebuah tas. Tas ini menjadi istimewa karena setiap tas menjadi berbeda satu sama lain, ka-
rena hanya dapat di produksi sesuai sampah billboard yang ada. (Website Rareform, 2018).

Rareform memulai mendaur ulang sampah billboard berbahan dasar vinyl untuk dibuat menjadi se-
buah tas surfing. Karena respon positif dari pasar, Rareform kemudian mengembangkan jenis produk 
seperti tas punggung, dompet, dan sebagainya. Selain itu, Rareform juga bekerjasama dengan perusa-
haan-perusahaan yang menggunakan billboard sebagai alat promosinya untuk kemudian mengambil 
sampah billboard tersebut, seperti yang dilakukan dengan Disney. (Chhabra, 2017)

Pada 2017, setelah mengikuti Shark Tank, sebuah reality show Amerika yang mempertunjukkan pre-
sentasi bisnis para pengusaha rintisan kepada investor, Rareform kemudian berkembang menjadi lebih 
besar. Setelah tampil pada acara tersebut, Rareform mampu mendaur ulang lebih dari 22.000 kilogram 
sampah vinyl billboard setiap bulannya. 

Gambar 1.Pemanfaatan Banner untuk Tas Rareform
Sumber: Website Rareform, 2019
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STUDI KASUS: FREITAG
Freitag adalah sebuah merek tas berbahan dasar limbah terpal truk, ban bekas, dan sabuk pengaman 
bekas. Merek ini dibuat oleh dua orang desainer grafis yaitu Markus dan Daniel Freitag sejak 1993. 
(Website Freitag)

Kedua desainer tersebut tinggal di Swiss, yaitu sebuah negara yang serius terhadap isyu-isyu lingkun-
gan. Kesadaran akan pentingnya mengurangi limbah dan menganut sistem daur ulang adalah salah 
satu prinsip yang dianut oleh merek Freitag. 

Pada 2017, Freitag telah dapat mendaur ulang hampir 400 ton limbah terpal truk per tahunnya. Jumlah 
ini sebanding dengan truk sepanjang 110 km.

KESIMPULAN
Berbagai permasalahan perkotaan dapat menjadi sebuah peluang apabila dilihat dari sudut pandang 
entrepreneurship. Dari studi kasus Rareform dan Freitag, urbanpreneur seperti kedua merek tersebut, 
tidak hanya memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah perkotaan, namun juga mendapatkan 
keuntungan secara ekonomi karena permasalahan tersebut.

Gambar 2.Pemanfaatan Banner untuk Merek Freitag
Sumber: www.freitag.ch/en/about, 2019
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