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Eco – Bridal  

 

Pernikahan merupakan salah satu bentuk proses kebudayaan, yang tidak 

dilakukan setiap hari. Proses yang telah disepakati massa sebagai acara sakral, 

menyatunya dua insan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh 

karena itu proses menuju pernikahan pada umumnya dilakukan sebaik mungkin, 

diantaranya mengenai busana pengantin (tradisonal, kontemporer dan modern). 

Karena pada hakekatnya fungsi busana tidak hanya sebagai penutup tubuh, 

melainkan menjadi salah satu media komunikasi.  

 

”Kamu bergaya maka kamu ada”.1 Merupakan ungkapan mengenai kehidupan 

manusia yang penuh gaya, tanpa memandang gender, usia, maupun status sosial. 

Simmel berpendapat bahwa ’arti penting’ perilaku tersebut tidak terletak pada 

isinya yang khusus, tetapi pada ’bentuknya yang tampil beda, yang membuat 

orang jadi menonjol’.2 Hal tersebut menjadikan citra manusia modern ”pesolek” 

(dandy society) yang mengejar citra visual sesuai yang diinginkan, dan 

membiarkan mereka menjadi pelaku serta objek komsumsi. 

 

Tidaklah heran, tuntutan akan kebutuhan menutup tubuh, beribadah dan tampil 

”cantik” merupakan fenomena dan tantangan bagi desainer dan konsumen untuk 

                                                
1 David Chaney (2004, h. 15). Lifestyles, Sebuah Penghantar Komprehensif. 
 
2 John Storey (2002, h.148). Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop. Penghantar Komprehensif Teori dan Metode.  
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menghasilkan karya, berbisnis, dan mengkonsumsi. Fashion dan pakaian 

merupakan bentuk non verbal dari proses komunikasi, yang mempertukarkan 

makna dan nilai-nilai, serta apresiasi suatu kelompok dalam mengkontruksikan  

identitasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakaian Pengantin Modern 3 

 

Fashion dan pakaian merupakan bentuk 

non verbal dari proses komunikasi, yang 

mempertukarkan makna dan nilai-nilai, serta 

apresiasi suatu kelompok dalam 

mengkontruksikan  identitasnya. 

Pakaian Pengantin Kontemporer 4– Tradisional  

Minang 5 

                                                
3 http://iklanmax.com/gambar/20090825/579372/sonya-tata-rias-pengantin-kami-akan-membuat-hari-pernikahan-anda-tak-
terlupakan-0.jpg 
4 Dokumentasi dan rancangan pribadi 
5 http://buchyar.pelaminanminang.com/ 
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Acara pernikahan merupakan kegiatan yang inspiratif. 

Terbuksti dengan adanya lembaga, pengusaha, 

desainer, dan hiburan yang membuat sebuah karya dan 

menawarkan jasa yang berhubungan dengan ritual 

pernikahan. Seperti jasa yang menawarkan pakaian pengantin dalam variasi desain dan 

harga, konsumsi, dekorasi, bahkan berdirinya Wedding Organizer membuat semuanya 

tampak nyata bahwa acara pernikahan merupakan pesta cinta yang mampu memberikan 

keuntungan dari masing-masing pihak.  

  

Dan untuk hasil yang diidamkan, dibutuhkan pengorbanan, tenaga, waktu, dan finansial 

yang tidaklah sedikit. Semua berpacu hanya untuk acara yang berlangsung tidak lebih 

dari 6 - 12 jam, bahkan busana pengantin yang seharga minimum 4 juta rupiah hanya 

akan dipakai selama kurang lebih 3 sampai dengan 6 jam. Setelah itu, gaun dan tuxedo 

hanya akan tergantung di lemari selama sisa waktu kedepan.  Oleh karena itu, bisa anda 

bayangkan pengeluran  energi eksplisit dan implisit menuju pesta pernikahan hanya 

untuk pasangan gaun pengantin dari tiap manusia yang menikah di dunia ini?  

 

Eco – Bridal  merupakan salah satu bentuk Eco - Fashion 

Busana pengantin merupakan karya komunikatif yang mampu mengolah dan 

menghantarkan makna dan nilai-nilai dengan cara non verbal, dan salah satu bagian 

fashion, yang secara simbolis mampu mengikat suatu komunitas dalam waktu tertentu. 

Jika menurut Tickner (Tickner, 1977 : 56) yang menyebutkan bahwa fashion merupakan 

subjek yang kaya dan multidisilpiner, dan merupakan titik pertemuan sejarah, ekonomi, 
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antropologi, sosiologi, dan psikologi, maka busana pengantin sebagai salah satu objek 

tekstil dan fashion kemungkinan besar merupakan salah satu produk yang dimaksud. 

Desain busana pengantinpun berkembang mengikuti interaksi sosial, budaya sekitar, 

perkembangan teknologi dan budaya asing.  

 

Isu lingkungan hidup yang di usung tiap tahun, isu global, ataupun isu sosial seharusnya 

dapat mempengaruhi konsep koleksi desain. Karena pada hakekatnya, Design is 

Problem Solving.  Menciptakan karya adalah suatu proses kerja yang memerlukan 

adaptasi / proses pemahaman/mengetahui/menyelidiki fakta-fata secara sistematik 

mengenai ilmu, aksi, objek/benda, dan konsep, kemudian direalisasikan secara 

informatif sehingga dapat diterima masyarakat sebagai suatu karya pemecah masalah.  

Hal tersebut menciptakan desainer yang mempunyai sensibilitas tinggi yang mampu 

menyesuaikan, mengkombinasikan, atau menciptakan karya yang peka terhadap gejala 

sosial / alam sekitar, tanpa melupakan tren yang bersifat universal dan mempunyai 

muatan budaya lokal.  

 

Ekologi adalah ilmu mengenai interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan 

yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos("habitat") dan logos ("ilmu"). Ekologi 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun 

interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi, kita mempelajari 

makhluk hidup sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya.6  

                                                
6 file:///D:/irni/eco-fashion/Ekologi%20-%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm 
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Secara sederhana, istilah eco-fashion.mengacu pada bergaya pakaian yang 

menggunakan kain ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap teknik 

produksinya. Tetapi jika hal tersebut tidak membuat anda berpikir semuanya lebih 

mudah, maka akan lebih baik jika kita berpikir dan bertindak kreatif dan cermat dalam  

berkarya dan memilih hal untuk dikonsumsi. Diantaranya saat menghadapi atribut utama 

pesta pernikahan, yaitu busana pengantin.  

Beberapa kriteria dibawah ini diambil dari salah satu situ yang memdukung produk 
ramah lingkungan, yaitu http://www.ecofashionworld.com/Browse-By-Eco-
Criteria.html 
 

 

Vegetarian / Animal Free: products that have been made without the use of leather 
or animal tissue products. Examples are shoes and bags made from “vegetal leather” 
using Amazonian rubber instead of animal skins or other recycled or man-made 
materials.  

 

Ethically Produced: Ethical fashion is fashion that has been produced with respect 
for people and the environment. Although there are existing certifications for Organic 
and Fair Trade, we want to encourage companies who are taking significant action but 
don’t qualify for certification. This might include companies producing locally or on 
small scales in developed countries, who might not qualify for Fair Trade certification or 
companies working with farmers to transition to sustainable crops but who might not yet 
qualify as Organic (which takes a few years). The “Ethic Chic” section of each brand 
profile should have details on the specific steps of the brand’s ethical production.  

 



 6 

Craft / Artisan: products that have been crafted using artisan skills such as 
embroidery, which preserve the perpetuation of ancestral traditions.  
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Custom or Tailor-made: also called demi-couture or made-to-order. This is a way 
of encouraging quality and “slow fashion” over mass-produced disposable fashion.   

 

Fair Trade Certified: an organized movement that promotes standards for 
international labor (such as reasonable work hours, no child labor, the right to unionize, 
a fair living wage), environmentalism, and social policy in areas related to production of 
goods. Fair Trade focuses on exports from developing countries to developed 
countries. Some Fair Trade certification organizations include: FLO www.fairtrade.net, 
IFAT www.ifat.org, TransFair (Canada and US) www.transfairusa.org and 
www.transfair.ca.  

 

Organic: natural fibers that have been grown without any pesticides and other toxic 
materials, preserving the health of humans and the environment. The process of organic 
growth can be certified by various organizations.  

 

Recycled: anything that has been made from already existing materials, fabrics, metals 
or fibers. These are often reclaimed from previously made clothing and accessories and 
reworked into new ones. Fibers can also be re-purposed from pre-existing fabric, re-
spun and reused for new garments.  
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Vintage/Second-Hand : vintage is a generic term for new or second hand garments 
created in the period from the 1920’s to 1975. However, the term is often used more 
generally for second-hand clothes or up-cycled clothes (second-hand clothes that 
have been given a new life through some sort of customization).  

Semua mendambakan gaun pengantin yang indah dan ‘baru’ atau setidaknya terlihat 

baru, mengingat menjamurkan jasa sewa pakaian yang sebenarnya tidak membuat 

segalanya lebih ramah lingkungan jika dilihat dari uang yang dikeluarkan hampir sama 

mahalnya bahkan akan lebih mahal daripada ongkos produksi apabila membuat pakaian 

sendiri. 

 

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan alternatif win – win solution yang lebih ramah 

lingkungan jika dilihat dari aspek : 

• Waktu pemakaian, yaitu gaun yang bisa dijadikan pakaian pesta resmi biasa 

setelah acara pernikahan selesai. Hal ini membutuhkan konsep desain yang 

detail, mempunyai ‘rangka’ seperti hal nya bangunan / produk knock down. 

• Biasanya dalam satu acara pernikahan dibutuhkan 2 – 3 pasang pakaian pria / 

wanita yang sama dengan 12 potong pakaian . Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa setidaknya kita membutuhkan dana sekitar minimum  4 juta / potongnya. 

Oleh karena itu sudah saatnya berpikir kreatif dengan 1 – 2 pasang pakaian 

dapat dikenakan dalam 3 sesi acara pernikahan dan tetap tampil berbeda 

disetipa sesinya. 

• Bahan terbuat dari serat alam ramah lingkungan. Meminimalisasikan katun dan 

polyester  merupakan hal yang bijaksana. Perlu diketahui bahan brokat yang 

berlebihan bisa dihindari dengan mengkombinsikan dengan silk. Karena pada 

umumnya harga produksi pribadi tidak jauh berbeda. 
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• Mencoba detail pakaian yang unik dan indah dengan teknik teknik tekstil yang 

mendukung Eco-fashion yaitu patchwork, kolase kain perca, rajut / anyam woll / 

serat lainnya, teknik tie dye / deep dye menggunakan pewarna 

alam, cutting dan eksplorasi bahan limbah tekstil. 
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Berikut dibawah ini salah satu contoh desain pakaian pengantin yang inspiratif. Busana 

yang dapat di pakaian dalam 3 sesi pernikahan.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Dokumentasi koleksi pribadi. Rancangan pribadi 
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• Busana Pengantin Pria terdiri dari : Beskap, Celana Polos, 2 Kain Slempak  yang 

bisa dilespas dan dipasang ulang ( slempak A dan B), 2 buah aksesoris tutup 

kepala yang berbeda, 2 pasang sendal yang berbeda, dan aplikasi aksesoris 

beskap yang bisa dilepas dan ditempel kembali.  

• Busana Pengantin Wanita terdiri dari : Model Kebaya, Rok kain senada, Rok 

brokat, slempak Batik A dan B, dan aksesoris detail kain yang bisa dilepas dan 

ditempel kembali.  

• Ijab Kabul : Menggunakan atribut yang lebih polos, tanpa 

menggunakan slempak rok kain batik yang terlihat di dalam 

dokumentasi diatas. 

 

 

 

 

• Resepsi sesi pertama : mengenakan slempak batik Adan atribut 

yang lebih meriah 
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• Resepsi kedua : melepaskan slempak batik A dan aksesoris tutup kepala dan 

sendal, sebelumnya, dan mengganti dengan slempak batik B dan aksesoris  

sendal, tutup kepala yang senada.  
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Beberapa alternatif pakaian diatas membuktikan bahwa untuk tampil berbeda dalam 

acara paling istimewa tidak harus  mengorbankan energi yang berlebihan sehingga tetap 

mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Terimakasih.  
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