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ABSTRACT
Fast fashion industry produces lots of disposal which brings negative impact to the environment. Consum-
ers behavior that influenced by capitalism system creates exaggerated consumerism. Mass production 
produces scrap fabrics in massive of quantity. Zero waste Daniel is an innovative design created by Daniel 
Silverstein New York based designer. ZWD created to utilize scrap fabrics into product which has a good 
value in aesthetic and economic. Object study analized by using product semantic theory of Klaus Krip-
pendorff and applied aesthetic theory. This paper wrote based on qualitative research methods. Datas 
collected through reffrences studies and observation. Zero Waste Daniel product is a sustainable slow 
fashion product. ZWD could be one of the good example of design approach for reducing the environment 
negative impact from fashion industry. 
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ABSTRAK
Industri fast fashion menyumbang banyak limbah yang berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan. 
Pola tingkah laku konsumen yang dipengaruhi sistem kapitalisme mendorong konsumerisasi yang berlebi-
han. Produksi massal menghasilkan limbah sisa potongan dalam jumlah besar. Daniel Silverstein melalui 
brand Zero Waste Daniel (ZWD) menciptakan sebuah inovasi kreatif dalam memanfaatkan limbah perca 
menjadi produk desain bernilai estetis dan ekonomis. Landasan teori yang digunakan dalam menganalisa 
produk ZWD adalah semantika produk Klaus Krippendorff dan estetika terapan, dengan metode kualitatif 
melalui pengumpulan data studi kepustakaan dan observasi. Produk ZWD merupakan produk slow fash-
ion berbasis konsep sustainability yang dapat dijadikan salah satu contoh usaha meminimalisir dampak 
negatif pada lingkungan melalui pendekatan desain fashion dengan penerapan teknik zero waste.  

Kata Kunci: sustainable, slow fashion, zero waste
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PENDAHULUAN
Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam merepresentasikan fenomena industri fashion de-
wasa ini. Industri fashion merupakan salah satu sektor industri kreatif yang sangat dinamis. Perubahan 
tren yang sangat cepat dan tingkat konsumerisme pasar tinggi mengakibatkan laju roda produksi di 
sektor industri fashion bergerak cepat dengan mengeksploitasi berbagai sumber daya yang tersedia.
Industri fashion terus mengalami perubahan dan perkembangan 20 tahun terakhir (Bhardwaj & Fair-
hurst: 2010). Industri fast fashion yang dinamis mengupayakan konsep ritel yang menekankan pada 
konteks biaya murah, fleksibilitas dalam konsep desain dan kualitas, dan kecepatan dalam memenuhi 
permintaan pasar. Perspektif pelaku ritel industri fashion saat ini adalah bagaimana bersaing dalam 
kompetisi bisnis yang semakin ketat. Pelaku ritel semakin meningkat baik dalam jumlah dan varian 
produk yang ditawarkan. Fenomena tersebut terjadi dalam memenuhi tingginya permintaan pasar seh-
ingga pelaku ritel harus dapat memenuhi permintaan yang tepat dalam kurun waktu yang relatif singkat. 
Perubahan tingkah laku konsumen dan meningkatnya jumlah permintaan salah satunya disebabkan 
oleh kemajuan akses mendapatkan informasi mengenai perubahan tren ke seluruh dunia. 

Fenomena fast fashion memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Salah satu akibat 
dari fenomena fast fashion adalah mengenai masa pakai produk pakaian. Perubahan tren dan kualitas 
produk industri mass product menjadi salah satu alasan masa pakai pakaian oleh konsumen terbilang 
singkat. Permasalahan yang dihadapi adalah pakaian yang sudah tidak digunakan lagi pada akhirnya 
berakhir sebagai limbah.

Limbah industri fashion tidak hanya pakaian yang tidak lagi digunakan oleh konsumen, namun meliputi 
semua hasil limbah selama siklus produksi hingga ke tangan konsumen. Siklus pakaian terdiri dari 
proses perancangan, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga berakhir sebagai sampah di tempat 
pembuangan akhir. Contoh limbah pada proses produksi salah satunya adalah kain perca sisa poton-
gan pola. Sisa limbah untuk satu potong kaos mungkin tidak terlalu berdampak besar pada lingkungan. 
Namun limbah sisa potongan produksi ribuan potong kaos apabila diakumulasikan dalam 1 tahun masa 
produksi maka dampaknya bukan lagi masalah sepele.

Industri fast fashion merupakan salah satu penyumbang polusi terbesar bagi lingkungan (Mukherjee: 
2015). Selama ada permintaan pasar yang besar bagi industri fast fashion maka kerusakan lingkungan 
akan terus berlanjut. Masyarakat dunia saat ini terintegrasi dengan konteks sistem kapitalistik global 
yang menciptakan budaya konsumtif berlebihan. Budaya konsumerisme telah mengesampingkan kel-
angsungan kelestarian lingkungan demi memenuhi keuntungan dari segi ekonomi. 
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Menurut sumber berita dari detiknews.com bahwa produksi berlebihan untuk memenuhi kebutu-
han pasar dunia telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius. Kelebihan produksi 
berakibat pembakaran stok pakaian yang tidak terjual seperti yang dilakukan oleh pelaku ritel 
H&M pada 2017 yang telah membakar 9 ton atau setara dengan 50.000 jeans, dan Burberry pada 
2018 senilai 38 juta dollar AS (detiknews.com: 2019). Berdasarkan fakta tersebut persoalan ling-
kungan yang dihadapi sebagai akibat industri fast fashion merupakan persoalan yang serius dan 
harus dicarikan jalan keluarnya. Penyelesaian permasalahan lingkungan bukan saja mengatur 
hubungan individu per individu dalam berinteraksi dengan lingkungan tetapi lebih kepada konsep 
merubah pola pikir konsumen yang terpapar pengaruh kapitalisme yang mengakibatkan budaya 
konsumerisme yang berlebihan.

Problematika yang muncul adalah bagaimana langkah atau cara untuk dapat mengubah pola pikir 
konsumen dan dapat meminimalisir dampak negatif ke lingkungan. Bagaimana pendekatan desain 
yang efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan sebagai akibat limbah yang berlebihan dari 
industri fast fashion. 

Penulisa makalah menggunakan landasan teori semantika produk Krippendorff dan estetika tera-
pan dalam menganalisa objek studi yaitu produk desain sweater zero waste Daniel. Metode pe-
nelitian menggunakan metode kualitatif melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan dan 
observasi.

PEMBAHASAN
Sustainable fashion adalah sebuah konsep dan pola pikir yang bertanggungjawab dengan mempertim-
bangkan dampak lingkungan, sosial, & ekonomi pada keseluruhan daur hidup pakaian meliputi setiap 
tahapan siklus yaitu pra produksi, proses produksi, distribusi, dan pasca produksi.

Fokus utama dari konsep sustainable fashion adalah meminimalisir dampak negatif terhadap lingkun-
gan dari oprasional bisnis yang dijalankan serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku 
bisnis dan masyarakat pendukungnya. Sustainable fashion sering kali dikaitkan dengan konsep slow 
fashion.

Slow fashion merupakan sebuah konsep yang mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan (sustainabil-
ity) dan etis dalam memproduksi atau mengkonsumsi produk fashion. Gerakan slow fashion meliputi; 
membeli pakaian bekas, mendesain ulang, mendaur ulang (recycle/upcycle), membeli produk dari pro-
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dusen kecil menengah, meminimalisasi budaya konsumtif, menghargai lingkungan, dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai etis.

Salah satu prinsip yang ditawarkan pada konsep slow fashion adalah mendesain ulang atau mendaur ul-
ang agar keberlanjutan daur hidup pakaian menjadi lebih lama. Siklus hidup pakaian terdiri dari proses pra 
produksi (proses desain), produksi, distribusi, konsumsi, dan pasca konsumsi (disposal). Limbah utama dari 
industri fast fahion adalah limbah tekstil, yang paling umum ditemukan pada fase produksi yaitu berupa perca 
kain dan limbah pakaian bekas pakai yang berakhir di tempat pembuangan akhir (Landfill). 

Desain busana yang sustainable adalah busana yang dirancang dengan memperhatikan aspek ling-
kungan dan sosial di setiap tahapan siklus produksi pakaian. Untuk mendapatkan label produk sus-
tainable perlu usaha yang konsisten. Konsep sustainable dapat mulai diaplikasikan secara bertahap 
dimulai dengan memilih salah satu tahap dari 5 tahapan daur hidup produk. Salah satu alternatif pilihan 
adalah penerapan konsep sustainable pada pengolahan limbah/ disposal. Konsep zero waste bisa di-
jadikan salah satu alternatif dalam mengolah limbah, baik itu limbah bekas pakai (pada tahap disposal) 
atau limbah tekstil pada tahap pra produksi. 

Zero waste fashion
Zero waste merupakan salah satu prinsip utama slow fashion (Antanavićiutė dan Dobilaitė, 2015: 
53). Zero waste adalah konsep desain fashion yang meniadakan atau setidaknya meminimalisir 
limbah produksi pakaian. Teknik zero waste pada umumnya dilakukan dengan mendesain pola 
dan cutting busana sedemikian rupa untuk dapat memanfaatkan material semaksimal mungkin 
dan meminimalisir/ meniadakan sampah sisa material. Konsep zero waste juga dapat diaplikasi-
kan dengan memanfaatkan limbah perca sisa hasil potongan industri produksi masal yang tidak 
terpakai. 

Zero waste Daniel New York
Daniel Silverstein adalah salah satu desainer fashion berbasis di New York yang mengaplikasikan 
teknik zero waste pada desain rancangannya. Daniel merupakan pionir dalam merancang desain bu-
sana dengan konsep zero waste. Awal mulanya Daniel merancang busana couture zero waste yang 
sering digunakan oleh selebritis dan figur publik dunia. Daniel menciptakan sebuah brand baru yaitu 
Zero Waste Daniel pada 2016. Latar belakang diluncurkannya brand Zero Waste Daniel adalah kekha-
watiran terhadap polutan limbah fashion khususnya tekstil yang berakhir di TPA dan dapat mengancam 
kelangsungan kelestarian lingkungan.
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Zero Waste Daniel (ZWD) merupakan brand fashion genderless/ unisex yang memanfaatkan limbah 
perca pre konsumsi. Limbah perca pre konsumsi adalah sisa potongan produksi pakaian yang tidak 
terpakai yang dikumpulkan dari residu sisa potongan bahan pola utama.

Tujuan ZWD adalah menciptakan produk busana yang dapat menjadi salah satu alternatif solusi terha-
dap permasalahan limbah fashion yang mencemari lingkungan. Misi utama ZWD adalah untuk meru-
bah norma industri fashion dengan melakukan perubahan pola pikir dalam berkreasi untuk mencipta-
kan produk desain fashion tanpa limbah.

Kegiatan nyata ZWD berkolaborasi dengan google pixelbook di tahun 2018 yaitu dengan meluncurkan 
konsep showroom desain interaktif yang mengusung konsep sustainability dan teknologi bersama-
sama. Aktivitas kegiatan meliputi produksi sehari-hari yang memperhatikan hal-hal etis, kegiatan edu-
kasi, dan kegiatan kurasi terhadap produk upcycle yang dapat dijadikan sebagai pemecah masalah di 
dunia nyata. 

Analisa Produk Zero Waste Daniel 
Obyek studi pada makalah ini adalah sweater dari brand Zero Waste Daniel dengan motif gambar 
wajah David Bowie sebagai ornamen utamanya. Sweater ZWD dirancang dengan teknik zero waste 
dengan memanfaatkan limbah sisa potongan produksi.  Desain ZWD merupakan produk couture-zero 
waste. Kata couture-zero waste terdiri dari dua frase yaitu couture dan zero waste. Terminologi kata 
couture mengacu untuk menjelaskan produk jahit dengan kualitas prima, sering dikenal dengan istilah 

Gambar 1. Zero Waste Daniel
Sumber: Zero Waste Daniel Pinterest, 2020
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ready to wear deluxe. RTW deluxe diproduksi lebih dari satu potong pakaian namun dalam jumlah ter-
batas. Berbeda dengan produksi masal, couture lebih mengutamakan detail dengan teknik pembuatan 
yang memperhatikan detail. Zero waste seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah produk bu-
sana yang dibuat dengan teknik produksi yang meniadakan atau meminimalisir limbah hasil produksi.
Sweater ZWD David Bowie merupakan busana unisex (genderless) yang dapat digunakan baik oleh 
laki-laki ataupun perempuan. Konsep Genderless diciptakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, 
tidak hanya spesifik dikalangan gender tertentu saja. Busana tanpa klasifikasi gender juga merupakan 
bentuk efisiensi dari pengembangan koleksi dan produksi produk pakaian. Desain sweater ZWD David 
Bowie didesain kontemporer dengan style sporty casual. Detail patchwork bergambar wajah David 
Bowie bergaya pop art dengan permainan warna.

Gambar 2. Sweater ZWD David Bowie
Sumber: Zero Waste Daniel Pinterest, 2020

Sweater ZWD David Bowie dapat dikaji melalui unsur fisioplastis dan ideoplastis. Unsur fisioplastis 
sweater ZWD dikaji melalui unsur-unsur estetis pembentuknya yaitu komposisi elemen desain dalam 
panduan prinsip-prinsip desain. Elemen desain yang dominan dapat diamati pada produk sweater 
ZWD David Bowie terdiri dari permainan komposisi garis, bidang, warna, tekstur, value, dan bentuk.

Garis merupakan unsur desain yang terlihat tegas pada produk desain sweater ZWD. Unsur garis tam-
pak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, dengan dikombinasi komposisi garis diagonal. 
Unsur garis terbentuk dari garis sambung jahitan kain perca dengan teknik patchwork.

Warna merupakan unsur desain dominan pada produk sweater ZWD David Bowie. Komposisi warna 
menggunakan perpaduan warna analog biru dan biru-hijau. Perpaduan warna menjadi lebih menarik 
dengan sentuhan kontras warna merah dan gold. Komposisi warna mencapai keseimbangan dengan 
penambahan warna hitam dan putih sebagai warna penyeimbang. Perpaduan warna pada karya diper-
oleh dari hasil kurasi limbah perca kain. Dalam hal ini diperlukan proses kurasi dalam memilah limbah 
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perca pada tahap praproduksi sehingga mampu menghasilkan kombinasi warna yang menarik. 
Bidang merupakan unsur desain yang paling dominan dapat diamati dari karya sweater ZWD. Unsur 
bidang terbentuk dari perpaduan garis dan warna. Bidang yang tersusun merupakan bidang persegi 
empat tak beraturan. Bentuk bidang tang tidak beraturan didesain dengan menyesuaikan dengan sum-
ber limbah perca. Teknik patchwork berkonsep mozaik menyajikan susunan bidang membentuk gam-
bar yang menarik secara estetis.

Elemen tekstur dalam produk sweater ZWD tercipta dari permainan garis, warna, dan bidang. Unsur 
tekstur dominan yang ditampilkan merupakan tekstur semu sebagai akibat efek optikal permainan di-
mensi antara garis, bidang, dan warna.

Unsur value pada desain produk sweater ZWD dapat diamati pada permainan gelap terang antara 
bidang gambar di bagian depan dengan bagian lain seperti bagian lengan dan belakang. Permainan 
value yang dihasilkan dari komposisi gelap terang membantu dalam menentukan point of interest dari 
karya desain tersebut.

Sweater ZWD David Bowie dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain. Desain produk 
sweater ZWD memanfaatkan prinsip keseimbangan asimetris. Penerapan prinsip asimetris merupakan 
penyesuaian aplikasi penerapan teknik zero waste dari limbah perca yang tidak sama antara bidang 
satu dengan lainnya. Fokus/ point of interest dari produk desain sweater ZWD pada gambar di atas 
adalah gambar wajah David Bowie yang diproduksi dengan teknik patchwork bergaya pop art. Pen-
gulangan bidang dan warna yang tidak beraturan dengan memperhatikan komposisi yang baik men-
ciptakan kesan irama yang dinamis dan tidak monoton. Proporsi bentuk limbah perca diatur dengan 
memperhatikan besar/ kecil bidang perca kain dan komposisi warna. Pengaturan komposisi yang tepat 
menciptakan kesan kesatuan dan harmoni pada produk sweater tersebut.

Hasil analisa pengamatan visual dapat dinyatakan bahwa produk sweater ZWD David Bowie dirancang 
dengan menyesuaikan limbah perca melalui penerapan teknik zero waste. Rancangan desain diper-
oleh dari hasil pemikiran bagaimana mengolah limbah perca menjadi produk yang memiliki nilai guna 
dan nilai estetis yang baik. Berbeda dengan metode perancangan pada umumnya, yaitu perancangan 
desain terlebih dahulu lalu menentukan bahan, pada konteks produk sweater ZWD ketersedian limbah 
perca dikumpulkan terlebih dahulu dari sumber/ supplier lalu dipilah berdasarkan warna dan jenis ba-
han yang selanjutnya ditentukan desainnya. Unsur kreatifitas dan inovasi pada konsep rancangan dan 
teknik produksi dibutuhkan dalam mengolah bahan baku sampah menjadi produk fashion yang trendi.
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Unsur ideoplastis karya adalah unsur instrinsik yang menjelaskan mengenai makna dan nilai fil-
isofis karya. Unsur ideoplastis sweater ZWD dianalisa merdasarkan landasan teori semantika 
produk Klaus Krippendorff. Pengertian semantika produk menurut Krippendorff dan Butter adalah 
studi tentang signifikansi dan kualitas simbolik dari suatu objek berkaitan dengan konteks psikolo-
gis dan sosial dari penggunaanya. 

Signifikansi suatu objek adalah jumlah total semua konteks yang dapat ditemukan di dalamnya 
(Krippendorff dan Butter 1984 dalam Vihma dan Väkevä 1990: 173). Semantika produk Krippen-
dorff merupakan sebuah paradigma baru dalam konteks penciptaan produk/artifak. Point utama terda-
pat pada keterhubungan produk dengan penggunanya secara individu, sosial, dan budaya. Menurut 
Krippendorff terdapat 4 teori desain dalam semantika produk yaitu konteks/ pemaknaan penggunaan 
(use), konteks/ pemaknaan bahasa (language), konteks/ pemaknaan proses penciptaan (genesis), dan 
konteks/ pemaknaan ekologi antar artifak (Krippendorff dalam Vihma dan väkevä, 1990: 251). Empat 
Teori tersebut digunakan sebagai landasan analisa produk sweater ZWD.

Berdasarkan konteks proses penciptaan yang meliputi siklus hidup artifak mulai dari proses per-
ancangan hingga pengaruhnya ke sosial budaya, produk sweater ZWD diciptakan dengan konsep 
sustainable zero waste. Konsep tersebut diterapkan ke dalam proses produksi dari pemanfaatan 
bahan baku hingga penerapan konsep kerja yang etis. Dampak sosial budaya yang ingin dicapai 
adalah terciptanya suatu kesadaran bagi masyarakat mengenai isu limbah industri fashion dan 
dampak negatifnya, sehingga dengan demikian masyarakat lebih peka untuk turut serta menjaga 
kelestarian lingkungan.

Poin selanjutnya konteks keterhubungan artifak dengan pengguna adalah produk ZWD menjadikan 
konsumen lebih peka dalam memilih produk fashion yang sustainable. Produk ZWD merupakan salah 
satu sampel yang dapat dijadikan alternatif dalam mendukung gerakan meminimalisasi dampak negatif 
industri fashion terhadap lingkungan.

Berdasarkan konteks ekologi antar artifak konsep sustainable produk ZWD ini merupakan artifak yang 
memiliki keterhubungan saling melengkapi (kooperatif) dengan produk lainnya. Hal tersebut dapat dia-
mati dari hubungan penggunaan limbah perca sisa produksi produk lain yang kemudian dimanfaatkan 
sebagai produk baru. Konteks penerapan zero waste tidak hanya dengan teknik memotong bahan 
yang tidak banyak menyisakan kain limbah, namun dapat juga dengan memanfaatkan limbah produk 
lain untuk di-upcycling.
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KESIMPULAN
Konsep sustainable fashion merupakan sebuah pola pikir yang bertanggung jawab terhadap aspek 
lingkungan, ekonomi dan sosial di bidang industri fashion. Efisiensi pemanfaatan sumber daya meru-
pakan salah satu poin yang ditonjolkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kes-
ejahteraan umat manusia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu terlebih dahulu merubah pola 
pikir dan sudut pandang masyarakat sebagai konsumen dalam memilih produk fashion sustainable. 
Konsumen yang peka dan paham dalam memilih produk fashion akan merubah pola tingkah laku pro-
dusen dalam menyediakan produk yang tepat.

Penerapan teknik zero waste pada produk ZWD merupakan salah satu pendekatan desain yang dapat 
meminimalisir dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan. Pemanfaatan limbah perca sisa 
potongan dengan teknik upcycling merupakan salah satu contoh upaya meminimalisir dan memper-
lambat laju limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (landfill). Produk ZWD yang didesain unik 
membutuhkan skill dan teknik produksi yang dapat memberdayakan pekerja secara etis. Pemanfaatan 
limbah perca memberi keunikan tersendiri pada produk ZWD, yaitu setiap potongnya memiliki model 
desain tidak sama. Zero Waste Daniel merupakan sampel ideal produk slow fashion yang sustainable. 
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