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ABSTRACT
The world of fashion is very broad and unlimited. Both in terms of the meaning, pattern, shape, gender, 
etc. This makes fashion used as means of expressing one’s self. The results of this self-expression are 
sometimes followed and called trends in fashion. Fashion of course has existed so long ago, therefore 
there have been many fashion trends created. One of the most well-known fashion trends in the world is 
androgyny.

The purpose of this study is to explore and introduce the style of androgynous fashion. This fashion style 
is interpreted as a degree of equality between male and female gender, that woman can behave and do 
things done by men. This idea gave rise to the concept of “Genderless Fashion” where women not only 
had to wear skirts but could also wear suits or pants as well as those worn by men. Apparently this concept 
is able to be accepted by the world community to the present moment. The research method used is to 
search through trusted sources such as trusted internet websites and some fashion books that explain 
the style of androgynous fashion. In addition, the data obtained were also sought from several fashion 
runways from year to year held by international designers where the collection contained androgynous 
fashion styles.
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ABSTRAK
Dunia fashion sangatlah luas dan tidak terbatas. Baik dari segi makna, pola, bentuk, gender, dan lain-lain. 
Hal ini menjadikan fashion sebagai salah satu sarana dalam pengekspresian diri seseorang. Hasil dari 
ekspresi diri inilah yang terkadang diikuti dan disebut dengan trend dalam fashion. Fashion tentu sudah 
ada jadi jaman dahulu kala, maka dari itu sudah banyak pula trend-trend fashion yang tercipta. Salah satu 
trend fashion yang sudah terkenal secara mendunia adalan androgini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan mengenalkan mengenai gaya fashion androgini. 
Gaya fashion ini diartikan sebagai adanya kesamaan derajat antara gender pria dan gender wanita, bahwa 
wanita dapat berperilaku dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pria. Gagasan ini memunculkan 
konsep “Genderless Fashion” dimana dalam berpakaian wanita tidak hanya harus memakai rok tetapi 
dapat juga memakai jas atau celana seperti halnya yang dipakai oleh pria, dan rupanya konsep ini mampu 
diterima masyarakat secara mendunia hingga masa kini. Metode penelitian yang dilakukan adalah, men-Metode penelitian yang dilakukan adalah, men-
cari melalui sumber-sumber terpecaya seperti website internet yang terpercaya dan beberapa buku-buku 
fashion yang menjelaskan mengenai gaya fashion androgini. Selain itu data ayng didapat juga dicari dari 
beberapa runway fashion dari tahun ke tahun yang diadakan oleh designer-designer internasional dimana 
dalam koleksinya terdapat gaya fashion androgini.

Kata Kunci : gender, androgini, genderless fashion, kesamaan gender
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PENDAHULUAN
Dunia fashion banyak dipengaruhi oleh pembagian gender. Konsep gender yang dimaksudkan di 
sini merujuk pada pembagian peran dan perilaku yang dikonstruksikan secara sosial. Sebagaimana 
didefinisikan oleh Fakih (2006: 71), gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 
maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat 
yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Rahma-
wati (2004: 19) juga mendefiniskan gender sebagai karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan 
pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada 
perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi 
laki-laki atau perempuan. 

Dalam pembagian spektrum gender, sifat yang keperempuanan disebut dengan feminim dan sifat kele-
lakian disebut dengan maskulin. Di antara sifat feminim dan maskulin, terdapat sifat andorgini sebagai 
“garis tengah” di antara kedua sifat. Melihat busana wanita yang berpotongan suit tentu kita sangat 
familier dengan item yang mengadopsi gaya berpakaian dari arsip busana pria tersebut. Hampir di 
tiap musim fashion, ada saja designer yang menyelipkan tampilan dengan pendekatan serupa pada 
koleksi mereka. Gaya busana inilah yang dinamai androgini. Andorgini sendiri berasal dari bahasa 
Yunani, ανήρ (anér, yang berarti laki-laki) dan γυνή (guné, yang berarti perempuan). Androgini dapat 
digambarkan sebagai sifat feminim dan maskulin yang seimbang atau sama kuat di dalam seorang 
individu. Hal ini tentu berpengaruh pula pada perilaku individu dalam dunia fashion, khususnya dalam 
konsep “Genderless Fashion”.

Konsep “Genderless Fashion” menjadi salah satu bentuk perwujudan kesetaraan gender. Kesetaraan 
gender dapat didefinisikan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesem-
patan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 
politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankam-
nas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Genderless Fashion menghapus pembatas 
antara stereotipe feminim dan maskulin. Fashion wanita sudah tidak lagi dibatasi lagi oleh gambaran 
feminim seperti rok saja dan dapat mengadopsi gaya-gaya yang selama ini diidentikan sebagai gaya 
maskulin, seperti celana dan jas. Dengan merubah konsep gender dalam fashion dengan adanya gaya 
Andorgini, wanita tidak lagi dibatasi oleh gaya tertentu lagi, sesuai dengan konsep kesetaraan gender.

TINJAUAN DAN PEMBAHASAN
Secara universal, semua orang pasti tahu apa yang disebut gender. Hal ini sudah menjadi istilah yang 



139SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Liem, Githapradana, Purnomo 
Style Androgini Sebagai Wujud Genderless Fashion

tidak lazim dikalangan masyarakat. Kata gender ini berasal dari bahasa Perancis pertengahan gendre 
yang pada berikutnya berasal dari bahasa latin genus yang artinya “jenis” atau “tipe”. Tetapi pada tahun 
1900, Oxford English Dictionary menyatakan bahwa kata gender yang diartikan sebagai “jenis” sudah 
tidak lazim dipakai lagi. Lalu seturut berkembangnya zaman, kata gender dipakai secara luas dalam 
hal linguistik untuk menyebut “gender gramatikal” (pengelompokan kata benda maskulin, feminism, 
dan netral). 

Menurut kodratnya, gender yang diakui secara sah dimata Sang Pencipta hanyalah laki-laki (man/
male) dan perempuan (woman/female). Lambang gender laki-laki disimbolkan dengan lambang Mars 
(simbol sebelah kanan dengan warna biru). Sedangkan perempuan disimbolkan dengan lambang Ve-
nus (simbol sebelah kiri dengan warna merah). 

Gender sudah ada dan sudah menjadi bawaan lahir yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Secara tidak sadar, manusia sering melakukan pengelompokan berdasarkan gender yang ada. Hal ini 
lazim dilakukan karena pada dasarnya kodrat laki-laki dan perempuan memang berbeda (kodrat ada-
lah segala dah yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehinggga manusia tidak dapat me-
nolaknya. Contoh perempuan melahirkan dan laki-laki bekerja). Dari hal kecil seperti toilet yang dibeda-
kan antara laki-laki dan perempuan, lalu berkembang dalam hal pekerjaan, pendidikan, gaya hidup, 
style berpakaian, dan lain-lain. Bahkan hewan dan tumbuhan pun juga dibedakan berdasarkan gender 
mereka, yaitu jantan dan betina. Dari hal ini pula, secara tidak sadar menjadi dasar adanya kesenjangan 
berdasarkan gender. Perempuan yang secara fisik diangggap lebih lemah dari pada laki-laki, ditempatkan 
pada posisi dibawah laki-laki dan harus tunduk pada laki-laki. Tangggapan ini rupanya sudah ada dari za-
man dahulu kala. Dapat dilihat dari infomasi-informasi sejarah dimana pada zaman dahulu perempuan tidak 
diperbolehkan bekerja. Tugas dari perempuan hanyalah melahirkan dan merawat anak beserta suaminya. 
Bahkan perempuan pada zaman dahulu tidak diperbolehkan mengemban pendidikan apapun ataupun 
bersekolah. Hanya laki-laki lah yang diperbolehkan bersekolah dan bekerja. 
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Dalam sejarah manusia, banyak orang berupaya untuk memperjuangkan hak yang setara bagi wanita 
di berbagai bidang kehidupan masyarakat. R.A Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum 
wanita, Frances Willard dalam hak wanita Amerika Serikat, dan Elizabeth Blackwell di Inggris. Dalam 
menunjang pembahasan, ada satu tokoh yang dapat menjadi rujukan yang menarik, Gabrielle Bonheur 
“Coco” Chanel. “Coco” Chanel, tokoh yang dikenal sebagai pendiri brand Chanel, adalah designer 
baju yang disebut-sebut sebagai tokoh yang mematikan gaya berpakaian feminim yang didefinisikan 
dengan korset dan gelombang-gelombang di gaun yang mengekang. Design-design “Coco” Chanel 
meninggalkan peninggalan yang luar biasa dalam dunia fashion dengan melahirkan design yang mem-
bawa elemen fashion pria ke dalam fashion wanita, seberti jas, blus tanpa keran, celana dan lain-lain. 
Pengaruhnya digadang-gadang juga menghapus pemahaman bahwa fashion wanita didefinisikan den-
gan rambut panjang, rok pincang, dan aigrette. “Coco” Chanel juga salah satu pencetus kain jersey, 
kain yang sering kita temui dalam pakaian olahraga. “Coco” Chanel dapat disebut sebagai salah satu 
pencetus fashion andorgini.

Setelah “Coco” Channel, tentu banyak designer lain yang mengikuti trend androgini ayng telah 
dicetuskan oleh “Coco” Channel hingga masa kini. Seperti gaya berbusana suit untuk wanita ayng 
di design oleh Yves Saint Lurent yang menjadi booming pada masa itu. lalu, beberapa contoh 
lainnya adalah :

Marlene Dietrich Dalam in Morocco film (1930) Yves Saint Lurent (1996)
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Semakin berkembang jaman, dunia fashion menciptakan adanya “genderless fashion”. Konsep ini 
merujuk kepada trend fashion yang tidak lagi dibatasi oleh hal- hal seksual. Atau yang lebih umum 
kita sebut dengan istilah unisex. Sebenarnya, “genderless fashion” dapat dengan mudah kita temukan 
dikehidupan sehari-hari. 

Tidak hanya merujuk dari cara berbusana, tetapi jika gaya rambut pendek seperti pixie cut 
untuk wanita, rambut panajng yang dikuncir untuk pria, skin care khusus pria, dan masih ban-
yak lagi. Selain itu, munculnya “genderless fashion” ini dikarenakan adanya perasaan bebas 
baik dari diri pria ataupun wanita yang tidak ingin dikekang oleh aturan yang membedakan 
manusia berdasarkan sex atau gender. Seperti yang telah dicontohkan di atas, “Coco” Chan-
nel menciptaka gaya berbusana wanita yang menyerupai gaya berbusa pria (rok pendek dan 
blus atau kemeja tanpa keran) dikarenakan Ia ingin perempuan dapat bergerak bebas seperti 
pria dan dapat mekakukan aktifitas yang pria lakukan tanpa terganggu oleh busana yang 
dikenakannya (rok besar dan panjang).

Dolce Gabbana 
(Vogue Italia March 1989)

Vetements spring/summer 
(2015)

Givenchy spring/summer 
(2019)

Balenciaga spring/summer 
(2019)

Hermes Fall (2010) Thom Browne 
spring/summer (2012)

Gucci fall (2015)
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Fashion androgini tidak semata-mata berarti wanita yang berpakaian pria saja. Kelebihan terbesar 
dalam fashion pria adalah kepraktisan dan keleluasaan dalam bergerak atau beraktivitas. Dengan 
memasukan elemen kepraktisan dan keleluasaan ke dalam fashion wanita, wanita yang menggunakan 
pakian yang praktis dan leluasa tersebut dapat menunjang gerakan dan aktivitas wanita, yang tentunya 
dapat membantu wanita dalam bekerja. Fashion androgini yang mampu membawa elemen kepraktisan 
dan keleluasaan adalah bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Memang menganai persentase dan kesempatan wanita bekerja merupakan tantangan yang terkait 
dengan dunia fashion androgini sendiri. Pertanyaan yang cukup penting untuk dijawab adalah, untuk 
apa ada pakaian yang menunjang jika wanita yang bekerja saja sedikit ? 

Menurut data Bank Dunia pada 2019, tingkat partisipasi wanita Indonesia dalam angakatan kerjanya 
hanya mencapai 50,7 %, secara umumnya berarti 1 tiap 2 wanita di Indonesia bekerja. Posisi Indonesia 
masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Kamboja memiliki tingkat partisipasi wanita yang 
mencapai 81,2 %, Laos di 76,8 %, Vietnam di 73,4 %, hingga Thailand dan Singapura yang mencapai 
61 %. Hal yang menjadi ironi adalah Kamboja yang memiliki PDB terendah kedua di ASEAN, justru 
memiliki tingkat partisipasi wanita di angkatan kerja tertinggi di ASEAN. 

Tingksat partisipasi wanita merupakan bagian penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. 
Indonesia menduduki peringkat 82 dari 144 negara di Gender Gap Index dengan skor 0.691. Gender 
Gap Index merupakan index yang mempelajari kesenjangan gender dari akses kesehatan, pendidikan, 
ekonomi , dan politik yang dilakukan oleh World Economic Forum. Akan tetapi, kita tetap dapat optimis 
dalam melihat data-data yang ada. Indonesia menunjukan adanya tren peningkatan dalam Gender 



143SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Liem, Githapradana, Purnomo 
Style Androgini Sebagai Wujud Genderless Fashion

Gap Index. Itu berarti bahwa kesenjangan gender, khususnya dalam sektor kesehatan, pendidikan, 
ekonomi , dan politik semakin lama semakin berkurang. Tentunya, jika tren ini terus meningkat, kon-
sep Genderless Fashion dan fashion androgini dapat tetap relevan dalam menunjang aktivitas wanita 
dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN 
Semakin berkembangnya jaman, semakin pula kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki di-
akui. Berbeda dengan keadaan pada jaman dahulu dimana perempuan diperlakukan jauh lebih rendah 
dibawah pria. hal ini pun juga mempengaruhi perkembangan dalam dunia fashion sehinggga mencipta-
kan adanya style androgini. Style androgini merupakan style fashion yang tidak mementingkan adanya 
gender. Dalam style androgini, perempuan dapat memakai busana pria begitu juga dengan sebaliknya. 
Style inilah yang memunculkan konsep “genderless fahion” yang lebih dikenal umum dengan istilah 
unisex. Makadari itu “genderless fashion” dianggap pula sebagai wujud adanya kesetaraan hak dan 
derajat anrata laki-laki dan perempuan.
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