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ABSTRACT
During the time when the France Revolution take hold for 10 years long, the French aristocrats looked up 
to the royalty as a reference of what to wear or what not to wear. One of the biggest fashion icon at that 
time was The Queen, Marie Antoinette. Because the influence of The Queen Marie Antoinette with her well-
known style which is glamorous and expensive, The Queen wasn’t really the best role model for the time 
being, when even her own people lived miserably because of the wars that France taken a part of and also 
because of the high taxes. Seeing the lifestyle of the French aristocrats that become much more expensive 
and glamourous from time to time, it’s no wonder if wrath taken a hold of the French people.

The goal of this study is to know exactly how were the lifestyle of the French aristocrats royal family which 
ignited the anger of the French people and leading to the French revolution that lasted for twelve years 
(1789-1801). In this study, we will discuss about how the etiquette and trend of dressing of the French 
aristocrats/ royalty and we will look up to the Queen Marie Antoinette’s dressing style as an example. This 
research will also discuss about trends that the French aristocrats followed and how extreme they were 
willing to go only because they wanted to keep up with the trends  which, people said, made the French 
people revolt.
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ABSTRAK
Pada masa revolusi Perancis yang berlangsung selama 10 tahun lamanya, kaum aristokrat Perancis 
mengambil patokan keluarga kerajaan sebagai panduan berpakaian, untuk mengetahui apa yang pantas 
maupun yang tidak pantas untuk mereka kenakan, serta patokan sebagai cara berlaku. Salah satu icon 
fashion terbesar pada saat itu adalah Sang Ratu, Marie Antoinette. Karena pengaruh Ratu Marie Antoinette 
yang terkenal dengan gaya berpakaiannya yang glamour dan serba mahal, Sang Ratu tidaklah ideal untuk 
menjadi role model di masa krisis pada saat itu, ketika masyarakat umum menderita karena keterlibatan 
Perancis dalam berbagai macam perang dan pajak yang tinggi. Melihat gaya hidup aristokrat Perancis 
yang menjadi semakin mahal dan glamour, tentu saja menyulut amarah masyarakat yang sedang terpuruk 
karena keadaan negara dan sistem pemerintahan yang rusak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya hidup kaum aristokrat/ keluarga kerajaan Perancis 
yang menyulut amarah masyarakat dan menyebabkan revolusi Perancis pada tahun 1789-1801.  Mulai 
dari cara berpakaian para anggota keluarga kerajaan yang mengambil contoh gaya berpakaian salah satu 
Ratu Perancis pada saat itu adalah Marie Antoinette. Dalam penelitian ini juga akan membahas tentang 
tren apa saja yang pernah diikuti oleh kaum aristokrat hingga seekstrim apa kaum aristokrat mengikuti tren 
yang sedang berlangsung hingga membuat masyarakat umum Perancis memberontak.
Penelitian ini menggunakan metode observasi kualitatif dan historis.

Kata kunci: kaum aristokrat, keluarga kerajaan, revolusi Perancis, gaya berpakaian.
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PENDAHULUAN
Sejak permulaan sejarah manusia, tatanan dan kedudukan pada masyarakat sudah lama ada. Pada 
zaman kerajaan, Indonesia pun juga memiliki sistem tatanan masyarakatnya sendiri yang dipengaruhi 
oleh ajaran Hindu dan Buddha. Dalam ajaran Hindu, tatanan dan kedudukan masyarakat dapat disebut 
dengan kasta, di mana kasta Brahmana yang terdiri dari para pendeta dan pemuka agama menduduki 
tingkatan tertinggi dan kasta Sudra yang terdiri dari petani dan buruh menduduki tingkatan terendah. 
Ketika kaum Kolonial Belanda datang, sistem kasta di Indonesia pun berubah perlahan hingga akhirnya 
masyarakat terbagi menjadi tiga golongan yaitu kelas kulit putih, kelas timur asing, dan kelas pribumi. 
Nyatanya, hampir di seluruh dunia memiliki sistem pembagian masyarakat mereka masing-masing. 
Pada masyarakat Eropa, pembagian pada masyarakat lebih dikenal dengan kaum Aristokrat atau Bor-
juis sebagai kaum yang menduduki tingkat tertinggi dan kaum Proletar sebagai kaum yang menduduki 
tingkat terendah di masyarakat sosial. Teori pembagian masyarakat ini muncul seiring dengan mun-
culnya teori Marxisme oleh Karl Marx, seorang filusuf revolusioner asal Jerman. Dalam teorinya, Marx 
membagi masyarakat menjadi tiga kelas: borjuis, proletar, dan tuan tanah. Namun, dalam masyarakat 
Kapitalis, kelas tuan tanah biasanya dimasukkan ke dalam kelas borjuis. Sistem pembagian masyarakat 
ini Marx ambil berdasarkan keadaan yang terjadi di Eropa tidak terkecuali di negara Perancis.
Pada masa revolusi Perancis (1789-1801), kaum borjuis di Perancis terdiri dari para bangsawan, para 
pendeta, dan dewan pemerintah pada masa itu, sedangkan kaum proletar adalah rakyat umum yang 
berprofesi sebagai buruh, petani, kuli, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, kaum aristokrat memiliki 
hak-hak istimewa di masyarakat. Beberapa contoh hak-hak istimewa yang mereka miliki adalah ter-
bebas dari berbagai pajak, hak memungut pajak dari rakyat, hak berburu di kebun rakyat, dan masih 
banyak lagi. Hak-hak istimewa ini tentu menguntungkan kaum aristokrat sehingga mereka yang mas-
uk dalam kelas ini dapat memiliki kehidupan mewah, nyaman, dan serba berkecukupan. Hal ini ber-
dampak berbalik oleh kaum proletar yang tertindas dan tertekan karena biaya pajak yang tinggi seiring 
dengan keikut sertaan Perancis dalam revolusi Amerika pada tahun 1778 dan perang tujuh tahun yang 
sebelumnya diikuti oleh Perancis. Penderitaan demi penderitaan ditanggung oleh masyarakat bawah 
yang kemudian memicu terjadinya revolusi Perancis. 
  Dalam jurnal ilmiah ini akan mengkaji lebih dalam lagi tentang gaya hidup kaum borjuis Perancis yang 
serba mewah dan mahal, hingga titik di mana masyarakat merasa geram dengan gaya hidup kaum 
borjuis tersebut yang akhirnya berdampak pada munculnya revolusi Perancis.  

Rumusan masalah
1.  Apa yang menyebabkan Perancis menjadi defisit pada awalnya?
2.  Bagaimana kaum borjuis menanggapi kemiskinan yang terjadi di masyarakat?
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3.  Bagaimana gaya hidup kaum aristokrat yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat 
pada saat itu?

4.  Apakah yang dilakukan kaum aristokrat sehingga masyarakat menjadi murka dan berujung pada 
revolusi Perancis?

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui gaya hidup kaum aristokrat pada zaman revolusi Perancis.
2. Untuk mengetahui salah satu penyebab revolusi Perancis.
3. Untuk melihat kembali mengapa gaya berpakaian Marie Antoinette sangat dikenang dalam sejarah 
bahkan menjadi inspirasi tata busana di zaman sekarang.

METODE PENELITIHAN
Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode observasi deskriptif, menggunakan observasi dan 
sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Penelitian ini melakukan pengumpulan 
data melalui buku dan artikel jurnal terdahulu yang telah membahas hal yang sama terlebih dahulu 
yang diunggah secara daring. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara tidak 
langsung dengan membaca artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang telah membahas topik yang 
serupa dan diunggah secara daring.

PEMBAHASAN
Pakaian Sebagai Simbol Status
Salah satu hal yang paling menonjol dalam pembagian status masyarakat adalah, bahwa kasta tert-
inggi biasanya berusaha untuk menunjukkan status mereka. Keluarga borjuis di China di zaman dahulu 
memanjangkan kuku mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kaya, tidak perlu bek-
erja sehingga mereka bisa memanjangkan kuku mereka sepanjang yang mereka hendaki. Dalam kaum 
aristokrat Eropa, terutama di Perancis, fashion menjadi hal penting bagi kaum borjuis dan aristokrat. 
Pakaian yang dikenakan dibuat mewah sedemikian rupa dengan berbagai perhiasan, lapisan kain, 
renda, pita, dan bahkan lukisan untuk membedakan mereka dengan kaum kelas bawah.
Sejak Raja Louis XIV, kaum aristokrat dan borjuis Perancis mulai menjadikan keluarga kerajaan sebagai 
panutan berpakaian, mulai dari rok, kemeja, kain, dan perhiasan mana yang pantas untuk digunakan 
di acara tertentu, pada musim tertentu, dan pada waktu tertentu. Tren yang mendominasi di awal tahun 
1700’s dalam seni, music, dan pakaian adalah gaya baroque, namun ketika masa pemerintahan Raja 
Louis XIV berakhir, tren fashion kemudian berubah menjadi lebih ringan, dengan warna-warna pastel 
yang cerah, rumbai, pita, hiasan bunga-bunga, dan hiasan tambahan menjadi hal yang disenangi oleh 
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kaum aristokrat terutama oleh keluarga kerajaan Perancis. Tren ini kemudian diberi nama gaya rococo.

Fashion di Versailles
Versailles adalah ibu kota De Facto Perancis pada abad ke-18 masehi dan letak istana keluarga kera-
jaan sejak tahun 1682 hingga tahun 1789 masehi, setelah berkecamuknya Revolusi Perancis dan 
hingga sekarang, Versailles (terutama istana Versailles) menjadi simbol sejarah monarki absolut bang-
sawan di Perancis.

Sebelum kota Paris, Versailles dulunya merupakan pusat fashion di Perancis atau lebih spesifiknya 
lagi, istana Versailles lah yang menjadi pusat berkembangnya fashion, mengingat di sanalah tempat 
keluarga kerajaan tinggal. Berkembangnya fashion di Versailles dimulai dari Raja Louis XIV (The Sun 
King). Raja Louis XIV memang terkenal sebagai Raja yang menyukai kemegahan. Hal ini dilihat dari 
ketika ia mengembangkan pondok kecil ,yang awalnya hanya digunakan untuk beristirahat setelah 
berburu milik Ayahnya, Raja Henry VI, menjadi bangunan megah yang hingga sekarang kita kenal 
sebagai istana Versailles.

Tidak hanya dalam arsitektur dan desain interior, Raja Louis XIV ini juga memiliki selera yang tinggi 
dalam berpakaian. Pada tahun 1673, ketika Raja Louis XIV naik takhta sebagai raja, kapital fashion 
dunia bukanlah Paris, melainkan Madrid, Spanyol. Di abad itu, Spanyol merupakan salah satu pusat 
berkembangnya paham Renaissence (pencerahan), maka apapun yang dianut oleh Spanyol pun akan 
ditiru oleh negara-negara lain terutama negara-negara di Eropa tidak terkecuali negara Perancis. Fash-
ion yang menjadi tren di Spanyol pada era tersebut adalah tren Baroque. 

Tren Baroque adalah tren yang meliputi arsitektur eksterior maupun interior, seni, musik, dan fashion 
yang muncul seiring berkembangnya paham renaissance (pencerahan) di Itali yang kemudian menye-
bar dan merayap ke negara-negara sekitarnya. Tren baroque sendiri sebenarnya adalah tren yang 
dikembangkan pertama kali oleh pihak gereja kristen dan katolik di Itali. Dalam bidang fashion, style ba-
roque memiliki karakteristik sebagai pakaian yang besar dan mengembang tertuma di bagian lengan, 
rok, dan terkadang pada kerah. Karakteristik lainnya yang menonjol pada style ini adalah bahwa pada 
gaun dan pakaiannya, lebih ditekankan kemewahannya pada ornamen yang dijahit menyatu dengan 
pakaiannya ketimbang menambahkan perhiasan pada tubuh. Tren ini biasanya dianut oleh maun aris-
tokrat, terutama keluarga kerajaan. Gaun-gaun wanita kaum aristokrat menjadi sangat mengembang 
terutama pada bagian lengan serta roknya. Wanita aristokrat akan mengenakan petticoat (dalaman 
rok) sebanyak-banyaknya hingga delapan lapisan untuk mengembangkan roknya sedemikian rupa. 
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Pada era baroque, fashion lelaki bahkan lebih berkembang ketimbang fashion wanita. Pakaian lelaki 
dihiasi dengan renda, rumbai, dan pita hingga 600 buah banyaknya. Pakaian untuk wanita dan pria 
kaum aristokrat biasanya menggunakan kain berwarna cerah karena pada saat itu, kain yang diwarnai 
merupakan kemewahan dan masyarakat umum biasanya tidak mampu untuk membeli kain berwarna. 
Bisa dilihat dari deskripsi style berpakaian tren baroque, dari banyaknya hiasan dan material kain 
yang mahal, sudah jelas bahwa kebanyakan kaum aristokrat mengadaptasi tren ini sebagai pameran 
kekayaan dan status mereka.

Tren Baroque merupakan style yang menjadi favorit Raja Louis XIV dan menjadi tren sementara hingga 
dirinya meninggal pada tahun 1715. Takhtanya kemudian diambil ahli oleh putranya, Raja Louis XV.

  Gambar 1: Anne Of Austria mengenakan gaun hitam sebagai contoh gaun Baroque.
Sumber: Study.com

Tren Baroque di Perancis (terutama di Versailles) memudar seiring dengan kematiannya Sang Raja 
Agung, Louis XIV. Saat Raja Louis XV naik takhta, tren yang berkembang di masyarakat pun berubah 
dari baroque menjadi rococo. Salah satu tokoh penting yang menjadi pionir berkembangnya tren ro-
coco dalam Perancis adalah selir Raja Louis XV, Madame Pompadour yang sangat menyukai detail, 
motif bunga yang ramai, serta warna-warna pastel cerah yang terkesan ceria. Rococo pertama dike-
nalkan sebagai bentuk kesenian dan desain arsitektur eksterior maupun interior. Karakteristik yang 
paling menonjol dari rococo adalah detail bunga dan binatang serta akar yang meliuk-liuk dan rumit, 
warna-warna pastel yang cerah, serta rumbai dan pita dalam jumlah yang banyak. Biasanya, warna 
emas akan menjadi warna dasar dari style rococo untuk mempertegas kesan mewah dalam bidang 
arsitektur. Dalam fashion, rococo biasanya menggunakan warna cerah (pastel) sebagai warna dasar. 
Pada wanita, pakaian menjadi lebih ringan dengan mengurangi lapisan kain yang sebelumnya men-
jadi tren pada era baroque. Berbalik dari baroque, rococo tidak hanya menegaskan hiasannya pada 
ornamen di pakaian, namun perhiasaan tambahan menjadi hal yang populer di periode rococo. Topi, 
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sepatu, payung, kipas angin, dan perhiasan mewah lainnya menjadi ciri khas era rococo. 

Motif organik diimplementasikan hampir pada seluruh bagian gaun dan gaun wanita aristokrat pun 
dilengkapi dengan rumbai-rumbai dengan kesan feminin yang mewah serta pita dan bunga dari segala 
ukuran di sana-sini.

Pada fashion pria,  di era rococo pakaian pria tidak memiliki banyak perubahan jika dibandingkan den-
gan era sebelumnya. Beberapa hal yang berubah pada era rococo adalah penambahan rumbai dan 
pita, serta warna yang mendominasi bukan lagi warna terang (pigmented) melainkan warna yang lebih 
cerah (tint). Warna yang mendominasi pada pakaian adalah warna-warna cerah yang lembut seperti 
pastel. Warna pastel yang vibran, sulaman mewah, detail pakaian dengan warna silver dan emas, serta 
rumbai sebagai hiasan pada pakaian terutama pada manset menjadi titik terpenting pada karakteristik 
tren rococo pria. Pria kaum aristokrat sering kali mengenakan wig dengan warna-warna cerah pula 
yang merupakan salah satu perubahan dari periode sebelumnya, di mana pria dulunya menggunakan 
wig dengan warna-warna gelap, biasanya warna hitam. Di periode rococo, bahkan wig yang menjadi 
tren adalah wig yang besar, bergelombang, dan digulung tinggi, biasanya dengan warna pastel. Warna 
yang paling difavoritkan untuk menjadi warna wig adalah putih.  

Gambar 2: Baju pria era rococo
Sumber: Abigail Westover (2012)

Disimak dari ciri khas rococo yang mewah dan kelewat mahal, tidak bisa dibantah bahwa tren rococo 
hanya bisa diadaptasi oleh kaum aristokrat. Inti dari rococo pun juga tidak berbeda dari tren sebel-
umnya, bahwa gaya ini hanya sebatas pameran kekayaan dan hak istimewa para kaum aristokrat Per-
ancis serta membedakan mereka dengan masyarakat umum yang dari periodesebelumnya  ke periode 
selanjutnya tidak memiliki banyak perubahan jika dilihat dari segi busana.



150 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Dari semua tren yang dianut oleh kaum aristokrat, jelas bahwa tidak satupun dari tren tersebut 
yang sederhana. Masing-masing gaya yang pernah menjadi tren di kalangan aristokrat adalah 
gaya yang hanya merekalah yang dapat mengikutinya, sedangkan masyarakat umum tidak bisa 
menyusul tren tersebut mengingat rendahnya pendapatan yang mereka hasilkan dari pekerjaan 
mereka sebagai buruh.

Marie Antoinette Sebagai Patokan Fashion 
Pada masa kerajaan Perancis, kaum borjuis sering menjadikan keluarga kerajaan sebagai role model 
dalam berbagai hal, baik dari cara bertindak maupun cara berpakaian. Tidak hanya di Perancis, namun 
kebiasaan ini nampaknya terjadi hampiir di seluruh negara. Biasanya, mereka akan sangat memerha-
tikan etika dan pakaian yang dikenakan oleh keluarga kerajaan untuk dicontoh. Untuk perempuan, pa-
kaian adalah hal yang krusial, terlebih lagi bila mereka berasal dari kaum borjuis. Fashion icon wanita 
pada zaman kerajaan biasanya berpatokan pada Ratu, sebagai wanita yang memiliki status tertinggi 
di suatu negara. Di masa revolusi Perancis, wanita yang menyandang takhta Ratu adalah Marie Antoi-
nette, Ratu terakhir Perancis sebelum revolusi Perancis.

Salah satu tokoh penting yang memulai rococo di Perancis memanglah Madame Pompadour, 
namun tokoh terkenal dalam sejarah yang sering disangkut pautkan oleh periode rococo adalah 
Marie Antoinette. 

Marie Antoinette, yang memiliki nama asli Maria Antonia Josepha Johanna, adalah putri dari kerajaan Austria 
yang kemudian dinikahkan dengan Louis Auguste XVI sebagai bentuk perdamaian antara Perancis dan 
Austria setelah Perang Tujuh Tahun. Marie Antoinette menikah pada umur 14 dan dengan statusnya yang 
berubah dari putri Austria menjadi putri mahkota kerajaan Perancis, ia dianjurkan oleh ibunya, Ratu Maria 
Theresa, untuk menyesuaikan dirinya pada lingkungan barunya di kerajaan Perancis, mulai dari berbicara, 
bertingkah dan berlaku, deskripsi cantik, hingga cara berpakaiaannya. Marie Antoinette pun melakukan sep-
erti yang disarankan. Ia beradaptasi dengan menghabiskan banyak uang untuk membeli pakaian, perhiasan, 
furnitur, dan segala barang-barang mewah lainnya yang memenuhi deskripsi yang dapat diterima oleh kaum 
aristokrat dan borjuis Perancis pada saat itu. Selama beradaptasi, Marie Antoinette berhasil memahami tren 
dan fashion yang berlaku dalam kaum aristokrat Perancis dan bahkan memanipulasinya sedikit demi sedikit 
untuk menyesuaikannya dengan selera Marie sendiri. Dalam perjalanannya beradaptasi, Marie Antoinette 
menyadari ketertarikannya dan kecintaannya terhadap fashion. Dirinya menjadi antusias dengan fashion, 
bahkan dirinya tidak pernah tertangkap menggunakan gaun yang sama tanpa tambahan dan manipulasi 
yang sedemikian rupa hingga nampak berbeda.
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Bersiap-siap di pagi hari pun merupakan hal yang susah untuk dilakukan. Marie Antoinette memerlukan 
banyak pelayannya untuk bersiap-siap dan berpakaian. Sang Ratu akan duduk dan dirias sementara 
seorang pelayan wanita akan mempersembahkan sebuah buku kepada Marie dan sampel berbagai 
macam kain agar sang Ratu dapat memilih model baju seperti apa yang ia ingin kenakan hari itu.

Marie Antoinette kemudian dikenal sebagai sosok yang fashionable dan sang Ratu pun sering kali 
dijuluki sebagai “Ratu Fashion”. Hingga sekarang pun, setelah Marie Antoinette meninggal pada tahun 
1793, dirinya masih dikenang sebagai icon fashion terbesar dalam sejarah dunia dan sosoknya masih 
menjadi inspirasi fashion hingga detik ini.

Semasa hidupnya, Marie Antoinette adalah Ratu yang memiliki selera fashion yang sangat tinggi dan 
glamourous. Ia bahkan memiliki gayanya sendiri dalam berpakaian tanpa keluar dari tren yang sedang 
berlangsung pada saat itu. Gayanya menjadi inspirasi dan patokan bagi kaum aristokrat dan kaum 
borjuis di Perancis.

Tren Yang Terinspirasi Dari Sang Ratu
Seperti yang sudah dikatakan, Marie Antoinette adalah sosok yang sangat fashionable dan fashion 
forward. Ia memiliki gayanya sendiri perihal berbusana dan hal tersebut kian ditiru oleh kaum aristokrat 
di sekitarnya. Beberapa gaya yang dimiliki oleh sang ratu adalah  gaya rambut, mulai volume rambut 
(wig) dan varian warnanya, perhiasan, beauty mark, motif pada gaun dan pakaian, serta heels.

Gaya Rambut Marie Antoinette
Tata rambut yang mewah dan berlebih adalah hal yang wajar untuk kaum aristokrat dan borjuis Per-
ancis. Semakin tinggi dan semakin besar ukuran rambutnya, semakin bagus. Marie Antoinette memi-
liki penata rambutnya sendiri dan ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menata rambutnya. 
Bersama penata rambutnya, Leonard Autie, mereka menciptakan berbagai macam gaya rambut den-
gan tingkatan yang ekstrim. Gaya rambutnya disusun, disisir, dikeritingkan, dibedaki, dan dihiasi oleh 
berbagai macam ornamen seperti bulu burung langka, permata, berlian, pita, rumbai, bunga, dan tak 
jarang juga rambut sang Ratu dihiasi oleh ornamen binatang seperti burung dan kupu-kupu.
Gaya rambut yang dikenakan oleh Marie Antoinette tidak jarang menarik banyak perhatian yang 
kemudian berusaha untuk ditiru oleh wanita aristokrat Perancis lainnya. Gaya rambut Marie Antoi-
nette yang menjadi inspirasi adalah The Pouf yang tingginya mencapai 30 hingga 60 sentimeter. 
Namun, sepanjang sejarah, gaya rambut yang paling banyak menarik perhatian adalah ketika 
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Marie Antoinette menata rambutnya menjadi perahu yang disebut dengan gaya “The Coiffure à la 
Belle-Poule”. Gaya rambut ini diciptakan dan dikenakan oleh Sang Ratu untuk merayakan keme-
nangan angkatan laut Perancis.

Gambar 3 Foto model rambut“The Coiffure à la Belle-Poule”
Sumber: Will Bashor (2013)

Tidak hanya melalui tatanan dan model rambutnya, Marie Antoinette pun juga memulai tren wig berwar-
na pastel dan warna rambut sang Ratu yang ikonik hingga kini adalah wignya yang berwarna strawber-
ry-blonde. Mewarnai rambut menjadi warna-warna cerah, contohnya seperti pastl, menjadi tren yang 
beberapa tahun terakhir ini diikuti oleh perempuan dari segala lapisan masyarakat, tidak terkecuali 
di Indonesia, namun kembali pada abad ke-17 hingga 18, untuk mewarnai rambut atau wig adalah 
hal yang hanya mampu dilakukan oleh kaum aristokrat (orang kaya). Sejak dulu, aristokrat Perancis 
sangat senang membedaki, menghias, dan mewarnai wig mereka, tapi mewarnai wig menjadi warna 
pastel pertama kali dipopulerkan oleh tidak lain dan tidak bukan oleh sang ratu fashion, Marie Antoi-
nette. Sekali, Marie Antoinette mengenakan wignya yang berwarna strawberry-blonde, warna pirang 
kemerah mudaan, yang dengan cepat menjadi tren populer di kalangan wanita aristokrat Perancis. 
Rambutnya yang berwarna kemerah mudaan ini menjadi salah satu ikon yang paling khas men-
genai sang ratu, bahkan dalam film biografi Marie Antoinette yang dirilis pada tahun 2006 yang 
berjudul “Marie Antoinette” tidak lupa untuk memasukkan adegan di mana Marie (yang diperankan 
oleh Kirsten Dunst) mengenakan wig berwarna strawberry-blonde dengan hiasan mahkota bunga. 
Model rambut ini kemudian menarik perhatian para wanita zaman sekarang karena keindahannya 
dan model rambut tersebut kembali menjadi inspirasi di dunia fashion zaman sekarang. Hingga detik 
ini, tren mewarnai rambut menjadi warna pastel pun terus berlanjut, semuanya berkat Marie Antoinette 
sebagai pionir tren tersebut. 
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Motif Bunga
Motif bunga adalah ciri khas pada era rococo, dan Marie Antoinette adalah salah satu penyebabnya. 
Ratu terakhir negara Perancis sebelum revolusi ini sangat menyukai keindahan alam, terlihat dari kes-
ehariannya di mana ia suka mengenakan berbagai macam bunga di rambutnya, dan sang Ratu pun 
juga menyukai bunga untuk menghiasi lingkungan sekitarnya. Kesukaannya ini pun juga ia implemen-
tasikan pada pakaiannya, dengan menaruh motif-motif bunga yang detail kepada pakaian dan juga 
perhiasaannya seperti sepatu dan kipas angin. Untuk memiliki kain dengan motif bunga yang ramai 
adalah suatu kemudahan pada zaman sekarang mengingat teknologi yang maju dapat membuat motif 
pada kain dalam skala yang besar. Namun, berbeda ceritanya jika kita melihat pada zaman di mana 
Marie Antoinette hidup pada abad ke-18. Untuk memiliki barang bermotif adalah sebuah kemewahan 
dan tidak umum dimiliki. Motif pada kain didapatkan dengan disulam menggunakan tangan sehingga 
mempengaruhi nilai dan harga dari kain tersebut. Bagi aristokrat Perancis, memiliki pakaian dengan 
motif adalah yang yang biasa, namun tidak bagi masyarakat umum. Melihat penduduk istana Versailles 
menghambur-hamburkan uang negara untuk membeli kemewahan adalah hal yang keterlaluan meng-
ingat uang tersebut adalah hasil dari pengumpulan pajak rakyat.

Revolusi Perancis Dan Dampaknya Hingga Sekarang
Gaya berpakaian Marie Antoinette serta tren rococo yang menjadi populer di saat itu bukanlah hal yang 
ideal dan bijak untuk diikuti mengingat keadaan negara Perancis yang sedang terpuruk baik dari segi 
ekonomi maupun politik. Seperti yang sudah dijelaskan, sejak pemerintahan raja sebelumnya hing-
ga puncaknya pada Raja Louis XVI, Perancis mengalami keterpurukan, khususnya secara finansial. 
Walaupun mengetahui keadaan negara, kaum aristokrat rasanya tidak begitu memedulikan keluhan 
rakyat umum, malah, dalam catatan sejarah kaum aristokrat sering mengadakan pesta besar hampir 
setiap malam dengan biaya yang mahal. Pesta-pesta tersebut pun diadakan tanpa alasan tertentu, 
tujuannya hanya untuk hiburan kaum aristokrat semata. Tidak hanya pesta, bahkan pakaian dan gaya 
hidup para kaum aristokrat menjadi lebih mewah, mahal, dan tentunya lebih glamorous seiring ber-
jalannya waktu padahal di waktu yang bersamaan pun finansial Perancis mengalami krisis. Rakyat 
umum Perancis sangat terpuruk karena pajak yang tinggi hingga titik di mana mereka bahkan tidak 
bisa membeli satu roti pun untuk makan. Melihat ketidak acuhan kaum aristokrat, terutama keluarga 
kerajaan sebagai pemimpin negara membuat rakyat Perancis memberontak dan mulai mempertan-
yakan apakah mereka betul-betul membutuhkan seorang raja. Rakyat umum melakukan demonstrasi 
di seluruh kota, menyerukan penderitaan dan rasa lapar mereka yang kemudian di jawab oleh sang 
Ratu dengan kalimat yang hingga sekarang menjadi kalimat yang sangat bersejarah dan ikonik. Ketika 
mendengar seruan rakyat tentang betapa laparnya mereka, sang Ratu mengucapkan kalimat “Qu’ils 
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mangent de la brioche” (dalam Bahasa Inggris: Let them eat cake) yang artinya dalam Bahasa Indo-
nesia adalah “Biarkan mereka makan kue”. Walaupun hingga sekarang masih dipertanyakan apakah 
benar Marie Antoinette pernah benar-benar mengatakan kalimat tersebut atau tidak, namun pada saat 
itu rakyat umum yang mendengar isu sang ratu mengatakan kalimat tersebut, cukup marah untuk 
melakukan demonstrasi di depan istana Versailles, memerintahkan keluarga kerajaan untuk keluar dan 
menyerahkan diri mereka agar rakyat dapat menghakimi mereka. 

Pada tanggal 1793, rakyat mengepung istana Versailles ketika kaum aristokrat sedang berkumpul dan 
berpesta. Semua orang yang berada di dalam istana, tanpa pengecualian, dikumpulkan lalu dibawa ke 
tengah kota untuk dieksekusi mati menggunakan alat guillotine, sebuah alat yang dirancang khusus 
oleh Joseph Ignace Guillotin untuk mengeksekusi mati seseorang. Ratusan kaum aristokrat dieksekusi 
mati meenggunakan guillotine dan salah satu dari korban eksekusi mati tersebut adalah Raja Louis 
XVI dan istrinya, Marie Antoinette. Raja Louis XVI beserta keluarganya pun menjadi keluarga raja yang 
terkenal sepanjang sejarah karena menjadi pemimpin yang dieksekusi mati oleh rakyatnya sendiri.

Walaupun peristiwa ini telah terjadi sekitar tiga abad yang lalu, namun revolusi Perancis menjadi se-
buah peristiwa penting yang masih membekas di hati rakyat Perancis serta sejarah manusia. Dampak 
dari Revolusi Perancis pun masih terasa hingga sekarang. Gaya fashion yang dikenakan oleh kaum 
aristokrat pada era tersebut pun akhirnya memiliki arti sejarah yang tinggi karena menyebabkan diban-
tainya keluarga kerajaan oleh rakyatnya sendiri, namun di zaman sekarang masyarakat dunia menge-
sampingkan sejarah kelam yang mengelilingi gaya rococo dan menjadikan gaya kaum aristokrat Per-
ancis abad ke 18 ini sebagai inspirasi fashion zaman sekarang. Contohnya seperti desainer Indonesia 
yang bernama Priyo Oktaviano yang membuat koleksi baju lebaran dengan judul “Potpourri” pada Mei, 
2019 lalu. Beliau mengaku bahwa dirinya membuat koleksi baju tersebut terinspirasi dari gaya klasik 
ratu terakhir Perancis sebelum revolusi Perancis tersebut. Desainer lainnya yang mendapatkan inspirasi 
busana dari style rococo Perancis adalah desainer Monica Ivena. Beliau menampilkan koleksi busananya 
yang berjudul “Le Marie” dalam fashion show “Women” di Jakarta pada bulan Maret, 2019 lalu.

Tidak hanya itu, gaya rococo pun juga menginspirasi sebuah tren baru di Jepang yang bernama lolita-
kei, sebuah gaya busana di mana pemakai busananya akan berdandan layaknya boneka eropa den-
gan pakaian, gaun, serta perhiasan yang terinspirasi dari gaya rococo.

KESIMPULAN
Pembagian kalangan pada masyarakat sosial telah lama tercipta dan pada umumnya, kaum tertinggi 
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dalam strata masyarakat-lah yang suka membedakan dirinya agar tidak disamakan dengan kalangan 
yang lebih rendah darinya. Kaum aristokrat Perancis (kaum tertinggi dalam masyarakat sosial Peran-
cis) membedakan diri mereka dari kalangan di bawah mereka dengan menghias diri mereka sedemiki-
an rupa, dari baju, rambut, perhiasaan, dan juga rias wajah. Gaya yang digunakan pun terus berubah 
seiring berjalannya waktu namun titik kemewahan dari gaya mereka tidak pernah hilang. Sayangnya, 
mereka tidak menyesuaikan gaya hidup mereka yang mewah ini dengan keadaan negara yang sedang 
terjadi, ketika Perancis dalam keadaan krisis secara finansial maupun politik. Masyarakat diberi pajak 
yang tinggi karena hutang negara yang banyak namun kaum aristokrat menyalah gunakan uang pajak 
yang telah terkumpul untuk memenuhi gaya hidup mereka yang mahal. Kaum aristokrat Perancis terus 
menjani hidup yang mewah sedangkan masyarakat umum yang menanggung semua penderitaan yang 
dihasilkan dari utang negara yang menumpuk dan juga perang yang diikuti oleh Perancis. Masyarakat 
melakukan demonstrasi dan pada tahun 1793, keluarga kerajaan dihukum mati oleh rakyatnya sendi-
ri dengan cara memenggal kepala mereka yang dipertontonkan di tengah kota. Walaupun peristiwa 
mengerikan ini telah terjadi sekitar 300 abad silam, peristiwa ini terus diingat sebagai peristiwa penting 
dalam sejarah manusia. Namun, sekarang masyarakat mulai melupakan kesan negative yang ditim-
bulkan oleh revolusi Perancis dan kini, gaya berpakaian aristokrat Perancis yang berujung pada kema-
tian keluarga kerajaan itu menjadi inspirasi dunia fashion di zaman sekarang. Terbukti dari beberapa 
desainer Indonesia yang membuat koleksi baju dengan sentuhan emas dan feminin layaknya gaya 
rococo ala aristokrat Perancis.
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