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ABSTRACT
Japan is one of the countries with very significant techniques in making their traditional garments. Kimono’s 
iconic garment shape and fabric patterns is often used as inspiration in the modern fashion world.  A few 
dyeing techniques are widely being used in ready to wear outfits, like shibori. The purpose of this research 
is to see the influences of Japanese culture in clothing towards modern fashion,  in terms of color,  shape,  
dyeing techniques, and fabric making. It is also to see the influences and benefits the globalization of 
Japanese culture. Lastly, to find the negative causes of acculturation and globalization of Japanese culture 
to the modern fashion world. 
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ABSTRAK
Jepang adalah salah satu negara yang memiliki budaya yang signifikan dalam pembuatam busananya. 
Kimono,  yang merupakan pakaian tradisional Jepang,  dengan motif dan bentuknya yang iconic, seringkali 
menjadi inspirasi berbagai fashion modern dunia.  Teknik pewarnaan seperti shibori sudah sering diguna-
kan dalam fashion ready to wear. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat berbaga I pengaruh budaya 
Jepang dalam fashion internasional baik dari sisi bentuk, motif, teknik pewarnaan dan pembuatan tekstil. 
Serta melihat Pengaruh serta manfaat Penyebaran budaya Jepang secara mendunia. Dan tujuan terakhir 
adalah menjabarkan pengaruh buruk atau miskonsepsi yang diakibatkan oleh globaliaasi dan alulturasi 
budaya Jepang terhadap dunia fashion internasional. 

Kata Kunci: budaya jepang, pengaruh, fashion modern
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PENDAHULUAN
Kimono, yang bila diterjemahkan secara harafiah berarti “menggunakan sesuatu” sudah merupakan 
bagian dari sejarah jepang sejak periode Heian.  Pakaian sederhana ini menjadi pakaian unisex untuk 
masyarakat jepang dan mengalami perubahan bentuk seiiring berlalunya era dan periode.  Pada era 
tradisiobal jepang,  dimana Jepang menutup negaranya,  tidak ada pengaruh budaya dari luar yang 
memasuki Jepang.  Sehingga kebudayaan mereka sangat kentara dan berada di puncak kejayaan.  
Kosode, salah satu nama lain kimono, merupakan identitas seorang warga negara Jepang. 

Saat menemui orang Barat,  mereka menggunakan oakaian tradisional mereka sebagai lambang ke-
banggaan mereka sebagai orang Jepang.  Memasuki jaman edo,  motif,  warna dan warna,  dan style 
dari pakaian menunjukkan status sosial di masyarakat.  Penggunaan layers menjadi sangat populer 
baik di kalangan kelas atas maupun bawah. 

Seiiring berjalannya jaman dan globalisasi,  banyak desainer yang mengambil inspirasi dari budaya 
Jepang dalam karya modern mereka.  Sekalipun sudah terkena modifikasi, pengaruh budaya jepang 
masih dapat diidentifikasi  karena ciri khas nya yang iconic, baik dari bentuk garmen mapun kain yang 
digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat berbagai pengaruh budaya Jepang dalam fashion interna-
sional baik dari sisi bentuk, motif, teknik pewarnaan dan pembuatan tekstil. Tujuan lainnya adalah 
untuk melihat pengaruh positif serta manfaat penyebaran budaya Jepang secara mendunia, baik untuk 
negaranya sendiri maupun dunia luar. 

Tujuan berikutnya adalah untuk melihat kerugian dan miskonsepsi yang terjadi akibat penyebaran dan 
pengaruh budaya Jepang dalam dunia mode modern.  Salah satu hal yang sering terjadi adalah ributnya 
massa di media sosial mengenai “cultural appropriation” dan penggunaan media jepang dalam hal hal 
yang mengakibatkan miskonsepsi.  Banyak orang yang menganggap bahwa hanya orang Jepang saja 
yang boleh menggunakan kimono, dan menggunakan kimono sebagai inspirasi dalam busana modern 
adalah hal yang salah dan dianggap “cultural appropriation”. Ada pula kasus dimana nama “kimono” 
atau bentuk kimono tertentu mengalami miskonsepsi yang menyebabkan buruknya pandangan dunia 
luar terhadap budaya Jepang. Diharapkan dengan ditulisnya penelitian ini, miskonsepsi-miskonsepsi 
tersebut dapat diluruskan secara damai. 
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Metode kualitatif ada-
lah metode penelitian yang tidak menggunakan angka dan statistika sebagai pendukung utama.  Me-
tode ini lebih Bersifat deskriptif, menjabarkan teori teori, pendapat dan fakta.  Teknik Pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi dokumen atau teks. studi yang dilakukan akan diambil dari media cetak 
maupun media online. metode ini dapat membantu penulis mendapatkan pemahaman lebih mendalam 
tentang topik yang diteliti.  

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kimono adalah pakaian nasional dari negara Jepang yang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. 
Kimono pada dasarnya sangat sederhana, dengan bentuk seperti jubah dengan siluet T dengan lengan 
baju yang menjuntai dan diikat dengan obi (ikat pinggang dari kain).  Kimono memiliki kesan romantik 
tanpa berkesan sensual, dikarenakan oleh bentuknya yang menyelubungi tubuh dan memang bertu-
juan untuk menutupi bentuk tubuh. 

Kimono yang kita ketahui saat ini sudah ada sejak periode Heian (794-1185). Pada jaman itu, pakaian 
ini seringkali dipadukan dengan hakama, sejenis rok tanpa atau dengan pisahan untuk bagian kaki 
yang dipengaruhi budaya Tiongkok, atau mo, yang berbentuk sejenis celemek (Joy, 2018) . Peng-
gunaan obi, pita atau kain yang digunakan untuk mengikat pakaian di bagian pinggang, juga dimulai 
pada periode ini. 

Memasuki periode Kamakura, kimono sudah menjadi pakaian sehari-hari. Penggunaan layer mulai ser-
ing terlihat. di era ini pula, kombinasi warna dalam pakaian semakin diperhatikan. Penggunaan warna 
sekarang ditentukan berdasarkan musim, gender, dan terkadang berdasarkan keluarga atau hubungan 
politik. Beberapa contohnya adalah sampai akhir periode Edo, rakyat biasa tidak boleh menggunakan 
kimono berwarna ungu. Warna ungu hanyalah untuk keluarga kerajaan, tingkatan sosial tertinggi saat 
itu (White, 2019). Sedangkan rakyat yang status sosialnya lebih rendah menggunakan warna abu-abu. 
Warna bernuansa pink, merah atau peach banyak digunakan di musim semu, dimana bunga-bunga 
sakura akan bermekaran. Warna yang digunakan pada musim dingin cenderung lebih gelap dan ber-
nuansa biru. 

 Seni dalam pembuatan kimono berubah menjadi cabang seni spesifik di periode Edo (1603-1868) i 
dikarenakan mulai adanya ketertarikan pada bidang fashion – baik dari kelas samurai dengan kainnya 
yang halus, maupun pedagag dan rakyat biasa, yang mengembangkan teknik pewarnaan kain yang 
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masih mematuhi batasan-batasan berpakaian menurut status sosial. Teknik-teknik pewarnaan dan 
pembuatan motif yang semakin rumit banyak terbentuk, bahkan beberapa jenis kimono dapat melebihi 
harga suatu rumah. Pakaian ini menjadi pusaka keluarga dan diturunan dari generasi ke generasi. 
Beberapa teknik pewarnaan kain yang berkembang di periode tersebut adalah yuzen, edo komon , dan 
Edo sarasa. 

Teknik crafting kimono sangatlah beragam. Beberapa diantarany adalah Yuzen, stencil dyeing, shibori, 
dan weaving. Kyo-yuzen adalah teknik pewarnaan kimono Jepang yang paling terkenal  dan diterapkan 
dalam 2 style; tegaki yuzen (dilukis tangan) dan kata yuzen (menggunakan stencil). 

Gambar 1. Kimono dengan teknik Kyo-Yuzen 
Sumber : Japanese-kimono.net

Gambar 2. Kimono wanita 
sumber : geisha-kai.tumblr.com
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Produksi tekstil bahan kimono adalah salah satu kunci dari budaya ini. Hal ini didukung dengan adanya 
produsen-produsen yang tetap menggunakan teknik kuno yang mereka pelajari ratusan tahun yang 
lalu. Chise, contohnya, adalah salah satu produsen kimono terbaik Kyoto dan terkenal akan kimononya 
yang sangat berkualitas. Karya yang mereka hasilkan bisa memakan waktu sampai satu tahun, dengan 
proses yang melibatkan banyak orang.

Walaupun Chise adalah perusahaan yang berusia lebih dari 4 abad, mereka menyesuaikan dan meru-
bah hasil kimono yang mereka ciptakan berdasarkan trend warna dan mode pada setiap era. (Manami, 
2015) “kami melihat hal-hal di masa lalu, seperti 50 atau 100 tahun yang lalu dan membuatnya menjadi 
sesuatu yang baru,” (Isomoto, 2018). Mereka mengatakan bahwa harapan mereka untuk masa depan 
adalah melihat Kimono dipakai oleh orang-orang dari berbagai negara dan semakin banyak orang 
Jepang yang kembali memakai kimono. 

Gambar 3. Kimono Chise 
sumber : Kimono Now (buku)

Desainer Kimono Jotaro Saito adalah generasi ketiga dari keluagranya yang menekuni pembuatan 
kimono. Karyanya menyatukan qualitas dan ide segar dengan tema-tema “futurism” dan “gothic camel-
lia”. Dia adalah satu-satunya desainer kimono yang menampilkan karyanya secara regular di Tokyo 
Fashion Week. Mengutip perkataanya, “mungkin akibat dari globalisasi, saya merasa orang Jepang 
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sekarang tidak sadar arti sesungguhnya untuk menjadi orang Jepang. Saya rasa ini saatnya untuk 
tradisi berevolusi.” (Saito, 2017).

 Menurutnya, Kimono adalah sesuatu yang tidak boleh dibiarkan punah, karena sebuah kimono memi-
liki sejarah dan banyak perasaan spiritual. Namun ia juga berhati-hatii dalam mengkontemporesisasi 
Kimono, karena ia menganggap sesuatu yang begitu special tidak boleh dibuat “mudah”, sebab keru-
mitan dalam kimono adalah salah satu aspek keindahannya. 

Gambar 4. Karya Jotaro Saito 
sumber : japantimes.co.jp

Budaya jepang juga banyak menjadi inspirasi berbagai desainer modern. Sylvie Marot, seorang curator 
pameran danpenulis Prancis menyatakan bahwa Paul Poiret adalah desainer pertama yang menggu-
nakan inspirasi dari siluet oriental. Ia tidak menggunakan korset, dan kayanya memiliki potongan yang 
lurus dan free-flowing, mereprentasikan siluet kimono. 

Menurut Marot, kimono bukanlah sekedar pakaian, tapi sebuah perayaan. Walau siluet kimono sangat 
sederhana, namun aksesoris rumit yang ditambahkan yang tidak dapat dipisahkan. Siluet sederhana 
ini juga menginspirasi banyak jenis pakaian modern, seperti jubbah (robes) dan bolero, yang sangat 
mirip dengan kimono tradisional jepang. 



179SEMINAR NASIONAL ENVISI 220 : INDUSTRI KREATIF

Josephine, Suprayitno, Widyakirana
Pengaruh Budaya Jepang Dalam Fashion Modern

Desainer lain yang melakukan hal ini adalah Takuya Angel. Karya-karyanya mengunakan referensi industrial 
dan industry music, science fiction dan cyber culture, dan berbagai tema jepang seperti Shinto, animisme 
dan anime. Cyber fashion adalah salah satu genre fasion underground yang popouler di kalangan muda 
Jepang, atau bisa juga dikategorikan sebagai alternatie fashion. Sebagian besar karyanya menggunakan 
kain kimono tradisional. Takuya menyatakan bahwa ia pribadi sangat menyukai kimono. Dulu, ia pernah 
mencoba menjual kimono tua, namun pada tahun 1995, tidak banyak orang yang menggunakan kimono. Se-
bagian besar orang sangat menyukai trend pakaian kasual ala Amerika. Namun Takuya menyatakan masih 
ingin menyebarluaskan budaya ini, maka ia membuat pakaian modern dengan kain kimono. 

Takunya menyatakan bahwa ia sangat menyukai bahwa siluet kimono adalah persegi. Sedangkan siluet pak-
aian Barat modern yang body-fit dia lambangkan sebagai lingkaran. Menurutnya, kedua bentuk tersebut juga 
melambangkan bendera Jepang. Bagian lingkaran melambangkan api dan bagian persegi melambangkan 
air, dan pola pemikiran yang ia gunakan dalam karyanya terkadang mengikuti pola elemen-elemen tersebut. 

Gambar 5. Karya Paul Poiret 
sumber : styleyourman.wordpress.com

Gambar 6. Karya Takuya Angel 
sumber : tokyofashion.com
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Globalisasi budaya Jepang sudah membawa banyak sisi positif. Dengan banyaknya representasi 
kimono dalam media seperti anime, manga, film dan fashion modern, banyak generasi muda yang 
kembali tertarik menggunakan Kimono. Hal ini kembali melestarikan budaya tradisional negara dan 
mencegahnya punah. Globalisasi budaya juga membuka berbagai peluang usaha baru. Persewaan 
kimono di jepang sangatlah banyak dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, karena banyak 
sekali turis marcanegara yang tertarik menggunakan kimono untuk berkeliling tempat-tempat wisata 
dan berfoto. 

Gambar 7. Toko rental kimono di Asakusa 
sumber: the.rainbowholic.me

Namun dengan adanya sisi positif juga ada sisi negatif. Pada tahun 2015, Boston Museum of Fine Arts 
menampilkan sebuah lukisan seorang wanita Barat menggunakan kimono, La Japonaise (Camille 
Monet in Japanese Costume). Mereka mengadakan acara dimana pengunjung museum 
boleh menggunakan kimono untuk berfoto bersama lukisannya. Namun banyak warga 
Amerika yang marah atas acara ini, melambanginyya rasis dan “culture appropriation”. 

Culture appropriation adalah hal yang umum di Amerika, diakibatkan oleh masa lalu antara warga 
Amerika-Afrika atau native American. Youtuber Rachel and Jun, youtuber berbasis Jepang, membahas 
hal ini dari sudut pandang orang Jepang. Ia menjabarkan bahwa orang Jepang sendiri tidak keberatan 
sama sekali bahwa Kimono diperkenalkan atau digunakan oleh orang Asing. Malah, mereka senang 
bahwa budaya mereka dapat dicoba oleh berbagai orang.



181SEMINAR NASIONAL ENVISI 220 : INDUSTRI KREATIF

Josephine, Suprayitno, Widyakirana
Pengaruh Budaya Jepang Dalam Fashion Modern

Menurut Rachel, culture aproprtation hanyalah valid bagi orang Amerika, dan orang Jepang pada 
umumna tidak mengerti mengapa berbagi budaya dapat dilabeli sebagai rasis oleh orang-orang yang 
bahkan bukan orang Jepang. Suaminya, Jun, yang merupakan warga negara Jepang dari lahir, men-
gatakan bahwa siapapun dapat mengenakan kimono kapanpun dan dimanapun.

 Salah satu kasus mislabeling yang terjadi tahun ini adalah kasus dimana Kim Kardashian menamai 
line pakaian dalamnya “Kimono”. Berbeda dengan kasus sebelumnya, banyak orang Jepang yang 
tidak menyukai hal ini. Banyak orang yang memprotes tegas penggunaan nama “kimono” sebagai 
sebuah nama line pakaian dalam, menggunakan hashtag #KimOhNo pada foto-foto mereka meng-
gunakan kimono, dan menyatakan pendapat mereka. 

Salah satu alasan terbesar mengapa hal ini diprotes tegas adalah kekhawatiran label tersebut da-
pat merusak image industry kimono dan merubah pandangan orang-non Jepang tentang arti sesung-
guhnya keseluruhan dari Kimono. Akan berdampak buruk bagi budaya Jepang secara keseluruhan 
apabila seseorang mencari “kimono” di internet dan hasil yang muncul adalah pakaian dalam yang 
tidak memilki kemiripan dengan Kimono sama sekali. 

KESIMPULAN
Kimono adalah salah satu budaya dan warisan terpenting dalam kultur Jepang, nilainya secara 
estetika, spiritual dan historical tidak dapat digantikan. Globalisasi dan modernisasi mendorong 
budaya ini semakin tersebar luas ke seluruh dunia, dan banyak desainer fashion modern yang 
tidak takut mengikutsertakan pengaruh dan estetika tradisional kimono dalam karya-karyanya. 
Globalisasi budaya memiliki sisi positif, seperti melestarikan budaya, membangun berbagai pe-
luang kerja baru, dan menjadi inspirasi pagi creator muda. Namun sisi negatifnya adalah akan 
selalu ada miskonsepsi dari orang-orang yang tidak begitu mengenal budaya terseut secara men-
dalam. Diperlukan apresiasi dan research mendalam, untuk selalu menjaga image yang direpre-
sentasikan oleh karya desainer. 
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