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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai identitas wanita muslmah urban yang 
direpresentasikan oleh produk brand fashion Ria Miranda. Objek penelitian ini adalah produk 
Ria Miranda; Minang Heritage Collection, Paragrina dan SansTitre. Ketiga nya merupakan 
koleksi terbaru dari Ria Miranda di tahun 2017 ini dan mempunyai makna cerita yang dalam 
atas proses pencarian ide dan produksinya untuk menggambarkan identitas wanita muslimah 
urban. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplor penggambaran identitas wanita 
muslimah yang direpresentasikan dalam motif, warna, dan cuttingan yang dipergunakan 
RiaMiranda dalam koleksi-koleksi nya. Identitas seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia 
berbusana dan berpenampilan.   

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka Identitas Wanita Muslimah pada Produk 
Fashion Brand Ria Miranda, Industri kreatif fashion busana muslimah sebagai produk budaya, 
Fashion sebagai Produk Komodifikasi Agama, dan Fenomena Selebgram atas masyarakat 
Urban, Media Sosial atas Pergeseran Konsep Wanita Muslimah, serta Globalisasi Fashion 
Mode di Indonesia. Dengan  Menggunakan metode visual dengan site of production sebagai 
fokusnya, Menggunakan teknik pengumpulan data indepth interview dan observasi. 
Pemaknaan dan penggalian identitas atas produk RiaMiranda dilakukan dalam tahap 
memaknai secara denotasi dan konotasi sehingga menghasilkan pemaknaan atau mitos yang 
dibangun RiaMiranda atas identitas dalam produknya. Menggunakan indepth interview dengan 
produsen untuk mengumpulkan data-data untuk memperkaya analisis yang akan digunakan.  

Hasil dalam penelitian ini yakni menunjukkan bahwa produk Ria Miranda 
merepresentasikan gambaran identitas wanita muslimah urban. Identitas yang dikonstruksi 
dalam produk-produk koleksi Ria Miranda pada pemilihan motif, warna, serta cuttingan nya 
merupakan karakteristik dari identitas wanita muslimah urban. Identitas dalam setiap ciri 
produknya tersebut merupakan cara representatif untuk menunjukkan personaliti seseorang 
melalui busana yang ia kenakan. Identitas seorang wanita muslimah yang anggun, sopan-
santun, memiliki mobilitas tinggi namun tetap sebagai ibu dan istri yang melakukan kewajiban-
kewajiban dan tuntutan syariah agama. Selain itu, dalam produknya Ria memasukan unsur 
globalisasi industri fashion yang mengandung visi slogan from local to global.  

 
Kata kunci: Proses Produksi Visual, Identitas, Fashion, Islam, Urban 
 
PENDAHULUAN  

 

 Penelitian ini membahas identitas wanita muslimah urban yang dikonstruksikan dalam 

CV. Miranda Moda Indonesia dalam produk busana rancangan RiaMiranda. Pemilihan tiga 

produk koleksi Sans-Titre, Minang Heritage Signature-Paragrina, dan Principia karena koleksi 

ini menyimpan banyak cerita dalam proses pembuatan dan penemuan ide nya. Koleksi-koleksi 



ini menjadi menarik untuk diteliti karena menceritakan bagaimana Ria Miranda memberi 

sentuhan penggambaran wanita muslimah urban dalam motif-motif baju. Setiap karya nya 

inilah yang peneliti asumsikan mampu mempengaruhi, memberikan nasehat dan cerita tersirat 

untuk para customer yang memakai koleksinya dengan harapan dapat menjadi salah satu media 

intropeksi diri dan pembentuk identitas.  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif eksploratif dengan metode 

indepth interview yang mengacu pada visual method Gillian Rose. Menggunakan visual 

metode milik Gillian Rose, penelitian ini fokus pada site of production. Site of production ini 

dipilih tepat oleh peneliti karena peneliti ingin mengupas lebih dalam bagaimana hasil 

pemaknaan sebuah produk fashion yang dirancang ternyata memiliki makna yang ingin 

disampaikan oleh produsen. Dengan mengeksplorasi proses produksi mulai dari pra produksi, 

produksi, hingga pasca produksi ini kemudian dapat disimpulkan bagaimana design produk 

tersebut menghasilkan sebuah pemaknaan representasi identitas wanita muslimah urban pada 

produk fashion Ria Miranda. Signifikansi penelitian ini adalah komodifikasi kesalehan yang 

disimbolkan melalui produk fashion RiaMiranda, merupakan fenomena baru ketika 

kebangkitan semangat spiritualisme seseorang menjadi ajang komoditas yang dimanfaatkan 

oleh industry fashion. Busana merupakan sebuah produk budaya dari budaya pop. Hermes 

(1995) juga memandang budaya popular sebagai penjahat, sebagai sumber kenikmatan, dan 

budaya popular berkaitan dengan konstruksi feminitas. Begitu halnya berkaitan dengan busana. 

Busana dapat menjadi konstruksi feminitas seseorang. 

Menurut M. Quraish Shihab, pakaian merupakan produk budaya sekaligus tuntunan 

agama dan moral (2004:32). Dalam perkembangannya, jenis pakaian pun dipengaruhi oleh 

suatu keadaan dimana pakaian tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan fungsionalis. Para kaum 

modern kelas menengah keatas tersebut mencari kepuasan batin karena terasa terhimpit dan  

belum terpenuhi kepuasan batin yang tidak sendirinya terpenuhi oleh kekayaan materi dan 

kesuksesan hidupnya. Maka, ia akan mengalami krisis spiritual dalam nestapa manusia 

modern. Terlebih tokoh yang dia anut merupakan tokoh yang ia anggap memenuhi kepuasan 

spiritual yang sekaligus juga mengonsumsi ataupun memproduksi sendiri produk-produk 

komoditas. Otomatis dia akan dengan mudah meniru dan menjadi kaum spiritualitas konsumsi.  

Menurut Marx (1954) dalam Sarong (1997) Fashion merupakan komoditas yang 

difetishkan, yang diproduksi dan dikonsumsi di masyarakat kapitalis. Dari sini lah, fashion 

menjadi cara yang signifikan untuk mengonstruksi, mengalami, dan memahami relasi social di 



kalangan manusia. Hal-hal yang berkenaan dengan yang disandangnya dalam bentuk dan 

warna yang berbeda dapat menjadikan pembeda dan ketimpangan social yang disebut Marx 

sebagai Fethisisme Komoditas. 

Kebangkitan kesadaran keagamaan dan konsumsi spiritualitas di Indonesia ini 

merupakan salah satu indeks bahwa budaya pop keislaman telah lahir dan digencarkan oleh 

berbagai pihak. Dalam kalangan umat Islam, hal tersebut mengubah peta dan wajah Keislaman 

di Tanah Air. Kini, Islam menjadi lebih trendi dan pop sebagai gaya hidup yang ditekuni. Istilah 

“umat” yang melekat kini dianggap sebagai ladang pasar dan target konsumen  (Ibrahim:2007).  

Fashion sebagai identitas dimaknai sebagai sebuah percontohan bagi kaum kelas menengah 

keatas yang menginginkan pernyataan akan identitas dirinya. Pernyataan tersebut ia peroleh 

dari role model siapa yang ia anut. Dalam sebuah industry fashion, merek tidak terlepas jauh 

dari pernyatan sebuah konsumsi produk. Merek dapat menjadi tolak ukuran seberapa tinggi 

level ekonomi-sosial seseorang. Satu hal yang menarik ditemukan disini adalah bahwa identitas 

merek berasal dari identitas pendirinya, bukan melainkan dari tim perancang busana atau 

fashion designer nya (Godart, 2012).    

 Istilah kata urban berasal dari urbanisasi, yang berarti memiliki dua pengertian. 

Pengertian pertama adalah urbanisasi yang berarti proses pengkotaan, yakni proses 

pengembangan atau mengkotanya suatu daerah, terutama desa. Kedua, urbanisasi yaitu berarti 

perpindahan atau pergeseran penduduk dari desa ke kota  (Raharjo: 1983 dalam Sapari:1993). 

Namun dalam kaitannya dengan fashion idustri dan masyarakat urban, maka diambil lah 

pengertian yang pertama. Berdasar beberapa sumber, dikatakan bahwa dalam suatu kota di 

dalamnya terdapat masyarakat urban. Lefebvre (2003) mengartikan masyarakat urban untuk 

merujuk kepada masyakarat yang dihasilkan oleh industrialisasi. 

  Perekonomian konsumsi mode memang banyak terkonsentrasi di zona kota dan 

pinggiran kotanya. Karena bagi masyarakat urban terutama wanita banyak yang 

menghasbiskan sepertiga dari pendapatan nya untuk perawatan kecantikan dan 

mempertimbangkannya sebagai investasi yang diperlukan dan mempertimbangkannya sebagai 

investasi yang diperlukan (Wolf:2002). Kontrak kerja mereka bahkan sebagiannya 

dialokasikan dari gaji mereka untuk pakaian fashion eksklusif dan perawatan kecantikan 

mahal.  

  Busana dapat mencerminkan siapa pemakainya. Hal itulah yang mengilhami Ria 

Miranda. Busana merupakan Bahasa non verbal, seseorang dapat mengapresiasikan dirinya 



sendiri melalui busana yang tepat dan sederhana (RiaMiranda 2017). Owner dari brand 

RiaMiranda itu sudah dikenal model fashion nya dengan warna soft, pastel, dan sopan. 

Memulai di tahun 2010 sang designer, Ria Miranda mendirikan brand shabby chic by 

riamiranda. Sepanjang perjalanannya ia berkonsisten untuk menampilkan karya-karya terbaru 

nya yang identik dengan warna pastel berkarakteristik. Awal muasal membuat brand ini adalah 

untuk memenuhi kebutuhan personal busana yang simple dan dapat digunankan sehari-hari.  

  Peneliti menganalisa karakteristik pemilihan design pada bagian pertama karena 

penting dalam penelitian ini untuk membahas perihal interpretasi produser teks pada Produk 

Riamiranda sebagai produsen yang telah menciptakan beberapa koleksi karya adibusananya. 

Serta bagaimana secara detail pemilihan karakter yang dipilih dan diperlihatkan oleh brand ini 

sebagai ciri khas. Karena karakteristik design dalam produk fashion Ria Miranda bagi peneliti 

memiliki makna yang dalam tentang bagaiamana Produk budaya itu sendiri nantinya dapat 

merepresentasikan sebagai dengan identitas wanita muslimah urban. Konsep ini merujuk pada 

ide bahwa dalam era produk massa, budaya adalah benda yang dimanufaktur (diproduksi), atau 

setidaknya menggunakan produk-produk yang dimanufaktur. Konsep ini juga merujuk pada 

fakta bahwa ide-ide tentang budaya dimanufaktur, melalui representasi. Adorno 

mendiskripsikan industri budaya yang memanufaktur prouduk-produk untuk dikonsumsi 

(Burton, 2012: 32). 

  Analisis terhadap proses produksi fashion yang menghasilkan identitas wanita 

muslimah urban yang diproduksi Ria Miranda ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap text 

dalam masing-masing koleksi mempunyai kecenderungan untuk mengangkat beberapa wacana 

sebagai identitas wanita muslimah urban. Pada bagian ini pembahasan terbagi menjadi 3 sub 

bab. Pada sub bab pertama peneliti menganalisa wacana identitas wanita muslimah urban 

dalam produk fashion Ria Miranda sebagai analisa pra produksi. Lalu sub bab kedua peneliti 

menganalisa industri kreatif fashion busana muslimah sebagai produk budaya sebagai analisa 

tahapan produksi. Dan di akhir bab ini, peneliti menganalisis fashion sebagai produk 

komodifikasi agama sebagai analisa pasca produksi. Dan hal itu dialikasikan sebagai tahapan 

proses dalam menganalisa visual method Gillian Rose.  

  Setiap tahun di akhir tahun menjelang tahun barunya, telah ditentukan jadwal produksi 

yang sudah disesuaikan dengan jadwal produksi per session dan mengikuti event-event besar 

untuk launching busana. Jadwal produksi di Ria Miranda ada 3 timing. Yakni produksi untuk 

koleksi summer-spring yang biasanya jatuh dibulan Februari- April, Oktober- Desember untuk 

produksi launching koleksi Pagelaran besar ajang fashion show, dan koleksi Ramadhan-Hari 

raya di pertengahan tahun yang selalu berubah-ubah sesuai kalender masehi. Peneliti ingin 



mengeksplor produksi dari design koleksi RM untuk koleksi Signature nya “Minang Heritage”, 

koleksi Ramadhan 2017 “Sans- Titre” dan koleksi Summer-Spring 2017 “Principia“— mulai 

dari pra produksi, proses produksi, hingga pasca produksi, dan aktivitas pemaknaan (meaning-

making) dari Ria Miranda sendiri sebagai designer pakaian tersebut. Dalam penelitian ini, 

wacana mengenai identitas wanita muslimah urban dikonstruksi oleh produk Ria Miranda. Ria 

mengafirmasi bahwa fashion dapat dijadikan sebagai penunjuk identitas seseorang. Seperti 

yang dikemukakan oleh Lurie (1992) pakaian merupakan ekspresi identitas pribadi, oleh 

karena “memilih pakaian, baik di took maupun di rumah, berarti mendefinisikan dan 

menggambarkan diri kita sendiri (Ibrahim 2007).  

 

PEMBAHASAN  

Untuk merepresentasikan wacana identitas wanita muslimah urban seperti yang 

dikonstruksikan dalam produk Ria Miranda, peneliti melakukan wawancara mendalam 

terhadap 6 orang narasumber dengan para tim produser teks Ria Miranda. Wawancara 

dilakukan kepada kepada tim produser teks yang terdiri dari Creative Director Ria Miranda 

(Ria Miranda), Managing Director (Pandu Rosadi), Designer grafik (Inez), tim Fashion 

Designer (Supervisor Nindra), Tim Produksi (Nana), PR (Meutia). Wawancara kepada ke-

enam narasumber tersebut dipilih karena mereka merupakan tim inti yang selalu terlibat dalam 

produksi semua koleksi terutama dibatasi pada penelitian 3 produk pilihan diatas . Sebelum 

produk itu dilauncing, beberapa bulan telah dilakukan pitching ide untuk menentukan 

pemilihan warna, cuttingan, dan pola yang akan digunakan. Pemilihan tersebut guna mencapai 

sebuah kesepakatan bersama untuk menghasilkan rancangan yang dapat dinikmati dan 

disenangi semua kalangan.  

Sebagai wanita muslimah urban, Ria Miranda memiliki standar penilaian bagaimana 

hakikat nya seorang wanita muslimah urban. Menurut Pandu, director managing RM, salah 

satu hal terpenting dalam menjadi seorang wanita muslimah adalah dengan 

mempertimbangkan bagiamana ia menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan seorang istri 

bagi suaminya. Menjadi wanita karir, meskipun dengan segudang deadline dan target bisnis, 

Ria mengutamakan seluruh waktunya untuk keluarga. Keluarga, yang merupakan unit dasar 

peradaban. Sebagai wanita muslimah urban, sistem keluarga Islam sudah seyogyanya 

mengatur hak dan kewajiban suami, istri, anak-anak, dan kerabat untuk terciptanya 

keseimbangan yang baik. Suatu system yang memberi nuansa perilaku harmonisasi, 



kemurahan hati, dan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri demi terciptanya kerangka 

sistem keluarga yang baik. Perdamaian dan keamanan yang diciptakan oleh unit keluarga 

dinilai stabil dan ini dipandang penting untuk pertumbuhan spiritual anggotanya. Tatanan 

bermasyarakat dan sosial yang harmonis diciptakan dimulai dari adanya keluarga besar yang 

harmonis dan anak-anak yang baik di dalam keluarga (Ibrahim 1997). 

Inspirasi motif dibalik setiap design produknya mengandung cerita dan curahan hati 

Ria. Ia berharap khalayak terutama si customer bisa mengambil hikmah dan sisi positif dari 

pakaian-pakaiannya. Fashion dan identitas sosial itu sendiri merupakan bagian dari proses 

pergulatan social dan bahkan konflik antara model-model dan ideologi-idoelogi yang saling 

bertentangan. Kaum konservatif memiliki gaya dan model fashion mereka, begitu pun para 

pemberontak sub-kultur. Menurut Kellner (1995:266), “pertarungan politik dengan demikian 

sebagian dimainkan dalam “perang fashion” (fashion wars) selain juga dalam pemilu dan debat 

politik (Ibrahim 2007:247). Disalah satu koleksi Ria untuk Ramadhan 2017 ini, ia mengambil 

hikmah dari beberapa peristiwa yang terjadi. Perang politik dan kaum penguasa elite saling 

melempar batu pertengakaran. Sehingga suatu kaum terpecah dengan umat lainnya. Bahkan 

sesama umat didalamnya saling membenci. Kali itu, Sebuah stereotype kemudian muncul yang 

dibuat masyarakat atas suatu kaum; Islam.  Ria memandang peristiwa itu menjadi sebuah 

pembelajaran bersama bahwa manusia itu sama. Semua agama yang terverifikasi di Indonesia 

pun selalu mengajarkan kebaikan. Bukan karena ras, agama, suku nya, tapi karena ada 

golongan dan oknum2 didalamnya yang merusak agama tersebut. Kemudian koleksi pakaian 

ini sebagai media sang designer untuk berbagi rasa seperti curahan hati, jalan silaturahmi, dan  

media perenungan diri dalam menemukan hidayah ilahi. Motif design nya memberi pesan 

untuk mengingatkan wanita sebagai umat muslimah yang mungkin belakangan ini jadi sorotan. 

Hal itu bisa dilihat karena dari segi positifnya, fashion muslim belakangan ini bergerak dan 

berkembang sangat cepat sedangkan sisi lainnya justru fenomena berhijab di Indonesia ini 

terkadang dapat memecah belah ukhuwah islamiah sesama muslimah sendiri, mendiskriditkan 

tentang islam itu sendiri bahkan menjerumuskan bagi mereka yang tidak tahu menahu sama 

sekali. Mulai dari perbedaaan cara berhijab dan penampilan berbusana muslimah pun pada 

hakikatnya seorang individu dapat belajar dari melihat situasi dan kondisi yang beragam. 

Disinilah Ria menawarkan karya-karya nya agar dapat menjadi pemersatu wanita muslimah. 

Agar apa yang khalayak lihat, bisa dapat menjadi inspirasi dan perenungan diri. Karya seni 

berbusana itu yang diharapkan Ria dapat menjadi sumber inspirasi berbusana muslim dan 

kesatuan dari keberagaman.  



3 tema koleksi yang mewakili setiap musim produksinya yaitu, koleksi Signature 

dengan primadonanya Minang Heritage, koleksi Ramadhan dengan pilihan Sans – Titre, dan 

koleksi Summer-Spring dengan Principia. Koleksi Signature ini pertama kali dirilis untuk 

fashion show Jakarta Fashion Week 15 ditahun 2014. Dalam tahun tersebut, RM masuk 

menjadi anggota baru program IFF angkatan keempat yang merupakan program turunan JFW 

tersebut. IFF (Indonesia Fashion Forward) adalah sebuah platform program dari JFW yang 

menjembatani para designer berbakat untuk menembus minat dan dapat bersaing di kancah 

Internasional. IFF melihat bahwa ada harapan besar pada brand RM ini untuk lebih 

berkembang secara luas. Dengan motif Minang heritage, RM sering mengkombinasikan 

dengan motif songket modifikasinya sendiri sehingga terlihat modern. Pagelaran besar untuk 

ajang fashion ini biasanya dipersiapkan pada bulan Oktober-Desember. Karena show diakhir 

tahun. Bulan Ramadhan selalu menjadi pedoman dateline tim RM untuk mengeluarkan karya 

terbarunya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan khususnya persiapan Hari Raya 

Idul Fitri. Hal ini menjadi kesempatan untuk memproduksi koleksi baru khusus Ramdhan-Hari 

Raya ditiap tahunnya. Serta tak luput dari itu, selain jadwal produksi yang telah disebutkan 

sebelumnya, RM mengeluarkan koleksi untuk summer-spring yang biasanya jatuh dibulan 

Februari- April.  Maka, pada bab ini secara khusus menganalisis identitas wanita muslimah 

urban pada Brand Ria Miranda disetiap pilihan masing-masing 3 koleksi jadwal produksinya.  

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada salah satu koleksi dalam setiap jadwal tahunan 

yan sudah dirancang. Koleksi tersebut yakni koleksi Signature nya “Minang Heritage”, koleksi 

Ramadhan 2017 “Sans- Titre” dan koleksi Summer-Spring 2017 “Principia“— mulai dari pra 

produksi, proses produksi, hingga pasca produksi, dan aktivitas pemaknaan (meaning-making) 

dari Ria Miranda sendiri sebagai designer pakaian tersebut. Dalam penelitian ini, wacana 

mengenai identitas wanita muslimah urban dikonstruksi oleh produk Ria Miranda. Ria 

mengafirmasi bahwa fashion dapat dijadikan sebagai penunjuk identitas seseorang. Seperti 

yang dikemukakan oleh Lurie (1992) pakaian merupakan ekspresi identitas pribadi, oleh 

karena “memilih pakaian, baik di took maupun di rumah, berarti mendefinisikan dan 

menggambarkan diri kita sendiri (Ibrahim 2007).  

Dalam koleksi Signature ini, Ria ingin mempersembahkan sisi berbeda dari koleksi 

sebelumnya dan menyampaikan sebuah pesan yang terlihat misterius dan mature. Hal ini tentu 

berbeda dengan koleksinya pada biasanya.  Secara look, Ria meletakkan kain kerudung jaring 

sebagai hiasan kepala, yang pada umumnya public akan mengira bahwa itu adalah bridal 



collection namun kenyataannya bukan. Untuk menjaga eksklusifitasnya, Ria selalu berusaha 

membuat motif yang sulit untuk ditiru. Untuk tetap menyajikan sosok wanita Minang yang 

cantik dan anggun itu, Ria mendesign sendiri corak dan motif songket Minang. Dengan 

kolaborasi berbahan dasar kain Silk dan border emas menambah definisi kecantikan wanita 

muslimah yang tampil elegan. Dengan harga terjangkau bekisar 1-3 jt ini merupakan standard 

pembelian konsumen untuk pakaian ready to wear acara pesta ataupun formal. Koleksi Legacy 

turunannya di tahun 2016 akhir itu, memunculkan kembali design sweater dengan motif 

suntiang minang yang dibalut dengan tatanan swarovzki. Meskipun border suntiang itu 

berbalut swarosvki dan bergaya casual luxury, namun kearifan lokal khas suntiang SUMBAR 

ini tetap menjadi primadona dibagian depan baju. Dengan menyelipkan beberapa unsur 

kearifan lokal itulah justru yang membuat Ria Miranda semakin bangga dengan karya-

karyanya yang khas Indonesia. Dari 10 koleksi Legacy nya, detail busana koleksi ini masih 

mengadopsi bentuk baju kurung khas minang yang memukau. Tanah kelahiran Ria di Minang 

menyimpan banyak ide-ide inspiratif sekaligus mempromosikan potensi lokal ke kancah dunia. 

RM ini dalam setiap konsepnya menyimpan banyak makna. Fashion motif busana ala 

Ria Miranda ini secara proses, dilakukan oleh Ria dan tim untuk research terlebih dahulu 

berdasarkan trend dan banyak juga berdasarkan dari idealisme sendiri. Dari gambar tersebut 

tidak jarang terdapat kombinasi garis ataupun goresan tegak dan abstrak, maupun lurus dengan 

bentuk tak beraturan seperti lukisan cat air. Hal itu dimaksudkan bahwa apapun yang ada 

didunia ini merupakan pilihan. Terdapat begitu banyak pandangan hidup, ideology, maupun 

kepercayaan yang berhak setiap orang meyakininya. Sehingga, tidak dapat seorang satupun 

atau beberapa kelompok manusia itu untuk selalu menganggap bahwa dirinya lah yang merasa 

paling benar dan hebat. Seperti dalam koleksi Sans- Titre edisi Ramadhan 2017 nya. Karena 

menurut RM, dia terinspirasi dari keadaan social-politik yang terjadi di negara kita ini, 

Indonesia. Perbedaan yang ada hendaknya menjadi pemersatu dan memperkokoh negara ini 

bukan malah menjadi pengarai. Hidup bermasyarakat di lingkungan sosial yang majemuk 

seperti di Jakarta bahkan seluruh wilayah di Indonesia, menjadikan kita untuk saling 

berinteraksi, hormat-menghormati, dan jangan saling menyakiti bahkan saling menyinggung 

satu sama lain. Perbedaan itu indah dan boleh berbeda asal dengan santun. Perbedaan motif 

yang mejadi inspirasi Ria ini dijadikan dalam bentuk pattern koleksi Sans-Titre dan  Ria 

gabungkan menjadi satu pola sehingga terlihat senada.  

Pengalaman membuat konsep koleksi Principia ini menurut Ria sangat sarat akan 



makna. Terdapat cerita disetiap balik proses kreatifnya. Karena memang, Ria tidak ingin 

busana yang ia kenakan ini bukan hanya sekedar penutup badan bahkan bukan sebagai media 

penopang ekonomi saja. Namun, busana yang ia kenakan dapat memberikan perenungan diri 

sendiri. Alih-alih dapat menjadi bahan muhasabah setiap pengguna atau customer nya. 

Sehingga setiap customer atau orang lain yang memakai karya busananya dapat merasakan hal 

yang sama yakni memperbaiki diri menjadi sesorang yang lebih  baik. Pada koleksi Principia 

ini, proses kreatif pembuatan motif ini berjalan selama satu bulan. Karena Ria terinspirasi pada 

keindahan alam dan keagungan Tuhan. Dengan mencoba mengaplikasikan bentuk rasa 

syukurnya atas semua ciptaan Tuhan, ia mengadopsi dan mengkolaborasi dengan warna-warna 

bumi (earth tone) seperti sky blue, blue ocean, maroon, dan soft brown yang pastinya di mix 

dengan warna pastel cerah seperti pink salmon, peach, dan mustard yellow. Warna bumi 

menurutnya banyak memberi inspirasi dan kaya untuk jauh diexplore. 

Cuttingan serta model bajunya yang longgar pun memudahkan para konsumennya; ibu-

ibu muda yang sedang dalam masa menyusui. Selain itu, maksud dari pakaian yang tidak ketat 

adalah agar para muslimah  ini tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mana itu merupakan 

aset seorang wanita. Memudahkan konsumennya untuk bergerak, beraktivitas sehari-hari 

dengan modelnya yang supel tapi tetap modis. Ditambah corak atau motif busana nya yang 

terlihat eksklusif.  

Malcom Barnard dengan statement bahwa, fashion and busana adalah fenomena 

budaya yang memiliki makna. Fashion merupakan sebuah statement tentang identitas 

seseorang. Fashion merupakan sebuah bentuk komunikasi antar satu persona dengan lainnya 

untuk menunjukan ciri khas kepribadiannya. Begitu pula busana yang ia pilih kemudian 

menjadikan sebuah statement atas apa yang terukir dalam seseorang. Fashion telah didirikan 

sebagai sebuah entitas yang bermakna, komunikatif, dan sangat kultural yang dijadikan 

pembentuk identitas. Hidup di era modern seperti ini, penggunaan busana dan pemilihan gaya 

nya merupakan pembentuk identitas seseorang. Fashion dapat menentukan bagaimana ia akan 

menentukan lingkungan tempat bergaulnya, bagaimana ia akan bertindak dan berfikir dalam 

suatu masalah. Identitas dalam masyarakat tradisional biasanya ditetapkan oleh kelahiran, 

pernikahan. Peran gender sangat kaku, sementara pekerjaan dan status dibatasi secara ketat 

oleh kode sosial yang mapan dan sistem status yang tidak jelas. Sedangkan dalam masyarakat 

modernitas, fashion dibatasi oleh kode gender, realitas ekonomi, dan kekuatan sosial, Didunia 

modern, fashion dapat menjadi salah satu penyusun penting dalam pembentukan identitas 



seseorang, karena membantu menentukan bagaimana seseorang dianggap dan diterima (Ewen 

1988 dalam Wilson 1985).  

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yakni Bagaiamana identitas wanita muslimah 

urban Indonesia yang didefinisikan dan divisualisasikan dalam produk brand fashion 

RiaMiranda adalah terlihat suatu konstruksi identitas wanita muslimah urban yang diciptakan 

oleh brand Ria Miranda melalui representasi wanita muslimah urban dalam produk-produk 

nya. Identitas wanita muslimah urban yang disajikan dalam produk fashion Ria Miranda 

koleksi “Minang Heritage; Signature-Takana”, “Sans-Titre”, dan “Principia” ini menunjukan 

bahwa terdapat representasi identitas wanita muslimah urban dalam berbusana. Selain itu, 

produk Ria Miranda tersebut juga menjelaskan bagaimana komodifikasi produk budaya yang 

dibalut dalam simbol keagamaan.  

Identitas wanita muslimah urban yang direpresentasikan dalam produk Ria Miranda 

menjelaskan bahwa dalam proses produksi koleksi tersebut menyimpan berbagai makna dan 

unsur kekuatan budaya dalam setiap motif-motifnya. Proses pra produksi yang dilakukan 

secara  matang dengan menentukan tema dan alur cerita disetiap designnya memiliki implikasi 

khusus bahwa visualisasi dalam gambar atau motif serta warna busana memiliki signifikasi 

budaya yang kuat, praktik sosial yang kompleks, dan hubungan kekuasaan yang tertanam 

secara implisit. Semua kekuatan tersebut saling berhubungan sehingga dapat diartikulasikan 

oleh khalayak sebagai sebuah identitas diri, cara pandang ataupun pencitraan atas sebuah 

busana yang ia pakai.  

Dilihat proses pembuatannya yang dimulai dari pra produksi, produksi hingga tahap 

post produksi tersebut, tersirat unsur-unsur budaya yang tidak bisa dimaknai secara tunggal 

saja. Karena adanya perbedaan budaya tersebutlah, hasil pemaknaan dianggap sebagai 

rangkaian praktik sosial yang mana efek dari gambar sosial dapat berubah-ubah dan dinamis.  

Layakanya terjadinya praktik sosial. Stuart Hall (1997)  mengatakan bahwa budaya merupakan 

sebuah proses; satu set praktik. Dimana praktik tersebut tergantung interpretatif orang yang 

memaknainya. Gambar visual dibuat dan digunakan dengan berbagai cara oleh orang yang 

berbeda karena alasan tertentu yang berbeda pula, maka perlu dipahami, bahwa untuk 

memahami gambar visual harus melihat berapa pentingnya arti gambar yang dibawa gambar 

visual tersebut karena memiliki efek dan proses mediasi yang panjang sehingga mempengaruhi 

bagaimana pemaknaan hasil akhirnya.  



Masyarakat muslimah urban yang direpresentasikan oleh produk Ria Miranda “Minang 

Heritage; Signature-Takana”, “Sans-Titre”, dan “Principia” terlihat pada motif, warna, dan 

pola atau cuttingan yang digunakan. Diantara ketiganya terdapat perbedaan dalam penyajian 

Minang Heritage-Signature yakni, motifnya yang lebih dibuat mature dengan bahan material 

eksklusif serta segmentednya untuk high-end class. Namun, motif yang dibuat adalah motif 

lokal Minang; Songket dan gambar suntiang. Gambar suntiang yang diterapkan dalam salah 

satu koleksi Signature adalah terbuat dari butiran Swarovski yang merupakan material 

eksklusif yang menstransformasikan busana mewah bagi kelas menengah keatas. Hal tersebut 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kaum urban kelas atas untuk dapat 

menggunakan busana muslim modesty yang terbilang istimewa dan limited edition. Namun, 

untuk penggunaannya terkesan berlebihan jauh dari yang dinamakan kesederhanaan dalam 

seorang muslimah. Karena busana muslim pun dapat menjadi tolak ukur kesalehan seseorang 

dilihat dari bagaimana ia berbusana.  

Produk Ria Miranda memberikan tampilan busana muslim yang modesty, tertutup, 

panjang, dan sesuai dengan aturan agama. Meskipun motif dan pemilihan warna yang cukup 

beragam dan warna-warni tetapi, penggunaan dan pemilihan pola atau cuttingan dirujuk masih 

sesuai dengan ketentuan syariah. Baju muslimah panjang dengan cuttingan loose menjadikan 

busana tersebut tidak membentuk dan memperlihatkan lekuk tubuh. Meskipun beberapa 

busana ada yang memakai bahan kaos namun masih longgar dan dipadu padankan dengan rok 

lebar dan besar. Lain halnya jika dengan busana kaos yang dipakai itu dengan bawahan celana 

akan mencerminkan busana kasual yang memperlihatkan tubuh. Pembeda lainnya adalah 

pemilihan motif songket dan suntiang ini yang kemudian mengidentifikasikan masyarakat 

muslim yang tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini menunjukan bahwa muslimah 

urban bersifat transparency dan open minded untuk segala perubahan.  

Meskipun koleksi Ria Miranda konsisten untuk membuat semua koleksinya dnegan 

cuttingan longgar atau loose tersebut, namun ternyata disitulah Ria ingin menyampaikan bahwa 

menjadi seorang muslimah dengan berhijab bukanlah menjadi penghalang untuk tetap berkarir 

atau sekedar menutup diri dari sosial sekitar. Ria Miranda mengkonstruksi wanita muslimah 

urban yang smart, modis, energik, dan supel. Identitas ini diciptakan sebagai bentuk 

perlawanan wanita muslimah yang patriarkis, kolot, dan tradisional. Identitas wanita muslimah 

urban yang smart dapat dilihat melalui pemilihan pakaian yang ia kenakan untuk 

memudahkannya tetap menjalankan aktifitas dan kewajibannya sebagai ibu muda, istri, 

maupun wanita karir. Karakter smart muslimah urban itu direalisasikan dalam pola cuttingan 

busana Ria Miranda yang memudahkan untuk menyusui bagi ibu-ibu muda, cuttingan loose 



untuk memudahkan bergerak, penggunaan material kain yang terasa ringan digunakan, 

pemilihan warna yang soft cocok bagi seorang muslimah agar terlihat santun.  

Busana Ria Miranda didesign khusus dengan beberapa filosofi-filosofi kehidupan 

untuk memberikan inspirasi dan nasehat sedemikian rupa sehingga terciptalah motif-motif 

khas Ria Miranda yang diprint pada kain untuk selanjutnya dijahit.  Ria Miranda selalu 

berusaha untuk memasukan cerita-cerita inspiratif kedalam setiap motif koleksi busana nya 

agar busana yang ia produksi tidak sebatas pakaian. Ia berkomitmen untuk tidak sebatas 

mendapatkan keuntungan dari sektor ekonomi saja, justru ia menekankan produknya dapat 

mengantarkan hubungan yang baik antar produsen (designer) dengan customernya untuk saling 

bersilaturahmi, sharing bersama, dan bertukar pikiran. Selain itu, Harapannya orang yang 

memakainya dapat mengambil hikmah dan pelajaran kehidupan. Ria Miranda membentuk 

identitas wanita muslimah urban yang modist dan energik. Wanita muslimah yang lahir  dari 

koleksinya itu penuh pertimbangan dengan detail design, motif hingga visualisasi dalam 

promosi yang menunjukan ibu-ibu muda yang lemah lembut namun bisa memberikan pengaruh 

baik yang besar terhadap lingkungan sekitarnya.  

Berbeda dengan konsep kecantikan mainstream lainnya, produk Ria Miranda 

menciptakan konsep kecantikan yang dari dalam hati mereka sendiri. Yakni kecantikan yang 

terpancarkan bukan karena seseorang itu memakai baju glamour, mahal, ataupun yang sexy 

melainkan, seseorang wanita yang cantik itu sopan, mempunyai hati yang baik; suka berbagi, 

serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Perbedaan konsep kecantikan ini ia aplikasikan pada 

pemiihan warna-warna busana nya yang selalu pastel color. Warna baju itu sedikit buram atau 

mbladus. Dengan pemakaian baju yang longgar, warna tidak tidak condong ke suatu warna- 

dan tidak bold, serta sopan membuat wanita muslimah sebagai customernya tidak harus 

menunjukan kecantikannya dengan mengekspos atau menunjukan bahwa dirinya cantik. 

Melalui kepribadian yang terekspresikan kedalam busana santun Ria Miranda.  
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