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BAB III 

BRANDING FASHION HIJAB INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL 

 

Bab ini akan membahas seputar upaya Indonesia dalam mengaktualisasikan 

Fashion-Fashion hijab di dunia Internasional. Indikator pengaruh fashion hijab dalam 

meningkatkan branding Indonesia juga akan penulis jelaskan sebagai analisa penelitian 

dalam bab ini. Indikator tersebut diantaranya upaya uranding fashion hijab Indonesia 

Indonesia , peningkatan produk ekspor dalam dunia fashion hijab, ekspansi pasar 

Internasional, dan partisipasi Indonesia dalam fashion show Internasional. 

3.1 Upaya Branding Fashion Hijab Indonesia Indonesia  

Upaya branding hijab Indonesia pada dasarnya melibatkan banyak aktor, baik non 

state actor, maupun state actor. Non state actor yang selanjutnya penulis sebut sebagai 

hijaber community ini adalah orang-orang yang mempunyai passion di bidang fashion hijab 

sekaligus pelaku bisnis dalam komoditas fashion hijab. Pemerintah merupakan aktor yang 

menfasilitasi seluruh upaya hijaber community ini, tentunya dengan harapan, Indonesia dapat 

menjadi pusat fashion muslim wear pada tahun 2020. 

3.1.1 Aktor Non State 

Aktor Non State adalah aktor-aktor yang bergerak di bidang branding fashion hijab. 

Mereka umumnya datang dari kalangan desainer-desainer ke-namaan Indonesia yang terus 

mengupayakan promosi fashion hijab Indonesia ke dunia Internasional. Fashion show 

menjadi salah satu pilihan mereka dalam mengaktualisaikan fashion hijab Indonesia.  

Fashion show merupakan salah satu instrumen terpenting dalam mempromosikan sebuah 

karya busana siap pakai dan produk-produk fashion lainnya. Sebagai salah satu instrumen 

yang sangat penting, setiap perancang busana dan brand-brand fashion lain umumnya selalu 

berpartisipasi dalam sebuah fashion show, bahkan tak jarang para produsen produk fashion 

membuat acara fashion show mereka sendiri secara Internasional.  
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Fashion show bertaraf internasional seperti New York Fashion Week, London 

Fashion Week,  Paris Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo dan pagelaran 

fashion show internasional lainnya seolah telah menjadi platform terbesar dalam 

mempromosikan brand-brand fashion kenamaan dunia. Besarnya pengaruh pagelaran fashion 

week bertaraf internasional ini yang selanjutnya juga menstimulasi brand-brand fashion hijab 

Indonesia untuk berpartisipasi dalam pagelaran tersebut. 

Dian pelangi adalah salah satu aktor non state yang paling berpengaruh dalam dunia 

fashion hijab. Dian telah membawa angin segar dengan penuh warna ke panggung busana 

muslim di Indonesia maupun mancanegara. Ia terinspirasi pelangi yang begitu kaya warna 

dan selalu berusaha menggali kekayaan budaya Indonesia, mulai dari tie dye yang cerah, 

songket yang indah, sampai batik yang mewah.46 

Setelah diwawancarai oleh CNN tahun 2010, popularitas Dian melejit dan langsung 

menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan diikuti di dunia mode Indonesia. Menyadari 

pengaruhnya yang sudah sangat luas, ia menerbitkan sebuah buku yang berisi kumpulan 

‘street style’ para muslimah yang ditemuinya di negara-negara yang ia kunjungi.47 Pada akhir 

2011, Dian Pelangi juga turut diundang ke Paris untuk mengikuti The International Fair of 

Muslim World di Le Bourget, dan memastikan jejaknya sebagai salah seorang desainer muda 

Indonesia yang patut diperhitungkan.48 

Dian Pelangi merupakan salah satu desainer Indonesia yang paling rutin 

mempromosikan fashion hijab ke dunia Internasional melalui panggung fashion show.  Pada 

awal tahun 2015, Dian pelangi bersama desainer fashion hijab lainnuya seperti Barli Asmara 

dan Zaskia Sunkar telah sukses berpartisipasi dalam pagelaran Couture Fashion Week yang 

berlangsung di The Crown Plaza Times Square, Manhattan, New York, Amerika Serikat.49 

Setelah melakukan tour fashion hijab di amerika, pada tahun yang sama Dian 

pelangi melanjutkan tournya ke London, Inggris. Dikutip dari British Council Setelah dari 
                                                             
46 Ekspor Industri Fashion Muslim 2015, Op.Cit., h. 20 
47 Ibid. 
48 Ibid.  
49 Alina Yulistara,  Diminta Dian Pelangi Peragakan Busana Muslim, Model di Amerika Bingung, diakses 
dalam: https://wolipop.detik.com/read/2015/02/14/141240/2833144/233/diminta-dian-pelangi-peragakan-
busana-muslim-model-di-amerika-bingung, 8 Desember 2016 pukul 17.00 WIB. 

https://wolipop.detik.com/read/2015/02/14/141240/2833144/233/diminta-dian-pelangi-peragakan-busana-muslim-model-di-amerika-bingung
https://wolipop.detik.com/read/2015/02/14/141240/2833144/233/diminta-dian-pelangi-peragakan-busana-muslim-model-di-amerika-bingung
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New York Couture Fashion Week, desainer Indonesia Fashion Forward, Dian Pelangi 

melanjutkan tour dunianya ke London dari tanggal 22 Februari hingga 10 Maret 2015. Dian 

diundang untuk melakukan residensi dengan London College of Fashion; berpartisipasi 

dalam kegiatan sepanjang London Fashion Week dan bekerjasama dengan mahasiswa LCF 

dalam suatu proyek spesial.  Pada 24 Februari 2015, Dian menyelenggarakan lokakarya 

penataan Hijab di acara British Council dan British Fashion Council International Fashion 

Showcase di Brewer Street Car Park, London. Acara ini dihadiri sampai 100 orang dari 

berbagai latar belakang; dari praktisi fashion, komunitas Hijab, pejabat pemerintah dan juga 

tamu internasional.  Pada 2 Maret 2015, Dian memamerkan sebuah showcase khusus kepada 

mahasiswa di London College of Fashion, dan mempresentasikan tentang industri fashion di 

Indonesia, modestwear, dan mengadakan trunkshow yang menampilkan koleksi terbarunya 

yang sebelumnya juga dipresentasikan di New York.50 

Pada tahun 2016, Dian Pelangi kembali diundang dalam perhelatan fashion show 

terbesar di Inggris. Acara tersebut adalah London Fashion Week. Dian Pelangi menjadi satu-

satunya desainer fashion hijab yang diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. 

Cover look Dian Pelangi juga dijadikan sebagai baliho utama yang tersebar di seluruh kota 

London.51  

Sederet desainer fashion hijab lainnya juga banyak yang telah berpartisipasi dalam 

ajang fashion show internasional. Restu Anggraini misalnya yang telah berpartisiasi dalam 

perhelatan Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo 2015. Berikutnya ada Jenahara sebagai salah 

satu desainer pendatang baru telah ikut berpartisipasi dalam perhelatan Hongkong Fashion 

Week beberapa pada awal tahun 2016.52 

Desainer Indonesia lain yang telah berpartisipasi dalam fashion show internasional 

adalah Annisa Hasibuhan. Annisa Hasibuhan menjadi bukti Bahwa Indonesia layak menjadi 

                                                             
50 Residensi Dian Pelangi di London College of Fashion, British Council, diakses dalam: 
https://www.britishcouncil.id/program/seni/arsitektur-desain-fashion/residensi-dian-pelangi-di-london-college-
fashion, 9 Desember 2016, pukul 17.00 WIB. 
51 Amrikh Palupi, Cerita Dian Pelangi Merinding di London Fashion Week 2016, diakses dalam: 
http://www.dream.co.id/lifestyle/-cerita-dian-pelangi-di-london-fashion-week-2016-1603077.html, 9 Desember 
2016, pukul 17.40 WIB. 
52 4 Desainer Hijab Go Internasional.  http://lifestyle.okezone.com/read/2016/04/21/194/1368905/4-desainer-
hijab-yang-go-internasional, 9 Desember 2016, pukul 18.30 WIB. 

https://www.britishcouncil.id/program/seni/arsitektur-desain-fesyen/residensi-dian-pelangi-di-london-college-fashion
https://www.britishcouncil.id/program/seni/arsitektur-desain-fesyen/residensi-dian-pelangi-di-london-college-fashion
http://www.dream.co.id/lifestyle/-cerita-dian-pelangi-di-london-fashion-week-2016-1603077.html
http://lifestyle.okezone.com/read/2016/04/21/194/1368905/4-desainer-hijab-yang-go-internasional
http://lifestyle.okezone.com/read/2016/04/21/194/1368905/4-desainer-hijab-yang-go-internasional
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kiblat fashion dunia dalam hal fashion hijab, karena Annisa merupakan desainer fashion hijab 

pertama di dunia yang telah menampilkan karyanya di New York Fashion Week 2016. Hasil 

karya Annisa menjadi pioner fashion hijab pertama dalam pagelaran fashion terbesar di dunia 

ini. 53 

Seiring berkembangnya teknologi, upaya para aktor non state dalam 

mempromosikan fashion hijab Indonesia, kian di publish media asing. Selain prestasi Annisa 

Hasibuhan yang telah diliput berbagai media, salah satu media asing juga telah membuat 

laporan khusus seputar industri fashion hijab di Indonesia. CNN misalnya telah membuat 

laporan khusus bertajuk  A look at Muslim Wear in Indonesia Dian Pelangi. Laporan ini 

meliput perkembangan fashion hijab Indonesia dengan salah satu aktor yang paling 

berpengaruh, yaitu Dian Pelangi. Laporan khusus yang diliput CNN tersebut membahas 

seputar keunikan fashion hijab Indonesia serta keunggulannya dibanding fashion hijab dari 

negara lainnya.54 

Data-data yang penulis sebutkan di atas menjadi bukti betapa unggulnya brand-

brand fashion hijab Indonesia sehingga dapat berpartisipasi dalam fashion show Interasional. 

Brand fashion hijab Indonesia juga telah mencatat sejarah sebagai brand fashion hijab 

pertama di dunia yang telah tampil di ajang New York Fashion Week 2016 melalui brand 

Annisa Hasibuhan. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang ikut mempengaruhi branding 

Indonesia sebagai kiblat fashion hijab dunia. 

3.1.2 Program Pemerintah 

Muslim Indonesia dikenal moderate dan bertoleransi sehingga gaya muslim di 

Indonesia dipandang sebagai muslim modern termasuk dalam hal fashion. Konstruksi sosial 

muslim indonesia yang terbiasa hidup di negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi ini 

pada akhirnya juga menciptakan kreasi fashion hijab yang dinamis, modern dan jauh dari 

unsur konservatif layaknya fashion hijab perempuan muslim di timur tengah.  Keunggulan 

                                                             
53Elizabeth Robert, History made in New York as one designer shows the first-ever collection to feature hijabs 
in every look, CNN,  http://edition.cnn.com/2016/09/15/fashion/nyfw-2016-anniesa-hasibuan-hijabs/, 9 
Desember 2016, pukul 18.30 WIB. 
54 Diakses dalam: https://www.youtube.com/watch?v=9F4OnaBjOjM, 29 Desember 2016, 19.00 WIB 

http://edition.cnn.com/2016/09/15/fashion/nyfw-2016-anniesa-hasibuan-hijabs/
https://www.youtube.com/watch?v=9F4OnaBjOjM
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fashion hijab Indonesia juga dapat dilihat dari produk-produk fashion hijab yang mengusung 

warna-warna busana yang cantik, desain yang unik, serta penggabungan kain-kain tradisional 

yang dimiliki oleh negara kita. Produk fashion hijab yang berkualitas ini tentunya perlu 

disampaikan dengan baik kepada pasar, baik lokal maupun dunia oleh pemerintah.55 

Dalam upaya mendukung perkembangan fashion hijab Indonesia tentu tidak mudah, 

haruslah didukung penuh pemerintah dan dibentuk sebuah program oleh pemerintah agar 

target menjadi kiblat fashion muslim dunia tidak hanya sekedar menjadi mimpi. Sejauh ini 

dalam melihat perkembangan fashion hijab Indonesia program-program yang telah dibentuk 

oleh pemerintah sebagai wujud implementasi dalam mewujudkan peningkatan perkembangan 

fashion hijab adalah Kementerian Industri dan Perdagangan yang telah melakukan program 

pengembangan fashion yang diarahkan pada penciptaan nilai tambah produk melalui 

peningkatan kualitas dan desain produk fashion (design dispatch services, pengembangan 

merek, pendaftaran hak kekayaan intelektual); peningkatan capacity building melalui 

workshop desain, serta peningkatan jejaring bisnis berkelanjutan bagi pelaku fashion dengan 

para buyer, baik di dalam maupun luar negeri.56 

Guna menindaklanjuti rencana mewujudkan Indonesia menjadi kiblat fashion 

muslim dunia pada tahun 2020, Indonesia dan segenap jajaran pemerintahan dari kementerian 

perdagangan juga turut serta mendukung langkah ini. Banyak program-program yang telah 

direalisasikan, salah satunya adalah menjadikan fashion hijab sebagai instrumen shopping 

tourism. 

Salah satu menifestasi dari program tersebut adalah dibentuknya Indonesia Islamic 

Fashion Consortium (Yayasan Fashion Islami Indonesia). Yayasan ini dibentuk oleh 

beberapa anggota (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia) APPMI yang terjun di 

bidang busana muslim dan bekerjasama dengan Kementrian Perindustrian, Perekonomian 

serta Budaya dan Pariwisata pada tahun 2010. Yayasan ini didirikan pada tahun 2008.57 

                                                             
55 Warta Ekspor Industri Fashion Muslim 2015, Op.Cit., h. 7 
56 Ibid H 
57 Diakses dalam: http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01304-DS%20Bab2001.pdf, 10 
Desember 2016, pukul 17.00 WIB 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01304-DS%20Bab2001.pdf
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Banyak program-program yang telah dilakukan oleh IIFC, misalnya pada Bulan 

Desember 2011, IIFC diundang sebagai tamu kehormatan oleh Kedutaan Besar RI di Paris 

dalam acara Salon International du Monde Musulman (SIMM, Pameran Muslim 

Internasional) yang diselenggarakan oleh Union des Musulman de France (Persatuan 

Masyarakat Muslim Perancis). Pameran tersebut diadakan di Le Bourget Paris dan diikuti 

oleh 6 negara termasuk Indonesia yaitu Perancis, Inggris, Belgia, Uni Emirat Arab, dan 

Tunisia. Indonesia didaulat sebagai tamu kerhomatan karena karya para desainernya yang 

unik serta kepiawaian dalam mengolah busana.58 

Indonesia Islamic Fashion Fair adalah acara yang diadakan oleh IIFC pada bulan 

Agustus 2010 dan September 2011. Diselenggarakan bertepatan dengan momen bulan 

Ramadhan dan dimaksudkan sebagai referensi mode fashion hijab Indonesia. Pameran ini  

meliputi acara fashion show, showcase, seminar, lomba jurnalistik, lomba merancang busana 

muslim dan beauty pageant muslimah.59 

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah berpartisipasi di ajang Indonesia 

Fashion Week (IFW) 2015 yang digelar pada zona khusus produk fesyen muslim. Direktur 

Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Nus Nuzulia Ishak, saat 

membuka acara talkshow dan workshop “Indonesia Moslem Fashion for International 

Market” di Auditorium Kementerian Perdagangan mengemukakan, bahwa partisipasi itu 

merupakan langkah awal Kemendag mengimplementasikan dukungan dalam pengembangan 

fesyen muslim Tanah Air menuju pasar global.60 

Sebagai bentuk dukungan kepada industri fashion muslim dan fashion hijab 

Indonesia, Kemendag telah melakukan program pengembangan fesyen yang diarahkan pada 

penciptaan nilai tambah produk melalui peningkatan kualitas dan desain produk fesyen 

(design dispatch services, pengembangan merek, pendaftaran hak kekayaan intelektual); 

peningkatan capacity building melalui workshop desain, serta peningkatan jejaring bisnis 

berkelanjutan bagi pelaku fesyen dengan para buyer, baik di dalam maupun luar negeri. IFW 

                                                             
58 Ibid. 
59 Ibid.  
60 Warta Ekspor Industri Fashion Muslim 2015, Op.Cit., h. 15 
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sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2012, menyediakan zona pameran khusus 

untuk karya fesyen muslim, termasuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku 

industri ini untuk memperkuat pondasi bisnis retailnya. Dari rangkaian program pembinaan 

tersebut diharapkan akan lebih banyak lagi desainer Indonesia, khususnya fesyen muslim 

yang dikenal dan mampu menembus pasar internasional.61 

Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi dalam mewujudkan kiblat fashion 

Muslim dunia tahun 2020 melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menilai Indonesia 

berpeluang besar dalam mewujudkan pusat icon busana muslim dunia. Menurut Ketua 

Bekraf, Ricky Pesik menjelaskan bahwa fashion memberikan kontribusi terbesar ketiga 

setelah kuliner dan kriya dengan pertumbuhan yang menjanjikan. Strategi yang disusun oleh 

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementrian Perindustrian yaitu 

pertama, harus mengangkat desain agar lebih dikenal mancanegara. Kedua, sumber daya 

menjadi momok besar. Oleh karena itu, pendidikan bagi para desainer sangat perlu 

diperhatikan terutama pada industry kecil menengah. Ketiga, bahan baku yang masih 

bergantung impor menjadi tantangan tersendiri juga perlu diperhatikan tidak hanya dari segi 

ketersediaan yang terbatas, namun kemudahan untuk mendapatkannya masih sulit. Meskipun 

telah ditemukan solusinya melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), namun ini masih menjadi 

kendala yang harus dihadapi. Keempat, bentuk promosi pada mancanegara harus semakin 

gencar, salah satunya yaitu mengadakan pameran yang bersifat internasional agar lebih 

dikenal dunia sehingga brand lokal semakin dikenal dan para buyer tertarik datang karena 

diundang melalui ekshibisi.62 

Pemerintah juga telah menyiapkan dana untuk mendorong perkembangan dunia 

fashion Indonesia. Dengan harapan dana tersebut dapat mempermudah industri usaha fashion 

kelas menengah untuk bersaing. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka 

Kementrian Perindustrian, Harjanto menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana 

sebesar 120 triliyun untuk proses pengembangan dunia fashion karena dengan iklim usaha 

                                                             
61 Ibid.  
62 “Pemerintah Susun Strategi Kembangkan Fashion Muslim”, diakses dalam 
https://www.arah.com/running/1320/pemerintah-susun-strategi-kembangkan-fashion-mslim-
.html?lireid=1324&page=1%26page=1.1111111111111113e%202111 , 29 Desember 2016 pukul 24.00 WIB. 

https://www.arah.com/running/1320/pemerintah-susun-strategi-kembangkan-fashion-mslim-.html?lireid=1324&page=1%26page=1.1111111111111113e%202111
https://www.arah.com/running/1320/pemerintah-susun-strategi-kembangkan-fashion-mslim-.html?lireid=1324&page=1%26page=1.1111111111111113e%202111
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yang kondusif tentu akan memberikan pengaruh yang penting dalam membuat fashion 

muslim Indonesia berkembang. Strategi lain yang sudah terlaksana adalah penurunan Kredit 

Usaha Rakyat dari 22 persen menjadi 9 persen. Kemudian, Direktur Jenderal Pengembangan 

Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Tjahya Widayanti menjelaskan bahwa tren produk 

fashion, termasuk juga busana muslim pada periode 2011-2015 menunjukkan positif dengan 

nilai sebesar 8,15 persen.63  

Program lain yang dilakukan pemerintah guna mendukung branding fashion busana 

muslim dan fashion hijab adalah berpartisipasi dalam event di negara-negara Islam anggota 

OKI. Komitmen  Kementerian Perdagangan memperkuat promosi produk-produk Indonesia 

melalui negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat kita lihat dari 

partisipasi Indonesia dalam pameran the Trade Fair of the OIC Member States (TFOIC) 

setiap tahunny yang diadakan secara berkala dan berpindah pindah dari beberapa negara OKI. 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang begitu giat mempromosikan halal 

industries dalam bidang fashion, kebutuhan rumah tangga, makanan dan kosmetik dalam 

pameran ini.64 

Berdasarkan data-data yang telah penulis sebutkan di atas, membuktikan bahwa 

pemerintah telah melakukan upaya-upaya konkret dalam mendukung industri fashion hijab 

dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak dan 

dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. 

3.2 Ekspansi dan Distribusi Produk 

Ekspansi pasar merupakan salah satu parameter suksesnya suatu pemasaran produk. 

Ekspansi sendiri berarti perluasan wilayah cakupan, dalam hal pemasaran komoditas fashion, 

ekspansi adalah wujud konkrit distribusi produk fashion yang semakin luas, melampau batas 

daerah, negara dan kawasan. Layaknya komoditas fashion lainnya, fashion hijab di Indonesia 

juga telah mulai melebarkan pasarnya hingga manca negara. 

                                                             
63 Ibid. 
64 Diakses dalam: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160522165715-92-132588/kemendag-perkuat-
promosi-melalui-negara-negara-oki/, 30 Januari 2017, pukul 20.00 WIB 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160522165715-92-132588/kemendag-perkuat-promosi-melalui-negara-negara-oki/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160522165715-92-132588/kemendag-perkuat-promosi-melalui-negara-negara-oki/
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Fashion hijab dewasa ini tidak hanya diminati oleh perempuan muslim Indonesia, 

melainkan perempuan muslim di seturuh dunia. Hijab kini tidak lagi dianggap sebagai atribut 

fashion yang terkesan tradisional dan kuno, melainkan telah bertransformasi menjadi salah 

manifestasi dari fashion statement perempuan-perempuan muslim di dunia.  

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga 

mempunyai peranan besar dalam perkembangan fashion hijab di dunia. Dengan seluruh 

keunggulan fashion hijab produksi dalam negeri, kini Indonesia telah mampu mengekspansi 

pasar luar negeri dengan berbagai produk fashion hijab. Indonesia bahkan telah tercatat 

sebagai salah satu produsen hijab terbesar di dunia. 

Pada periode Januari-Juli 2014, lima negara utama tujuan ekspor produk fashion 

adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor USD 2,98 miliar, Jepang senilai USD 530 juta, 

Afrika Selatan USD 526 juta, Jerman USD 501 juta, dan Uni Emirat Arab USD 416 juta. 

Khusus fashion muslim, saat ini memiliki target market yang potensial di lima negara utama, 

yaitu Saudi Arabia, Pakistan, Uni Emirat Arab, negara-negara di Eropa Selatan seperti 

Kazakhstan, negara-negara Islam di Eropa Timur dan Asia Selatan.65 

Fashion hijab memang telah menjadi komoditi paling potensial untuk memasuki 

pasar internasional, mengingat tak banyak pemain dari negara lain. Dengan begitu, Indonesia 

punya potensi besar sebagai trendsetter atau acuan bagi industri fashion muslim secara 

global. Mengacu pada kondisi tersebut, maka pantaslah jika Indonesia telah dicanangkan 

sebagai pusat fashion muslim Asia di tahun 2018 dan pusat fashion muslim dunia di tahun 

2020.66 

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa ekspansi produk fashion hijab 

Indonesia mempunyai target pasar yang beragam, mulai dari negara dengan penduduk 

muslim mayoritas maupun minoritas. Hal ini menunjukikan bahwa minat pasar terhadap 

produk fashion hijab Indonesia tidak hanya berasal dari negara Muslim, namun juga berasal 

dari beberapa negara barat lainnya. 

                                                             
65 Warta Ekspor Industri Fashion Muslim 2015, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015. h. 17 
66 Warta Ekspor Industri Fa    shion Muslim 2015, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015. h. 17 



55 
 

3.3 Dampak Branding Fashion Hijab 

Dampak branding Fashion Hijab merupakan output yang diterima Indonesia dari 

upaya branding produk fashion hijab. Selain berdampak pada sektor meningktnya jumlah 

ekspor industri fashion hijab, branding fashion ini juga berdampak pada investasi, dan 

semakin giatnya pemerintah dalam mendukung upaya branding fashion hijab di yang 

digunakan sebagai instrument dalam pengembangan pariwisata muslim di Indonesia. 

 

 

3.3.1 Investasi 

Perkembangan industri mode di Indonesia tak lepas dari sektor fashion hijab yang 

melaju pesat. Secara umum, nilai ekspor komoditas fashion tahun 2013 mencapai USD 11,78 

miliar, bahkan pada periode Januari-Juli 2014 senilai USD 7,18 miliar. Berdasarkan data 

Organisasi Konferensi Islam pada tahun 2015 (OKI) ekspor Indonesia dalam bidang busana 

muslim yang didalamnya juga termasuk produk fashion hijab berada di peringkat ketiga 

dengan nilai US$ 8,47 miliar, setelah Bangladesh (US$22 miliar) dan Turki (US$14 miliar). 

Jika dibandingkan dengan nominal ekspor fashion hijab pada tahun 2014, tentunya 

pencapaian total ekspor pada 2015 ini sangat fantastis, mengingat total ekspor pada tahun 

2014 hanya mencapai  USD 7,18 Milyar.67  

Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif periode 2011-2014 Mari Elka Pangestu 

mengatakan bahwa pemasaran melalui situs di internet telah berperan meningkatkan 

kemajuan  busana muslim, dan berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai Moslem 

Fashion Capital (Pusat Busana Muslim Dunia) di tahun 2020. Industri fashion merupakan 

industri kreatif dengan kontribusi terhadap PDB yang pada tahun 2015 berada di urutan dua 

yakni sebesar 28% atau senilai Rp 164 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 32% 

atau 3,8 juta orang.68 

                                                             
67 Ibid., h. 17-18 
68 Ibid., h. 18 
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Industri fashion hijab Indonesia yang memiliki potensi besar di pasar luar negeri 

pada akhirnya mengundang investor asing untuk berinvestasi terhadap industri hijab 

Indonesia yang mempunyai prospek begitu cemerlang. Salah satu industri hijab yang telah 

mendapatkan pendanaan asing adalah e-commerce Hijub. Pendanaan tersebut berasal dari 

grup investor  Amerika Serikat Fenox Venture Capital, Skystar Capital, dan 500 Startups. 

Menurut  Pendiri dan CEO Hijup Diajeng Lestari, Pendanaan yang diterima akan digunakan  

untuk merekrut talenta terbaik di bidang IT dan marketing, agar Hijup lebih dikenal di luar 

negeri.69 

Investasi asing di salah satu e-commece Indonesia di bidang hijab ini tidak datang 

tanpa alasan. Alasan yang menstimulasi investor Amerika Serikat untuk  mendanai Hijub, 

karena brand ini telah memeliki pangsa konsumen sebanyak 20% di luar negeri yang 

mencakup Malaysia, India dan Singapura.70 

Investasi tidak hanya  datang dari perusahaan asing. Minat terhadap industri Hijab 

rupanya juga menarik minat perusahaan dalam negeri. Buka lapak yang merupakan market 

place berbagai macam kebutuhan ini juga berinvestasi dalam industri fashion hijab. Investasi 

tersebut diberikan terhadap brand Hijup. Hingga saat ini, dari pihak Hijup belum memberikan 

pernyataan seputar nominal yang diterima brand hijab terkemuka ini melalui beberapa 

investor.71 

Ekspansi produk industri fashion hijub di Indonesia telah mengekspansi pasar luar 

negeri melalui instrumen ekspor. Selain itu ekspansi juga dilakukan melalui instrument 

market place atau e- commerce. Tingginaya minat atas produksi fashion hijab inilah yang 

lantas akan semakin membuat branding Indonesia menjadi pusat fashion muslim pada tahun 

2020. 

Berdasarkan data di atas, dampak branding fashion hijab Indonesia, dapat penulis 

lihat dari dua indikator. Indikator pertama adalah meningkatnya jumlah ekspor fashion hijab 
                                                             
69 Hesti Pratiwi, HijUp Targetkan 30 Persen Penjualan dari Pasar Luar Negeri, Bidik Inggris, Singapura, dan 
Brunei Sebagai Pasar Baru, diakses dalam: https://dailysocial.id/post/hijup-ekspansi, 7 Desember 2016, pukul 
15.30 WIB. 
70 Ibid.  
71 Diases dalam: https://id.techinasia.com/estore-fashion-muslim-hijup-mencatatkan-12-juta-view-di-youtube-
strategi-marketing-yang-efektifkah, 31 Desember 2016, pukul 18.00 WIB 

https://dailysocial.id/post/hijup-ekspansi
https://id.techinasia.com/estore-fashion-muslim-hijup-mencatatkan-12-juta-view-di-youtube-strategi-marketing-yang-efektifkah
https://id.techinasia.com/estore-fashion-muslim-hijup-mencatatkan-12-juta-view-di-youtube-strategi-marketing-yang-efektifkah
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dan indikator kedua adalah eksistensi investor asing dalam industri fashion hijab di 

Indonesia. Dan Indikator ini menurut penulis telah mampu untuk menjawab dampak dari 

upaya branding fashion hijab Indonesia. 

3.3.2 Tourism  

Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah 

berencana untuk menjadi destinasi wisata muslim terbesar di dunia. Salah satu indikator 

penunjang destinasi pariwisata muslim ini adalah fashion hijab yang kemudian oleh menteri 

pariwisata Arief Yahya disebut dengan fashion hijab tourism atau modest fashion tourism 

dengan target utama para muslim pecinta fashion terutama para muslim perempuan. 

Fashion hijab sendiri merupakan salah satu indikator pendukung pariwisata muslim 

atau halal tourism di Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, ada tiga produk 

yang harus diperhatikan jika ingin mendongkrak wisata halal. Yakni kuliner, busana, serta 

kosmetik. Menurut Arief Yahya,  3 aspek tersebut yang akan  memandu Indonesia untuk 

menarik wisatawan mancanegara. Hal ini disampaikan menteri pariwisata pada acara Sminar 

Internasional Pariwisata Halal di kampus Insititut Teknologi Bandung.72 

Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah guna mengaktualisasikan 

keunggulan fashion hijab sebagai salah satu indikator pariwisata muslim di Indonesia. Di 

Bogor misalnya, sebagai upaya menarik wisatawan  muslim sekaligus menciptakan nuansa 

belanja halal, Bogor Hijab and Fashion Week 2016 bertema Welcoming the Beginning of 1st 

Muharram 1438, digelar selama sepekan bertempat di Botani Square Bogor.73 

Selain acara di Bogor tersebut, banyak lagi acara lainnya guna menarik wisatawan 

dalam berbelanja fashion hijab di Indonesia.  Indonesia Islamic Fashion Fair dan Indonesian 

Fashion Week merupakan acara yang didukung penuh oleh pemerintah Indonesia melalui 

kementerian perdagangan. Di setiap acaranya yang rutin diadakan setiap tahun, acara ini 

                                                             
72 Diakses dalam: https://m.tempo.co/read/news/2016/09/01/090800900/dongkrak-wisata-halal-menteri-minta-
prioritas-tiga-produk, 30 Desember 2016, pukul 15.00 WIB. 
73 Diakses dalam: https://sportourism.id/post/3877/Belanja-Halal-di-Bogor-Hijab-dan-Fashion-Week-2016, 30 
Desember 2016, pukul 15.00 WIB 

https://m.tempo.co/read/news/2016/09/01/090800900/dongkrak-wisata-halal-menteri-minta-prioritas-tiga-produk
https://m.tempo.co/read/news/2016/09/01/090800900/dongkrak-wisata-halal-menteri-minta-prioritas-tiga-produk
https://sportourism.id/post/3877/Belanja-Halal-di-Bogor-Hijab-dan-Fashion-Week-2016


58 
 

selalu menampilkan dan mempromosikan fashion hijab indonesia agar Indonesia dapat 

menjadi negara tujuan belanja busana muslim.74 

Acara terakhir yang juga didukung penuh oleh pemerintah Indonesia adalah 

diselenggarakannya acara Hijab Mall to Mall. Acara ini telah diselanggarakan sepanjang 

tahun 2016 di seluruh mall Jabodetabek dan rencananya akan disebarkan ke seluruh mall mall 

di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen asing berbelanja non virtual 

atau berbelanja langsung ke Indonesia, guna semakin memperkuat imej Indonesia sebagai 

negara dengan kiblat fashion hijab terbaik pada tahun 2020. Menurut Direktur Penggunaan 

dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Noviani 

Vrisvintati dalam keterangan resminya,  Selama rangkaian Pameran Hijab Mall to Mall di 

tahun 2016, total transaksi yang berhasil dibukukan hingga pertengahan 2016 mencapai 

Rp1,8 miliar. Jumlah ini masih akan terus bertambah seiring pembelian repeat order dan 

reseller produk-produk hijab.75 

Program-program yang telah dilakukan oleh seluruh pelaku industri fashion hijab 

yang didukung oleh kementerian perdagangan ini tujuannya adalah untuk menstimulasi 

kunjungan konsumen manca negara dalam berbelanja produk hijab Indonesia. Hal ini 

dilakukan guna semakin memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjadi kiblat 

fashion muslim. 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Warta Ekspor Industri Fashion Muslim 2015, Op.Cit. h. 17 
75 Giras Pasopati, Hijab Mall to Mall Cetak Transaksi Rp1,8 Miliar, diakses dalam: 
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161128074552-92-175711/hijab-mall-to-mall-cetak-transaksi-rp18-
miliar/, 12 Desember 2016, pukul 20.30 WIB. 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161128074552-92-175711/hijab-mall-to-mall-cetak-transaksi-rp18-miliar/
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161128074552-92-175711/hijab-mall-to-mall-cetak-transaksi-rp18-miliar/

