
TEKNOLOGI FASHION: 
APA ARTINYA DAN MENGAPA HAL ITU PENTING

Istilah “teknologi fashion” barangkali terdengar teknis dan berlebihan. 
Pada kenyataannya, teknologi fashion sangat mudah diakses. Kita 
mengalaminya di mana saja, setiap hari. Dari kain yang kita sentuh 
sampai toko kain tempat kita berbelanja, teknologi fashion ditemukan di setiap kultur 
konsumen. Jennifer Margolin, pendiri Social Edge Summit, mendeskripsikannya sebagai 
ruang “tempat teknologi dan fashion telah melebur untuk menciptakan cara-cara 
yang lebih cepat dan lebih inovatif untuk mendesain, menciptakan, menghubungkan, 
mengedukasi, memasarkan, menjual, dan pada akhirnya mendapatkan pengalaman 
industri fashion”. Perusahaan-perusahaan telah membuktikan bahwa teknologi fashion 
dapat diterapkan di semua tingkatan: pengalaman konsumen, pengembangan produk, 
bahkan desain bahan. Untuk memahami nilai berinvestasi pada teknologi fashion, mari kita 
simak beberapa perusahaan yang telah menantang status quo dan sukses melakukannya.

INDUSTRI YANG RAMAH KONSUMEN
Apakah Anda tahu Warby Parker? Anda barangkali punya sepasang bingkai kacamatanya. 
Saya punya. Masuklah ke tokonya atau kunjungi situs webnya, maka Anda akan 
mendapatinya sangat jauh berbeda daripada optik tradisional. Dengan mengawinkan 
teknologi terbaru seperti Find Your Fit dengan layanan yang fleksibel (dapat dicoba di 
rumah), Warby Parker melenyapkan kerumitan yang berpotensi membuat konsumen 
lari meninggalkannya. Warby Parker memberikan konsumen kepercayaan dan, sebagai 
sebagai, mendapatkan begitu banyak konsumen yang setia.

TEKNOLOGI YANG DAPAT DIPAKAI
Gagasan pengalaman merek yang baik, yaitu yang tidak berpotensi membuat konsumen 
lari meninggalkannya, menjadi sangat berbeda dalam konteks Wearable X, yaitu merek 
pakaian yang mengandalkan teknologi. Kenakan celana yoga Nadi X, bukalah aplikasinya, 
dan bersiaplah berlatih yoga dengan cara yang baru. Ada sepuluh motor sensor sentuhan 
dan serangkaian akselerometer yang ditanamkan dalam kain untuk memberikan umpan 
balik dan dapat mengoreksi posisi secara waktu nyata (real time). Selagi Anda berganti 
pose-pose yoga, sebuah mesin algoritma mendeteksi postur tubuh Anda dan mengirimkan 
serangkaian vibrasi kecil untuk membetulkan letak paha, lutut, dan pergelangan kaki Anda. 
Sebagaimana Warby Parker, Wearable X memberikan layanan “sesuai kebutuhan” dengan 
berpikir secara kreatif tentang cara menggunakan teknologi.

ADVANCED MATERIAL DEVELOPMENT
Jika kita mengamati lebih jauh, kita akan melihat fashion dan teknologi juga dapat 
berbenturan di level yang terkecil—benang. Dengan memikirkan ulang bentuk fisik kain 
katun, para desainer dan periset di Program What’s New in Cotton dari CCI sedang 
mengubah kelembutan dan fungsi kain. Salah satu contohnya adalah benang ringan dan 
berongga dari Solucell yang didesain untuk mengatur suhu tubuh dan meningkatkan 
pengaturan kelembapan. Kain katun selalu sinonim dengan kenyamanan, tetapi teknologi 
Solucell yang telah dipatenkan lebih dari sekadar nyaman. Dengan demikian, Solucell 
memberikan lebih banyak keuntungan pada konsumen akhir.
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Contoh lainnya adalah Celliant, merek zat mineral yang dapat dimasukkan ke dalam inti 
benang. Ketika kita sedang berlatih, energi cahaya inframerah elektromagnetis yang 
diproduksi tubuh ditangkap oleh zat tersebut dan dipancarkan kembali untuk memperbaiki 
oksigenasi, performa, dan pemulihan. Pada pakaian yang dikembangkan dengan Celliant, 
konsumen mengalami kekuatan teknologi fashion begitu mereka mengenakan pakaian 
tersebut. Ketika inovasi-inovasi tersebut dispesifikasikan untuk para desainer yang senang 
menggunakan teknologi, dampak teknologi fashion semakin mengglobal.

Semua perusahaan tersebut mendobrak keterbatasan yang kita, sebagai konsumen, 
ketahui. Mereka membayangkan ulang setiap langkah perjalanan konsumen, dari 
berbelanja garmen, memakai baju, dan berbagi pengalaman. Itulah yang sangat menarik 
bagi saya sebagai desainer—semuanya berubah. Ketika kita menggabungkan sains 
(misalnya data berjumlah besar, kimia, desain, dan wawasan konsumen), kita mendapatkan 
keajaiban fashion. Pada beberapa kasus, teknologi fashion dapat berupa bingkai kacamata 
favorit Anda, sementara pada kasus lainnya, Anda mendapatkan garmen teknologi tinggi. 
Semuanya merupakan teknologi fashion dan hal itu kini sedang terjadi.

Jessica Hemmer adalah pendiri dan direktur kreatif Hemmer Design. Dengan pengalaman lebih dari 
sepuluh tahun di bidang busana dan aksesori olahraga, fashion, dan industri bahan-bahan berteknologi 
tinggi, Jessica memahami lanskap desain dan manufaktur, baik dari sisi merek maupun penyuplai. 
Studionya membantu perusahaan-perusahaan mengidentifikasikan posisi mereka di masa depan dan 
bekerja sama untuk menciptakan produk yang dapat menempatkan mereka di posisi tersebut.

https://celliant.com/

