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<p>Seringkali urusan fashion di hari pernikahan lebih banyak terfokus pada penampilan para
perempuan. Mulai dari gaun rancangan desainer terkenal, tiara, veil, hingga handbouquet yang
cantik. Hal ini akhirnya membuat para pengantin pria seperti �anak tiri�. Tren tersebut
membuat kebanyakan pria cenderung lebih cuek dan berpikir �berpakaian rapi seadanya saja
sudah cukup�.<br /><br />Hey! It's your big day too, grooms. Pengantn pria juga layak
dikagumi karena penampilan mereka yang memukau. Beberapa tips berikut akan membuat
pengantin pria tampil berbeda.</p><p><strong>Mempersiapkan alternatif setelan
jas.</strong><br />Kebanyakan pengantin pria biasanya hanya menggunakan satu setelan jas
saja untuk hari pernikahan mereka. Padahal wanita biasanya menyiapkan lebih dari satu
pakaian. Mengapa tidak mencoba seperti mereka? Siapkan setelan jas yang lebih formal untuk
mengikuti ritual atau upacara keagamaan, dan jas yang lebih kasual namun tetap elegan untuk
resepsi <br />malam hari. Gunakan dua warna jas yang berbeda untuk membuat Anda tampil
berbeda. Bila biaya menjadi halangan, anda dapat menyewa salah satu setelan jas.<br /><br
/><strong>Bunga (buttoniere) yang cerah dan segar.</strong><br />Bunga merupakan salah
satu �barang wajib� dalam pesta pernikahan. Para pengantin pria dapat membuat
penampilannya berbeda dengan menyematkan bunga. Namun tidak sekedar bunga biasa saja.
Pilihlah bunga yang mempunyai bentuk yang unik dan warna yang sepadan dengan tema
pernikahan. Untuk membedakan dengan best men dan groomsmen, anda dapat mengenakan
bunga yang berbeda dengan mereka, atau setidaknya lebih banyak jumlahnya.<br />�<br
/><strong>Bermain dengan warna dasi.</strong><br />Ekspresikan diri anda dengan
mengenakan dasi berwarna favorit. Pengantin pria dapat memakai warna yang lebih menonjol
dan berbeda dengan para pria pengiring lainnya. Atau jika tidak ingin tampil biasa, coba
kenakan bow tie (sering disebut dasi kupu-kupu) berwarna senada dengan setelan jas anda.<br
/><br /><strong>Bereksperimen dengan rompi.</strong><br />Rompi (vest) merupakan salah
satu elemen dalam setelan jas yang dapat anda eksplorasi. Kenakan rompi dengan motif yang
unik. Perlu diingat, apabila menggunakan rompi, anda tidak wajib untuk mengancing seluruh
kancing pada jas. Tentu saja, gunakan rompi yang berwarna beda dengan para groomsmen.
Bila anda memutuskan mengenakan rompi dan dasi <br />berwarna hitam yang elegan, anda
dapat mengatur agar para groomsmen mengenakan warna senada dengan para bridesmaid.
Atau anda dapat memilih untuk mengkhususkan diri mengenakan rompi, sementara para
pengiring anda tidak.<br /><br /><strong>The other details.</strong><br />Beberapa detil
lainnya juga dapat membuat anda tampil beda. Cummerbund atau kain pengikat pinggang
salah satunya. Walau penggunaannya tak terlalu familiar di Indonesia, cummerbund yang
mengambil inspirasi dari sabuk India ini bisa menjadi alternatif tampilan anda. Biasanya
cummerbund tidak digunakan ketika anda mengenakan rompi. Bisa saja pagi hari anda memilih
rompi, dan malamnya anda ganti dengan cummerbund. Pilihan detil lainnya adalah cufflink atau
kancing pengait bagian pergelangan tangan kemeja, atau sarung tangan putih untuk acara
yang lebih terkesan sakral.</p><p>�</p><p>Dikutip dari: www.perempuan.com </p>
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