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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

4.1 Baju Bekas Impor dan Pemakai Baju Bekas Impor 

Baju bekas impor adalah baju – baju sisa penjualan dari pabrik garmen dan department 

store yang ditimbun bertahun – tahun di gudang, baju – baju timbunan inilah yang kemudian 

dijual kembali oleh pihak – pihak tertentu. Baju – baju itu seringkali berasal dari negara 

tetangga, seperti Singapura, Korea, dan China, oleh sebab itu mengapa baju – baju itu 

seringkali disebut dengan baju – baju bekas impor, bekas disini bukanlah semata – mata baju 

bekas pakai orang lain, tetapi baju bekas di negara – negara tersebut yang kemudian diimpor 

ke Indonesia. 

Sedangkan pemakai baju bekas impor adalah orang – orang yang memakai baju bekas 

impor. Penampilan seseorang dengan baju bekas impor seringkali diidentikkan dengan salah 

satunya kelompok bergaya vintage. Di Inggris, gaya berpakaian bekas (second hand dress) 

ini banyak dipakai juga oleh kelompok indie (independent) dan para mahasiswa di tahun 

1980-an dan 1990-an. Mereka biasanya memakai t-shirt bekas, jumper, atau jaket bekas dari 

kain wol. Di Indonesia konsumen terbesar baju – baju bekas adalah anak – anak muda.  

Pakaian vintage adalah istilah generik yang digunakan untuk pakaian baru atau 

pakaian tangan kedua yang berasal dari era sebelumnya.1 Kata vintage disalin dari 

penggunaan kata terminologi anggur, sebagai eufemisme2

                                                           
1 Translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en/id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vintage_clothing, 

diunduh pada 3/9/2012, 6:14 AM 
2 Eufemisme adalah ungkapan yang lebih baik sebagai pengganti ungkapan yang sudh ada. Jadi dlam eufemisme 

terjadi penggantian nilai rasa dalam percakapan dan penuturan. 

 yang lebih elegan dan tampak 

“tua” untuk pakaian. Secara umum, pakaian yang diproduksi sebelum tahun 1920-an disebut 

sebagai pakaian antik, dan pakaian dari tahun 1920 samapai dengan 1960-an dianggap 

sebagai pakaian vintage. Retro, kependekan dari retrospektif, atau “gaya vintage” biasanya 

merujuk ke pakaian yang meniru gaya dari era sebelumnya. Reproduksi atau repro pakaian 

adalah salinan pakaian yang dibuat baru, namun mengacu dari garmen yang lebih tua. 

Pakaian yang dihasilkan lebih baru – baru ini biasanya disebut mode modern atau 

kontemporer. Sedangkan pakaian yang dianggap benar – benar vintage adalah pakaian yang 
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sebelumnya telah diapakai, tapi representasinya sangat kecil. Pakaian vintage seringkali 

diperoleh dari stok gudang lama, dan lebih berharga dari pakaian (model) vintage yang telah 

direproduksi, terutama jika pakaian vintage masih mempunyai teks asli mereka. Hal ini 

disebut dengan deadstock/ stok lama baru (New Old Stock), walaupun kebanyakan pakaian 

ini memiliki kekurangan karena faktor waktu. Dan salah satu tempat yang menyediakan 

banyak pakaian vintage adalah lapak baju bekas impor. 

Dalam memakai baju bekas impor, masing – masing pemakai baju bekas impor 

mempunyai konsep tersendiri dalam hal pencitraan dirinya. Walaupun satu sama lain 

mempunyai kesamaan dalam hal tema/ aliran fashion yang dianut, namun pasti ada esensi 

yang berbeda pada setiap individu. Beberapa fakto yang mempengaruhinya antara lain 

adalah, latar belakang dan lingkungan sosial, profesi, referensi yang digunakan, dan selera 

masing – masing individu. 

Pada tingkatan tertentu pemakai baju bekas impor ini mengkonsumsi baju bekas impor 

sudah tidak hanya sekedar mengkonsumsi “bajunya”, tetapi mereka mengkonsumsi nilai – 

nilai, simbol – simbol yang terdapat pada baju – baju bekas impor yang notabene baju – baju 

bekas impor tersebut dapat digunakan untuk mengkomunikasikan maupun mewakilkan 

konsep diri yang dibentuk individu, sehingga pesan identitas sosial yang ingin disampaikan 

kepada orang lain dapat diterima.  

4.2 Baju Bekas Impor Sebagai Media Untuk Mengkomunikasikan Identitas Sosial   

Setiap individu pasti memiliki identitas dalam kehidupan sosial, identitas sosial adalah 

bagaimana seseorang atau individu dapat didefinisikan. Baik disadari maupun tidak, 

individu merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. Dalam teori identitas sosial, 

individu tidaklah dianggap sebagai individu muthlak satu dalam kehidupannya. Berbagai 

cara dilakukan individu untuk menunjukkan identitas dalam kehidupan sosialnya, apa yang 

membuatnya sama dengan beberapa orang, dan apa yang membedakannya dengan orang 

lain. Selain itu, adanya kebutuhan individu  untuk diakui keberadaannya / eksistensi 

merupakan salah satu hal yang mendasari seseorang dalam mengkomunikasikan identitas 

sosialnya melalui pakaian yang dikenakannya. 

Dalam bidang kajian ilmu komunikasi, fesyen dan pakaian dipandang sebagai sarana 

menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan itu terungkap di dalam komunikasi 
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artifaktual, yang termasuk didalamnya adalah penampilan tubuh, pakaian, dan riasan. 

Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering berperilaku dalam dalam hubungan 

dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentang tubuhnya (body image) dan apa yang 

melekat pada tubuhnya. Erat kaitannya dengan tubuh ialah upaya kita membentuk citra 

tubuh dengan pakaian dan riasan. 

Disini baju bekas impor berfungsi untuk menyampaikan pesan artifaktual melalui 

model dan gaya yang dikenakan seseorang. Teori fungsional dari Patterson mengemukakan 

bahwa komunikasi non verbal memiliki lima fungsi, yaitu memberikan informasi, 

mengekspresikan keintiman, mengatur interaksi, melaksanakan kontrol, dan membantu 

menyampaikan tujuan (Sendjaja,dkk,1994:Hlm 252). Memberikan informasi antara lain baju 

bekas impor yang digunakan seseorang dengan model tertentu dapat memberikan gambaran 

mengenai identitas sosial pemakainya.      

4.3 Profil Informan 

Dalam penelitian ini ada dua orang yang ditetapkan sebagai informan, kedua informan 

mempunyai peran yang sama sebagai informan kunci, karena mereka mempunyai tingkatan 

yang sama dalam menggunakan baju bekas impor sebagai cara untuk mengkomunikasikan 

identitas sosialnya. Namun keduanya mempunyai lingkungan yang berbeda dan tidak 

mempengaruhi satu sama lain. Walaupun sama – sama menggunakan baju bekas impor, 

keduanya memiliki citarasa yang berbeda dalam hal berpakaian. 

Penetapan informan ini dipilih karena yang paling sesuai dengan penelitian. sebelum 

menentukan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengetahui dan 

mendapatkan informan yang tepat. Disamping hal itu, kedua informan ini sudah bersentuhan 

dengan media cetak dan elektronik (internet, koran, dan majalah), walaupun masih dalam 

skala indie (independent) mereka dapat disebut sebagai publik figur. Sehingga para informan 

ini sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap orang lain yang berstatus sebagai teman, 

pembaca, penggemar karya – karyanya, maupun penggemar personalnya. Berikut adalah 

profil para informan kunci dalam penelitian ini : 
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1. Nama      : Aprilia Apsari 

Umur      : 31 tahun 

Profesi      : Vokalis band, Musisi, Perupa (Pelaku 

  Seni Rupa) 

Menggunakan baju bekas impor sejak : 2002 

 

2. Nama      : Heidy Kalalo 

Umur      : 25 tahun 

Profesi      : Fashion Reporter, Fashion Blogger 

Menggunakan baju bekas impor sejak : 2005 

 

 

 


