
Nama Informan   : 

Umur     : 

Profesi    : 

Memakai Baju Bekas Impor Sejak : 

Tanggal Wawancara   : 

Lokasi Wawancara   : 

 

NO. Pertahanan Diri Pertanyaan 

1. Pengetahuan individu terhadap 
baju bekas impor menjadi salah 
satu faktor yang 
melatarbelakangi keputusan 
individu untuk menggunakan 
baju bekas impor 

Bagaimana pandangan kamu tentang baju 
bekas impor? 
Apa yang kamu pahami tentang baju bekas 
impor? 
Apa yang membuat kamu tertarik 
menggunakan baju bekas impor? 
Bagaimana pendapatmu terhadap 
perkembangan baju bekas impor? 

2. Penggunaan baju bekas impor 
secara konsisten dan terus 
menerus 

Sejak kapan kamu menggunakan baju 
bekas impor? 
Bagaimana awal mula kamu menggunakan 
baju bekas impor? Jelaskan! 



Apakah kamu menggunakan baju bekas 
impor secara terus menerus? 
Jika tidak, adakah waktu khusus dalam 
menggunakan baju bekas impor? Jelaskan!  

NO. Konsep Diri Pertanyaan 

1. Pandangan tentang perasaan 
yang dimiliki individu terhadap 
dirinya sendiri. 

Bukan hanya gambaran 
deskriptif, tetapi juga penilaian 
kita terhadap diri sendiri. Hal 
ini pula yang mendukung 
keyakinan individu mengenai 
dirinya sendiri 

Alasan apa yang mendasari kamu dalam 
menggunakan baju bekas impor? Jelaskan! 
Apa yang menginspirasi kamu dalam 
menentukan gaya berpakaian? 
Konsep baju bekas impor seperti apakah 
yang kamu pilih untuk dipakai? Jelaskan! 
Bagaimana cara kamu menggunakan baju 
– baju bekas impor tersebut?  

 

NO. Konsumerisme Simbol Pertanyaan 

1. Bagaimana individu memahami 
dan mengkonseptualisasikan 
diri maupun realitas di 

Faktor apakah yang mempengaruhi kamu 
ketika memutuskan untuk menggunakan 



sekitarnya melalui objek – 
objek, dan kemudian 
memberikan pengakuan serta 
penerimaan nilai – nilai 
tersebut. 

baju bekas impor? 

2. Nilai – nilai yang dimaknai itu 
tersirat dalam komunikasi non 
verbal yang dikomunikasikan 
pemakai baju bekas impor 
terhadap orang lain. 

Modal apa yang kamu miliki dalam proses 
menggunakan baju bekas impor? 
Bagaimana pendapat orang lain terhadap 
kamu ketika memakai baju bekas impor? 

NO. Identitas Sosial Pertanyaan 

1. Bagaimana seorang individu 
dapat didefinisikan dalam 
kehidupan sosialnya. 

Identitas sosial seperti apakah yang ingin 
kamu komunikasikan terhadap orang lain? 
Sejauh ini apakah pesan itu sampai kepada 
orang lain?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN I 

 

Nama     : Aprilia Apsari (AA) 

Umur     : 31 tahun 

Profesi     : Vokalis Band Indie, Violis, Pekerja Seni Rupa 

Menggunakan baju bekas sejak : 2002 

Tanggal Wawancara    : 27 Juli 2012 

Lokasi Wawancara   : Rumah Coklat, Yogyakarta 

 

 

 

 

 



Informan 

 

Karakteristik Jawaban Kode 

Pertahanan Diri 

AA Pengetahuan individu terhadap baju 
bekas impor menjadi salah satu faktor 
yang melatarbelakangi keputusan 
individu untuk menggunakan baju 
bekas impor 

“Menurut saya baju bekas impor itu surganya baju – baju vintage, unik, jarang ada 
kembarannya jadi lain dari yang lain, disamping itu hrganya juga miring. Walaupun 
nggak semua barang bagus, dan perlu perjuangan juga untuk mendapatkan yang kita 
inginkan. Sedangkan secara kualitas baju – baju bekas impor ini terbilang baik.”  

01 

  “Setau saya baju bekas impor itu baju – baju yang berasal dari negara  - negara 
tetangga, walaupun saya tidak begitu mengerti bagaimana prosesnya bisa nyampe 
kesini. Ada macam – macam sumber yang mengatakan kalo baju – baju bekas 
impor itu baju – baju yang sudah tidak terpakai di negaranya. Dulu saya sempat 
berpikiran bahwa baju – baju bekas impor ini adalah baju bekas ‘pakai’ orang lain, 
tapi setelah sering hunting baju – baju impor, saya kerap menemukan baju – baju 
dengan labelnya yang masih menempel (seperti baju baru di toko). Apapun itu, 
sejauh ini saya cuek aja dan tetap senang menggunakannya.” 

02 

  “Ketertarikan saya sama baju bekas impor itu berawal dari kegemaran saya dengan 
yang jadul – jadul (jaman dulu) khususnya fashion, dulu akhir tahun 1990an – awal 
tahun 2000, di TV kan masih sering tuh di putar film – film kuno yang dibikin tahun 
1950an – 1980an, nah saya gemar banget nonton film – film itu, menurut saya dari 
situ kita bisa tau keadaan Indonesia pada jaman – jaman dulunya. Apalagi pada 
tahun – tahun itu, Indonesia sedang mencapai puncaknya dalam menunjukkan 
keindahan di bidang film, lagu, dan fashion. Kalo waktu ngeliat film itu gak cuma 
ceritanya aja yang saya perhatiin tapi juga fashionnya, dari sinilah saya terinspirasi 

03 



untuk gaya busana saya. Hal itu pula yang membuat saya tidak kehabisan ide, 
merasa lain dari yang lain dan unik, walaupun saya bukan satu – satunya, tapi 
paling tidak rasa itu ada untuk diri saya sendiri, dimana saya merasa tidak menjadi 
rata – rata orang yang mengikuti fashion yang sedang ngetrend.” 

  “Pesat. Dibanding tahun – tahun sebelumnya, belakangan ini baju – baju bekas 
impor lebih banayak, barang lebih banyak, yang jual juga lebih banyak, dan lagi 
yang beli jug semakin banyak. Mungkin sekarang ini udah banyak yang tau tentang 
baju bekas impor kali ya, kalangannya pun juga macam – macam, image dari baju 
bekas impor itu sendiri rasa – rasanya juga mulai bergeser, dari yang dulunya ber-
image negatif, sekarang malah jadi alternatif.” 

04 

AA Penggunaan baju bekas impor secara 
konsisten dan terus menerus 

“Hmmm... di tahun 2002 saya mulai pake baju bekas impor, tepatnya waktu masih 
jaman kuliah tuh.”  

05 

  "Berawal dari kegemaran saya sama yang jadul – jadul, seperti yang sudah saya 
ceritain tadi, dari situ awalnya saya masih mengaduk – aduk baju – baju lama mama 
saya, beliau masih menyimpan rapi barang – barangnya waktu jaman muda. Setelah 
mulai terbiasa dan nyaman dengan gaya busana seperti itu, saya jadi mulai merasa 
terbatas kalo cuma ngandalin koleksi baju mama saya jaman dulu, dari situ saya 
mulai hunting – hunting dan menemukan banyak baju – baju jadul di lapak – lapak 
baju bekas impor, waktu itu saya pertama kali hunting di Pasar Senen. 

06 

  “Iya, sejak itu sehari – hari baju yang saya pakai cenderung pada gaya pakaian yang 
jadul. Selain pada gaya sehari – hari, gaya berpakaian ini juga saya gunakan pada 
band bentukan saya dan teman – teman. Sedikit cerita, saya mempunyai band indie 
bersama teman – teman, disitu saya sebagai vokalis dan bermain violin. Jadi 
menjadi lebih sering saya menggunakan gaya berpakaian jadul ini, lama kelamaan 
rasanya udah biasa, dan kalo orang lain yang ngeliat jadinya udah nempel kesan 

07 



jadulnya, hahahaha.” 

“hal itu pula yang meyakinkan saya, bahwa image yang saya bentuk ‘oldies but 
goodies: citra tua tapi selera muda’ berhasil di terima orang lain. Terkadang kalo 
waktu pengen bergaya kasual, cuma pake kaos n celana jeans aja, tetep ada yang 
ngatain jadul, hehehehehe, kayaknya image itu sudah menempel kuat di diri saya.”   

Konsep Diri 

AA Pandangan tentang perasaan yang 
dimiliki individu terhadap dirinya 
sendiri 

“Karena baju bekas impor ini yang mendukung ketertarikan saya terhadap gaya 
berpakaian jadul. Dengan baju bekas impor ini banyak model baju lama yang dapat 
saya temukan. Apalagi baju – baju yang tersedia disana seringkali satu model hanya 
ada satu barang saja, kan kesannya malah jadi eksklusif. Hal – hal kecil semacam 
itu juga bikin tambah semangat kalo lagi hunting baju bekas impor, semacam ada 
kepuasan tersendiri mengingat perjuangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
baju yang diinginkan.” 

08 

  “Untuk referensi gaya berpakaian sih saya suka gayanya yati octavia di film – 
filmnya jaman dulu, salah satunya di film ‘Ali Topan Anak Jalanan’. Untuk 
referensi lainnya, saya suka Francoise Hardy, penyanyi asal Perancis pada tahun 
1960 – 1970an.” 

09 

  “Biasanya baju bekas impor yang saya pakai adalah model outfit dress, sackdress, 
blouse, dengan motif – motif bunga, polka dot, dan sebagainya. Selain itu juga 
warna – warnanya yang berani tetapi tetap kalem.”   

10 

  “Dalam memakainya saya biasa memadupadankan dengan sabuk berukuran lebar, 
syal, sepatu fantofel berhak tinggi. Menurut saya, tidak selamanya baju jadul itu 
selalu tampak old and rusty, kalo kita dapat memadupadankan pakaian dengan 

11 



benar dan tampil percaya diri, you’ll look effortlessly beautiful.” 

Konsumerisme Simbol 

AA Bagaimana individu memahami dan 
mengkonseptualisasikan diri 
maupun realitas di sekitarnya 
melalui objek – objek, dan kemudian 
memberikan pengakuan serta 
penerimaan nilai – nilai tersebut.  

“Yang membuat saya pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan baju bekas 
impor diantaranya karena di tempat penjual baju bekas impor saya bisa menemukan 
apa yang saya cari, baju – baju lama dengan model yang lama pula. Akan berbeda 
rasa ketika membeli baju model lama tapi dengan produksi baru. Rasanya ketika 
saya membeli baju lama di lapak baju bekas impor, karena itu masih asli produk 
lama, semacam nilai ‘kejadulannya’ itu masih terbawa dalam baju itu sendiri.” 

12 

 Nilai – nilai yang dimaknai itu 
tersirat dalam komunikasi non 
verbal yang dikomunikasikan 
pemakai baju bekas impor terhadap 
orang lain. 

“Berdasar pada keinginan saya untuk bergaya pakaian jadul, dan referensi – 
referensi yang saya miliki, saya memutuskan untuk memakai baju bekas impor. 
Sejak awal tidak ada rasa malu dalam menggunakannya, saya percaya diri dengan 
apa yang saya gunakan, bahkan hal itu sedikit banyak menular kepada orang lain 
yang melihat saya.”  

13 

  “Sejauh ini penerimaan orang – orang disekitar terhadap saya baik – baik saja, ada 
yang ikut senang melihatnya, ada juga yang tertarik ikut menggunakan baju bekas 
impor dengan gaya jadul seperti saya, tapi disamping itu pula ada juga yang 
beranggapan aneh. Namun hal itu gak terlalu berpengaruh pada saya secara pribadi, 
karena ini yang ingin saya tunjukkan kepada orang lain mengenai diri saya sendiri, 
dan apa adanya.”  

14 

Identitas Sosial 

AA Bagaimana seorang individu dapat 
didefinisikan dalam kehidupan 

“Oldies but Goodies, tua tapi selera muda. Saya ingin menunjukkan ketertarikan 
saya terhadap fashion di era apat tahun 1950 – 1980an. Saya suka dengan gaya – 
gaya berpakaian pada masa itu, feminim, klasik, sekaligus enerjik. Keindahan di 

15 



sosialnya masa itu ingin saya dapatkan kembali, dengan cara mengkomunikasikan melalui 
gaya berpakaian yang saya pakai. 

   “Saya rasa, setelah sekian lama saya membentuk citra jadul, hal itu dapat diterima 
orang lain sesuai apa yang saya maksudkan. Mereka dapat mengerti apa yang ingin 
saya sampaikan. Ada juga orang – orang yang ikut tertarik menggunakan baju bekas 
impor. Selain itu bagi sebagian orang, pandangannya berubah terhadap baju bekas 
impor, tidak lagi menjadi negatif.”  

16 



 

Dokumentasi pribadi – selain mengungkapkan identitas sosial pada pakaian yang ia kenakan, april juga 
mengekspresikannya dalam karya seni rupa untuk kebutuhan pameran, disitu ia menggunakan baju – baju vintage yang 
dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi suatu karya seni yang unik. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN II 

 

Nama     : Heidy Kalalo 

Umur     : 25 tahun 

Profesi     : Fashion Reporter, Fashion blogger 

Menggunakan baju bekas sejak : 2005 

Tanggal wawancara   : 8 Agustus 2012 

Lokasi Wawancara   : Jakarta – Salatiga, menggunakan email dan yahoo 

         messenger 

 

 

 

 

 

 

 



Informan Karakteristik Jawaban Kode 

Pertahanan Diri 

HK Bagaimana seorang individu dapat 
didefinisikan dalam kehidupan 
sosialnya. 

“Bagi saya, baju bekas impor menarik ya, karena apa, dengan baju bekas impor 
saya bisa banyak mengeksplorasi passion saya di bidang fashion. Saya sering 
menemukan baju – baju yang unik dan aneh sebenarnya, tapi justru itu yang saya 
cari, tidak setiap orang memiliki, selain itu baju – baju yang ada seringkali hanya 
ada satu buah saja. Banyak pula baju – baju dengan model yang sudah lampau tapi 
masih dalam keadaan bagus yang saya temukan di tempat – tempat penjual baju 
bekas impor, hal – hal semacam itu yang membuat saya ketagihan menggunakan 
baju bekas impor.  

17 

  “Yang saya tahu baju – baju bekas impor ini berasal dari negara – negara tetangga 
yang diimpor masuk ke Indonesia dengan ilegal, walaupun sekarang seperti yang 
kita ketahui jumlahnya semakin banyak saja. Baju bekas disini sepertinya juga 
bukan semata – mata baju bekas pakai orang lain, tapi baju bekas dari penjualan 
sebelumnya, misalnya sisa – sisa penjualan dari mall – mall, sering lho saya 
menemukan juga baju – baju masih utuh dengan labelnya. Walaupun tidak 
senyaman dan seenak membeli pakaian di mall, baju bekas impor ini semacam 
mempunyai daya tarik tersendiri, keasyikan yang lain ketika berburu baju – baju 
impor yang penuh dengan perjuangan, ya iya lah secara kita harus masuk ke tempat 
– tempat penjual baju bekas impor yang kebanyakan tempatnya jauh dari mewah, 
berdesak – desakan, sempit, dan pengap. Tapi bagi saya hal itu sudah bukanlah 
masalah, yang namanya orang kalo sudah senang dengan sesuatu, mau gimana 
keadaannya juga di bela – belain. Lelah itu rasanya bakal kebayar kalo kita bisa 
menemukan baju yang sesuai dengan kita, serasa berburu harta karun deh, hahaha..”  

18 



  “Berawal dari keisengan di jaman kuliah, saya bersama teman – teman berburu baju 
bekas impor di sebuah pasar yang terkenal disitu adalah awul – awulnya ( toko baju 
bekas impor), sejak saat itu jadi keterusan dan senang menggunakan baju bekas 
impor. Baju bekas impor itu banyak yang lucu dan unik, lain daripada yang lain, 
dengan baju bekas impor pula saya menjadi lebih tertantang untuk mengeksplorasi 
imajinasi dan hasrat saya dalam bidang fashion. Selain untuk diri saya sendiri, hal 
ini juga saya terapkan di pekerjaan saya sebagai fashion reporter, dan untuk 
kebutuhan editorial majalah tempat saya bekerja. Baju bekas impor juga 
memberikan kontribusi dalam saya mengembangkan ide – ide didalam bidang 
fashion.” 

19 

  “Saya rasa baju bekas impor semakin berkembang, selain itu konsumennya juga 
bertambah banyak, kalo dulu masih sedikit yang memakai baju bekas impor 
dibandingkan dengan sekarang, lagipula sekarang orang sudah tidak malu – malu 
menggunakan baju bekas impor, mungkin juga karena image negatif pada baju 
bekas impor mulai luntur.” 

20 

HK Penggunaan baju bekas impor 
secara konsisten dan terus 
menerus 

“Saya menggunakan baju bekas impor sejak masa kuliah, sekitar tahun 2005.” 21 

  “Saya mempunyai ketertarikan yang besar terhadap fashion, hal itu salah satunya 
saya aplikasikan dalam gaya berpakaian saya, saya senang menunjukkan selera 
berpakaian yang berani, unik, dan terkadang tampak nyeleneh, tapi itu lah saya, 
saya merasa nyaman dengan apa yang saya kenakan, dan saya berharap hal itu juga 
bisa menginspirasi orang lain yang melihat. Masih banyak lhoo orang yang tidak 
berani menunjukkan apa yang sebenarnya dia sukai, salah satu alasannya karena 
tidak percaya diri, bagi saya hal – hal semacam itu harusnya jangan di tahan, kan 

22 



lebih asik kalo kita bisa menjadi diri kita masing – masing, bakalan lebih beragam.” 

  “Iyaa, sejak tahun 2005 sampe sekarang saya masih senang bereksplorasi dengan 
baju bekas impor. Untuk saya menggunakan baju bekas tidak ada waktu khusus, 
hanya tergantung pada apa yang ingin saya pakai pada hari itu.”  

23 

Konsep Diri 

HK Pandangan tentang perasaan yang 
dimiliki individu terhadap dirinya 
sendiri. 

Bukan hanya gambaran deskriptif, 
tetapi juga penilaian kita terhadap 
diri sendiri. Hal ini pula yang 
mendukung keyakinan individu 
mengenai dirinya sendiri 

“Saya rasa baju bekas impor dapat merepresentasikan apa yang ada dalam diri saya, 
apa yang saya mau, dan apa yang saya cari dapat saya temukan sebagian dalam baju 
bekas impor.” 

24 

  “Jujur inspirasi saya bisa datang dari mana saja, tidak hanya hal – hal besar, hal – 
hal kecil pun seringkali juga menginspirasi saya. Diantaranya fashion blogger dari 
negara lain, street style di New York dan Swedia, dan beberapa lookbook desainer 
indie. Selain itu dalam sehari – hari ketika sedang berada dalam lingkungan saya, 
maupun sedang pergi ke suatu tempat yang baru bagi saya, disana juga bisa 
mendatangkan ide bagi saya.” 

25 

  “Dalam gaya berpakaian saya senang berpenampilan unik, berbeda, dan berani. 
Secara keseluruhan saya memadukan street style, vintage, dan independent.” 

26 



  “Saya tidak segan – segan menabrakkan motif dan warna baju yang kontras, saya 
juga senang menggunakan baju dengan potongan dan model yang antik (misalnya; 
potongan baju asimetris), seringkali saya juga menumpuk baju satu dengan baju 
lainnya. Biasanya saya memadupadankan dan memakai secara bersamaan baju yang 
sudah saya miliki maupun baju baru dengan baju bekas impor. Selain itu untuk 
menunjang penampilan, saya juga menambahkan aksesoris seperti kalung, cincin, 
gelang, dan sebagainya.” 

27 

Konsumerisme Simbol 

HK Bagaimana individu memahami 
dan mengkonseptualisasikan diri 
maupun realitas di sekitarnya 
melalui objek – objek, dan 
kemudian memberikan pengakuan 
serta penerimaan nilai – nilai 
tersebut. 

“Model bajunya, kondisi barang dan kualitasnya yang masih bagus, serta keunikan 
yang dibawa baju itu sendiri, misalnya dari warna, model maupun bentuknya. 
Kebanyakan barang yang tesedia di lapak baju bekas impor hanya ada satu  barang 
tiap modelnya, ada nilai – nilai tersendiri yang dibawa oleh baju bekas impor, 
misalnya saya menemukan baju dengan model jaman dulu / vintage di lapak baju 
bekas impor akan berbeda rasanya ketika menemukan baju dengan model jadul / 
vintage tapi barang baru (di produksi kembali). Unsur waktu ‘lampau’ rasanya 
masih melekat kuat pada baju bekas impor, mungkin didukung dengan suasana 
lingkungan yang awul – awul, dan aroma khas baju lama.” 

28 

HK Nilai – nilai yang dimaknai itu 
tersirat dalam komunikasi non 
verbal yang dikomunikasikan 
pemakai baju bekas impor 
terhadap orang lain. 

“Berdasarkan pengetahuan saya terhadap bermacam – macam gaya pakaian dan 
juga pengetahuan saya terhadap baju bekas impor, saya mempunyai pikiran untuk 
menggabungkan segala sesuatunya  menjadi sebuah karya yang saya tuangkan 
dalam gaya berpakaian saya. Apa yang saya pakai adalah apa yang saya mau, 
dengan gaya berpakaian yang saya miliki, saya ingin menunjukkan kepada orang 
lain cerminan diri saya.” 

29 

  “Kebanyakan orang – orang disekitar saya memberikan support, malah ada juga 
yang tertular memakai baju bekas impor, ada juga hanya sebatas mengagumi 

30 



dengan apa yang saya pakai dan ikut senang melihatnya, mungkin semacam ada 
energi berbeda yang keluar ketika melihat cara saya berpakaian. Hal itu salah 
satunya saya ketahui dari blog milik saya sendiri, didalam blog saya senang 
menuangkan pikiran saya tentang fashion, saya juga mendokumentasikan apa yang 
saya pakai dilengkapi dengan foto dan sedikit keterangan. Saya juga mempunyai 
keinginan untuk bisa menginspirasi orang lain yang melihat saya.” 

Identitas Sosial 

HK Bagaimana seorang individu dapat 
didefinisikan dalam kehidupan 
sosialnya. 

“Dalam berpakaian, saya ingin menunjukkan kesenangan saya terhadap gaya 
berpakaian vintage yang dipadukan dengan gaya jalanan yang bebas dan berani. 
Saya merasa dengan menuangkan hal itu dalam gaya berpakaian saya, saya bisa 
menunjukkan kepada orang lain dimana pun saya berada, karena dimanapun 
seseorang berada pasti menggunakan pakaian kan. Seolah – olah apa yang kita 
pakai dapat ikut berbicara tentang diri kita sendiri, karena apa yang kita pakai 
adalah apa yang kita sukai. Lebih dari itu, bagi saya secara keseluruhan, fesyen itu 
tidak hanya tentang apa yang saya pakai, tapi bagaimana saya memakainya. Dengan 
begitu saya tidak hanya terpatok pada branded – branded ternama dan pastinya 
harga yang tinggi, dengan memakai baju bekas impor bisa memacu kreatifitas saya 
memadupadankan baju satu sama lain, sehingga menghasilkan gaya berpakaian 
yang tidak biasa.” 
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   “Saya rasa cukup tersampaikan, hehehe... mengetahui tanggapan – tanggapan positif 
dari orang – orang disekitar saya, pembaca blog saya, dan orang – orang yang 
menyukai karya – karya saya. Mereka dapat melihat citarasa gaya berpakaian yang 
berbeda dalam diri saya, juga kreatifitas saya dalam menggunakan baju bekas impor 
dengan lebih bernilai, hasilnya mereka tidak semata – mata memandang negatif 
baju bekas impor.” 
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wearing leather blazer-Pasar Senen, black shirts-GAP, asymmetric skirt-LESS.AND.MORE 

 



 

wearing black blouse-Pasar Senen, sheer maxi dress-memo, clogs-Linea 



 

wearing black sheer blazer-MEMO., sleeveless top and palazzo pants-Pasar Senen, black leather platform-TOPSHOP 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=400972916632676&set=a.400966193300015.94601.153277848068852&type=3&theater�


 

wearing sleek grey top-Pasar Senen, metal collar-Bangkok, asymmetric skirt-LESS.AND.MORE, leather platform-TOPSHOP 

http://shoplessandmore.blogspot.com/�

