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ABSTRAK 

Muhamad Rafianda Dzaki (155120200111030), Studi Media Dan 
Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Skripsi “Fashion as Communication: 
Pemaknaan Komunitas Streetwear Terhadap Penggunaan Mode Streetwear” 
Pembimbing: Abdul Wahid, S. I. Kom., MA.  

 
Mode bisa dijadikan sebagai alat komunikasi yang dapat menegosiasikan 

makna sehingga terbentuk makna baru di masyarakat. Mode merupakan arena 
kontestasi dari ideologi-ideologi yang ada di masyrakat. Salah satu tren mode 
yang sedang disukai oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia ialah tren gaya 
berpakaian streetwear.  

Penelitian ini melihat pengalaman komunitas streetwear melalui perspektif 
konsep-konsep cultural studies yaitu konsep subculture. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pemaknaan komunitas streetwear terhdapa penggunaan mode 
streetwear itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi yang 
melibatkan tiga (3) informan dari kalangan pengguna mode streetwear. 

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena 
streewear di Indonesia merupakan fenomena kelas menengah yang lahir dari 
konsumsi produk budaya populer melalui media. Streetwear dimaknai sebagai 
lifestyles yang memiliki sensibilitas tertentu untuk membedakan dirinya dengan 
masyarakat “mainstream” Temuan lainnya menunjukkan bahwa komunitas 
streetwear mengonsumsi produk-produk streetwear dalam logika konsumsi 
masyarakat konsumen yang melihat objek sebagai tanda. Selanjutnya, identitas 
yang dibentuk dalam budaya streetwear menunjukkan adanya kecenderungan 
untuk merayakan individualitas di tengah budaya konformitas.  

 
Kata Kunci: Fashion as communication, Subculture, Streetwear, Konsumsi 
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ABSTRACT 

Muhamad Rafianda Dzaki (155120200111030), Media Studies And 
Communications, Communication Science, Faculty Of Social And Political 
Science, Brawijaya University, Malang. Undergraduate Thesis “Fashion as 
Communication: Streetwear Community’s Interpretation On Streetwear 
Fashion” Supervisor: Abdul Wahid, S. I. Kom., MA.  

 
Fashion is also a mean of communication, negotiating the shared menanig 

in a society.  Fashion is a site struggle for clashing ideologies and worldviews to 
ascertain their dominant posistion. Streetwear is the fashion genre that the people 
of Indonesia, and the world are being crazy for.  

This research sees the experience of the streetwear community through the 
lense of cultural studies, utilizing the thoughts form subcultural scholar. This 
research aims to describe how the streetwear community sees their own culture. 
The method of phenomenology, involving three (3) informants from streetwear 
community is used to collect and analyze the data. 

This study found that streetwear is actually a middle-class phenomeneon 
that is established by the consumpton of popular culture through mass media. 
Streetwear is a lifestyle in which the sensibility of esoteric self-expression is 
highly regarded. Its function is to continually differentiate themselves from the 
“mainstream”society . Other finding shows that the act of consumption displayed 
by the streetwear community reflects the consumption logic of consumer society 
which regard objects as signs. Also, the identites constructed by the idnviduals 
inside the streetwear community shows that resistance is targeted against the 
conformist culture of the mianstream, highlighting heterogenity and self-
expression. 

 
Keyword: Fashion as communication, Subculture, Streetwear, Consumption 
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GLOSARIUM 

A Bathing Ape  ; Label streetwear yang terkenal dengan desain-desain yang 
ramai dan berwarna. 

Air Jordan : Sub-label dari perusahaan Nike yang mengeluarkan 
produk-produk yang digunakan oleh atlet Michael Jordan. 
Produk yang terkenal ialah sepatu Air Jordan, terutama seri 
I – XIV, seri yang memang dikenakan oleh Michael Jordan 
ketika berlaga di liga basket NBA. 

Drop : Istilah yang merujuk kepada waktu suatu merk atau suatu 
toko akan merilis produk tertentu. 

Fear Of God : Label streetwear yang terkenal dengan desain-desain yang 
terinspirasi dari musik rock dan grunge. Memiliki harga 
jauh di atas rata-rata label streetwear kebanyakan. 

Hype : Antusiasme publik terhadap sautu produk tertentu. 
Biasanya dipengaruhi oleh faktor pesan media. berpengaruh 
pada harga jual. 

Hypebeast : Ujaran merendahkan yang digunakan untuk melabeli 
kelompok atau individu yang “memburu” produk-produk 
streetwear yang sedang populer walaupun harus membayar 
dengan harga yang tidak masuk akal. 

Kanye West : Musisi rap asal Amerika Serikat 
Poser : Ungkapan yang ditunjukkan bagi individu atau kelompok 

yang berpura-pura menjadi bagian dari subkultur tertentu. 
Resale   : Harga jual tangan kedua produk-produk streetwear. 
Reseller : Orang tangan kedua yang berjualan produk-produk 

streetwear. 
Sneakers : Sepatu olahraga. 
StockX : Situs web yang menyajikan data-data terkait harga pasaran 

suatu produk streetwear. 
Streetwear : Gaya berpakaian yang terinspirasi dari bentuk-bentuk 

budaya jalanan. Biasanya harga jual dari produk-produk 
streetwear sangat tinggi. 

Supreme : Label streetwear terbesar di dunia.  
Travis Scott  : Musisi rap asal Amerika Serikat 
Yeezy : Lini sepatu dari merk Adidas yang dirancang oleh Kanye    

West  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Anggapan yang ada pada benak sebagaian besar orang saat berbicara 

mengenai mode biasanya selalu terpaku dengan proses memadu-padankan 

pakaian sedemikian rupa sehingga terlihat apik dan pantas. Jarang yang 

menyadari bahwa mode bisa dijadikan alat untuk mengekspresikan diri 

(Hendraningrum & Susilo, 2008; Trisnawati, 2011). Bahkan, mode juga bisa 

dlihat sebagai alat untuk mengekspresikan ideologi dan menegosiasikan makna 

baru di tengah masyarakat. Mode bisa dikaji sebagai arena kontestasi wacana 

(Barata, 2010, hal. 46).   

Studi eksploratif yang dilakukan Lemon (1990), memaparkan pentingnya 

serta potensi apabila mode dikaji sebagai fenomena komunikasi. Dalam studinya 

dikatakan bahwa di dalam masyarakat modern yang semakin terfragmentasi akibat 

dominasi dari media massa, mode digunakan oleh masyarakat tersebut untuk 

mengenal satu sama lain. Penilaian terhadap suatu individu tertentu diberikan 

berdasarkan pakaian yang ia kenakan karena kedekatan dengan satu sama lain 

bukanlah karakteristik dari masyarakat ini (Lemon, 1990, hal. 22). Praktis, hal ini 

berarti mode adalah sebuah fenomena komunikasi karena di sana terjadi 

pemaknaan. Solomon mengatakan (dalam Lemon, 1990) karena satu potong 

pakaian bisa menimbulkan reaksi yang beragam seperti pujian sampai caci maki, 

maka pakaian berfungsi sebagai alat komunikasi dan dengan begitu pantas untuk 

dikaji lebih jauh.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Asih (2013), menunjukkan bagaimana 

mode dikaji dari perspektif ilmu komunikasi. Ia melakukan studi semiotik 

terhadap desain visual kaus Dagadu Djogja yang merupakan parodi dari 

bermacam-macam logo produk Amerika Serikat. Hasil yang ia temukan bahwa 

desain-desain parodi ini adalah bentuk dari kontra-hegemoni atas upaya hegemoni 

yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia melalui produk-produk 

budayanya.  

 Penelitian lain yang juga melihat mode dari kacamata ilmu komunikasi 

dilakukan oleh Yunus dan Tulasi (2012). Mereka mencoba menganalisis motif-

motif batik yang ada di Indonesia melalui metode semiotik. Mereka mengatakan 

bahwa motif-motif yang ada pada kain batik di nusantara bisa dimasukkan ke 

dalam tiga kategorisasi tanda milik Charles Sanders Peirce, yaitu ikon, indeks, dan 

simbol  (Yunus & Tulasi, 2012, hal. 145). Misalnya, motif batik Parang asal 

Yogyakarta berbentuk menyerupai ombak di lautan. Hal ini menunjukkan asal 

mula tempat batik tersebut diproduksi, yaitu di daerah pesisir. Motif parang juga 

berfungsi sebagai simbol semangat tangguh dan harapan dalam budaya 

Yogyakarta. Contoh lainnya adalah batik dengan motif Garuda dari Surakarta. 

Burung Garuda adalah hewan dari mitiologi budaya Hindu yang menggambarkan 

nilai-nilai kebajikan dan kebaikan, yang sering diasosiasikan dengan budaya 

Surakarta (Yunus & Tulasi, 2012, hal. 147).  

 Sebagai contoh dari dalam industri mode itu sendiri adalah karya desain 

dari perancang busana asal Jepang, Rei Kawakubo yang senantiasa memiliki 

semangat untuk menentang status quo yang ada di industri mode. Lewat label 
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pakaiannya, Comme des Garҫons (secara harfiah berarti “seperti anak laki-laki”), 

Rei Kawakubo menghadirkan gaya berpakaian yang mendobrak nilai-nilai 

institusional seperti peran gender dan standar kecantikan. Di peragaan busana 

Paris pertamanya pada tahun 1981, Rei Kawakubo menghentak kota pusat mode 

tersebut dengan menghadirkan pakaian-pakaian yang mengabaikan nilai-nilai 

estetika barat yang menjadi standar pada saat itu (English, 2011, hal. 69). Baju 

serba kebesaran (oversized), potongan yang tidak simetris, jahitan-jahitan yang 

secara sengaja tidak selesai, dan bahkan pakaian dengan lubang di kainnya 

merupakan ciri khas rancangan Rei Kawakubo dan merupakan cikal bakal 

lahirnya genre tersendiri dalam dunia mode 80an, yaitu antifashion (English, 

2011, hal. 71).  

Martin Margiela juga merupakan seorang perancang busana yang 

karyanya kerap kali berfungsi sebagai kritik terhadap kebiasaan yang ada di dalam 

industri mode. Sebagai contoh, ia sering merekonstruksi ulang pakaian bekas 

seperti celana jeans menjadi suatu pakaian yang baru dan menarik. Hal ini 

merupakan kritik dari karakteristik mode yang  serba dipenuhi dengan kebaruan. 

Selain itu, dengan memanfaatkan barang-barang bekas ia juga memberikan kritik 

atas budaya konsumerisme di dalam industri mode (English, 2013, hal. 63).  

 Johnson (2016), menawarkan struktur analisis bagaimana sebuah garmen 

dalam suatu peragaan busana bisa dianalisis melalui metode semiologi. Ia 

mengatakan elemen suatu busana, yaitu aksesori, material, dan drape didukung 

dengan elemen dari suatu peragaan busana di mana busana tersebut ditampilkan 

akan membentuk semacam bahasa yang dapat dianalisis (Johnson, 2016, hal. 7). 
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Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah peragaan busana koleksi musim 

dingin tahun 1995 oleh perancang kenamaan asal Inggris, Alexander McQueen, 

yang bertajuk Highland Rape.   

 Salah satu genre dari mode adalah streetwear yang apabila diartikan ke 

dalam Bahasa Indonesia secara harfiah berarti “pakaian yang dikenakan di jalan”. 

Apabila memakai definisi yang seperti itu makan akan sulit menentuka seperti apa 

sebenarnya mode streetwear. Maka dari itu peneliti akan berkaca pada sejarah 

streetwear untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Pertama kali 

Streetwear di Amerika Serikat lahir dari budaya olahraga selancar yang populer di 

California pada tahun 70an dan 80an. Tentu saja sejarahnya berbeda di tempat 

lain. Shawn Stussy, seorang pengrajin papan selancar di California, digadang-

gadang sebagai pencetus streetwear ketika ia mendirikan labelnya Stussy 

(Hundreds, 2017).  Definisi streetwear sendiri masih sering diperdebatkan. 

Biasanya, produk-produk streetwear terinspirasi dari olahraga, musik dan juga 

lingkungan sekitar dari budaya urban. Namun, berkaca dari sejarah streetwear itu 

sendiri, label-label yang masuk dalam kategori streetwear memiliki ethos DIY 

atau do-it-yourself dalam semua aspeknya (Hundreds, 2017).  

Sekarang ini, produk-produk mode streetwear dikenal memiliki harga jual 

yang tinggi. Penggunaan media sosial dan sistem distribusi produk streetwear 

yang dibuat terbatas merupakan faktor dari melambungnya harga produk 

streetwear di pasaran. Satu potong kaus berlogo Supreme bisa mencapai harga 

delapan juta rupiah ketika dijual lagi. Padahal, harga asli dari produk yang sama 
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hanya berkisar satu juta rupiah. Fenomena ini disebut juga dengan resell price 

(harga jual kembali). 

Seperti yang dikatakan oleh Damian Fowler dalam artikelnya yang dimuat 

di BBC (2018), Supreme menjual produk-produknya hanya di tokonya dan secara 

online. Selain itu, Supreme juga menjaga kuantitas produknya tetap sedikit. 

Namun, sistem drop-lah yang menjadi ciri khas Supreme. Drop adalah istilah 

yang merujuk pada rilisan produk terbaru. Setiap musimnya, Supreme 

mengumumkan produk-produk yang akan keluar dalam musim tersebut di media 

sosial. Walaupun begitu, produk-produk tersebut tidak akan sekaligus langsung 

tersedia untuk dibeli. Supreme akan secara berkala merilis produk-produknya 

(drop) setiap minggu. Supreme akan mengumumkan produk-produk apa saja yang 

akan dirilis lewat media sosial. Dengan begitu, antusiasme konsumen sudah 

terbentuk sebelum barangnya tersedia untuk dibeli. Antusiasme konsumen atas 

suatu produk atau label tertentu ini dikenal dengan sebutan hype.  

 

Gambar 1 Antrian di salah satu toko Supreme (Highsnobiety, 2016) 
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Tidak hanya Supreme, hampir seluruh industri mode streetwear 

menggunakan sistem ini. Memproduksi dalam kuantitas yang terbatas, namun 

terus-menerus mempromosikannya lewat media sosial (Pathak, 2016). Kombinasi 

antara antusiasme atau hype atas produk tersebut yang diciptakan oleh media 

sosial dan sedikitnya kuantitas produk yang dijual menyebabkan permintaan atas 

produk tersebut meningkat di pasaran sehingga mengakibatkan melambungnya 

harga jual produk-produk tersebut di pasaran. Individu yang membeli produk 

streetwear dengan hanya mempertimbangkan hype atas suatu produk tersebut 

dikenal dengan julukan hypebeast. 

Menurut Urban Dictionary, hypebeast adalah individu yang terobsesi 

dengan produk-produk streetwear dan mode yang memiliki hype tinggi . Istilah 

ini merupakan istilah pejoratif untuk mendeskripsikan orang-orang yang hanya 

mengenakan produk-produk yang memiliki hype saja, berapapun harganya. 

Asumsi yang melekat pada kelompok hypebeast adalah mereka tidak memiliki 

pendirian untuk mengekspresikan dirinya dalam berpakaian karena mereka hanya 

menyukai apa yang orang lain sukai atau apa yang sedang populer. Asumsi 

negatif lain yang sering ditanamkan kepada para hypebeast adalah mereka tidak 

benar-benar mengapresiasi budaya yang disampaikan melalui produk-produk 

streetwear tersebut sehingga dianggap mengurangi makna streetwear menjadi 

sekadar siapa yang paling memiliki banyak uang (2011).  

Seperti yang sudah dipaparkan terlebih dahulu. Streetwear sangat 

bergantung pada sosial media untuk menciptakan hype pada suatu produk. 

Pengumuman rilisnya suatu produk di media sosial akan tersebarluaskan dengan 
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sendirinya dalam sebuah rantai informasi (Fowler, 2018), yang pada akhirnya 

informasi ini sampai kepada pengguna yang lokasinya berjauhan dengan tempat di 

mana produk tersebut dirilis. Mengingat angka pengguna media sosial yang tinggi 

di Jakarta, maka tidak heran tren streetwear bisa sampai ke Jakarta. 

Budaya konsumerisme di Jakarta bisa ditelusuri asalnya dari pemerintahan 

masa orde baru di mana Jakarta mulai dibangun menjadi kawasan urban (Winarso, 

2011; Rosida, 2014). Pesatnya pembangunan memicu tumbuhnya ruang-ruang 

urban seperti pusat perbelanjaan yang memungkinkan masyarakat, khususnya 

masyarakat kelas menengah, untuk berpartisipasi dalam aktivitas konsumsi 

(Kusno dalam Rosida, 2014, hal. 59).  

Pondok Indah Mall dibuka pada tahun 1991 dan sejak saat itu ia telah 

menjadi tempat berbelanja bagi para elit Jakarta. Sampai tahun 2006 saja sudah 

ada 12 pusat perbelanjaan ritel di Kota Jakarta (Winarso, 2011, hal. 185). Jumlah 

ini tentunya merupakan indikasi bahwa Jakarta adalah pasar yang potensial bagi 

industri mode. 

Pada tahun 2009 di Jakarta, diselenggarakan event bernama 

“BrighspotMrkt” (Brightspot Market) di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia. 

Brightspot Market merupakan acara bazaar terkurasi, dalam artian peserta yang 

berjualan di bazaar tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat, yang 

menampilkan label-label mode lokal berkualitas. Acara ini dibuat untuk 

mewadahi desainer-desainer muda lokal untuk mempromosikan produknya 

sehingga mereka bisa bersaing dengan label internasional sekaligus 
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menumbuhkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kualitas porduk-produk 

Indonesia (Junifer, 2016, hal. 110).  

Pada tahun 2018, jumlah pengunjung yang datang mencapai 60,000 

pengunjung dalam empat hari. Bazaar ini merupakaan titik awal dari 

berkembangnya industri kreatif, terutama di bidang mode¸ yang digalangi oleh 

anak muda Berawal dari event Brightspot Market, berdirilah sebuah toko ritel 

yang sebagaian besar produk-produknya merupakan produk-produk lokal 

berkualitas, yang bernama “The Goods Dept.”. Brightspot Market dan The Goods 

Dept. merupakan salah satu peristiwa yang memicu gairah konsumsi anak muda 

di Indonesia terutama Jakarta dan kota besar lainnya.  

Tidak hanya itu, perkembangan media sosial dan e-commerce semakin 

membuka akses anak muda untuk dapat mengkonsumsi beragam produk-produk 

mode termasuk di antaranya produk mode streetwear dan juga sekaligus 

menciptakan fenomena hypebeast. 

Fenomena ini terbukti dengan sering diadakannya acara-acara yang 

mengangkat tema  streetwear seperti Urban Sneaker Society dan Jakarta sneaker 

Day beberapa tahun ke belakang. Urban Sneaker Society merupakan acara bazaar 

mode sneaker dan streetwear yang telah diadakan sebanyak tiga kali sejak 

pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 27 sampai 

30 April 2017, 29 September sampai 1 Oktober 2018 (Anandayu, 2017), dan pada 

tanggal 9 sampai 11 November 2018 (Cahaya, 2018). Ketiga perhelatan ini 

semuanya diadakan di pusat perbelanjaan besar di Jakarta seperti Grand Indonesia 

dan Pacific Place.  
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Sama seperti Urban Sneaker Society, Jakarta Sneaker Day juga merupakan 

acara bazaar khusus untuk mode sneakers dan streetwear. Di tahun 2018, acara ini 

sanggup menarik pengunjung hingga 20.000 selama tiga hari acara tersebut 

diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2018. Acara ini kembali hadir di 

tahun 2019 dan telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Februari 2019 

(Setyaningih, 2019).  

Selain diadakannya bazaar-bazaar seperti Urban Sneaker Society dan 

Jakarta Sneaker Day, bermunculuan pula toko-toko baik daring maupun luring 

yang menjual sneakers dan pakaian-pakaian streetwear yang berbasis di Jakarta. 

Toko-toko ini terbagi menjadi dua, yaitu toko ritel resmi dan toko reseller. Produk 

yang dijual di toko ritel resmi memiliki harga yang ditentukan dari distributor 

resmi dari suatu merk sedangkan produk-produk di toko reseller memiliki harga 

jual yang ditentukan oleh besar kecilnya hype dan permintaan produk tersebut di 

pasaran. Toko-toko ini antara lain Our Daily Dose, Invincible, KIXXX Jakarta, 

BadAss Monkey 23, Rebellion, 707Store, Dope And Dapper, dan masih banyak 

toko-toko lainnya. 

Maraknya penjual mode streetwear menandakan bahwa budaya 

konsumerisme di dalam bidang mode hidup dengan subur walaupun harga dari 

produk-produk streetwear tidak bisa dibilang murah. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, harga sepotong kaus berlogo Supreme bisa dihargai senilai 8 juta 

rupiah di pasaran. Bahkan, pada acara bazaar Jakarta Sneaker Day pertama yang 

diadakan pada tahun 2017 terdapat sebuah sepatu bermerk Nike yang diberi harga 

80 juta rupiah (Adhiyuda, 2017 ). Angka ini amatlah fantastis ketika dibicarakan 
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dalam konteks pakaian. Namun, dalam sistem kapitalisme, segala bentuk 

komoditas termasuk mode tidak hanya sekadar berbicara tentang nilai guna dari 

sepotong pakaian atau sepasang sepatu olah raga. 

Konsep conspicuous consumption milik Veblen mampu menjelaskan 

fenomena ini (Rosida, 2014, hal. 58). Conspicuous consumption adalah kegiatan 

konsumsi yang bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

melainkan dimaksudkan untuk menunjukkan status sosial dan kekayaan dari 

individu tersebut. Konsumsi dilakukan untuk melanggengkan posisi kelas tersebut 

di masyarakat. Dalam hal ini komoditas dinilai sebagai sarana untuk menunjukkan 

kelas sosial individu dan dengan begitu komoditas selain memiliki nilai guna riil 

juga memiliki nilai simbolik (Soedjatmiko dalam Rosida, 2014, hal. 58).  

Mode ketika dilihat sebagai komoditas juga memiliki nilai simbolik ini. Ia 

dapat berfungsi sebagai representasi dari suatu kelas sosial dan ekonomi tertentu. 

Menurut Veblen (dalam Barnard, 2011, hal. 155), aktivitas konsumsi lain tidak 

bisa mengartikulasikan relasi kelas sebaik konsumsi mode. Setiap kelas memiliki 

kebutuhan untuk membedakan dirinya dari kelas lain yang dianggap lebih inferior 

(Barnard, 2011, hal. 155). Veblen juga memiliki penjelasan mengenai obsesi 

manusia dengan kebaruan mode yang tidak ada habisnya. Menurutnya, norma 

utama dalam mode adalah pemborosan dan kesenangan yang tidak tanggung-

tanggung. Apabila ada seseorang yang mampu terus menerus memperbaharui 

gaya berpakaiannya setiap musim maka jelaslah bahwa orang tersebut memiliki 

kemampuan finansial yang mumpuni (Barnard, 2011, hal. 156). 
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Mengenai nilai kebaruan yang dimiliki oleh mode, filsuf Jean Baudrillard 

memiliki pandangan lain. Menurutnya, obsesi manusia terhadap tren mode terkini 

merupakan gejala utama dari masyarakat posmodern. Menurut Baudrillard, 

sebuah objek dalam budaya posmodern baru memiliki makna apabila objek 

memiliki perbedaan dengan objek lainnya dalam konteks relasi tanda (Barnard, 

2011). Tren mode tentunya akan berbeda setiap musimnya. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya obsesi terhadap tren mode. Mode secara terus-menerus 

dapat memuaskan hasrat masyarakat posmodern akan makna (Barnard, 2011, hal. 

219). 

Penelitian ini melihat gaya berpakaian streetwear sebagai sebuah youth 

culture (budaya anak muda) atau sub culture (sub budaya). Penelitian tentang sub 

budaya sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chaniago, Mahmud, dan Hassan  (2018), melihat 

bagaimana wanita hijabers dalam sub budaya musik metal memperluas bahasan 

gender dalam kajian sub budaya sekaligus mendobrak stigma sub budaya musik 

metal sebagai sesuatu yang menyimpang di masyarakat. Weiner (2013), 

membawa kajian sub budaya ke ranah daring. Ia melakukan studi etnografi 

terhadap mods di forum internet. Ia menemukan bahwa walaupun fenomena sub 

budaya mods merupakan produk budaya dari tahun 1960an, komitmen untuk 

berdandan sesuai kaidah mods masih tetap dipertahankan walaupun mereka tidak 

lagi berada di usia muda dan juga bukan berasal dari kelas pekerja.  

Penelitian analisis historis yang dilakukan oleh Dinces (2011), 

menunjukkan bahwa sub budaya papan luncur sejak kelahirannya di Amerika 
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Serikat sudah terlibat dalam kekuatan pemilik modal sekaligus tetap menjaga 

citranya sebagai sub budaya yang memiliki nilai oposisi terhadap budaya 

dominan. Lebih jauh lagi, Ulusoy dan Firat (2018), menganalisis faktor yang 

menyebabkan kecenderungan individu untuk bergabug dalam beberapa sub 

budaya secara bersamaan, dalam penelitian ini ialah sub budaya musik metal. 

Temuannya menunjukkan bahwa setiap sub budaya yang ada menawarkan solusi 

dari bentuk penindasan yang berbeda-beda. Hal ini berujung pada terbentuknya 

mosaik sub budaya radikal yang berarti afiliasi sub budaya yang cair dan eklektik.  

Di Indonesia juga sudah ada beberapa penelitian yang mengankat tema sub 

budaya, bahkan secara spesifik mengenai streetwear. Berek (2014), meneliti 

tentang bagaimana gaya berpakaian komunitas StreetPunk menunjukkan identitas 

anti kemapanan dan anti penindasan. Namun, penelitian tersebut juga 

menunjukkan adanya oknum-oknum yang hanya mengeksploitasi gaya berpakaian 

punk tanpa mengetahui ideologi punk itu sendiri. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Setyawan (2018) menelaah secara spesifik gaya berpakaian 

streetwear remaja urban di Kota Surabaya melalui perspektif youth culture milik 

mahzab Birmingham. Hasil yang didapatkan ialah bahwa semangat perlawanan 

yang dibawa oleh informan di Kota Surabaya hanyalah perlawanan semu karena 

pada dasarnya mereka tetap terperangkap pada dekapan industri budaya. Lagi, 

Setyawan (2017), melihat adanya hiper realitas dalam fenomena streetwear dan 

hypebeast pada generazi Z pengguna streetwear di Kota Malang, yaitu adanya 

kekuasaan semu terhadap identitas para hypebeast di Kota Malang.  
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Kedua penelitian terkait streetwear tersebut menunjukkan adanya 

pergesaran makna pada sub budaya anak muda. Ideologi perlawanan sub budaya 

anak muda nampaknya tidak lagi relevan untuk memahami apa yang terjadi 

dengan konteks masyarakat sekarang. Bennett (2011), mendiskusikan poin-poin 

dari kajian pos-sub budaya yang sudah muncul dari satu dekade sebelumnya 

beserta kritik-kritik dan perdebatan yang ada antara pemikir sub budaya 

tradisional dan pemikir pos-sub budaya,yang mana akan dijelaskan secara lebih 

rinci di bab II. Berangkat dari pendekatan pos-sub budaya, Ferreira (2016), 

menawarkan konsep arts of existence untuk meninggalkan konsep perlawanan 

sebagai upaya memahami fenomena sub budaya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu 

dilakukannya penelitian mengenai pemaknaan komunitas streetwear terhdapa 

praktik-praktik budaya yang mereka lakukan. Dengan begitu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: Fashion as Communication: 

Pemaknaan Komunitas Streetwear Terhadap Penggunaan Mode Streetwear 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pemaknaan kalangan komunitas streetwear terhadap 

penggunaan mode streetwear. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman utuh kelompok streetewar atas 

penggunaan produk mode streetwear. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah 

bertambahnya khazanah ilmu komunikasi yang mengkaji soal mode dalam 

perspektif cultural studies 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat baik yang 

secara khusus tertarik dengan hubungan antara mode, makna, serta ideologi 

maupun tidak.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Cultural Studies dan Ilmu Komunikasi 

Pengaruh cultural studies dalam perkembangan ilmu komunikasi menurut 

Morley (2015, hal. 24), bisa dilihat dari melebarnya fokus kajian media yang 

dulunya hanya berfokus pada aspek ekonomi. Isu budaya, representasi, dan juga 

signifikasi menjadi bahasan yang sama pentingnya dengan isu ekonomi ketika 

mengkaji media. Selain itu produk-produk media yang bersifat populer mulai 

dianggap berpengaruh secara politis. Publik juga tidak lagi dilihat sebagai audiens 

yang pasif. Akan tetapi, terdapat kecenderungan untuk mengintervensi bidang 

cultural studies oleh sekelompok sosiolog agar ia tidak lagi menjadi bidang yang 

interdisiplin. Para sosiolog ini memiliki anggapan bahwa cultural studies 

seharusnya meninggalkan segala ketidakteraturannya dan memulai untuk 

mengorganisir dirinya secara sistematis menjadi bentuk teori sosiologi budaya 

(Morley, 2015, hal. 25).  

Hal ini memicu kekhawatiran bagi Morley. Ia berpendapat bahwa bentuk- 

sosiologi budaya memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam bentuk abstrak 

dari sosiologi posmdern (Morley, 2015, hal. 25). Akibat dari hal ini adalah 

“dampak kutural” dari suatu fenomena bisa mudah difabrikasi melalui proses 

philosophical deduction (Morley, 2015, hal. 26). Dari sini bisa dengan mudah 

muncul kecenderungan berpikir bahwa media dianggap independen dan tidak 

terikat dengan konteks sosiokultural dari tempatnya beroperasi, padahal Morley 

(2015, hal. 28), menjelaskan bahwa pendekatan cultural studies dapat digunakan 
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secara penuh ketika pemahaman bahwa berlakunya signifikansi dari proses 

komunikasi  memerlukan konteks yang lebih luas sudah dipahami secara utuh.  

Cultural studies dalam tataran ilmu komunikasi terletak pada tradisi kritis 

(Craig, 1999, hal. 147). Pemikiran-pemikiran komunikasi yang termasuk dalam 

tradisi kritis meyakini bahwa praktik komunikasi yang asli hanya terdapat pada 

proses discursive reflection (refleksi diskursus) yang dalam prosesnya memiliki 

nilai emansipatoris. Hal yang terjadi ialah praktik komunikasi yang bisa 

ditemukan di kehidupan sekitar sudah dipengaruhi oleh kekuatan ideologis dan 

material sehingga dapat membelokkan proses refleksi diskursus tadi. Tindakan 

yang dapat dilakukan untuk membebaskan publik dari pembelokan tersebut 

adalah juga proses komunikasi yang memungkinkan adanya refleksi kritis (Craig, 

1999, hal. 147). 

Dengan begitu, tradisi kritis mempertanyakan semua nilai-nilai dan 

norma-norma serta ritual kosong yang ada di kehidupan sekitar. Tradisi kritis 

menentang tatanan sosial yang seolah-olah sudah demikian adanya tanpa ada 

campur tangan atau intervensi dari siapapun. Tradisi kritis bahkan 

mempertanyakan netralitas yang dianut metode saintifik. Tradisi kritis bertujuan 

untuk mengubah tatanan sosial yang ada melalui praxis (Craig, 1999, hal. 147).  

 Irisan cultural studies dan ilmu komunikasi menurut Astuti (2003), dapat 

dilihat dari fungsi komunikasi sebagai unsur inheren dalam suatu kebudayaan. 

Budaya dalam konteks ini dilihat sebagai hasil dari interaksi-interaksi dari 

anggota suatu kelompok tertentu yang memerlukan adanya praktik komunikasi. 
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Dengan begitu, komunikasi dilihat sebagai praktik kebudayaan (Astuti, 2003, hal. 

61). 

Namun, tidak semua praktik kebudayaan bisa dilihat sebagai komunikasi. 

Astuti (2003), merujuk pada istilah communicative action yang dikemukakan oleh 

Habermas untuk menetapkan batas-batas terkait praktik kebudayaan apa yang bisa 

dilihat sebagai praktik komunikasi. Pada suatu kebudayaan terdapat dua tindakan, 

yaitu tindakan instrumental yang dipengaruhi oleh perhitungan dan pemikiran 

egosentris dan rasional serta tindakan komunikatif yang dilakukan agar semua 

anggota kelompok kebudayaan bisa mencapai kesepakatan yang rasional terkait 

norma-norma yang ada di masyarakat. Kesepakatan ini bisa dicapai karena 

manusia secara keseluruhan merupakan anggota komunitas linguistik 

intersubjektif. Manusia menggunakan bahasa secara subjektif dan dengan cara itu 

kita mampu mencapai kesepahaman (Habermas dalam Astuti, 2003, hal. 62). 

Penggunaan bahasa manusia akan membentuk sistem makna yang merupakan 

pondasi dari suatu kebudayaan. Dengan begitu praktik kebudayaan bisa dilihat 

sebagai praktik komunikasi apabila ia terkait dengan penggunaan bahasa untuk 

membentuk suatu makna tertentu (Astuti, 2003, hal. 62). Sistem bahasa dan 

makna ini membentuk apa yang dinamakan arena budaya. 

 Bourdieu (dalam Astuti, 2003, hal. 62), mendefinisikan arena budaya 

sebagai kumpulan sistem institusi yang ada di masyarakat, yang kemudian 

memberikan legitimasi kepada berbagai macam wacana dan aktivitas.  

 Komunikasi dalam arena budaya berlangsung ketika gagasan-gagasan 

yang berbeda bertemu dan dinegosiasikan sehingga hasil dari negosiasi itu 
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tercermin dalam norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. 

Apakah proses komunikasi ini terjadi secara organik dan alami atau proses ini 

terjadi karena adanya intervensi merupakan pandangan yang berasal dari mahzab 

berbeda. Mahzab fungsionalisme struktural meyakini pandangan yang pertama 

sedangkan mahzab paradigma kritis meyakini bahwa ada praktik-praktik 

intervensi yang memengaruhi jalannya proses negosiasi makna (Astuti, 2003).   

 Cultural studies lahir dari pergerakan Neo-Marxism yang berusaha untuk 

mendefinisikan ulang paham marxisme sebagai upaya unutk melawan dominasi 

budaya tertentu pada masa pasca--Perang Dunia II (Astuti, 2003, hal. 57). Pelopor 

cultural studies merupakan individu-indidivdu yang berasal dari latar belakang 

yang sama, yaitu latar belakang kelas pekerja di Inggris. Mereka adalah Raymond 

Williams, E.P. Thompson, Rihcard Hoggart, dan Stuart Hall. Richard Hoggart dan 

Raymond Williams pada tahun 1964 mendirikan Centre for Contemporary 

Cultural Studies di Universitas Birmingham. Pendirian badan pusat riset ini 

merupakan  cikal bakal berkembangnya pemikiran cultural studeis di dunia  

 Pemikiran CCCS di bawah Hoggart dan Hall menjadi fondasi dari 

berkembangnya bidang cultural studies di masa depan dan di luar Inggris Bahkan, 

bidang cultural studies menjadi kajian global seiring dengan berkembangnya 

teknologi komunikasi dan akibatnya semakin sulit menentukan konteks kultural 

yang tetap dan universal (During, 2005, hal. 5). Namun, hal ini memang sifat dari 

bidang cultural studies itu sendiri.  

 Banyak yang memahami cultural studies sebagai kajian yang 

multidisipliner, padahal, cultural studies lebih tepat dipahami sebagai anti-
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disipliner. Hal ini disebabkan, dalam mengadopsi pemikiran-pemikiran dari 

disiplin yang lain cultural studies selalu memunculkan kritik terhadap disiplin 

tersebut. Cultural studies tidak mengabaikan aspek historis dan juga relasi kuasa 

yang melekat dengan disiplin tersebut (Grossberg, Nelson, & Treichler, 1992).  

 Menurut Johnson, (1986-1987, hal. 38), cultural studies merupakan proses 

alkimia yang akan terus menerus berubah-ubah dan menghasilkan pengetahuan 

baru. Mengotak-ngotakkan cultural studies dalam suatu disiplin tertentu 

berpeluang untuk menghambat perkembangan cultural studies itu sendiri.  

 Sejalan dengan konsepsi culture menurut Williams (dalam Grossberg, 

Nelson, & Treichler, 1992, hal. 4), sebagai kesatuan cara hidup baik itu material, 

intelektual, maupun spiritual, cultural studies pastilah mengadopsi sesuai 

kebutuhan pemikiran-pemikiran disiplin lain dalam melihat sebuah fenomena 

tertentu. Namun, terlepas dari cairnya kajian cultural studies dirasa penting untuk 

menghadirkan karakteristik tertentu bagi cultural studies.  

 Sardar dan Van Loon (1999), menawarkan karakteristik cultural studies 

yang didasari dari sejarah perkembangan kajian tersebut:  

1. Cultural studies mengkaji praktik budaya dan relasinya dengan kekuasaan. 

Ia bertujuan untuk megungkap adanya relasi kuasa dan bagaimana relasi 

kuasa tersebut memengaruhi dan membentuk praktik-praktik budaya. 

2. Cultural studies tidak sama dengan studi kebudayaan yang melihat budaya 

terlepas dari konteks politik dan sosial.  
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3. Budaya dalam cultural studies berfungsi sebagai objek studi dan juga 

sebagai situs kritik dan aksi politis. Cultural studies merupakan ranah 

pragmatis sekaligus intelektual 

4. Cultural studies berupaya untuk menyatukan pengetahuan yang 

didasarkan oleh budaya dan pengetahuan objektif 

5. Cultural studies tidak bebas nilai. Ia berupaya untuk merubah struktur 

dominan dengan cara kritik politis. 

Berdasarkan kelima kerakteristik ini dapat disimpulkan bahwa cultural 

studies membedakan dirinya dengan praktik-praktik riset budaya lainnya seperti 

grounded research atau antropologi kultural. Cultural studies dalam upayanya 

melihat lanskap kultural suatu masyarakat akan selalu menghubungkan dengan 

praktik-praktik dominasi dan hegemoni. Cultural studeis dikenal dengan istilah 

membongkar praktik kekuasaan. Dengan begitu riset cultural studies tidak bebas 

dari nilai. Ia akan selalu bermuatan politis (Astuti, 2003, hal. 59).  

Walaupun kajian cultural studies tidak memiliki metodologinya tersendiri, 

terdapat beberapa metodologi yang seringkali digunakan dalam riset cultural 

studies. Menurut Barker (2003), riset cultural studies secara umum menggunakan 

metodologi etnografi, analisis tekstual, dan analisis resepsi. Etnografi, terutama, 

adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam riset cultural studies. 

Bahkan, riset Phil Cohen tentang subculture  yang mempelopori riset-riset 

subculture dalam cultural studies secara luas menggunakan pendekatan etnografi 

(Grimshaw, Hobson, & Willis, 1991). Popularitas etnografi di berbagai riset 

cultural studies dikarenakan oleh sifat etnografi yang memungkinkan penarikan 



21 
 

 
 

teori dari data yang telah dikumpulkan. Hal ini sejalan dengan misi cultural 

studies untuk memunculkan penjelasan tentang situasi kultural yang tidak 

tereduksi oleh teori yang sudah ada. Selain itu, pendekatan etnografi dinilai bisa 

memunculkan data yang memberikan sudut pandang alternatif dalam melihat 

masalah kultural sehari-hari (Grimshaw, Hobson, & Willis, 1991, hal. 62).  

Meskipun begitu, kajian cultural studies tidak mengharuskan untuk 

menggunakan metode tertentu. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, 

cultural studies merupakan kajian yang bersifat alkimia dan juga anti-disipliner. 

Untuk itu, metode yang digunakan dalam riset cultural studies bersifat strategis, 

pragmatis, dan juga reflektif (Grossberg, Nelson, & Treichler, 1992, hal. 2). Sifat 

reflektif dalam praktik cultural studies menurut Hall (1991, hal. 30), adalah 

konsekuensi dari bidang kajian yang sangat cair dan tidak memiliki rujukan teori 

yang jelas.  

Willis (1991), melihat refleksi sebagai hal yang berharga dalam dalam 

ranah metodologi penelitian kualitatif. Ia berpendapat bahwa refleksi dalam riset 

yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat menguntungkan ketika data-data 

yang ditemukan dalam proses riset berlawanan dengan keyakinan, harapan, dan 

pengetahuan peneliti. Di momen ini menurut Willis bisa didapatkan pengetahuan 

dan konteks baru karena proses refleksi yang mengizinkan subjektivitas dari 

peneliti untuk berperan. Dengan demikian, refleksi bisa menghasilkan temuan-

temuan yang, oleh metode tradisi positivitik, tidak bisa dihasilkan  (hal. 80-81).  

Refleksivitas yang dihadirkan dalam rise-riset kualitatif, terutama riset 

cultural studies, tidak semata-mata hanya berbicara mengenai bagaimana cara 
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mengumpulkan dan mengolah data. Refleksivitas dapat dilihat dalam bagaimana 

merancang penelitian itu sendiri. Subjektivitas peneliti, bagaimana latar belakang 

sosial peneliti, dan juga hubungan sosial hubungan peneliti dengan objek kajian 

juga menentukan bagaimana suatu penelitian akan dijalankan (Willis, 1991, hal. 

82).  

2.2 Sejarah Pemikiran Cultural Studies Mahzab Birmingham 

Istilah cultural studies digunakan dalam konteks akademis pertama kali 

pada tahun 1962 saat didirikannya “The Centre for Contemporary Cultural 

Studies” (CCCS) sebagai pusat riset di Universitas Birmingham, Inggris oleh 

Richard Hoggart (Davies, 1991, hal. 328). Pada mulanya, CCCS ingin 

menggunakan metode kritik sastra untuk menganalisis teks-teks budaya populer 

(Dworkin, 1997, hal. 116). Ini bisa dilacak dari kritik Raymond William dan 

Richard Hoggart terhadap karya sastra T.S. Eliot dan F.R. Leavis yang dinilai 

elitis (Schulman, 1993). Lebih jauh lagi, Hoggart (dalam Hebdige, 1979, hal. 8) 

mengatakan bahwa metode kritik sastra tidak hanya bisa digunakan untuk 

menelaah karya sastra tetapi juga bisa digunakan untuk menganalisis karya seni 

dan juga proses komunikasi massa. Di bawah Hoggart, CCCS memiliki agenda 

yang berkaitan dengan elemen sosial dan budaya dari kelas pekerja Inggris serta 

budaya populer dan elit.  

Figur penting lainnya dalam perkembangan CCCS adalah Stuart Hall, 

terlebih saat ia memegang jabatan direktur pada tahun 1968 menggantikan 

Richard Hoggart (Chen, 2005, hal. 501; Sparks, 2005, hal. 71). Tulisan-tulisan 

Hall menitikberatkan pada bagaimana budaya masif bisa menjadi sumber 
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perlawanan politis (Hartley, 2003, hal. 91). Di bawah Hall, fokus dari CCCS 

berubah dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran ideologi Gramsci dalam melihat 

teks di media massa (Schulman, 1993).   

Perkembangan kajian kritis di Inggris sebenarnya telah berkembang 

sebelum terbentuknya CCCS, tepatnya dimulai pada tahun 1956. Pada tahun 1956 

telah terjadi peristiwa-peristiwa yang mengecewakan para pemikir sayap kiri di 

Inggris. Revolusi Hungaria dan Krisis Suez menandakan bahwa gagasan 

sosialisme yang mereka anut selama ini hanya merupakan kedok atas 

imperialisme (Davies, 1991, hal. 324). Semenjak peristiwa tersebut banyak 

bermunculan terbitan-terbitan seperti “New Left Reader”  dan juga pergerakan 

The New Left Clubs yang menjadi cikal bakal dan juga fondasi pemikiran cultural 

marxism di Inggris (Davies, 1991; Chen, 2005, hal. 495). The New Left Clubs 

tidak memiliki struktur organisasi yang tetap dan juga tidak hanya beranggotakan 

kaum intelektual tetapi juga beranggotakan orang-orang dari serikat pekerja dan 

partai buruh (Chen, 2005).  

Pergerakan New Left yang mulai memberikan perhatian serius terhadap 

kebudayaan ini sedikit banyak memberikan pengaruh terkait dibentuknya CCCS 

pada tahun 1964 (Connell & Hilton, 2015, hal. 294). Grossberg (2014, hal. 5) 

mencoba memamaparkan empat elemen utama darii projek New Left menurut 

Stuart Hall; yakni (1) dibutuhkan untuk menciptakan konspsi baru tentang 

sosialisme (serta pemahaman politik yang berkembang) berdasarkan metode 

analisis politik, ekonomi, dan relasi sosial yang sesuai dengan zaman; (2) adanya 

kebutuhan untuk mengkaji kebudayaan secara serius; (3) adanya kebutuhan untuk 
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menolak pilihan-pilihan yang bersifat biner dan sudah melalui proses 

penyederhanaan seperti dikotomi sayap kiri dan sayap kanan, dan mencari opsi 

ketiga yang lebih kompleks serta tidak berdasrkan kompromi dan sintesis 

dialektika sederhana; (4) adanya kebutuhan untuk menggaungkan popular politics 

yang terhubung secara langsung dengan keseharian masyarakat sehingga publik 

bisa mempertanyakan kesehariannya.   

2.3 Youth Culture dalam Sudut Pandang Cultural Studies: Gaya sebagai 

Jawaban Atas Perubahan Sosial 

Perkembangan  kejian youth culture  atau budaya kawula muda 

berkembang pesat pada masa pasca-Perang Dunia II di Inggris. Aspek cuture 

dalam kajian ini mengharuskan dilakukannya analisis historis karena culture atau 

budaya yang ada sekarang dan yang akan ada di masa depan dibatasi oleh 

hubungan-hubngan material di masa lalu (Clarke, et al., 1991, hal. 11). Untuk itu 

pembahasan dalam subbab ini akan dimulai dari sejarah youth culture pada tahun 

50an sampai dengan fenomena youth culture pada awal tahun 70an. 

 Kondisi Inggris seusai Perang Dunia II mengalami perkembangan 

ekonomi dan juga teknologi yang sangat pesat. Semakin maraknya media 

komunikasi massa, munculnya produk-produk bagi anak muda, semakin 

terbukanya akses pendidikan, merupakan faktor-faktor munculnya youth culture 

(Clarke et al., 1991). Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya ilusi bahwa 

tidak ada lagi perbedaan kelas di masyarakat Inggris. Semuanya sudah menjadi 

kelas menengah. Fenomena ini disebut oleh Clarke et al. (1991, hal. 21) sebagai 
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embourgeoisement atau proses menjadi borjuis. Padahal, perbedaan kelas masih 

sangat nampak di masyarakat. 

 Phil Cohen (1980), memberikan analisis historis yang menunjukkan posisi 

kelas dalam sejarah terbentuknya youth culture. Ia meneliti bagaimana 

pembangunan dan pengembangan yang terjadi di area East End London pada 

tahun 50an menyebabkan hilangnya nilai-nilai yang dianut oleh komunitas kelas 

pekerja di sana. Pembangunan hunian baru di sekitar daerah East End London 

menyebabkan terpecahnya anggota-anggota keluarga besar yang menurut Cohen 

(Cohen, 1980, hal. 67-68) berfungsi sebagai kontrol sosial bagi kawula muda yang 

tinggal di daerah tersebut, dengan keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan 

anak saja karena tempat hunian tersebut memiliki ideologi kelas menegah 

sehingga diperuntukkan untuk keluarga inti saja (Cohen, 1980, hal. 69). Keluarga 

ini kini tidak bisa meminta bantuan anggota keluarganya yang lain apabila terjadi 

masalah di dalamnya. 

 Selain itu, pembangunan di sekitar daerah East End London juga 

berdampak pada usaha penduduk sekitar. Usaha-usaha lokal kecil semakin 

berkurang karena kalah dengan usaha yang lebih besar dan canggih yang muncul 

di sekitar East End. Anak-anak yang baru lulus dari sekolah paling merasakan 

dampak dari fenomena ini. Mereka kesulitan mencari pekerjaan karena usaha 

yang dimiliki keluarganya telah tutup, sedangkan ia belum memiliki kualifikasi 

yang cukup untuk bekerja di industri yang lebih modern (Cohen, 1980, hal. 68). 

  Krisis di dalam rumah dan juga di lingkungan sekitar inilah yang 

melahirkan sub-culture anak muda dari keluarga kelas pekerja sebagai bentuk 
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perlawanan atas budaya yang dianut orag tuanya (Cohen, 1980, hal. 70). Fungsi 

dari subculture ini ialah menerjemahkan konflik yang terjadi antara dirinya dan 

keluarga serta lingkungannya dari bentuk interpersonal menjadi bentuk 

generasional sehingga pengalaman yang dirasakan adalah pengalaman kolektif 

yang lebih memunculkan rasa aman (Cohen, 1980, hal. 71). 

 Sub-culture anak muda seperti mods, skinhead, teddy boy merupakan 

respon atas bertrabakannya dua ideologi yang saling bertentangan. Ideologi lama 

dari keluarga kelas pekerja mereka yang menganut nilai kebersamaan dan 

kekeluargaan bertabrakan dengan ideologi baru dari perkembangan teknologi 

industri pasca-Perang Dunia II yang mengaut prinsip privasi dan individualitas. 

Sub-culture merupakan cara anak-anak muda ini meyelesaikan kebingungan 

mereka atas fenomena yang saling bertentngan ini (Cohen, 1980, hal. 71) . 

Analisis cohen menunjukkan bagaimana kelas pada masa pasca-Perang 

Dunia II bukannya hilang begitu saja, melainkan terpecah-pecah dikarenakan 

konteks sosio-ekonomi yang terjadi (Clarke et al., 1991, hal. 31).  

 Middle class sub-culture juga lahir dari krisis dan situasi kontradiktif. Hal 

yang menarik adalah kontradiksi ini datang dari kelas menengah itu sendiri. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membutuhkan aktivitas konsumsi 

yang sama cepatnya apabila ideologi dominan ingin bertahan (Clarke et al., 1991). 

Pola konsumsi yang spektakuler ini menghasilkan kesadaran yang berlawanan 

dengan nilai-nilai generasi sebelumnya. Generasi orang tua kelas menegah yang 

cenderung konservatif dan represif dikagetkan dengan ideologi kaum muda yang 

menganut nilai libertarian dan keterbukaan (Marcuse dalam Clarke et al., 1991, 



27 
 

 
 

hal. 62). Sub-culture kelas menegah lahir dari persimpangan ini. Sebagai respon, 

mereka menolak seluruh nilai-nilai dari kelas menengah, baik versi yang 

terdahulu maupun versi terbaru.  

 Semua kontradiksi dan krisis tersebut disimbolkan melalui objek-objek 

tertentu yang proses simbolisasinya memiliki aturan-aturan yang berbeda di setiap 

sub-culture berbeda. Proses ini dipengaruhi oleh kesadaran generasional yang 

memisahkan anak muda dari generasi sebelumnya. Kesadaran generasional atau 

generational consciousnees menurut Clarke et al. (1991) didapat dari pendidikan 

tinggi, pekerjaan yang mapan, dan juga pola anak muda menghabiskan waktu 

luang melalui konsumsi barang-barang yang memang didesain untuk anak muda. 

Proses simbolisasi ini adalah hubungan sub-culture dengan mode dan gaya 

berpakaian. Cohen (1980, hal. 71), mengatakan bahwa  sub-culture 

mengekspresikan identitasnya melalui empat cara, yaitu melalui musik, logat 

berbicara, ritual, dan pakaian mereka. 

 Ekspresi gaya berpakaian sub-culture anak muda dipengaruhi oleh budaya 

kelas dari mana ia berasal dan juga kesadaran generasional mereka seperti anak 

muda. Sub-culture, walaupun lahir sebagai respon atau bahkan sebagai penolakan 

terhadap budaya kelas asal mereka, tetap mengadopsi budaya tersebut. Hal ini 

dapat terlihat, misalnya dari sifat semua sub-culture yang memiliki sifat maskulin 

dan didominasi oleh pria. Sedangkan pengaruh kesadaran generasional berperan 

pada bagaimana setiap sub-culture memiliki objek tertentu yang menandakan 

identitas mereka yang didapatkan melalui aktivitas konsumsi. Objek tersebut 
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tentunya diberikan konteks tersendiri dalam hal penggunaannya (Clarke et al., 

1991, hal. 53). 

Ini bisa dilihat dari fenomena sub-culture mods yang memiliki gaya 

berpakaian serba rapi dan necis. Gaya ini menurut Hebdige (1979, hal. 51), 

merupakan representasi kehidupan mereka yang kesehariannya dilalui dengan 

bersekolah, bekerja, dan berpesta. Proses mods dalam mengaproriasi objek 

konsumsi menjadi sebuah simbol tertentu dapat dilihat dari penggunaan motor 

skuter vespa. Skuter vespa yang berfungsi sebagai alat transportasi menjadi 

simbol solidaritas kelompok mods (Hebdige, 1980, hal. 93). 

 Sebagai contoh lain ialah bagaimana kaum hippie, yang merupakan sub-

culture kelas menengah, mengenakan celana jeans sebagai simbol anti-

kemapanan. Komoditas celana jeans diberikan konteks anti-kemapanan oleh kaum 

hippie sehingga ia menjadi simbol perlawanan terhadap ideologi dominan kelas 

menengah (Davis dalam Barnard, 2010, hal. 182).  

 Perkembangan kajian subculutre memasuki ranah baru ketika pada awal 

tahun 2000an pemikiran-pemikiran yang menyangkut subculture mulai 

meninggalkan prinsip-prinsip terlebih dahulu terkait subculture. Bennett 

mencetuskan istilah post-subcultural turn untuk menggambarkan munculnya 

pemikiran-pemikiran yang mengkritik prinsip-prinsip subculutre (2011). Pada 

dasarnya, pemikiran post-subculutre berargumen bahwa teori-teori subculutre 

yang sudah ada tidak lagi bisa digunakan untuk melihat fenomena kelompok-

kelompok anak muda dalam konteks masyarakat posmodern yang senantiasa 

dibombardir oleh citra-citra visual dan komoditas-komoditas kultural (Muggleton, 
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2000). Muggleton menempatkan periode tahun 80an dan 90an sebagai transisi 

dari fenomena subculture sampai ke fenomenai post-subculture yang 

digambarkannya sebagai dekade fragmentasi subukultural dan proliferasi (2000, 

hal. 47)  

2.4 Identitas dan Pop Culture: Situs Kontestasi Makna Milik Rakyat 

Banyak ahli yang memiliki pandangan tersendiri mengenai konsep pop 

culture atau budaya populer. Pandangan yang paling sederhana dari pop culutre 

tentu saja adalah bentuk budaya yang disukai secara kuantitatif oleh banyak orang 

atau populer. (Storey, 2012). Namun, konsep ini menghilangkan disitngsi antara 

pop culture dan high culture sebagai bentuk budaya, yang seringkali dalam 

bahasan pop culture, dinilai tidak populer (Bennett dalam Storey, 2012, hal. 29).  

 Cara lain dalam memahami pop culture adalah melihatnya sebagai mass 

culture atau budaya massa. Para ahli yang melihat pop culture sebagai mass 

culture melihat bahwa produk budaya yang dihasilkan oleh mass culture tidak 

lebih dari fenomena komersialisasi dan terdapat pandangan bahwa masa sebelum 

terciptanya mass culture merupakan masa keemasan bagi peradaban manusia. 

Produk-produk mass culture merupakan produk repetitif hasil dari produksi 

massal yang terstandarisasi dan ia menyebabkan publik yang mengkonsumsinya 

mengalami kepasifan (Storey, 2012). Pandangan ini sejalan dengan pandangan 

Horkheimer dan Adorno (2006) dalam culture industry yang mengatakan bahwa 

popular culture dipenuhi oleh keseragaman dan keseragaman ini menciptakan 

budaya konformis di masyarakat. 
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 Leavisisme adalah salah satu pemikiran yang berpengaruh dalam melihat 

pop culture sebagai mass culture. Premis utama pemikiran leavisisme ialah bahwa 

budaya sejak dari dulu selalu ada dalam kontrol minoritas (Leavis & Thompson, 

1977). Minoritas di sini diartikan sebagai kelompok kecil yang memegang 

kekuasaan besar seperti kerajaan dalam masa feodal. Apa yang terjadi menurut 

pemikiran leavisisme adalah bahwa kontrol yang dimiliki oleh minoritas ini mulai 

dipertanyakan dan hal ini merupakan ancaman bagi umat manusia (Leavis Q. D., 

1978). Ancaman ini apabila tidak dilawan akan membawa masyarakat kepada 

kekacauaan yang tidak terbayangkan. Karena itu, leavisisme berpikir perlu 

diadakannya pengajaran di sekolah-sekolah untuk melawan mass culture  (Leavis 

F. , 1933). Q.D. Leavis menilai bahwa runtuhnya kontrol minoritas terjadi 

bersamaan dengan meningkatnya demokrasi di masyarakat. Ia menilai fenomena 

ini cepat atau lambat akan membawa peradaban manusia kepada anarki (1978, 

hal. 191),  

 Walaupun leavisisme menuai banyak kritik karena pemikirannya dinilai 

sebagai elitis dan anti-demokrasi, pemikiran leavisisme sampai pada pertengahan 

tahun 1950an merupakan satu-satunya pendekatan yang solid dalam membahas 

popular culture (Bennett dalam Storey, 2012, hal. 72). Namun, agaknya sulit 

apabila konsep identitas di era demokrasi sekarang dapat lahir dan berkembang 

apabila pop culture dimaknai sebagai mass culture.  

 Edensor menyatakan dalam pembahasannya perihal identitas nasional dan 

kaitannya dengan pop culture dalam bukunya yang berjudul National Identity, 

Popular Culture, and Everyday Life (2002), bahwa budaya adiluhung yang kerap 
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diasosiasikan dengan identitas nasional juga disebarkan ke masyarakat melalui 

produk pop culture. Kelompok penganut narasi budaya adiluhung sebagai 

identitas nasional dalam menyebarluaskan narasinya nampaknya tidak mungkin 

tidak memanfaatkan pop culture agar pesannya bisa sampai ke semua lapisan 

masyarakat (Edensor, 2002, hal. 16).  

 Heryanto memandang peristiwa kontroversi pedangdut Inul Daratista pada 

tahun 2003 sebagai gambaran bagaimana pop culture merupakan situs di mana 

makna dan identitas dinegosiasikan (2008). Dijelaskan bahwa terdapat kontestasi 

identitas dan makna yang terjadi dikarenakan popularitas Inul Daratista. Kritik 

keras dan penolakan atas Inul datang dari kelompok penganut islam yang 

cenderung fundamental. Inul dinilai melanggar norma kesopanan dan norma 

agama. Namun, kritik seperti itu tidak datang dari kalangan muslim yang juga 

mengadopsi budaya jawa di dalam kepercayaannya. Ini menunjukkan bahwa 

adanya kontestasi antara kelompok-kelompok islam terutama di Pulau Jawa. 

 Kontroversi Inulmania juga bisa dilihat dari sisi pertentangan antara 

budaya patriarki dan pergerakan wanita. Salah satu figur yang melontrkan kritik 

atas fenomena ini adalah pedangdut Rhoma Irama. Dengan mengatasnamakan 

Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) ia melayangkan pernyataan 

bahwa penampil musik dangdut seperti Inul Daratista, Anisa Bahara, Ira Swara, 

dan Uut Permatasari telah menurunkan moral musik dangdut. (Heryanto, 2008, 

hal. 25). 

 Peristiwa lain yang juga menunjukkan adanya pertentangan antara 

patriarki dan pergerakan wanita adalah perbedaan pendapat dari Sultan 
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Yogyakarta dengan sang istri terkait kontroversi Inulmania. Sang istri berpendapat 

bahwa penampilan yang dibawakan oleh Inul merupakan sesuatu yang cantik dan 

apabila penampilan tersebut dinilai terlalu vulgar maka itu berasal dari persepsi 

laki-laki (Heryanto, 2008, hal. 25). 

 Kontroversi Inulmania sebagai salah satu bentuk pop culture bisa dilihat 

sebagai cerminan identitas-identas yang berkompetisi yang ada di Indonesia. 

Peristiwa ini dimaknai secara berbeda-beda oleh berbagai kelompok yang ada di 

Indonesia. Pemaknaan ini menandakan adanya pertentangan atau negosiasi 

identitas keindonesiaan dari masing-masing kelompok tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa pop culture sedikit banyak berpengaruh pada bagaimana 

masyarakat memaknai identitasnya sendiri. Bagaimana kelompok tertentu 

memaknai penampilan Inul mencerminkan identitas mereka. Hal ini kembali lagi 

pada pandangan bahwa sejatinya budaya, dalam konteks ini budaya Indonesia, 

tidak bisa ditetapkan sebagai satu hal yang pasti, melainkan senantiasa berubah 

dan dinegosiasikan (Edensor, 2002, hal. 26).  

 Identitas dan mode tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat. 

Identitas seringkali ditunjukkan melalui apa yang kita kenakan. Cincin 

pernikahan, sepatu Doctor Martens, setelan jas, dan yang lainnya menunjukkan 

sedikit banyak mengenai identitas pemakainya. Namun, sejarah menunjukkan 

bahwa identitas baru bisa ditunjukkan melalui pakaian pada zaman modern . Di 

abad pertengahan ada hukum yang melarang masyarakat untuk membeli barang-

barang mewah. Hukum ini dikenal dengan sumptuary law. Pada kala itu identitas 

masyarakat sudah ditetapkan sejak dari lahir. Barulah setelah revolusi Perancis 
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terjadi demokratisasi di segala aspek mayarakat, termasuk mode Setelah itu, mode 

menjadi aspek yang penting bagi identitas masyarakat modern.Sifat mode yang 

selalu mencari inovasi dan kebaruan dalam hal gaya sesuai dengan semangat 

zaman modern (Kellner, 1995, hal. 264).  

 Namun, mode pada zaman modern masih terbatas pada nilai dan norma 

yang berlaku di masyarakat. sampai ketika rasionalisasi atau yang disebut dengan 

fordism dan juga konsumsi massal perlahan-lahan mengubah bagaimana 

masyarakat berpakaian (Ewen & Ewen , 1982). Seiring dengan perkembangan 

aman, norma-norma yang mengekang kebebasan berekspresi mulai ditinggilakan, 

bahkan ditolak. Pergolakan sosial-politik pada tahun 1960an menjadi titik balik 

bagi mode di mana nilai dan norma yang mengekangnya perlahan-lahan mulai 

tergatikan dengan norma yang baru. Selain itu, terpaan pesan media dan indutri 

mode yang semakin besar memungkinkan adanya gaya berpakaian yang 

bervariasi. Perkembangan itu memungkinkan individu dengan mudah membangun 

identitasnya melalui mode (Kellner, 1995, hal. 265). Di sisi lain, pihak-pihak yang 

masih ingin mempertahankan nilai dan norma sebelumnya berreaksi terhadap 

pergerakan-pergerakan yang terjadi pada tahun 60an. Mode dan identitas 

merupakan situs kontestasi bagi ideologi yang berbeda  

2.5 Konsumerisme 

Komoditas menurut Marx (1887, hal. 27), adalah suatu objek yang bisa 

memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia. Komoditas memiliki dua aspek 

nilai, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna dilihat dari kegunaan tersebut 

berdasarkan  bentuk material suatu objek. Nilai guna pakaian diukur dari 
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kegunaannya melindungi kulit dari udara panas. Sementara itu, nilai tukar ialah 

nilai kuantitas yang dimiliki oleh komoditas ketika ia ditukarkan dengan 

komoditas lain dengan fungsi yang sama. Nilai tukar dengan begitu, ialah sesuatu 

yang relatif (Marx, 1887, hal. 27). Sepuluh gram jagung, misalnya, dapat 

ditukarkan dengan 15 gram tepung. Lima belas gram tepung tersebut adalah nilai 

tukar dari sepuluh gram jagung. 

 Seperti yang telah dijelaskan di atas, komoditas tidak dinilai berdasarkan 

nilai guna yang dimiliki saat dipertukarkan. Dengan begitu nilai guna yang 

terdapat pada komoditas tidak lagi menjadi penting. Apabila nilai guna dari suatu 

komoditas telah dikaburkan, yang tersisa darinya ialah tenaga kerja (Marx, 1887, 

hal. 28), yang telah menghasilkan nilai guna tersebut. Marx beranggapan bahwa 

nilai guna merupakan wadah material di mana nilai tukar suatu komoditas 

bernaung (Marx, 1887, hal. 27). “Nilai’ dari nilai tukar dari suatu komoditas 

dengan demikian, didasari oleh tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi 

komoditas tersebut. Walaupun begitu, tenaga kerja ini dilihat sebagai sesuatu yang 

homogen dan universal (Marx, 1887, hal. 28). Proses menjahit suatu baju dan 

proses menanam padi tidak dianggap pekerjaan yang berbeda. Hal ini dikarenakan 

nilai guna dari suatu komoditas tidak dianggap penting. 

 Nilai ini diukur berdasarkan durasi dari tenaga kerja yang dikeluarkan 

(Marx, 1887, hal. 29). Sepuluh gram jagung tadi setara dengan lima belas gram 

tepung karena durasi tenaga kerja yang dikeluarkan untuk menghasilkan kedua 

komoditas tersebut sama. Tetapi, hal ini tidak berarti komoditas yang memerlukan 

durasi tenaga kerja yang lama karena keterbatasan kemampuan dan teknologi bisa 
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dikatakan lebih bernilai. Hal ini dikarenakan pada suatu masa tertentu di dalam 

suatu masyarakat tertentu terdapat batasan kemampuan dan teknologi tertentu, 

sehingga produktivitas dalam memproduksi komoditas memiliki standar rata-rata 

(Marx, 1887, hal. 29\). Nilai komoditas yang ada di dalam suatu masyarakat bisa 

diukur dari titik rata-rata ini. Nilai komoditas yang rendah menunjukkan bahwa, 

dengan teknologi dan kemampuan yang tersedia di masyarakat pada waktu 

tertentu, komoditas tersebut bisa diproduksi lebih cepat dibandingkan komoditas 

lainnya dan sebaliknya. Nilai komoditas, menurut Marx, berbanding terbalik 

dengan produktivitasnya (Marx, 1887, hal. 30).  

 Marx mengatakan bahwa komoditas adalah sesuatu yang misterius. Sifat 

ini muncul dari kenyataan bahwa komoditas dianggap bernilai oleh masyarakat 

karena ia adalah komoditas, karena ia bisa dipertukarkan dengan objek lain, 

komoditas lain (Marx, 1887, hal. 47). Padahal nilai yang dimiliki komoditas tidak 

memiliki hubungan apa-apa dengan bentuk fisik dan materi dari objek tersebut. 

Hal ini disebut dengan fetisisme yang ada pada setiap komoditas (Marx, 1887, 

hal. 48). Fetisisme komoditas mengubah apa yang sebenarnya merupakan nilai 

subjektif yang terbentuk dari masyarakat menjadi nilai objektif yang seolah-olah 

memang dimiliki oleh objek tersebut (Marx, 1887, hal. 47) 

Fetisisme komoditas bersumber dari karakteristik tenaga kerja yang 

bersifat sosial. Tenaga kerja adalah nilai dari suatu komoditas. Dengan begitu, 

tenaga kerja, yang muncul dalam komoditas, senantiasa dipertukarkan. Motif 

ekonomi dan material dalam aktivitas produksi dan interaksi muncul dari aspek 

sosial yang dimiliki oleh tenaga kerja (Marx, 1887). Aktivitas tukar-menukar 
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tenaga kerja ini mencitakan relasi sosial antar benda mati dan relasi material antar 

individu (Marx, 1887, hal. 48). Fetisisme komoditas menghilangkan relasi antara 

pekerja dan komoditas sehingga masyarakat tidak menyadari adanya relasi kuasa 

yang timpang antara kelas pekerja dan pemilik modal (Lavalette & Ferguson, 

2018). Mode produksi yang seperti ini, yang menghasilkan komoditas misterius 

adalah karakteristik dari sistem ekonomi borjuis (Marx, 1887, hal. 52).   

 Hilangnya relasi antara objek dan pekerja yang memproduksi objek 

tersebut serta relasi antar individu, yang diakibatkan oleh fetisime komoditas, 

mengakibatkan apa yang disebut oleh Marx (dalam Lavalette & Ferguson, 2018, 

hal. 200) dengan istilah alienastion (pengasingan). Kondisi terasingkan ini ialah 

kondisi di mana individu tidak lagi bisa berperilaku sebagaimana sifat alaminya 

dikarenakan oleh munculnya mode produksi kapitalistis. Marx menjelaskan 

bahwa kondisi terasingkan ini memiliki tiga aspek. Aspek yang pertama ialah 

individu kehilangan kontrol atas tenaga kerjanya karena hal tersebut telah dijual 

kepada pemilik modal dengan bayaran gaji. Aspek kedua ialah individu 

terasingkan dari individu lain, relasi ini  terutama terlihat dalam relasi antara 

pekerjaan pemilik modal. Aspek yang ketiga ialah kondisi di mana individu 

terasingkan dari produk yang dihasilkan dari tenaga kerja individu tersebut 

(Lavalette & Ferguson, 2018). 

Lebih jauh lagi, Horkheimer dan Adorno (2006), berbicara bagaimana 

kapitalisme memanipulasi masyarakat agar mengonsumsi komoditas secara terus-

menerus di dalam “The Culture Industry: Englightenment As Mass Deception”. 

Tulisan ini merupakan bagian dari buku “The Dialectic of Enlightenment” yang 
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berisi analisis marxis terhadap perkembangan dari pemikiran rasionalisme barat 

(Dainow, 2013). Culture Industry memaparkan kritik terhadap bagaimana industri 

memproduksi komoditas pop culture yang seolah-olah beragam padahal 

komoditas tersebut terstandarisasi dan seragam sehingga menciptakan 

keseragaman itu sendiri di masyarakat (Horkheimer & Adorno, 2006). Istilah 

culture industry dipilih untuk digunakan dibanding dengan istilah mass culture 

untuk menghindari implikasi yang terdapat dalam istilah mass culture bahwa 

produk budaya yang sebenarnya didesain oleh industri berasal dari masyarakat 

(Adorno & Rabinbach, 1975, hal. 12). Produk pop culture seperti film, lagu pop, 

dan majalah, terlepas dari keberagaman yang ditampilkan, sebenarnya memiliki 

formula dan standar yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh industri. 

Keragaman tersebut diciptakan semata-mata untuk memenuhi permintaan 

konsumen yang bermacam-macam namun tanpa perbedaan yang berarti dari objek 

lainnya. Hal ini berarti publik tidak dapat terlepas dari manipulasi yang dilakukan 

oleh industri (Horkheimer & Adorno, 2006, hal. 43).  Keseragaman ini akan 

mempermudah industri memanipulasi masyarakat untuk mengkonsumsi. 

Keseragaman sengaja diciptakan agar industri tidak perlu sulit untuk 

memproduksi produk yang beragam (Horkheimer & Adorno, 2006, hal. 42). 

Keseragaman melahirkan masyarakat yang tunduk terhadap kekuatan pemilik 

modal. 

 Pandangan lain dalam melihat komoditas dan hubungannya dengan 

konsumerisme datang dari paham posmodernisme. Sebagaimana telah dipaparkan 

sebelumnya, fetishisme komoditas mengaburkan relasi objek dengan manusia 
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dengan cara mengabaikan tenaga kerja yang ada dalam komoditas tersebut pada 

saat proses tukar-menukar. Menurut Jameson (1974, hal. 104), komoditas pada era 

modern, era kapitalisme awal di mana ilustrasi Marx dalam konsep fetishisme 

terjadi,  masih menunjukkan adanya relasi antara objek dengan manusia yang 

membuatnya. Informasi tentang komoditas tidak diperlihatkan melalui iklan 

seperti yang ada sekarang. Iklan-iklan yang ada dulu pada era modern masih 

mendeskripsikan ketahanan, konstruksi, dan kualitas dari komoditas yang dijual 

(Faurschou, 1988, hal. 80). Hal ini berbeda dengan komoditas pada era 

posmodern yang jejak tenaga manusianya sama sekali tidak bisa terlihat 

(Jameson, Marxism and Form, 1974, hal. 104).  

 Baudrillard memiliki pandangan yang agak berbeda, menurutnya objek 

bisa berfungsi dalam suatu aktivitas konsumsi apabila ia dibedakan dengan objek 

lain (1981, hal. 64). Proses pembedaan ini disebut oleh Baudrillard sebagai the 

logic of signification atau logika penandaan (1981, hal. 66). Ini berarti objek 

dalam proses pembedaannya dilihat sebagai tanda dan dengan cara itulah objek 

memiliki makna (Baudrillard, 1981, hal. 65). 

 Untuk memahami objek dalam konteks logic of signification, objek perlu 

terbebaskan dari konteks logika-logika yang lain. Konteks-konteks itu adalah 

konteks objek sebagai alat, konteks objek sebagai simbol, dan juga konteks objek 

sebagai komoditas (Baudrillard, 1981, hal. 66). Apabila dikatakan sebuah objek 

adalah objek konsumsi maka ia harus dilihat terlepas dari konteks fungsional, 

konteks ekonomis, dan juga konteks simbolis (Baudrillard, 1981, hal. 67). Maka 
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dari itu, sama seperti Jameson, relasi komoditas dengan manusia yang 

menghasilkannya sama sekali tidak relevan.  

Masyarakat yang hidup pada era posmodern dalam relasinya dengan objek 

adalah masyarakat konsumen. Komoditas dikonsumsi semata-mata untuk mencari 

sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, bukan untuk memenuhi kebutuhan yang 

memang ada (Habib, 2018, hal. 44). Masyarakat posmodern terus-menerus 

menciptakan kebutuhan atas kebaruan dan perbedaan yang tiada berujung 

(Faurschou, 1988, hal. 1982). Pada akhirnya, konsumsi yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan akan diferensiasi sosial menciptakan masyarakat yang 

terfragemntasi dan hierarkis. Akan tercipta ilusi bahwa manusia bebas 

mengkonsumsi apa saja untuk menjadi berbeda, namun sebenarnya ia berusaha 

untuk mempertahankan hierarki tersebut. Konsumsi menjadi fenomena kultural 

dan posmodernitas tidak lebih dari eksploitasi kapitalisme terhadap konsumen 

(Habib, 2018, hal. 44).  

Hubungan mode dengan posmodernitas terletak pada bagaimana sifat tren 

mode yang selalu berganti-ganti tiap musimnya. Perbedaan adalah inti dari mode. 

Faurschou bahkan mengatakan bahwa mode adalah komoditas yang sempurna 

bagi masyarakat posmodern (1988, hal. 82).  

Kondisi posmodern memiliki sifat yang ambivalen, yaitu ia memiliki 

kecenderungan progresif sekaligus regresif terhadap perkembangan peradaban 

manusia (Jameson dalam Kellner, 1995, hal. 257). Lyotsrd menganggap bahwa 

pop culture dalam era posmodern tidak lagi mementingkan selera dan yang 

terpenting adalah uang sebagai nilai tanda. Dari sini ia menjabarkan kesia-siaan 



40 
 

 
 

ilmu pengetahuan dan segala institusinya dalam mengungkap kebenaran ketika 

berhadapan dengan kekuatan modal (Storey, 2012). Lebih jauh lagi, Jameson 

(1983), berargumen bahwa kondisi posmodern adalah kondisi yang secara pasti 

komersil. Budaya posmodern menguatkan logika kapitalisme, tidak seperti 

modernisme yang mengkritik dan menentang komersiaisasi kapitalisme. Di 

budaya posmodern tidak terdapat lagi ruang-ruang yang memungkinkan untuk 

berpikir kritis (Storey, 2012, hal. 408).  

 Sementara itu, masih ada ahli yang memiliki cara pandang optimistis 

terhadap posmodernisme. Angela McRobbie, berbeda dengan Lyotard, 

menganggap bahwa posmodernisme melahirkan intelektual-intelektual baru yang 

suaranya tidak mendapat tempat pada modernisme (Storey, 2012, hal. 390). 

Laclau dan Mouffe (dalam Storey, 2012, hal. 410), juga menunjukkan optimisme 

dalam analisisnya terkait posmodernisme. Ia berpendapat bahwa dari masyarakat 

posmodern yang sudah terkomersialisasi begitu dalam dapat muncul bentuk-

bentuk pertentangan baru dalam melawan penindasan.  

2.6 Mode dan Komunikasi: Keutamaan Makna 

Mode adalah semua-semua yang dikenakan oleh orang-orang di dalam 

masyarakat modern dan kebarat-baratan (Hollander dalam Barnard, 2010, hal. 24). 

Hal ini tidak hanya mengacu pada pakaian yang dikenakan di atas catwalk oleh 

para model, tetapi juga termasuk di dalamnya seragam polisi dan juga seragam 

pemadam kebakaran. Apa yang dimaksud dengan masyarakat modern dan 

“kebarat-baratan” ialah masyarakat yang memiliki sistem diferensiasi sosial yang 
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mana sistem tersebut memungkinkan dan mendukung adanya proses mobilisasi 

sosial ke atas (Barnard, 2010, hal. 25).  

 Flügel juga memiliki pandangan yang sejalan terhadap mode. Ia 

berpendapat bahwa mode hanya bisa hadir di dalam masyarakat modern dan 

kebarat-baratan. Sedangkan orang yang hidup di dalam masyarakat yang tidak 

tersentuh dengan pengaruh barat tidak mengenakan busana sebagai mode, 

melainkan mereka hanya mengenakan busana saja (Barnard M. , 2011, hal. 19).  

 Flügel membuat perbedaan tipe pakaian ini berdasarkan posisi relasi 

oposisional pakaian terhadap ruang dan waktu. Menurutnya busana modis yang 

memiliki fungsi mode dalam relasinya terhadap dimensi waktu mengalami 

perubahan yang begitu cepat sedangkan ragamnya tidak begitu berbeda apabila 

berbicara mengenai dimensi ruang. Apa yang trendy pada musim tertentu akan 

sama di semua masyarakat yang mengenakan pakaian dengan fungsi mode. 

berlawanan dengan hal itu. Sementara busana yang tidak memiliki fungsi mode 

dalam relasinya terhadap dimensi waktu cenderung tetap dan tidak berubah 

sedangkan variasinya sangat beragam di tempat yang berbeda. Pakaian tradisional 

dari berbagai adat di dunia berbeda-beda namun ia tidak secara cepat berubah-

ubah. Ia menyebut busana ini busana baku (Barnard M. , 2011, hal. 19).  

 Simmel juga memiliki pandangan yang walau nampaknya agak berbeda, 

sebenarnya memiliki inti yang sama bahwa mode hanya bisa hadir di dalam 

masyarakat yang menginginkan perbedaan. Menurut Simmel mode hadir di 

masyarakat yang hasrat dari manusianya adalah untuk berbaur dengan 



42 
 

 
 

lingkungannya dan untuk tampil menonjol dari lingkungannya secara bersamaan 

(Barnard M. , 2011, hal. 17).  

Menurut Simmel, (dalam Barnard, 2011, hal. 17), masyarakat yang tidak 

memiliki hasrat tersebut maka mode tidak diperlukan. Masyarakat yang 

kecenderungan untuk membaurnya lebih tinggi daripada keenderungan untuk 

menonjol tidak membutuhkan mode. Hasrat akan perbedaan indivdualitas ini bisa 

muncul karena heterogenitas dan kompleksitas masyarakat modern yang 

ditimbulkan dari diferensiasi-diferensiasi sosial yang sudah sempat disinggung 

sebelumnya. Dalam masyarakat yang lebih sederhana tidak diperlukan untuk 

menunjukkan indivdualitas-individualitas tertentu sehingga apa yang dikenakan 

oleh masyarakat tersebut tidak mengalami perubahan yang begitu cepatnya 

(Simmel dalam Barnard, 2011, hal. 18).  

 Setelah beberapa penjabaran tadi, peneliti bisa kembali ke pendapat awal 

bahwa mode adalah semua-semua yang dikenakan oleh orang-orang yang hidup 

dalam masyarakat modern dan kebarat-baratan. Bukan karena masyarakat ini 

lebih berada atau lebih berbudaya, melainkan karena masyarakat dengan sistem 

yang lebih sederhana sebenarnya tidak memerlukan mode dalam kesehariannya.  

 Terdapat setidaknya dua model komunikasi untuk diaplikasikan kepada 

mode. Model pertama mengaplikasikan komunikasi sebagai fenomena 

penyampaian pesan terhadap pembacaan mode sedangkan model kedua 

mengaplikasikan komunikasi sebagai prektik budaya dalam membaca fenemoena 

mode.  
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 Model komunikasi yang pertama disebut model proses karena model ini 

melihat komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari komunikan kepada 

komunikator melewati suatu medium. Dalam konteks mode, medium yang 

digunakan adalah gaya berpakaian. (Barnard M. , 2011, hal. 41). Model ini 

menekankan pada efek yang dirasakan penerima setelah menerima pesan tertentu. 

Dalam model ini, efek tersebutlah yang membentuk interaksi sosial (Barnard M. , 

2011, hal. 42). Aspek lain dari model ini adalah aspek kegagalan dan 

keberhasilan. Komunikasi dianggap gagal apabila maksud dari pengirim 

tersampaikan hanya sebagian atau tidak tersampaikan sama sekali kepada 

penerima (Barnard M. , 2010, hal. 28; Barnard M. , 2011, hal. 42).  

 Model ini memang secara kasat mata masuk akal. Mungkin memang benar 

bahwa seseorang yang mengenakan pakaian berwarna cerah berarti sedang 

berbahagia sedangkan orang yang mengenakan pakaian serba hitam sedang berada 

di dalam suasana berkabung. Pada model ini makna diasumsikan baik sebagai  

atribut tetap dari pakaian itu maupun sebagai niat awal dari si pemakai (Barnard, 

2010). Namun, apabila model ini melihat penggunaan mode sebagai penyampaian 

pesan, muncul pertanyaan dalam menempatkan pesan yang ingin disampaikan 

oleh perancang dari pakaian-pakaian tersebut (Barnard M. , 2011).  

 Selain itu, nampaknya sulit untuk berbicara kegagalan komunikasi. 

Apabila pesan yang ingin disampaikan oleh perancang atau pemakai tidak sampai 

ke penerima, pihak penerima akan tetap saja melakukan pemaknaan terhadap 

pakaian yang ia lihat (Barnard M. , 2011, hal. 43).  
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 Model komunikasi yang kedua disebut dengan model semiotika dan tidak 

melihat mode sebagai komunikasi transmisional melainkan melihat mode sebagai 

makna yang dinegosiasikan. Makna dibentuk melalui interaksi antara teks dan 

individu yang memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masing-masing 

(Barnard, 2010, hal. 31). Sepotong celana jeans hitam ketat yang berlubang dan 

sudah kusam mungkin dinilai tidak pantas dikenakan oleh kelompok masyarakat 

yang cenderung konservatif. Namun, dalam komunitas punk sepotong celana 

tersebut merupakan simbol dari perlawanan terhadap status quo (Hebdige dalam 

Barnard, 2011, hal. 62). 

Dalam konsep negosiasi makna, aspek kegagalan komunikasi menjadi 

tidak relevan sama sekali. Ketika suatu teks dimaknai berbeda itu bukanlah karena 

salah satu komponen komunikasi tidak bekerja dengan baik, melainkan karena 

makna akan dibentuk berdasarkan negosiasi anatara teks dan nilai-nilai budaya 

yang berbeda di masing-masing individu (Barnard M. , 2011, hal. 45) 

 Komunikasi dalam model ini juga dilihat sebagai sesuatu yang dapat 

mengkonstruksi individu menjadi anggota dalam kelompok tertentu (Barnard M. , 

2010, hal. 31; Barnard M. , 2011, hal. 43). Mode dalam hal ini juga dilihat 

demikian. Seseorang berada dalam komunitas, misalnya, hip-hop amerika pesisir 

timur karena mereka mengenakan topi bisbol berlogo “New York Yankees” dan 

sepatu “Nike Air Force One” berwarna putih bukan sebaliknya karena ia berada 

dalam komunitas tersebut maka ia berdandan seperti tadi.  

 Kedua model komunikasi ini mengasumsikan konsep makna secara 

berbeda. Model proses mengasumsikan bahwa makna sudah ada terlebih dahulu 



45 
 

 
 

sebelum proses komunikasi terjadi (Barnard M. , 2011, hal. 44). Bahwa 

komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan sehingga pesan tersebut bisa 

diterima yang baik mensyaratkan bahwa apapun yang ingin disampaikan (makna) 

oleh pengirim sudah ada terlebih dahulu di benak pengirim sebelum komunikasi 

terjadi. Hal ini berlawanan dengan konsep makna yang terdapat pada model 

semiotika. 

 Bagi model semiotika, makna terbentuk karena proses komunikasi. Seperti 

dijelaskan sebeumnya, model semiotika melihat komunikasi sebagai proses 

negosiasi makna lewat interaksi antara teks dan nilai budaya yang dianut oleh 

pembaca teks. Proses dari negosiasi itu akhirnya akan memunculkan makna baru. 

Apabila tidak terjadi interaksi maka tidak akan ada makna yang muncul (Barnard, 

2010, hal. 30).  

2.7 Streetwear dan Hypebeast 

Definisi istilah streetwear apabila apabila diartikan secara harfiah berarti 

pakaian yang dikenakan di jalanan. Meski ada sedikit kebenaran dalam pandangan 

tersebut, kenyataannya tidak sesederhana itu. Bobby Hundreds (2017), 

mengatakan bahwa “Design-wise, streetwear boils down to baseball caps, 

sneakers, hoodies, and most of all, tees.” Ciri-ciri ini dapat digunakan untuk 

memberikan definisi streetwear secara umum dan sederhan yaitu desain-desain 

pakaian yang terdiri dari topi bisbol, jaket hoodie, kaus, dan sepatu olah raga. 

Namun, ia juga berpendapat bahwa streetwear adalah budaya. Apabila merujuk 

pada definisi budaya oleh Raymond Williams yang digunakan dalam penelitian 

ini maka bisa dikatakan bahwa streetwear merupakan pakaian yang berasal dari 
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suatu keseluruhan cara hidup yang ada di jalanan. Dengan begitu akan sangat sulit 

memberikan definisi yang pasti terkait apa itu gaya berpakaian streetwear. 

Meskipun begitu, menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford streetwear didefinisikan 

sebagai “Casual clothing of a style worn especially by members of various urban 

youth subcultures.” Definisi ini mempersempit definisi streetwear menjadi 

pakaian santai yang dikenakan oleh subkultur generasi muda. Untuk lebih 

memperkecil cakupan definisi streetwear akan dilakukan pendalaman lebih jauh 

mengenai sejarah streetwear.  

 Komunitas streetwear meyakini bahwa Shawn Stussy adalah orang yang 

pertama kali menciptakan mode streetwear. Ia merupakan seorang pembuat papan 

selancar yang terkenal di dalam skena olahraga papan skate dan selancar 

California pada tahun 70an, skena ini merupakan bagian dari kelompok 

kontrabudaya yang paling vokal pada tahun 70an (Zhang, 2017, hal. 10). Namun, 

hal yang melahirkan mode streetwear adalah ketika Stussy memproduksi kaus 

dengan gambar tanda tangannya untuk mempromosikan papan selancarnya. Kaus 

ini teryata sangat digemari dan dari sinilah merupakan cikal-bakal dari mode 

streetwear (Parry, 2018). Kesuksesan Stussy dalam menjual kausnya 

memungkinkan ia untuk mendirikan labelnya sendiri yaitu Stüssy, Inc pada tahun 

1984 dan pergi berkeliling dunia untuk memperdalam wawasannya terkait 

subkutur generasi muda di berbagai belahan dunia. Saat ia berkunjung ke New 

York ia terinspirasi dengan budaya hip-hop dan ia mulai mengadopsi pola musik 

hip-hop dalam kreasinya (Gordon dalam Parry, 2018, hal. 6).  



47 
 

 
 

 

Gambar 2: Papan Luncur Rancangan Shawn Stussy (Surfboard Hoard) 
 Persilangan antara kelompok kontrabudaya olahraga selancar dan 

skateboard khas California dan kultur hip-hop khas New York yang sarat akan 

pesan protes sosial menjadi pengaruh yang sangat besar bagi Stussy dan juga bagi 

pegiat streetwear selanjutnya. Dari persilangan ini kita dapati bahwa streetwear 

sejatinya anti-mainstream (Zhang, 2017). Namun, tentu saja, seiring dengan 

semakin terkomersialisasinya masyarakat, lanskap mode dan di mana streetwear 

berdiri tidak bisa dilihat dari perspektif yang sama lagi. 

 Streetwear yang tadinya merupakan produk niche sekarang telah diadopsi 

oleh mode mainstream secara besar-besaran. Salah dua hal yang menyimbolkan 

fenomena tersebut adalah kolaborasi antara rumah mode terbesar dunia Louis 

Vuitton dan label streetwear palng berpengaruh Supreme untuk koleksi musim 

dingin tahun 2017 serta ditunjuknya Virgil Abloh, seorang perancang busana dari 

label streetwear Off-White, untuk mengepalai divisi pria rumah mode Louis 

Vuitton.  

Parry (2018), memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

hilangnya dikotomi antara high fashion dan streetwear, yang berarti masuknya 

streetwear ke dalam mode mainstream. Faktor-faktro ini antara lain adalah 

berubahanya persepsi kemewahan yang tadinya dinilai dari kualitas produk 
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sekarang dinilai dari keunikan produk. Faktor yang kedua ialah meroketnya 

poularitas musik hip-hop Amerika Serikat sehingga pasar mau tidak mau 

mengadopsi gaya berpakaian musisi hip-hop, yaitu streetwear. Faktor yang ketiga 

ilaah penggunaan internet oleh generasi muda yang berdampak pada hilangnya 

eksklusifitas produk streetwear. Faktor yang keempat ialah sistem hype yang akan 

dibahas lebih lanjut. 

Sebagaimana telah sedikit dijelaskan di bab sebelumnya, sistem distribusi 

streetwear menggunakan sistem drop yang didorong oleh hype yang dibentuk 

oleh media. Sistem ini juga telah diadopsi oleh mode mainstream. Label mewah 

seperti Gucci dan Balenciaga juga telah mengadopsi sistem drop ini layaknya 

Supreme. Sistem ini dinilai sangatlah efektif, label Supreme mengakui bahwa 

ketika hari rilisan atau drop pertama tiba, jumlah pengunjung laman web Supreme 

meningkat sampai 16,800% (Deleon dalam Parry, 2018, hal. 15).  

Sistem distribusi ini menciptakan kalangan konsumen loyal yang kerap 

kali disebut dengan hypebeast (Parry, 2018, hal. 15). Hal ini berarti menunjukkan 

bahwa ada produk-produk atau label-label tertentu yang memiliki demand yang 

sangat-amat tinggi meskipun harga jual yang ada di pasaran mencapai harga yang 

fantastis. Hal ini yang menyebabkan adanya cemooh terhadap kelompok 

hypebeast. Kelompok ini dinilai tidak rasional terkait praktik konsumsinya akan 

produk-produk streetwear. Namun, berkat alasan ini jugalah yang menyebabkan 

mengapa streetwear sekarang diterima oleh mode mainstream (Parry, 2018, hal. 

18).  
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2.8 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Peneliti 
Rumusan 
Masalah 

Hasil 

1 

Streetwear Fashion 
and 
Subculture:Artikulasi 
Identitas Subkultur 
Remaja Urban di 
Surabaya (2018) 

Aditya 
Setyawan 

Bagaimana 
remaja urban di 
Kota Surabaya 
yang tergolong 
hypebeast 
memahami 
streetwear 
fashion sebagai 
bentuk budaya 
 
Bagaimana 
remaja urban di 
Kota Surabaya 
yang tergolong 
hypebeast 
mengartikulisikan 
identitas 
subkultur dalam 
diri dan 
penampilannya 
sehari-hari 
 
Bagaimana 
orientasi gerakan 
komunitas 
streetwear oleh 
para hypebeast 
remaja urban di 
Kota Surabaya 

Remaja urban 
di Kota 
Surabaya 
menunjukkan 
identitas 
individu 
maupun 
kelompoknya 
melalui 
komunikasi 
artefaktual 
gaya 
berpakaian 
streetwear 
 
Remaja urban 
di Kota 
Surabaya yang 
tergabung 
dalam 
komunitas 
streetwear 
selain menjadi 
konsumen 
produk-produk 
budaya 
streetwear juga 
ikut terlibat 
dalam 
memproduksi 
dan 
mereproduksi 
teks-teks 
budaya 
streetwear 
dengan 
memanfaatkan 
internet dan 
media sosial 
 
Remaja urban 
Kota Surabaya 
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yang tergabung 
dalam 
komunitas 
streetwear 
melakukan 
perlawanan 
semu melalui 
gaya 
streetwear 
yang mereka 
kenakan.   

2 

Fashion Sebagai 
Komunikasi  
Identitas Sub 
Budaya: Kajian 
Fenomenologi 
Terhadap Komunitas 
Street Punk 
semarang (2014) 

Dominikus 
Isak Petrus 
Berek 

Apa hal yang 
disampiakn mode 
terkait identitas 
komunitas Street 
Punk dan jenis 
komunikasi yang 
direpresentasikan 
Street Punk 
melalui mode 
serta perbedaan 
riil antata Street 
Punk dan 
komunitas punk 
lainnya melalui 
mode 

Gaya 
berpakaian 
komunitas 
Street Punk di 
semarang 
merupakan 
sebuah citra 
anti-
kemapanan 
yang bertujuan 
untuk 
mengkritik 
kaptialisme 
dan penindasan 
oleh penguasa. 
Selain itu, 
didapati bahwa 
kelompok 
Street Punk 
terkena 
dampak 
stereotip yang 
berasal dari 
masyarakat 
mayoritas. Hal 
ini dikarenakan 
terdapat 
oknum-oknum 
yang 
mengadopsi 
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gaya 
berpakaian 
punk namun 
tidak mengerti 
ideologi punk 
itu sendiri 

3 

Hyper-Reality of 
Fashion 
Consumption by the 
Millennials in 
Malang 
Towards the 
Hypebeast 
Phenomenon Related 
to Streetwear Product 
Consumption (2017) 

Aditya 
Setyawan 

Seperti apa 
kondisi 
hiperrealitasyang 
dialami oleh 
konsumen mode 
streetwear di 
Kota Malang 

Hasil yang 
ditemukan 
ialah kondisi 
hiperreal yang 
seakan-akan 
menempatkan 
konsumen 
streetwear 
dalam posisi 
yang berkuasa 
ketika sedang 
mengenakan 
produk 
streetwear. 
Kekuasaan 
tersebut 
sebenarnya 
ialah kekasaan 
semu yang 
berasal dari 
nilai sosial dari 
produk 
streetwear 
yang terus-
menerus 
diduplikasikan. 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 
 

Riset ilmu komunikasi terkait mode dan kaitannya dengan praktik budaya 

sudah pernah dilakukan oleh Setyawan (2018), dengan judul “Streetwear Fashion 

and Subculture:Artikulasi Identitas Subkultur Remaja Urban di Surabaya”, Berek 
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(2014) dengan judul “Fashion Sebagai Komunikasi  Identitas Sub Budaya”, serta 

Setyawam (2018) dengan judul penelitian “Hyper-Reality of Fashion 

Consumption by the Millennials in Malang Towards the Hypebeast Phenomenon 

Related to Streetwear Product Consumption”. Setyawan (2018) melihat 

bagaimana pembentukan identitas dalam diri pengguna mode streetwear di 

Surabaya serta bagaimana penggunaan mode dilihat sebagai pesan ideologis 

budaya urban. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam sebagai 

instrumen pengumpulan data. Ia menggunakan konsep circuit of culture yang 

dikemukakan oleh Stuart Hall dan Paul Du Gay dalam menganalisis dan juga 

mengaitkan data yang telah terkumpul. Ia menelaah secara spesifik gaya 

berpakaian streetwear remaja urban di Kota Surabaya melalui perspektif youth 

culture milik mahzab Birmingham. Hasil yang didapatkan ialah bahwa semangat 

perlawanan yang dibawa oleh informan di Kota Surabaya hanyalah perlawanan 

semu karena pada dasarnya mereka tetap terperangkap pada dekapan industri 

budaya.  

Ketika dibandingkan dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, 

penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2018) tidak menunjukkan adanya 

perbedaan sensibilitas antara komunitas streetwear dengan hypebeast. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, terdapat hubungan 

yang bersifat antagonistis antara komunitas streetwear dan kelompok hypebeast. 

Setyawan tidak memunculkan hubungan ini dalam penelitiannya Selain itu,  

penelitian yang dilakukan oleh Setyawan tidak mengulas bagaimana praktik 

budaya anak muda dipandang dari perspektif pemikiran post-subculture, tetapi ia 
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menyarankan agar penelitian selanjutnya mengulas praktik budaya komunitas 

streetwear dilihat melalui perspektif pemikiran post-subculture.  

Penelitian yang kedua juga dilakukan oleh Setyawan (2017), yang meneliti 

tentang bagaimana konsumsi produk streetwear membentuk kondisi hiperreal 

bagi konsumennya. Penelitian ini dilakukan pada kaum Gen Z di Kota Malang. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa kondisi hiperreal yang dialami oleh 

konsumen streetwear ialah terdapat kekuasaan semua ketika mengenakan produk-

produk streetwear. Kekuasaan semu ini  muncul karena produk-produk streetwear 

memiliki nilai tersendiri yang memunculkan kepuasan, pujian, serta rasa percaya 

diri bagi pemakainya 

 Jika dibandigkan dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti, kedua 

penelitian yang dilakukan oleh Setyawan meemiliki kesamaan objek, yaitu 

subculture streetwear.  Namun, terdapat perbedaan dalam metodologi penelitian. 

Peneliti menggunakan metode fenomenologi untuk membantu mendapatkan data 

yang mumpuni. Perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini dengan 

penelitian yang dikerjakan oleh peneliti ialah pada paradigma. Penliti beridiri 

pada paradigma kritis, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan 

menggunakan paradigma konstruktivis. 

 Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Berek (2014), yang membahas 

mode sebagai identitas dari sub budaya punk di Semarang. Penelitian ini melihat 

dinamika mode punk sebagai identitas kelompok punk Street Punk di Semarang. 

Hal yang coba diungkap dalam penelitian ini antara lain: pesan apa yang 

diungkapkan mode terkait identitas komunitas Street Punk, jenis komunikasi apa 
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yang terjadi dalam mode komunitas Street Punk, dan apa perbedaan identitas 

antara kelompok Street Punk dan kelompok punk lainnya melalui mode. 

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi sehingga menjadi pengalaman 

hidup informan sebagai data utamanya.  

 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa gaya berpakaian komunitas 

Street Punk di semarang merupakan sebuah citra anti-kemapanan yang bertujuan 

untuk mengkritik kaptialisme dan penindasan oleh penguasa. Selain itu, didapati 

bahwa kelompok Street Punk terkena dampak stereotip yang berasal dari 

masyarakat mayoritas. Hal ini dikarenakan terdapat oknum-oknum yang 

mengadopsi gaya berpakaian punk namun tidak mengerti ideologi punk itu sendiri 

(Berek, 2014). 

 Relevansi penelitian Berek dengan penelitian peneliti adalah sama-sama 

menggunakan metodologi fenomenologi. Selain itu, penlitian ini juga melihat 

mode sebagai praktik komunikasi dan juga praktik kebudayaan. Penelitian ini juga 

memberi porsi sub-culture anak muda dalam pembahasan mode. Tetapi, 

penelitian ini tidak menempatkan mode dalam komunitas Punk di dalam 

paradigma kritis.  

 Dari ketiga penelitian yang telah dijabarkan, kontribusi peneliti dalam 

khazanah penelitian budaya anak muda ialah pembahasan praktik budaya anak 

muda, dalam hal ini adalah komunitas streetwear, dengan perspektif post-

subculture. Selain itu, peneliti juga menjabarkan bagaimana komunitas streetwear 

memaknai kelompok hypebeast yang pada penelitian sebelumya tidak 

dimunculkan adanya perbedaan dari keduanya.  
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2.9 Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena mode streetwear di 

daerah-daerah urban seperti Jakarta terlepas dari harganya yang bisa dibilang 

cukup fantastis. Perhatian yang akan diberikan akan berfokus pada aspek 

konsumerisme, identitas dalam konteks pop culture, budaya anak muda, dan juga 

Streetwear  

Mode 

Identitas dan 
pop culture 

Konsumeri-
sme 

Mode dan 
Komunikasi 

Makna yang 
ditampilkan 
melalui mode 
streetwear 

Youth sub-
culture 

Bagan 1 Kerangka Berpikir 
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bagaimana komunikasi itu terjadi terkait praktik penggunaan produk mode 

streetwear. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman secara 

utuh terkait makna yang ditampilkan oleh mode streetwear bagi komunitas 

streetwear itu sendiri. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif. Jenis penelitian 

kualitatif berarti memliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek 

penelitian secara holistik dengan cara dideskripsikan dalam bentuk bahasa dalam 

suatu konteks alamiah serta dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 

2016, hal. 6). Penelitian kualitatif cenderung lebih memerhatikan intepretasi dari 

suatu tindakan dan representasi dari makna (Morrow dalam Adler & Clark, 2011, 

hal. 411). Hasil-hasil dari penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskripsi yang 

mendalam atau pemahaman emfatik (Adler & Clark, 2011, hal. 411).  

Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah;  membentuk realita sosial, makna 

budaya; fokus pada proses interaktif dan peristiwa; otentisitas merupakan faktor 

kunci; tidak bebas nilai; teori dan data tercampur; dibatasi situasi; kasus dan 

subjek sedikit; analisis tematik; dan peneliti ikut terlibat (Neuman, 2014, hal. 17). 

Penelitian ini terdapat pada tataran riset deskriptif. Penelitian deskriptif 

dirancang untuk mendeskripsikan suatu kelompok, situasi, aktivitas, maupun 

peristiwa. Topik yang diteliti dalam penelitian deskriptif biasanya telah diketahui 

oleh peneliti sehingga hasil yang didapatkan akurat (Adler & Clark, 2011, hal. 

14). Penelitian deskriptif cenderung lebih fokus untuk menjawab pertanyaan 

“siapa” dan “bagaimana”. Hal ini sejalan dengan rumusan masalah yang peneliti 

coba jawab. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma atau pendekatan 

kritis. Pendekatan kritis dalam melakukan riset memiliki tujuan tidak hanya untuk 

memahami secara mendalam realita sosial yang ada, tetapi juga untuk 

mengubahnya. Pendekatan ini berusaha untuk mengungkap struktur relasi kuasa 

dan ketimpagan yang tidak terlihat. Hasil yang diharapkan adalah pemberdayaan 

dan kedaulatan manusia. (Neuman, 2014, hal. 111). Penelitian dengan paradigma 

kritis tentu saja tidak bebas nilai dan sarat dengan muatan politik. Ideologi politik 

yang dimaksud adalah ideologi politik emansipatoris yang berupaya untuk 

mengubah penghidupan manusia menjadi lebih baik. Menurut Harding (dalam 

Neuman, 2014, hal. 116), keberadaan muatan politik dalam riset kritis bisa 

menambah objektivitas riset tersebut.  

3.2 Metode Penelitian Fenomenologi 

Fenomenologi menjelaskan mengenai apa yang dirasakan serta diketahui 

oleh individdu berdasarkan pengalaman individu tersebut (Hegel dalam 

Moustakas, 1994). Menuurt Littlejohn & Foss (2011, hal. 47). Fenomenologi 

berbicara bagaimana individu memahami lingkungannya melalui pengalaman 

langsung. Fenomenologi menempatkan pengalaman sadar seseorang sebagai data 

dasar realitas 

 Fenomenologi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui (Moustakas, 

1994, hal. 103-104): 

1. Tahap pertama ialah mengungkapkan topik dan pertanyaan 

mendasar terkait makna dan nilau suatu fenomena sosial.  
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2. Tahap selanjutnya adalah melakukan ulasan terkait literatur 

maupun riset-riset terdahulu yang juga membahas topik yang 

serupa 

3. Tahap yang ketiga ialah mennetukan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan ditanyakan kepada informan 

4. Tahap selanjutnya penliti melakukan wawancara dengan informan. 

Selama proses wawancara, peneliti mencatat dan merekam seluruh 

percakapan yang terjadi. Apabila dirasa perlu, akan dilakukan 

wawancara lanjutan dengan proses yang sama 

5. Setelah itu peneliti akan memulai prses analisis data menggunakan 

teknink analisis fenomenologi sehingga dapat dihasilkan sintesis 

struktural maupun tekstural yang dapat memberikan makna pada 

topik penelitian 

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana komunitas streetwear di Kota 

Jakarta memaknai aktivitas penggunaan produk streetwear dilihat dari sudut 

pandang pemikiran cutural studies 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Informan dari penelitian ini ditentukan dengan teknik snowball sampling. 

Teknik ini menggunakan beberapa anggota suatu kelompok tertentu untuk 

kemudian menentukan subjek penelitian yang layak lainnya dari kelompok yang 

sama. Teknik ini digunakan apabila informan yang dibutuhkan berasal dari 
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kelompok masyarakat yang sulit untuk diakses seperti organisasi kriminal atau 

para elit pejabat (Adler & Clark, 2011, hal. 125).  

 Peneliti menggunakan teknik ini karena struktur dan karakteristik 

kelompok hypebeast di Jakarta yang merupakan objek penelitian peneliti, belum 

diketahui oleh peneliti sehingga akan sulit menilai individu mana saja yang layak 

dijadikan informan. Dalam menentukan informan awal, peneliti menentukan 

kriteria bahwa sang informan merupakan individu pengguna mode streetwear  dan 

juga aktif berpartisipasi dalam kelompok streetewear. Indikator aktif terbagi 

menjadi dua yaitu, sang informan merupakan penjual produk-produk streetwear 

(reseller) dan sang informan merupakan kreator konten seputar gaya hidup 

streetwear.  

 Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Informan IJ, seorang kreator konten dengan tema gaya hidup 

streetwear dan juga memiliki usaha jual beli produk streetwear.  

2. Informan VR, seorang kolektor dan juga kreator konten dengan 

tema gaya hidup streetwear. 

3. Informan FY, seroang reseller produk-produk streetwear yang 

sudah aktif sejak 2017 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Proses wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

penelitian fenomenologi. Proses waancara bersifat interaktif dan informal serta 

dilakukan dengan melontarkan pertanyaan terbuka sehinga seiring dengan 

berjalnnya wawancara pertanyaan yang dilontarkan semakin berkembang. 
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Informan diharapkan dapat menceritakan pengalamannya terkait topik penelitian 

secara terbuka. Peneliti diharuskan untuk meniptakan suasana yang senyaman 

mungkin agar informan dapat memercayai peneliti untuk menceritakan 

pengalamannya secara utuh (Moustakas, 1994).  

 Proses wawncara menurut Neuman (2014, hal. 461), melibatkan peneliti 

dan satu atau lebih orang informan. Informan yang dimaksud ialah figur yang 

aktif dan yang wawasan, perasaan, serta kerja samanya bisa mengungkapkan 

makna subjektif. Bagaimana pewawancara mendengarkan, memulai pembicaraan, 

memotong pembicaraan, dan juga memerhatikan informan merupakan hal yang 

sangat berpengaruh terhadap jawaban atau cerita informan (Mishler dalam 

Neuman, 2014, hal. 461).  

 Pengumpulan data akan dilakukan di Jakarta di tahun 2019. Lokasi 

penelitian dipilih karena selain memudahkan peneliti juga karena Jakarta sebagai 

kota besar memiliki komunitas hypebeast yang hidup, terlihat dari banyaknya 

acara dan toko yang menjual produk-produk streetwear. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses organisasi data, seleksi data, kelola data, 

hingga akhirnnya proses sintesis data agar dapat ditemukan pola-pola tertentu. 

Setelah itu, dapat ditentukan apa yag bisa dicertiakan kepada orang lain (Bogdan 

& Biklen dalam Moleong, 2016, hal. 248).  

Teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi menurut Moustakas 

(1994, hal. 121), memiliki tahapan-tahapan tertentu: 
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1. Horizonalization merupakan tahap di mana peneliti membuat 

transkrip verbatim dari proses wawancara secara utuh 

2. Invariant horizons or constituent adalah proses mempelajari hasil 

transkrip wawancara untuk mendapatkan data yang relevan. Tahap 

ini adalah tahap di mana peneliti melakukan reduksi terhadap data 

yang terkumpul. Data yang relevan digunakan untuk tahap analisis 

selanjutnya 

3. Invariant constituent or horizon data yang dianggap relevan tadi 

dikelompkkan dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan 

karakter pada masing-masing data 

4. Thematic portrayal adalah tahap memengkonstruksi tema dari 

horizon yang sudah dikelompokkan. Proses ini menggunakan 

metode refleksi fenomenologis dan variasi imajinatif  

5. Indivdual textural description terdiri dari penggambaran tematis 

dan juga horizon yang sudah dibuat di tahap sebelumya. Deskripsi 

ini bertujuan untuk menceritakan pengalaman informan secara utuh 

dari usdut pandang informan 

6. Individual structural description didapat dari proses menganalisis 

pengalaman informan yang sudah dibentuk menjadi deskripsi 

tekstural di tahap sebelumnya. Tahap ini mengungkap dinamika-

dinamika yang terjadi pada pengalaman informan menurut 

pandangan peneliti 
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7. Composite textural description merupakan gabungan dari seluruh 

textural description milik masing-masing informan. Deskrips ini 

mencoba menunjukkan gambaran pengalaman informan sebagai 

suatu kelompok  

8. Composite structural description didapat dari penggabungan 

textural description milik masing-masing infroman mengggunakan 

variasi imajinatif. Deskripsi ini menunjukkan dinamika-dinamika 

yang terjadi pada pengalamn informan sebagai sautu kelompok 

9. Textural-structural analysis, padatahap ini peneliti 

menggabungkan composite structural description dan composite 

textural description untuk mendapatkan sintesi makna dan esensi 

pengalam informan 

3.7 Keabsahan Data 

Validitas data pada penelitian kualitatif terletak ketika peneliti 

mengumpulkan data di lapangan. Guba dan Lincoln (dalam Bryman, 2012, hal. 

390) menawarkan dua kriteria dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu 

trustworthiness dan authenticity. Peneliti telah mengirimkan olahan data yang 

telah peneliti buat kepada semua informan. Seluruh Informan menyatakan bahwa 

olahan data peneliti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh mereka. 

a) Trustworthiness 

Trustworthiness terdiri dari empat aspek: 

 Credibility adalah bagaimana pemahaman peneliti atas suatu 

fenomena yang didasarkan kepada hasil temuan bisa diterima oleh 
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informan penelitian. Hal ini bisa dilakukan melalui uji traingulasi 

atau validasi responden. 

 Transferability ialah adanya kemungkinan suatu hasil riset bisa 

diaplikasikan ke dalam konteks sosial yang berbeda. Peneliti 

diharapkan bisa mendapatkan thick description agar hal ini 

mungkin terjadi 

 Dependability meyatakan keterbukaan peneliti terhadap penilain 

orang lain. Penilaian ini bisa datang dari sesama peneliti ataupun 

pembimbing penelitian. 

 Confirmability merupakan upaya meminimalisir pendapat pribadi 

peneliti yang bisa memengaruhi keabsahan data.  

b) Authenticity 

Authenticity berbicara mengenai dampak sosial dari penelitian yang 

dilakukan. Authenticity memiliki lima aspek 

 Fairness yaitu menunjukkan representasi yang imbang dan adil 

atas anggota-anggota kelompok yang diteliti. 

 Ontological authenticity yaitu memberikan pemahaman lebih 

dalam kepada anggota-anggota kelompok yang diteliti atas 

keadaan sosial mereka. 

 Educative authenticity yaitu agar anggota kelompok yang diteliti 

lebih menghargai pemikiran anggota lainnya.  
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 Catalytic authenticity yaitu peneliti berfungsi menjadi pendorong 

bagi anggota kelompok tersebut untuk melakukan perubahan atas 

keadaannya. 

 Tactical authenticity yaitu peneliti memberdayakan anggota 

kelompok yang diteliti untuk bisa melakukan perubahan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA 

4.1 Penyajian Data 

 Pada bab ini peneliti akan menampilkan data yang sudah terkumpul 

melalui proses wawancara di lapangan dengan tiga informan, yaitu FY, VR, dan 

IJ. Data yang ditampilkan merupakan hasil dari beberapa tahap olahan data 

menggunakan metode analisis fenomenologi yang meliputi Horizonalization, 

Reduction and Elimination, Clustering and Thematizing the Invariant 

Constituents (Thematic potrayal), Final Identification of the Invariant 

Constituents and Themes, Individual Textual Description, Individual Structural 

Description yang rinciannya terdapat pada lampiran. Data dari tahap terkahir, 

yaitu Textural-Structural Description akan disajikan di bab V bersama dengan 

pembahasan.   

 Data Informan FY 4.1.1

Pengenalan Informan FY terhadap streetwear pertama kali terjadi ketika ia 

masih duduk di bangku SD. Pada saat itu ia sudah mengenal merk-merk 

streetwear seperti Stussy dan HUF karena tren yang ada pada saat itu walaupun 

hanya sekadar mengikuti saja. Barulah pada tahun 2017 ia secara serius 

memerhatikan streetwear. Informan FY menyukai streetwear karena mudah dan 

menyenangkan untuk dipadupadankan dan bukan merupakan gaya berpakaian 

yang banayk diikuti oleh masyarakat. Ia terinspirasi dari sebuah toko konsinyasi 

dan resell YNSneakers yang pada tahun 2017 sedang mengalami popularitas di 
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kalangan penggemar streetwear untuk memulai usahanya sendiri menjadi reseller 

streetwear. Keinginan Informan FY untuk kembali menekuni dunia streetwear 

muncul ketika streetwear menjadi komoditas yang amat digemari. Informan FY 

melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia streetwear. 

Menurut Informan FY, streetwear tidak harus memakai produk dari merk 

yang terkenal. Menurutnya cukup hanya mengenakan ripped jeans, sneakers dan 

kemeja flannel sudah bisa dikatakan sebagai gaya berpakaian streetwear. 

Informan FY melihat streetwear sebatas gaya berpakaian saja, tidak melihat ada 

pesan yang di bawa dari gaya berpakaian tersebut. Ketika bergaya streetwear, 

Informan FY tidak mencoba membentuk suatu identitas tertentu melalui pakian 

yang ia kenakan. Ia memilih untuk mengenakan apa yang ia sukai.  

Sebagai reseller, Informan FY tentu saja harus terus mengkonsumsi 

produk-produk streetwear terbaru. Ia pernah beberapa kali mengikuti raffle untuk 

membeli rilisa-rilisan sepatu edisi terbatas dan juga tidak jarang raffle yang ia 

datangi berakhir dengan ricuh karena banyaknya orang yang berkeinginan untuk 

membeli sepatu tersebut. Dari pengalaman Informan FY keributan terjadi 

dikarenakan konsumen seringkali tidak senang dengan sistem yang diberikan oleh 

penyelanggara acara raffle. Ketika mengikuti raffle biasanya Informan FY 

membicarakan tentang bisnis streetwear itu sendiri dengan reseller yang juga 

mengikuti raffle. 

Selain mengikuti raffle, tentunya Informan FY berbelanja secara daring. 

Frekuensi berbelanja Informan FY dalam sebulan seringkali tidak menentu karena 

ia selalu membeli produk yang sekiranya bisa mendatangkan keuntungan ketika 
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dijual kembali. Ia mengaku pernah membeli 15 produk streetwear dalam sebulan. 

Selain itu, ia juga bercerita bahwa ia pernah menghabiskan uang senilai dengan 

satu unit motor Yamaha R25 dalam kondisi bekas untuk berbelanja hanya 3 

produk streetwear saja. Angka ini tentulah bukan angka yang sedikit, Informan 

FY harus bisa terima apabila ia diingatkan oleh kedua orang tuanya apabila sudah 

terlalu boros. Namun, Informan FY selalu bisa meyakinkan kedua orang tuanya 

bawha apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang positif dan bisa mendatangkan 

keuntungan.  

Dalam menentukan produk apa yang akan ia beli, ia harus rajin memeriksa 

harga pasaran dari produk tertentu. Ia menggunakan situs StockX untuk 

mengetahui harga suatu produk di pasaran. Apabila ia menemukan produk yang 

dihargai dibawah harga pasaran oleh penjualnya, maka ia akan hampir pasti 

membeli produk tersebut. Selain karena Informan FY menyukai produknya, faktor 

keuntungan akan selalu menentukan keputusannya untuk membeli suatu produk 

streetwear. Keuntungan terbesar yang pernah didapat oleh Informan FY adalah 

ketika ia bisa menjual sepasang sepatu Air Jordan X Off-white “Chicago” yang ia 

beli seharga 12 juta dengan harga 30 juta rupiah.  

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian Informan FY ialah 

pesan media yang ia konsumsi. Menurut Informan FY influencer sangat 

berpengaruh terhadap keputusan membelinya. Influencer seperti Vellen Roes, 

desainer mode Virgil Abloh dan Jerry Lorenzo, dan juga musisi rap Travis Scott 

menjadi referensi Informan FY untuk mendapatkan informasi terkait streetwear. 

Meskipun demikian, Informan FY mengaku bahwa ia tidak secara aktif mencari 
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informasi terkait latar belakang produk tertentu. Selain itu, Informan FY juga 

tergabung dalam grup obrolan di aplikasi kirim pesan WhatsApp yang berisi 

penggemar juga penggiat streetwear. dalam grup obrolan tersebut, Informan FY 

sering mendapatkan informasi seputar produk-produk streetwear sehingga ia 

terpengaruh untuk berbelanja.  

Meskipun informan FY memiliki akses yang besar terhadap informasi dan 

produk streetwear, ia mengaku tidak memiliki merk kesukaan yang selalu ia belli 

setiap ada rilisan terbaru. Merk Supreme dan Off-white sempat ia singgung ketika 

menjawab pertanyaan merk kesukaan, walaupun ia menambahkan syarat bahwa ia 

harus membeli produk dari kedua merk tersebut di harga retail.  

Tidak sedikit dari produk-produk yang rutin dibeli oleh Informan FY 

memiliki harga yang amat tinggi, terutama ketika Informan FY membeli produk 

tersebut tidak dari toko resminya, melainkand dari reseller. Namun, Informan FY 

tidak berpikiran bahwa streetwear adalah barang mewah. Tingginya harga jual 

produk-produk streetwear menurut Informan FY dipengaruhi oleh kondisi supply 

and demand. Minimnya supply dan tingginya demand yang juga dipengaruhi oleh 

faktor figur seperti kolaborasi selebritas dengan merk streetwear tertentu akan 

menyebabkan melambungnya harga jual di pasaran. Faktor lain yang menentukan 

ialah ukuran dari suatu produk tertentu, terutama produk sepatu. Produk yang 

sama dengan ukuran yang berbeda bisa memiliki harga jual yang jauh berbeda di 

pasaran.  

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa harga mahal dari produk streetwear 

tidak mencerminkan kualitas asli, melainkan mencerminkan kualitas yang 
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dibentuk oleh persepsi manusia. Informan VR berpendapat bahwa nilai ini bisa 

berubah-ubah dengan cepat. Ia mencontohkan bahwa di tahun 2017 sangat mudah 

untuk menjual sepotong kaus merk A Bathing Ape di harga jutaan, tidak seperti 

sekarang yang sudah sulit menjual kaus A Bathing Ape bahkan di harga 800 ribu 

rupiah. Informan FY bercerita pernah membeli sepotong hoodie dari merk 

Vetements seharga 18 juta rupiah yang hanya bisa ia jual di harga 9 juta rupiah. 

Meskipun demikian, ia masih memiliki niatan untuk membeli produk Vetements 

lainnya.  

Pengalaman Informan FY memperlihatkan bahwa sulit untuk mengukur 

secara pasti berapa harga suatu produk streetwear ketika kemabli dijual ke 

pasaran yang berarti nilai dari suatu produk streetwear juga sulit untuk ditentukan. 

Wakaupun begitu, masih banyak orang yang ingin memiliki produk-produk 

streetwear. Menurut Informan FY, hal ini terjadi karena masih banyak orang yang 

menganggap streetwear sebagai sesuatu yang keren dan memiliki nilai investasi. 

Informan FY juga menyamakan bahwa sneakers, salah satu komoditas 

streetweear, bisa disamakan nilainya dengan saham. 

Harga mahal produk-produk streetwear menurut Informan FY sudah mulai 

bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan di tahun 

2017. Ia mengatakan bahwa sepotong baju dengan harga lima juta rupiah tidak 

lagi begitu mengherankan bagi masyarakat. Ia yakin bahwa dalam lima tahun ke 

depan bisnis streetwear masih menguntungkan walaupun penjualan tidak sebesar 

pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan persediaan yang sudah semakin banyak di 

pasar Indonesia serta banyaknya bajakan dari produk tersebut. Persepsi 
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masyarakat terhadap nilai produk streetwear ditentukan dari jumlah produk yang 

tersedia di pasaran, sesuai dengan hukum supply and demand. Walaupun begitu, 

Informan FY meyakini bahwa streetwear akan tetap menguntungkan. Ia 

memprediksi konsumen akan lebih memilih membeli produk lokal dibanding 

membeli produk streetwear luar negeri dalam lima tahun ke depan.  

Sebagai reseller, Informan FY merasa semakin uslit untuk mendapatkan 

produk-produk streetwear di harga retail. Hal ini dikarenakan banyaknya 

pelakuk-pelaku lain yang kurang bertanggung jawab dan hanya mementingkan 

keuntungan semata. Ia menginginkan pihak-pihak tersebut untuk tetap tertib 

ketika mengikuti raffle dan tidak secara curang mendapatkan produk-produk 

streetwear sehingga semua orang berkesempatan memiliki produk streetwear.  

Informan FY melihat profesinya sebagai reseller merupakan suatu 

pencapaian tersendiri, terlebih karena ia masih berada di usia muda. Ia merasa hal 

tersebut merupakan suatu pencapaian karena ia sudah mampu membeli produk-

produk streetwear mahal dengan uangnya sendiri. Pencapaian tersebut 

ditunjukkan oleh Informan FY melalui produk-produk streetwear mahal yang ia 

kenakan. Dapat dilihat bahwa Informan FY menggunakan produk streetwear  

sebagai penanda kemapanan dan kesuksesan dirinya.  

Informan FY berkomentar bahwa seorang poser adalah orang yang 

memaksakan untuk bergaya streetwear dengan memakai barang palsu atau 

bajakan. Ia tidak memiliki pendapat terkait hypeebast. Informan FY tidak melihat 

dirinya sebagai hypebeast karena ia tidak membeli semua produk-produk hype 

yang ada. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang streetwear enthusiast dan ia 
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melihat bahwa masih banyak orang yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari 

dririnya.  

Bagaimana Informan FY menjelaskan tentang dirinya memeperlihatkan 

bagaimana Informan FY memandang budaya streetwear. Bagi Informan FY yang 

merupakan seorang reseller, streetwear adalah karir yang memiliki jenjang untuk 

mencapai kemapanan. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana ia melihat bahwa 

masih banyak orang yang berada di tingkat yang lebih tinggi darinya.  

Informan FY tergabung dalam grup obrolan di aplikasi berkirim pesan 

WhatsApp yang berisikan figur-figru komunitas streetwear serta para pelaku 

bisnis streetwear. Untuk bisa diundang masuk dalam grup tersebut, menurut 

Informan FY harus memiliki integritas yang tinggi. Ia bisa diundang karena ia 

pernah melakukan transaksi dengan admin grup tersebut. Informan FY mengaku 

senang bisa bergabung dalam grup tersebut karena upayanya untuk memperluas 

jaringan dan membangun keprcayaan tidak sia-sia.  

Bagaiamana Informan FY melihat streetwear sebagai karir juga 

ditunjukkan melalui bagaimana ia menggambarkan hubungan yang ia miliki 

dengan sesama penggemar streetwear lainnya. Informan FY menggunakan istilah-

istilah seperti “memperluas jaringan” dan “membangun kepercayaan" untuk 

menggambarkan interaksinya dengan orang lain yang juga menggemari 

streetwear.  

 Data Informan VR 4.1.2

Informan VR mengenal dunia streetwear dari kegemarannnya dengan 

musik hip-hop. Ia bercerita sudah menyukai genre musik tersebut serta mengikuti 
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gaya-gaya musisinya sejak kecil. Ia mulai mengkoleksi sneakers pada tahun 2007 

dan setelah itu mengkoleksi pakaian pada tahun 2012. Informan VR bercerita 

bahwa ia sempat mengalami rehat dari mengkoleksi streetwear dan kembali 

mengkoleksi pada tahun 2016 saat tren streetwear memuncak. Ia mulai menyadari 

bahwa sneakers dan streetwear sedang digemari oleh banyak orang karena 

adiknya tiba-tiba menjadi hobi mengikuti raffle sepatu Adidas Yeezy. Namun, 

Informan VR tidak memilih untuk ikut mengkoleksi Adidas Yeezy, ia lebih 

memilih untuk mengkoleksi sneakers dari merk Nike yang isa sudah sukai dari 

lama.  

 Puncak tren streetwear di Indonesia pada tahun 2016 menurut Informan 

VR dipicu oleh dua hal, yaitu rilisnya sepatu Adidas Yeezy “Turtle Dove” yang 

didesain oleh rapper terkenal Kanye West dan latahnya konsumen di Indonesia. 

Seri sepatu Yeezy yang didesain oleh Kanye West memicu panasnya sifat latah 

konsumen Indonesia sehingga tren streetwear menjadi sangat menjamur. Namun, 

ia berpendapat bahwa lama-kelamaan konsumen juga jadi lebih teredukasi dan 

tidak hanya sekadar ikut-ikutan karena akses informasi mengenai produk-produk 

streetwear sudah semakin terbuka.  

 Dari penjelasan yang dibuat oleh Informan VR sangat terlihat 

keinginannya untuk menjadi beda dari pada yang lain. Ia menjabarkan bagaimana 

tren streetwear didominasi oleh orang-orang latah yang hanya sekadar mengikuti 

tren yang sedang ada. Hal ini akan kembali ditekankan dan disinggung oleh 

Informan VR nantinya ketika membicarakan tentang identitas.  
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 Walaupun begitu, ia mengaku bahwa ia pernah menjadi orang-orang yang 

latah tersebut. Ia pernah menyukai pakaian dari merk A Bathing Ape yang 

memiliki desain baju yang ramai dan berwarna-warni. Namun, lama-kelamaan 

karena proses pendewasaan ia mulai meninggalkan merk tersebut. Hal ini karena 

ia merasa merk A Bathing Ape mulai dikenakan oleh banyak anak-anak kecil. 

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa merk streetwear A bathing Ape sudah tidak 

eksklusif seperti dulu lagi sehingga ia merasa terganggu karena banyak orang 

yang gaya berpakiannya sama dengan dirinya. Ia juga menilai dengan 

pendewasaannya secara finansial menjadi terlalu mudah untuk membeli produk 

dari A Bathing Ape. Oleh karena itu, ia memilih untuk beralih ke merk Fear Of 

God karena ia menganggap merk tersebut memiliki nilai eksklusifitas dan harga 

yang tinggi. Dengan begitu ia bisa mnunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan 

yang lain dalam hal gaya berpakaian. 

 Walaupun ia sangat menekankan individualitas dalam caranya bergaya, 

Informan VR masih beranggapan bahwa hypebeast dan hype, begitu juga dengan 

reseller, bukan merupakan sesuatu yang buruk bagi budaya streetwear. 

Menurutnya semua hal tersebut adalah bagian dari budaya streetwear. Informan 

VR merasa hype itu diperlukan untuk terus meramaikan budaya streetwear.  Ia 

juga mengaku masih mengikuti hype untuk terus mengetahui produk-produk 

streetwear terbaru apa yang layak untuk dikoleksi. Tetapi, ia memilih untuk tidak 

lagi menjadi hypebeast. Pendapat serupa juga ia perlihatkan terkait keberadaan 

reseller. Menurutnya hubungan reseller dan budaya streetwear merupakan 
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hubungan simbiosis mutualisme karena di Indonesia sulit untuk mendapatkan 

produk-produk yang langka.  

 Informan VR menilai bahwa produk-produk streetwear sekarang sudah 

bisa dikategorikan sebagai barang mewah. Menurutnya, sejak kolaborasi merk 

mode Louis Vuitton dan merk streetwear Supreme, citra streetwear sebagai barang 

mewah semakin menguat. Tetapi, ia berpendapat bahwa streetwear dan fashion 

sebagai dua hal yang berbeda. Kolaborasi streetwear dan high fashion menurut 

Informan VR ialah hal eksplorasi kreatifitas yang baik. Namun, ia juga 

berpendapat bahwa streetwear tidak harus mengenakan produk dari merk yang 

mewah.  

 Selain karena Informan VR menyukai desain-desain dari merk Fear Of 

God yang lebih sederhana dibanding A Bathing Ape, ia juga menekankan 

kelangkaan produk-produk Fear Of God, terutama di Indonesia. Menurutnya, 

memiliki sesuatu yang langka merupakan kepuasan tersendiri baginya sebagai 

kolektor ketika membeli suatu produk dengan harga yang mahal. Meskipun 

demikian, ia beranggapan bahwa kelangkaan suatu produk tertentu tidak menjadi 

tolok ukur dari tingginya harga jual produk tersebut di pasaran.  

 Salah satu faktor yang bisa menyebabkan melambungnya harga suatu 

produk streetwear di pasaran menurut Informan VR ialah hype. Ia mencontohkan 

produk Air Jordan I X Travis Scott yang bernilai tinggi di pasaran. Ia berpendapat 

hal tersebut disebabkan karena musisi rap ternama Travis Scott berkolaborasi 

dengan seri sepatu Air Jordan I yang dianggap klasik. Menurut Informan VR, 

Travis Scott merupakan musisi rap yang sedang berada di puncak popularitas 
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sehingga produk-produk yang ia buat menjadi sangat populer dan diminati 

sehingga harganya meambung. Ia menambahkan bahwa fenomena adalah hal 

yang biasa dalam streetwear.  

 Informan VR mengaku bahwa ia masih sering membeli suatu produk 

karena dipengaruhi faktor hype. Ia bahkan menambahkan bahwa ia masih suka 

berbelanja secara boros walaupun telah mengalami pendewasaan. Ia bercerita 

bahwa ia pernah sekali waktu menghabiskan sampai dengan 50 juta rupiah dalam 

sebulan untuk membeli produk-produk streetwear. Walaupun produk-produk yang 

ia beli memiliki harga yang tinggi, ia tidak menjadikan kegemarannya sebagai 

sarana untuk mendapatkan keuntungan.  

 Informan VR menyukai musik hip-hop karena pesan perlawanan 

kelompok kulit hitam di Amerika Serikat terhadap praktik-praktik rasisme. Ia juga 

menjabarkan bagaimana perlawanan tersebut ditunjukkan dalam bagaimana 

musisi tersebut bergaya. Ia menyinggung bagaimana perlawanan yang dilakukan 

oleh kelompok musik rap N***as With Attitude dengan lagunya yang berjudul 

F**ck The Police sebagai bentuk protes atas kekerasan polisi terhadap orang 

afrika-amerika. Namun, Informan VR tidak membawa semangat perlawanan 

tersebut karena ia bukanlah orang kulit hitam. Ia mengerti arti dan konteks dari 

gaya berpakaian streetwear tetapi ia tidak turut membawa perlawanan tersebut ke 

dalam dirinya ketika bergaya streetwear 

4.1.3 Data Informan IJ 

Pengenalan Informan IJ kepada dunia streetwear diawali dengan kegiatan 

mengkoleksi sneakers yang ia mulai pada tahun 2006. Sebelumnya, ia membeli 
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sneakers untuk digunakan secara fungsional saja, yaitu sebagai sepatu olahraga. 

Informan IJ cukup aktif mengikuti kegiatan olahraga bola basket pada saat ia 

kuliah. Olahraga bola basket merupakan perkenalan pertama Inoforman IJ dengan 

sneakers tetapi, barulah pada tahun 2006 ia menemukan bahwa ada fungsi lain 

dari sneakers selain sebagai alat untuk membantu manusia berolahraga dengan 

nyaman, yaitu untuk dikoleksi. Saat itu Informan IJ diharuskan untuk mengikuti 

program semester pendek di perkuliahannya, pada periode tersebut, Informan IJ 

tinggal di rumah temannya yang sudah mulai terlebih dahulu mengkoleksi -- dan 

juga memperjualbelikan sneakers. Informan IJ bercerita bahwa saat itu temannya 

tersebut sedang merintis usahanya berjualan sneakers dan pada saat itulah dia 

mengetahui bahwa sneakers bisa memiliki nilai jual yang tinggi.  

Informan IJ mengaku kaget dan sempat heran ketika mengetahui bahwa 

sneakers bisa memiliki nilai jual yang tinggi. namun, ia mengaku bahwa semakin 

ia mencari tahu ia mengamini kondisi tersebut. Ia berpendapat bahwa sneakers 

memiliki arti yang lebih besar dari yang ia pikirkan. Informan IJ berpendapat 

bahwa sneakers bisa digilai banyak orang sehingga memiliki harga jual yang 

tinggi karena ia bisa berarti menjadi sesuatu yang lain. Advertising menurut 

Informan IJ adalah faktor yang penting. Ia menjelaskan sejarah sepatu Air Jordan 

1 “Banned” sebagai contoh dari fenomena tersebut. Menurutnya, alasan sepatu 

Air Jordan 1 “Banned’ memiliki harga yang tinggi di pasaran karena sepatu 

tersebut adalah simbol perlawanan yang dimiliki oleh atlit bola basket Michael 

Jordan. Warna dari sepatu Air Jordan 1 pada saat itu melanggar ketentuan liga 

basket Amerika Utara, NBA. Namun, Michael Jordan tetap bersikeras 
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mengenakan sepatu tersebut di setiap pertandingan yang ia lakoni dengan 

membayar denda 5000$ setiap kali ia mengenakan sepatu tersebut. Informan IJ 

menganggap bahwa sikap ini adalalah upaya perlawanan terhadap sistem yang 

mengekang kebebasan berekspresi. Ia menyamakan hal ini dengan apa yang 

dilakukan oleh Malcolm X dan juga Mahatma Gandhi. Rasionalisasi perlawanan 

yang dijabarkan oleh Informan IJ menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat 

“cerita” dari sebuah komoditas bisa dibentuk oleh pesan-pesan media seperti iklan 

sebagaimana yang juga diutarakan oleh Informan IJ. Narasi perlawanan dalam 

gaya berpakaian streetwear adalah hal yang seringkali muncul karena banyak dari 

budaya yang menghasilkan gaya berpakaian streetwear timbul karena respon 

masyarakat atas ketertindasan yang ada. Pembahasan perlawanan kembali muncul 

ketika Informan IJ berbicara tentang identitas dirinya terkait gaya berpakaian 

streetwear.  

Saluran lain yang memperkenalkan Informan IJ kepada streetwear ialah 

kelompok “tongkrongan”-nya di waktu SMA. Informan IJ tumbuh di lingkungan 

penggemar musik dan juga penggemar olahraga bola basket. Ia terpengaruh oleh 

lingkungan sekitar untuk bergaya seperti apa yang lingkungannya kenakan. 

Namun, Informan IJ mengatakan bahwa ia tidak berasal dari latar belakang 

ekonomi yang berkelebihan sehingga ia harus benar-benar mencari cara agar ia 

bisa bergaya sesuai dengan lingkungan teman-teman sepermainannya.  Informan 

IJ memang tumbuh di lingkungan subkultur yang mempengaruhi bagaimana ia 

berpakaian. Ia bisa dibilang tidak terpengaruh oleh tren yang baru muncul di 

tahun 2015 dan 2016. Hal ini menarik karena Informan IJ berbeda dengan 
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informan lainnya yang terpapar informasi mengenai streetwear melalui pesan-

pesan media, bukan melalui pengalaman langsung.  

Lingkungan subkultur tempat Informan IJ tumbuh dan bergaul sampai 

sekarang tidak dibatasi oleh latar belakang sosial ekonomi. Informan IJ mengaku 

bahwa dirinya tetap diterima walaupun berasal dari latar belakang kelas 

menengah. Namun, bukan berarti tidak ada aturan-aturan yang mengikat 

anggotanya. Walaupun tidak berbentuk aturan yang tertulis, Informan IJ bercerita 

bahwa mengenakan sesuatu yang terlalu mahal dapat mendatangkan cibiran di 

lingkungannya bergaul. Hal ini merupakan kode-kode budaya yang dipatuhi oleh 

kelompok Informan IJ. Kode-kode budaya ini disepakati dan akhirnya mengikat 

sesama anggota kelompok tersebut. Menurut Informan IJ, gaya berpakaian 

streetwear merupakan cerminan dari pola pikir budaya-budaya yang ada di 

jalanan. Kode-kode budaya yang ada pada kelompok “tongkrongan” Informan IJ 

berpengaruh pada gaya berpakaian streetwear Informan IJ.  

Kegemaran Informan IJ mengkoleksi sneakers bukan tanpa tantangan. 

Informan IJ yang pada saat itu hanya memiliki penghasilan UMR sebesar tiga juta 

rupiah setiap bulannya harus berhemat dengan ekstra demi memenuhi 

keinginannya membeli sepatu yang bisa berharga dua sampai dua setengah juta 

rupiah. Ia bercerita bahwa pada masa itu dirinya sangat terobsesi sampai-sampai 

tidak bisa mengatur uang yang ia punya. Dirinya tidak bisa memprioritaskan mana 

kebutuhan yang benar-benar penting. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk 

menjual koleksi sneakers-nya hingga sekarang.  
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Sebagai reseller, Informan IJ memandang dirinya sebagai pihak yang 

memiliki andil terhadap berkembangnya fenomena poser dan hypebeast dalam 

subkultur streetwear. Menurut Informan IJ, adanya hypebeast dan poser 

merupakan suatu keniscayaan dalam streetwear serta turut membantu 

membesarkan kultur streetwear. Menurut Informan IJ obsesi yang ditunjukkan 

oleh para hypebeast ini merupakan konsekuensi dari sesuatu yang dianggap sangat 

“keren” seperti streetwear. Informan IJ menunjukkan kepada penliti video yang 

diunggah oleh kanal YouTube Push Product dengan judul How James Jebbia 

Became Jaes Jebbia (The Real Supreme Story) yang memberikan penjelasan 

terkait sudut pandangnya mengenai hyoebeast dan poser.   

Fenomena poser dan hypebeast memicu melonjaknya harga jual produk-

produk streetwear sampai pada titik angka yang fantastis. Hal ini sempat 

dikeluhkan oleh Informan IJ. Menurutnya, budaya yang berasal dari jalanan tidak 

seharusnya memiliki harga yang terlalu mahal. Namun, ia juga merasa bahwa hal 

tersebut adalah kebahagiaan tersendiri baginya karena kondisi tersebut 

memungkinkan dirinya untuk mencari nafkah dari berjualan produk streetwear.  

Informan IJ bercerita bahwa ia pernah menjual satu pasang sneakers Nike SB 

Dunk Paris seharga lima belas ribu dollar amerika. Sneakers tersebur sekarang 

bisa mencapai harga 25 ribu dolla amerika.  

Pekerjaannya berwirausaha dalam dunia streetwear dilihat oleh Informan 

IJ sebagai bentuk perlawanan yang ia jalani. Ia melawan sistem sosial yang 

seolah-olah sudah menggariskan bagaimana individu harus bertindak untuk bisa 

berperan di masyarakat. Informan IJ mencontohkan bagaimana dalam masyarakat 
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cenderung menghasruskan individu untuk bekerja di perusahaan besar sehingga 

dianggap sukses. Informan IJ memilih untuk mengambil peran di masyarakat 

dengan caranya sendiri, yaitu dengan streetwear. Melihat dari penjabaran 

Informan IJ terkait fenomena hypebeast dan poser sebelumnya, sulit rasanya 

apabila tidak menghubungkan perlawanan yang Informan IJ jalani dengan 

maraknya perilaku konsumtif kelompok hypebeast. Perlawanan yang dilakukan 

oleh Informan IJ mungkin hanya bisa terjadi karena kelompok hypebeast bersedia 

untuk menghabiskan uangnya secara berlebihan.  

Menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah komentar Informan IJ yang 

mengatakan bahwa pasar cepat atau lambat akan sadar dengan sendirinya dan 

akan tidak lagi membeli produk-produk streetwear secara berlebihan. Walaupun 

begitu, ia tetap yakin bahwa budaya streetwear akan tetap hidup. Ia berpendapat 

bahwa budaya streetwear juga sudah ada sebelum tren konsumerisme yang 

meledak-ledak seperti sekarang terjadi. Informan IJ menunjukkan kesadaran 

bahwa tren konsumerisme pada budaya streetwear akan hilang walaupun ia 

mengandalkan usahanya dari hal tersebut karena ia yakin bahwa streetwear akan 

tetap bisa hidup terlepas dari adanya tren atau tidak.  

Informan IJ juga berkomentar mengenai budaya resell yang ada sekarang 

bahwa terdapat pelaku-pelaku yang hanya meementingkan keuntungan saja tanpa 

mendorong budaya streetwear-nya untuk bisa lebih maju lagi. Ia merasa memiliki 

hutang budi terhadap budaya streetwear. Oleh karena itu, ia akan selalu 

mendukung dengan cara apapun semua bentuk aktivitas yang diprakarsai oleh 

subkultur yang ada di jalanan.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya gaya berpakaian streetwear 

di Indonesia selama tiga tahun ke belakang. Berbagai kalangan dari anak-anak 

sampai orang dewasa, masyarkat biasa sampai selebritas papan atas, bahkan 

pejabat negara turut mengikuti tren streetwear. Kerap dijumpai di media 

informasi-informasi yang memperlihatkan produk-produk streetwear dengan 

harga yang amat fantastis.  

 Dalam bab ini, peneliti akan mendiskusikan hasil pengumpulan data di 

lapangan menggunakan konsep-konsep yang berhubungan dengan kajian 

subkultur dan juga identitas. Peneliti akan memulai dengan membahas bagaimana 

fenomena streetwear dilihat melalui perspektif teori subkultur. Setelah itu peneliti 

akan membahas pola-pola konsumsi yang dialami oleh ketiga key informant 

dalam penelitian ini. Selanjutnya, akan dibahas apa dan bagaimana terbentuknya 

identitas ketiga informan ketika berpakaian dengan gaya streetwear.  

5.1 Fenomena Streetwear Dalam Kajian Cultural Studies 

 Streetwear ialah salah satu fenomena anak muda yang cukup sulit untuk 

didefinisikan. Ia tidak semerta-merta berarti gaya berpakaian yang dikenakan 

orang di jalan. Menurut Informan IJ, streetwear ialah “...sudut pandang, statement 

tentang apa yang dia lakukan, dia buat di jalanan, community apa yang dia 

representasi melahirkan sebuah gaya berpakaian....” Pendapat Informan IJ dirasa 

juga masih menempatkan streetwear di dalam lingkup yang sangat luas karena 

terdapat banyak sekali budaya yang terbentuk di jalanan. Hal ini mengakibatkan 
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sulitnya memilih perspektif teori mana yang tepat untuk menjelaskan fenomena 

streetwear. Fenomena streetwear di Indonesia sendiri telah mengalami proses 

yang bertahap hingga bisa sampai pada skala yang masif seperti sekarang. 

Informan IJ bercerita bahwa ia sudah mengenal streetwear dari tahun 2006 ketika 

ia kuliah. Pada saat itu ia dikenalkan ke dalam dunia streetwear yang masih 

berfokus pada aktivitas mengkoleksi sneakers oleh temannya. Budaya sneakers di 

Indonesia, khususnya Kota Jakarta pada kala itu masih sangat terbatas 

persebarannya. Anggota yang menggemari streetwear berinteraksi melalui forum 

Kaskus di mana mereka dapat berbagi informasi terkait produk-produk streetwear 

yang mereka gemari. Ledakan antusiasme masyarakat terhadap sneakers dan 

streetwear secara umum, menurut Informan IJ, terjadi pada sekitar tahun 2015-

2016 ketika Kanye West, seorang musisi rap dari Amerika Serikat, merilis lini 

sepatunya bersama Adidas yang bertajuk Yeezy. Ia mengatakan bahwa rilisnya 

sepatu-sepatu dari lini Yeezy merupakan zaman keemasan dari budaya streetwear  

Indonesia karena skalanya yang sangat masif jika dibandingkan dari masa-masa 

sebelumnya. Informan VR juga sependapat dengan Informan IJ. Menurutnya, 

meledaknya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap streetwear disebabkan 

oleh munculnya kolaborasi Kanye West dengan merk Adidas.  

 Membesarnya budaya streetwear di Indonesia tidak terlepas dari andil 

masyarakat kelas menengah yang turut secara aktif menjadi konsumen utama dari 

budaya streetwear. Ketiga informan dalam penelitian ini pun berasal dari latar 

belakang kelas menengah. Berkaca pada sejarah, kelas menengah Indonesia lahir 

dari kebijakan pemerintah Orde Baru terkait pengembanganNamu ekonomi pada 
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tahun 1980an. Kebijakan ini meningkatkan penghasilan masyarakat Indonesia, 

terutama di Kota Jakarta, melalui banyak dibukanya lapangan pekerjaan baru. Hal 

ini memungkinkan aktivitas konsumsi yang menjadi budaya ciri khas kelas 

menengah (Ansori, 2009, hal. 90-91). Menurut Ansori, kelas menengah Indonesia 

merupakan proyek budaya yang selalu bertolak belakang dengan kelas lain dan 

dirinya sendiri. Kelas menengah lahir bersamaan dengan munculnya praktik-

praktik budaya yang mendefinisikannya. Bagi kelas menengah, praktik budaya 

tersebut ialah pola konsumsi dan gaya hidup (hal. 89). Konsumsi merupakan 

sarana bagi kelas menengah untuk memosisikan kelompoknya di tengah 

masyarakat. Dengan ini, aktivitas konsumsi bukan sebatas aktivitas membeli 

barang. Aktivitas konsumsi kelas menengah melibatkan selera kelompok untuk 

menunjukkan identitasnya. Berdasarkan penjelasan ini, menjamurnya mode 

streetwear di Indonesia bukanlah sesuatu yang membingungkan karena budaya 

masyarakat Indonesia yang sebagian besar kelas menengah merupakan budaya 

konsumsi yang juga merupakan dasar dari budaya streetwear.  

Fenomena youth subculture telah lama dikaji dengan menggunakan 

kerangka berpikir yang disusun oleh Hall dan Jefferson dalam karyanya 

Resistance Through Rituals (1991). Mereka mengumpulkan tulisan-tulisan yang 

meneliti tentang fenomena kenakalan remaja yang terjadi di  Inggris pasca perang 

dunia II. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa subculture merupakan 

respons dari pertarungan kelas yang dialami oeh remaja dengan latar belakang 

kelas pekerja. Dandanan yang dikenakan dan perilaku yang dilakukan oleh 
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kelompok punk, mods, dan juga skinhead dinilai sebagai cara mereka 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya secara “ajaib.”  

 Namun, kenyataan yang terdapat di lapangan tidak berkata demikian. 

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena streetwear di Indonesia 

tidak lahir secara organik dari keresahan kelas. Budaya streetwear di Indonesia 

merupakan hasil komodifikasi produk budaya oleh industri yang siap dipasarkan 

untuk masyarakat secara luas. Dengan begitu, streetwear di Indonesia dirasa 

kurang tepat bila dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan secara “ajaib” 

permasalahan-permasalahan yang timbul dari pertentangan kelas. Informan IJ 

mengenakan streetwear karena ia tumbuh di dalam kelompok penggemar musik 

tertentu sehingga ia menginginkan untuk berdandan sesuai dengan dandanan 

kelompoknya. Begitu pula dengan Informan VR yang menyukai gaya berpakaian 

streetwear karena terpengaruh musik hip-hop yang ia suka sejak kecil. Informan 

VR dan IJ memang mengenal streetwear jauh sebelum tren mode streetwear 

sebesar sekarang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka mengenal gaya 

berpakaian streetwear dari terpaan media yang sejatinya menampilkan produk-

produk budaya populer. Kasus yang berbeda datang dari Informan FY yang 

bercerita bahwa ia menyukai dan juga melakoni bisnis streetwear karena ia 

melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.  Data menunjukkan bahwa 

streetwear yang ditunjukkan oleh ketiga informan bukan sesuatu yang muncul 

dari keresahan kelas pekerja. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan 

bahwa hal tersebut terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh Informan IJ bahwa 
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orang-orang di dalam kelompoknya berasal dari berbagai macam latar belakang 

ekonomi.  

“Mix gitu bro. Dari rendah banget sampe tinggi banget. Jadi ada satu rules 

ga tertulis. Ga ada becandaan tentang miskin apa kaya.” 

“Kumpulan gue dari anak rumahan sampe beneran rockstar kayak anak-

anak St. Loco, tuantigabelas, Iwa k.” (Informan IJ) 

Untuk itu, kurang tepat rasanya bila topik streetwear didiskusikan dengan 

menggunakan kerangka berpikir yang disusun oleh Hall dan Jefferson (1991). 

Dinamika streetwear yang cair dan juga lebih individualistis rasanya lebih bisa 

dikaji melalui perspektif post-subculture yang sudah beranjak dari prakondisi-

prakondisi yang kaku. Sudut pandang post-subculture melihat bahwa perspektif 

subculture klasik tidak lagi mumpuni untuk menjelaskan kelompok-kelompok 

anak muda dalam kondisi posmodern. Muggleton (2000), menjelaskan bahwa 

masyarakat posmodern yang dalam seluruh aspek kehidupannya dibombardir oleh 

segala macam informasi, terutama informasi visual, tidak lagi mementingkan 

makna dari apa yang dikonsumsi. Lebih dari itu, posmedernitas, menurut Jameson 

(1985), meniadakan inovasi gaya berpakaian baru. Mekanisme yang tersisa adalah 

mekanisme pastiche yang hanya mengimitasi gaya-gaya yang sudah ada di masa 

lalu (hal. 115). Gaya berpakaian punk, mods, teddy boy ,dan juga skinhead, yang 

dinilai memiliki signifikansi makna tertentu, di era posmodern telah menjelma 

menjadi sebatas gaya berpakaian tanpa makna yang siap dipilih oleh semua 

lapisan masyarakat melalui mekanisme konsumsi massal. Pengalaman Informan 

VR yang mengenal streetwear dari musik hip-hop di era 90an dapat 
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menggambarkan fenomena posmodern yang dijelaskan oleh Jameson. Informan 

VR memahami bahwa gaya berpakaian musisi hip-hop pada tahun 90an 

merupakan simbol perlawanan atas rasisme terhadap kelompok kulit hitam di 

amerika serikat. Namun, ia tidak lantas mengamini perlawanan tersebut dalam 

dirinya. Informan VR hanya mengapresiasi gaya berpakaian tersebut karena ia 

menganggapnya memiliki nilai estetika yang baik. Gaya berpakaian streetwear di 

Indonesia mengadopsi gaya berpakaian yang terbentuk dari budaya jalanan yang 

sudah ada.  

 Salah satu konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena 

budaya anak muda dalam konteks post-subculture adalah kosnep lifestyles 

(Bennett, 2011). Lifestyles adalah sarana identifikasi sosial yang terbangun karena 

modernisasi di pertengahan abad ke-19 yang ditandai dengan bermunculannya 

kota-kota metropolitan. Bioskop,  konser musik, pusat perbelanjaan menjadi 

penanda yang paling terlihat mata akan munculnya kota-kota metropolitan. 

Perubahan-perubahan yang dibawa oleh kemajuan cara produksi ini berdampak 

pada interaksi manusia dengan komoditas dan juga tentu saja interaksi sesama 

manusia itu sendiri. Berlimpahnya komoditas yang bisa didapatkan berarti 

masyarakat harus mencari cara baru untuk mendiferensiasikan satu dengan yang 

lain. Stratifikasi sosial yang tadinya didasarkan oleh kepemilikan alat produksi 

mulai perlahan-lahan berganti menjadi berdasarkan pada cara konsumi. Lifestyles 

lahir dari berubahnya pola interkasi masyarakat yang sudah tidak melihat 

kepemilikan alat produksi sebagai tolok ukur tunggal kelas (Chaney, 1996).  
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 Fenomena yang paling terihat dari maraknya streetwear ialah adanya 

kelompok yang disebut hypebeast. Pada dasarnya, keriuhan yang muncul dari 

perdebatan mengenai hypebeast didasarkan pada anggapan bahwa kelompok 

hypebeast merupakan orang-orang yang hanya mengikuti tren tanpa mengetahui 

makna sebenarnya dari streetwear. Menurut Informan VR maraknya budaya 

streetwear di Indonesia dipicu oleh masyarakat Indonesia yang latah dan 

cenderung tidak mengerti mengenai makna streetwear yang sebenarnya. 

Walaupun begitu ia tidak melihat kelompok hypebeast sebagai sesuatu yang 

negatif. Penggunaan istilah makna pada cerita pengalaman Informan VR penting 

karena lifestyles bekerja pada ranah simbolik. Bagaimana individu memaknai 

komoditas sebagai simbol dari sesuatu yang melebihi komoditas itu sendiri 

(Chaney, 1996, hal. 43). Lain halnya dengan Informan IJ yang merasa bahwa 

hypebeast bukanlah bagian dari streetwear. Ia berpendapat bahwa hypebeast dapat 

dikatakan sebagai “outsiders” yang ingin masuk ke dalam budaya streetwear. 

Berek (2014), dalam skripsinya mengenai komunitas streetpunk di Kota Semarang 

juga menemukan hubungan antagonistis antara anggota kounitas punk asli dan 

masyarakat umum yang berdandan selayaknya komunitas punk tetapi tidak 

mengerti ideologi punk.  

 Selama perkembangan kajian subculture selalu ditemukan adanya 

hubungan antagonistis antara penggiat subculture dengan kelompok yang dinilai 

mainstream. (Thornton, 1995; Hebdige, 1979; Muggleton, 2000). Kelompok 

mainstream dibayangkan seperti masyarakat umum yang tidak memiliki 

pemahaman terkait konsep-konsep subkultural. Hypebeast dapat dikatakan 
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sebagai kelompok mainstream bagi komunitas streetwear. Hebdige, berpendapat 

ketika konsep-konsep yang lahir dari budaya subculture telah dikooptasi atau 

diadopsi oleh kelompok mainstream melalui media, maka budaya tersebut telah 

kehilangan potensi perlawanannya (1979, hal. 93). Namun, budaya streetwear di 

Indonesia sendiri, bahkan ketika persebarannya masih minim, datang dari terpaan 

media. Identifikasi kelompok hypebeast, dengan demikian, tidak dapat disamakan 

dengan pengandaian mainstream sebagai masyarakat umum yang terpengaruh 

oleh media karena media juga merupakan pihak yang turut melahirkan budaya 

streetwear di Indonesia. Menurut Muggleton, kelompok mainstream “diciptakan” 

oleh penggiat subculture sebagai sarana untuk senantiasa menunjukkan perbedaan 

antara penggiat subculture itu sendiri dengan masyarakat umum (2000, hal. 73). 

Bayangan atas apa yang dinilai mainstream bisa berbeda-beda tergantung nilai-

nilai apa yang dianut oleh penggiat subculture tersebut.  

Komunitas streetwear melihat hypebeast sebagai kelompok konsumen 

yang hanya cenderung mementingkan aspek sosial dari produk-produk streetwear 

yang populer tanpa memiliki pengetahuan secara mendalam terkait produk 

tersebut. Hypebeast seringkali dicap sekadar mengikuti tren dan tidak bisa 

menentukan pilihannya sendiri dalam berekspresi. Menurut Informan VR, 

hypebeast adalah “...orang-orang yang ingin selalu terlihat trendy dan kekinian, 

sometimes mereka tidak tahu dibalik itu semua apa yang mereka pake.” Chaney 

mengatakan bahwa lifestyles adalah pola-pola konsumsi tertentu yang mencakup 

apresiasi dan juga pemahaman terhadap suatu komoditas yang dimaksudkan untuk 

menegosiasikan status di masyarakat (1996, hal. 43). Meskipun ia tidak 
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mempermasalahkan adanya kelompok hypebeast, Informan VR menolak untuk 

diklasifikasikan sebagai hypebeast karena menurutnya gaya berpakaian hypebeast 

terkadang berlebihan. Lebih jauh lagi, informan IJ menjabarkan bahwa hypebeast 

adalah orang yang berusaha untuk menjadi yang bukan dirinya. Ia juga menyebut 

faktor umur sebagai karakteristik kelompok hypebeast.  

“Poser itu menurut gua anak 15 tahun yang dikasih duit sama orang 
tuanya buat dipake beli baju juta-jutaan untuk terlihat seperti orang-orang 
yang ada dijalan. Poser itu lebih mencoba menjadi dari sesuatu yang di 
mana sebenernya mereka itu enggak....” (Informan IJ) 

Umur dan pengalaman, pemahaman akan produk yang dikonsumsi, serta 

pendirian dalam berekspresi merupakan elemen yang dianggap penting oleh 

komunitas streetwear. Terdapat sensibilitas tersendiri dalam komunitas 

streetwear. Menurut Chaney (1996), sensibilitas merupakan hal yang 

membedakan satu lifestyles dengan yang lainnya. Pada suatu kelompok lifestyles 

tertentu terdapat sensibilitas yang dimiliki oleh semua anggota kelompok tersebut. 

Sensibilitas dapat dilihat sebagai sesuatu yang mengikat di antara individu-

individu yang berada dalam kelompok tersebut sehingga tercipta keterikatan 

komunal (hal. 126).  

Peneliti ingin mendiskusikan mengenai pola interaksi yang ditunjukkan 

oleh lingkungan pergaulan Informan IJ sebagai ilustrasi bagaimana sensibilitas 

dalam kelompok lifestyles bekerja. Di dalam kelompoknya terdapat semacam 

aturan tidak tertulis yang berkaitan dengan cara gaya berpakaian yang benar. 

Apabila ada orang yang mengenakan pakaian dengan harga yang terlalu mahal 

maka akan mendaptakan ejekkan. Namun, Informan IJ bercerita bahwa ada 

kesempatan-kesempatan tertentu di mana mengenakan barang mahal 
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diperbolehkan seperti saat sedang tampil bermusik di atas panggung bagi teman-

teman Informan IJ yang musisi atau ketika ia sendiri sedang berkesempatan 

diliput oleh media. Sekali lagi, kondisi ini menunjukkan penekanan akan 

kecakapan konsumsi dalam konsep lifestyles. Pola interaksi yang ada pada 

kelompok Informan IJ menunjukkan untuk diterima dalam kelompok tersebut 

seseorang tidak selalu harus menunjukkan kekayaannya.  

Mode yang bergantung pada permainan makna dan subjektivitas individu 

berarti bahwa sensibilitas dan selera merupakan sesuatu yang subjektif dan relatif 

(Chaney, 1996). Oleh karena itu, pilihan mode, yang didasari oleh subjektivitas 

individu, juga berfungsi untuk menandakan afiliasi individu dengan individu lain 

yang memiliki sensibilitas yang sama (hal. 133). Kelompok hypebeast cenderung 

dianggap bukan menjadi bagian dari komunitas streetwear terlepas dari kenyataan 

bahwa produk yang dikonsumsi oleh kelompok hypebeast juga merupakan produk 

streetwear. Hal ini dikarenakan terdapat sensibilitas yang berbeda. Kebijaksanaan 

individu dalam mengonsumi produk-produk streetwear menjadi penentu 

bagaimana komunitas streetwear memandang apakah individu tersebut termasuk 

dalam kelompok hypebeast. Namun, sensibilitas yang diyakini oleh kelompok 

tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi masyarakat pada 

waktu tersebut karena pada dasarnya sensibilitas dan lifestyles merupakan alat 

identifikasi sosial (Chaney, 1996, hal. 129).  

5.2 Streetwear: Mekanisme Masyarakat Konsumen? 

Budaya streetwear yang dialami oleh ketiga informan menitikberatkan 

aktivitas konsumsi dalam mekanismenya. Sebagai reseller, Informan FY rutin 
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mengonsumsi produk-produk streetwear yang ia bisa dapatkan dengan harga 

rendah untk kembali dijual. Ia bisa membeli lima belas produk streetwear dalam 

satu bulan. Bagi Marx (1887), konsumsi ialah tindakan menggunakan nilai guna 

yang ada pada suatu objek (hal. 27). Marx menilai bahwa objek memiliki dua nilai 

yang berbeda, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna adalah nilai fungsional 

dari suatu objek yang terbentuk dari materi fisik suatu objek, sedangkan nilai 

tukar ialah nilai relatif dari suatu objek ketika objek itu ditukarkan dengan objek 

yang lain. Proses tukar-menukar objek sesuai dengan nilai tukarnya membuat 

objek tersebut menjadi komoditas (Marx, 1887). Analisis Marx terhadap nilai 

suatu objek menghasilkan konsep fetisisma komoditas di mana relasi manusia di 

dalam masyarakat kapitalis berubah menjadi relasi antar komoditas yang 

ditentukan oleh nilai tukar dari suatu komoditas dalam proses tukar-menukar. 

Nilai tukar yang berasal dari subjektivitas menjadi nilai objektif suatu produk. 

Fenomena harga resell yang terdapat pada budaya streetwear ialah contoh dari 

fetisisma komoditias. Berbagai produk edisi khusus dengan jumlah produksi 

terbatas memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan dengan produk-produk 

streewear edisi yang tidak dirilis secara terbatas. Nilai tukar dari sebuah 

komoditas menurut Marx berbanding terbalik dengan produktivitasnya (Marx, 

1887).  

Namun, fetisisme komoditas yang ada pada komunitas streetwear berbeda 

dengan fetisisme komoditas yang dijabarkan oleh Marx dengan konteks 

masyarakat produksi.  Di budaya streetwear, nilai komoditas tidak hanya diukur 

dari produktivitas objek tersebut. Kelangkaan suatu objek belum tentu 
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mengindikasikan tingginya harga jual di pasaran. Atau, lebih tepatnya, nilai suatu 

komoditas tidak sealu ditentukan oleh rendahnya produktivitas komoditas 

tersebut. Informan FY melihat streetwear sebagai sesuatu yang “keren” sehingga 

banyak orang, termasuk dirinya sendiri, menganggapnya bernilai. Salah satu 

faktor yang menyebabkan melambungnya harga jual produk-produk streetwear di 

pasaran ialah faktor figur. Ketika produk streetwear tertentu terasosiasi, baik 

secara sengaja atau tidak sengaja, dengan figur seperti selebritas maka 

kemungkinan besar produk tersebut akan laku di pasaran. Informan VR juga 

sependapat dengan Informan FY dan menganggap hal ini adalah kondisi yang 

lumrah dalam budaya streetwear.  

“Kalo menurut gua, kenapa produk itu bisa tinggi tergantung dari sisi 
influencer dan desainernya, kayak Off-white kan desainernya si Virgil 
Abloh. Dia pinter buat cari market-nya. Bisa gandeng Kanye West, bisa 
gandeng yang lain lah pokoknya. Banyak artis yang kena market-nya Off-
white ini.” (Informan FY) 

 
 Komoditas streetwear bisa dijelaskan dengan konsep objek konsumsi yang 

sebagaimana dijelaskan oleh Baudrillard (1981) merupakan objek yang tidak 

dapat dinilai hanya dari aspek nilai tukar atau aspek nilai fungsionalnya saja. 

Objek konsumsi mendapatkan nilainya dari relasi objek tersebut dengan objek 

lainnya dalam suatu sistem tanda. Sepatu Air Jordan 1 sangat digemari oleh 

penggemar  streetwear dibanding sepatu lainnya karena ia terasosiasi dengan atlet 

bola basket populer Michael Jordan. Menurut Informan IJ, seri sepatu Air Jordan 

yang meruapakan merk kesukaannya bernilai tinggi karena ia melambangkan 

perlawanan Michael Jordan terhadap sistem yang mengekang kebebasan 

ekspresinya. Sejarahnya, sepatu merk Nike yang dikenakan oleh Michael Jordan 
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melanggar aturan warna sergam di liga basket NBA pada saat itu. Meskipun 

begitu, Nike dan Michael Jordan tetap memilih untuk mengenakan sepatu itu 

dalam pertandingan dan harus membayar denda sebesar 5000 dollar AS setiap ia 

mengenakan sepatu tersebut di pertandingan basket NBA. Bahkan, ia 

menyamakan apa yang dilakukan oleh Michael Jordan dengan perlawanan yang 

dilakukan oleh pejuang hak sipil seperti Malcolm X dan Mahatma Gandhi. 

Mengenakan sepatu Air Jordan berarti menandakan bahwa individu memiliki 

asosiasi yang sama dengan Michael Jordan (Kellner, 2001). Seperti yang 

dijelaskan di bab IV, Informan IJ adalah penggemar olahraga bola basket. Pola 

konsumsi yang ditunjukkan oleh Informan IJ menurut Baudrillard (1998, hal. 60) 

adalah konsumsi sebagai sarana signifikansi dan komunikasi.  

“Waktu gue pertama kali liat “game” ini ya pasti gue kaget lah. Ternyata 
ini lebih besar dari yang gue pikir. Kayak lu kira kenapa Jordan 1 
diperebutkan orang orang, karena AJ 1 yang di-banned itu kayak 
mengekang kebebasan berekspresi dari seorang anak muda 17 tahun afro 
amerika.” (Informan IJ) 
 
 

 
Gambar 3 Sepatu Air Jordan "Banned" yang dilarang oleh liga basket NBA 

(Sneakers.co.id, 2016) 
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 Langkah perusahaan Nike untuk membayar denda sejumlah 5000 dollar 

AS kepada NBA setiap kali Michael Jordan mengenakan sepatu tersebut ketika 

bertanding merupakan langkah yang diambil untuk memunculkan simbolisasi 

tertentu pada komoditas sepatu Air Jordan, dalam konteks ini adalah simbol 

perlawanan, sehingga produk tersebut bisa laku di pasaran. Menurut pengakuan 

informan IJ simbolisasi perlawanan tersebut yang menyebabkan sepatu Air Jordan 

diminati orang banyak. Dengan kata lain, simbolisasi perlawanan yang 

dimunculkan pada sepatu Air Jordan merupakan mekanisme pemasaran agar 

produk tersebut laku di pasaran. Konsep perlawanan yang dekat dengan kelompok 

marjinal telah terkomodifikasi untuk bisa dikonsumsi oleh kalangan kelas 

menengah. Kellner (2001), menjabarkan bagaimana hubungan Michael Jordan 

dan Nike didikte oleh nilai-nilai kapitalisme masyarakat konsumen. Ia 

menjelaskan bahwa terlepas dari citra yang dibangun oleh Nike untuk Michael 

Jordan sebagai figur afro-amerika yang berprestasi, Michael Jordan selalu 

menghindar untuk terlibat ketika dimintai komentar terkait praktik-praktik 

eksploitatif yang dilakukan oleh perusahaan Nike. Sekalipun telah dibentuk 

menjadi figur suri tauladan bagi kelompok afro-amerika, Michael Jordan selalu 

menghindari untuk terlibat diskursus sosial maupun politik yang seringkali 

menyangkut hajat hidup kelompok-kelompok marjinal karena hal tersebut akan 

membahayakan hubungannya dengan perusahaan Nike.  

Pola konsumsi yang dilakukan oleh Informan FY berbeda dengan apa 

yang dilakukan oleh Informan IJ. Dari data yang didapatkan, peneliti dapat 

melihat bahwa Informan FY memiliki keinginan yang tinggi untuk mengonsumsi 



96 
 

 
 

produk-produk streetwear. Sebagai reseller, motivasinya untuk mengonsumsi 

streetwear ialah untuk mendatangkan keuntungan. Tidak seperti Informan IJ yang 

menggemari merk sepatu Air Jordan karena ia hobi bermain basket, kriteria 

Informan FY dalam mengonsumsi produk streetwear adalah seberapa banyak 

keuntungan yang bisa ia raih. Namun, apa yang diceritakan oleh Informan FY 

juga menunjukkan objek streetwear sebagai tanda. Informan FY bercita-cita untuk 

lebih banyak lagi mengonsumsi produk streetwear ketika ia sudah lebih sukses 

lagi, Ia menganggap bahwa dirinya masih berada di tingkat bawah dalam urusan 

mengonsumsi streetwear. Melalui pendapat ini, Informan FY melihat bahwa 

streetwear adalah sistem hierarki status yang harus didaki. Bagi Informan FY, ia 

mengonsumsi streetwear untuk menunjukkan kemapanan dan kesuksesannya 

dalam menjadi reseller. Pola konsumsi yang ditunjukkan oleh Informan FY ialah 

pola konsumsi yang menunjukkan kelas dan status (Baudrillard, 1998, hal. 61). 

 Pola konsumsi yang ditunjukkan oleh Informan VR juga menyerupai apa 

yang ditunjukkan oleh informan FY dalam artian logika konsumsi yang bekerja 

juga didasari pada logika diferensiasi yang berlaku dalam sistem tanda. Informan 

VR sangat mementingkan nilai eksklusivitas dari produk-produk streetwear yang 

ia konsumsi. Ia sangat menggemari produk-produk dari merk Fear Of God karena 

menurutnya untuk dapat memiliki produk tersebut sangat sulit. Selain Fear Of 

God, Informan VR juga menggemari produk-produk dari merk Nike dan Air 

Jordan yang ia sudah sukai sejak dulu. Sebelum menggemari produk dari merk 

Fear Of God ia mengaku menyukai produk-produk dari merk A Bathing Ape yang 

menurutnya sekarang sudah tidak lagi memiliki nilai eksklusifitas seperti dulu. 
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Keinginan untuk tidak disamakan dengan orang lain dalam soal gaya berpakaian 

berkali-kali diungkapkan oleh Informan VR.  

Menurut Baudrillard (1998; 1981), ketika objek berfungsi sebagai tanda 

objek tersebut bersifat substitutif. Objek yang berbeda bisa menandakan pesan 

yang sama. Fungsi objek sebagai tanda bekerja pada mekanisme logika konsumsi 

yang menempatkan individu sebagai subjek yang memanipulasi tanda untuk 

menyampaikan pesan. Dengan kata lain, untuk mengomunikasikan pesan yang 

sama, individu dapat menggunakan objek yang berbeda. Subjektivitas dan 

relativitas individu dalam ranah konsumsi berarti bahwa logika konsumsi pada 

masyarakat posmodern bukan didasari oleh kebutuhan asli individu tersebut, 

melainkan kebutuhan individu untuk berada di dalam sistem tanda yang bisa 

dicapai dengan cara menjadi berbeda. Dengan begitu konsumsi yang ada pada 

masyarakat posmodern merupakan konsumsi yang tidak berujung (1998, hal. 62).  

 Ketiga informan memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam 

mengonsumsi produk-produk streetwear. Informan FY memiliki motivasi 

ekonomis (untuk mendatangkan keuntungan) dan juga motivasi sosial (untuk 

menunjukkan kemapanan) dalam mengonsumsi streetwear. Berbeda dengan 

Informan FY, Informan VR hanya didorong oleh motivasi sosial (tampil beda) 

untuk mengonsumsi produk-produk streetwear. Begitu pula dengan informan IJ 

yang didorong oleh motivasi sosial (lingkungan pergaulan) dalam mengonsumsi 

prdouk streetwear. Perbedaan motivasi yang dimiliki oleh ketiga informan berarti 

komoditas streetwear yang dikonsumsi oleh ketiga informan berbeda-beda. 

Dalam industri budaya, keberagaman produk-produk budaya populer, dalam hal 
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ini streetwear, merupakan tipu muslihat yang dirancang oleh kapitalisme agar 

masyarakat terus-menerus melakukan aktivitas konsumsi (Horkheimer & Adorno, 

2006). Alih-alih menciptakan keberagaman, yang terjadi ialah keseragaman 

karena keberagaman yang dijanjikan oleh industri budaya sangat sulit untuk 

dicapai (Horkheimer & Adorno, 2006, hal. 42). 

Dari penjelasan ketiga informan terlihat jelas bahwa konsumsi adalah 

tulang punggung dari budaya streetwear. Bahkan, perilaku konsumtif yang 

ditunjukkan oleh ketiga informan menurut peneliti berada di kondisi yang sangat 

fantastis. Informan VR mengaku bahwa ia pernah menghabiskan uang sebanyak 

50 juta rupiah dalam satu bulan untuk berbelanja produk streetwear. Demikian 

pula dengan Informan IJ yang bercerita kepada peneliti bahwa ia pernah 

menghabiskan beberapa ribu dollar amerika untuk membeli sepasang sepatu. 

Informan FY juga bercerita bahwa ia pernah membeli sepotong hoodie dari merk 

Vetements dengan harga 18 juta rupiah yang  ia hanya bisa jual dengan harga 9 

juta rupiah. Meskipun mengalami kerugian, ia masih memiliki keinginan untuk 

membeli lagi produk dari merk tersebut. Iklan memegang peranan penting dalam 

melanggengkan logika konsumsi dalam masyarakat konsumen. Menurut Potter 

(dalam Berger, 2015, hal. 34), iklan dengan bentuknya yang artistik dan seringkali 

inovatif malah bertujuan untuk mempertahankan status quo yang ada di 

masyarakat. Data wawancara menunjukkan bahwa ketiga informan merupakan 

pengguna aktif internet dan media sosial untuk mencari informasi terkait 

perkembangan dunia streetwear. Memang, apa yang mereka konsumsi bukan 

selalu berbentuk iklan komersil, namun pesan-pesan media tersebut tetap 
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berpengaruh pada keputusan berbelanja. Berger (2015), berpendapat bahwa 

pesan-pesan media, baik yang disebarkan melalui televisi maupun internet, telah 

menggantikan peran-peran figur dominan (orang tua, guru, ustadz) dalam proses 

sosialisasi manusia.  Informan VR mendapatkan inspirasi gaya berpakaiannya dari 

akun-akun Instagram yang ia ikuti. Ia mengatakan “...ketika kita terinspirasi kita 

mau barangnya dong, ketika kita mau barangnya, ya belanja....” 

 Streetwear sangat bergantung pada pesan-pesan media untuk 

memengaruhi khalayak untuk belanja. Fenomena hype yang terdapat pada produk-

produk tertentu sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh pesan-pesan media terkait 

produk tersebut dapat menjangkau khalayak. Biasanya, produk-produk yang 

disebarluaskan secara masif melalui pesan-pesan media akan mendapatkan status 

hype. Menurut Baudrillard (dalam Berger, 2015, hal. 58), iklan memainkan peran 

penting dalam sistem objek karena iklan juga meruapakan objek yang dikonsumsi. 

Informan IJ menunjukkan bahwa ia terkesima dengan bagaimana iklan bisa 

menanamkan identitas kepada produk tertentu. Informan FY juga memiliki 

pandangan yang serupa dengan informan IJ, Ia menyukai produk dari merk 

Supreme karena faktor bagaimana merk tersebut memasarkan produknya.  

“Iya lu bisa tau ceritanya, materialnya, yang buat siapa, itu keren si. Itulah 
sebenernya gua mulai tertarik sama sepatu basket karena di luar 
kegunaannya sebagai sepatu basket ternyata gila, ya. Bisa begitu, 
advertising dibuat bisa luar biasa kayak gitu.” (Informan IJ) 
 

Pengaruh iklan dalam budaya streetwear sulit untuk dipungkiri ketika para 

anggota dari budaya tersebut sudah menerima logika konsumsi yang ditanamkan 

oleh iklan. Informan VR berpendapat bahwa hype, citra produk yang dibangun 
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oleh media, adalah sesuatu yang ia butuhkan untuk terus mengetahu informasi-

informasi terbaru terkait porduk-produk yang layak untuk ia koleksi sebagaimana 

yang ia katakan bahwa “Hype itu selalu ada di setiap diri kolektor atau 

apapun...kita jadi selalu mengikuti apa trend yang terkini gitu, lho.”  

Lebih jauh lagi, antusiasme masyarakat terhadap streetwear semakin 

meninggi sampai pada di taraf yang sanagt fantastis. Informan IJ merasakan 

kebahagiaan karena di satu sisi dengan maraknya aktivitas konsumsi masyarakat 

terhadap komoditas streetwear dirinya bisa berkesempatan untuk menghidupi diri 

dan keluarganya. Tetapi di sisi lain ia juga menyayangkan karena produk-produk 

streetwear yang berasal dari produk budaya jalanan semakin tidak bisa diakses 

oleh kebanyakan orang karena harga jual yang terlalu mahal. Selain itu, ia juga 

menyayangkan bahwa pelaku-pelaku usaha di dalam budaya streetwear sering 

melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan, hal yang juga dirasakn 

oleh Informan FY. Informan IJ memahami bahwa ia adalah salah satu alasan 

mengapa kondisi ini bisa tercipta. Ia merasa bahwa ia berhutang budi pada budaya 

streetwear. Oleh karena itu, ia akan selalu mendukung dengan cara apapun semua 

bentuk aktivitas yang diprakarsai oleh subkultur yang ada di jalanan. 

“Simpel. Gua dapet duit dari jualan barang-barang mahal. Dari julan 
yang kita bilang streetwear tapi, sekarang jadi barang mahal. gua 
dapet cukup banyak uang dari situ. Gua jualan sneakers yang 
harganya gak seberapa tiba-tiba jadi luar biasa. Yang gua lakukan 
adalah, gua punya temen-temen yang punya movement, contohnya 
kayak tuantigabelas. Waktu mereka bikin movement, ‘Ser, backup gua 
dong kalo lu ada dana. Atau mungkin kalo lu ada barang deh, kita 
lelang buat tambah-tambah.’ Itu sebenernya bentuk gua giving back 
balik to community. Tapi, apakah giving back harus gitu terus? 
Enggak. Contohnya di daerah di Jakara Barat, beberapa tempat itu 
emang tempat gua nongkrong dari kecil. Contohnya nih di atas ada 
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studio tato, temen gua bikin. Mungkin lu gak bisa chip in duit kan 
karena mereka ada bisnis sendiri. Yang lu bisa lakuin buat culture ini 
ya lu nge-push dia, mungkin lu cariin klien kek, lu kenalin ke orang-
orang. Jadi gak semuanya melulu tentang uang, kan? Jadi tinggal 
effort lu aja lu mau nge-push dari mana lu berasal, komunitas apa 
yang lu represent, itu sih yang bakal jadi giving back ke community 
lu.” (Informan IJ) 

 Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Schiele dan Venkatesh 

(2016), apa yang dilakukan oleh Informan IJ menyerupai apa yang dilakukan oleh 

anak muda di Jepang untuk mempertahankan subculture mereka dari efek 

komodifikasi. Informan IJ mencoba untuk membangun kembali rasa kebersamaan 

komunal yang ia lakukan dengan membantu teman-temannya yang memiliki 

aktivitias-aktivitas kultural tertentu. Menurut Thomas et al. (dalam Schiele & 

Venkatesh , 2016, hal. 19), bahwa komunitas dapat bertahan ketika aktor-aktor di 

dalamnya saling bergantung dengan satu yang lain sehingga mereka dapat 

berkolaborasi.  

5.3 Gaya Berpakaian Streetwear Sebagai Identitas Posmodern 

 Pembentukan identitas dalam budaya streetwear sangat dipengaruhi oleh 

pola konsumsi individu tersebut. Aspirasi-aspirasi individu dalam mengonsumsi 

produk-produk streetwear akan menentukan citra diri seperti apa yang 

dikehendaki oleh individu tersebut. Menurut Muggleton (2000, hal. 49), ideologi 

post-subculture akan lebih mengutamakan perbedaan individu dibandingkan 

konformitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumsi adalah sesuatu yang vital 

dalam pembentukan identitas masyarakat posmodern. Chaney (1996), 

berpendapat bahwa perubahan yang dialami oleh masyarakat konsumen dalam 

melihat konsep diri ke arah yang semakin individualistis disebabkan oleh dua hal; 
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bergesernya pola konsumsi budaya dari yang merupakan aktivitas komunal 

menjadi aktivitas pribadi, Chaney menyebut fenomena ini sebagai desentralisasi 

waktu luang (decentering leisure); terbentuknya ceruk-ceruk kecil dalam pasar 

yang dapat mengakomodir semua selera konsumen, proses yang tentunya 

dipengaruhi oleh pola konsumsi yang bersifat privat (hal. 113-114). Dari data 

temuan peneliti, ketiga informan menunjukkan ciri-ciri masyarakat posmodern 

dalam identitas mereka.  

 Informan VR sangat mementingkan individualitas dan diferensiasi dalam  

gaya berpakaiannya. Ia melihat dirinya sebagai seorang kolektor. Untuk itu, ia 

selalu menginginkan produk-produk streetwear dengan eksklusivitas yang tinggi. 

Informan VR bercerita bahwa ia merasa tidak nyaman apabila terlalu banyak 

orang yang gaya berpakaiannya menyamai dirinya. Sebelum menggemari produk-

produk dari merk Fear Of God, ia sangat menggemari produk dari merk A 

Bathing Ape. Alasan ia tidak lagi menggemari produk dari merk A Bathing Ape 

karena ia merasa merk tersebut telah kehilangan eksklusivitasnya. Selain itu, ia 

juga merasa risih karena semakin banyak orang yang mengenakan produk dari 

merk yang sama. Terlebih lagi, sebagian besar konsumen yang mengenakan 

produk dari merk A Bathing Ape ialah anak-anak. Informan VR merasa bahwa 

dirinya telah mengalami pendewasaan sehingga sudah tidak lagi cocok untuk 

mengenakan produk-produk dari A Bathing Ape. Apa yang diperlihatkan oleh 

Informan VR dalam mengganti keseluruhan gaya berpakaiannya disebut oleh 

Polhemus (dalam Muggleton, 2000, hal. 47), sebagai style surfing (berselancar g- 

aya). Individu dalam masyarakat posmodern bebas untuk berganti-ganti gaya 
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sesuai dengan keinginannya tanpa harus memikirkan koherensi antara identitas 

subkultur satu dan lainnya. Ia memiliih untuk mengonsumsi produk-produk dari 

merk Fear Of God karena merk tersebut lebih sesuai dengan dirinya yang ingin 

berbeda dengan orang kebanyakan dan tidak lagi menginginkan produk-produk 

dengan desain yang ramai. Menurut Informan VR menjadi berbeda ialah kunci 

dari dunia mode, seperti apa yang ia katakan bahwa “Di dalam dunia fashion, 

being different is the key.” Namun, apa yang informan VR kenakan tidak benar-

benar berbeda. Informan VR juga tentu saja mengikuti tren-tren yang ada. 

Sebagaimana yang ia ceritakan pada pembahasan sebelumnya bahwa ia juga 

masih mengikuti hype yang ada. Selain itu, gaya berpakaiannya juga banyak 

terinspirasi dari media sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Georg Simmel 

(Barnard M. , 2011, hal. 17), yang mengatakan bahwa karakterisitk dari mode 

ialah kecenderungan individu untuk menjadi berbeda dan juga menjadi seragam 

secara bersamaan.  

 Penekanan Individualitas juga diperlihatkan oleh Informan IJ. Namun, 

yang berbeda ialah Informan IJ tidak memperlihatkan keinginan tersebut melalui 

apa yang ia kenakan. Ia merasa lebih nyaman apabila gaya berpakaiannya sama 

dengan orang kebanyakan. Menurut Informan IJ, dirinya sudah tidak lagi berada 

di fase dimana ia harus menunjukkan keterlibatan dirinya dalam budaya 

streetwear melalui gaya berpakaiannya. Identitas yang ditunjukkan oleh Informan 

IJ ialah identitas perlawanan atau resistensi. Informan IJ melakukan resistensi 

tersebutmelalui pekerjaannya sebagai reseller. Menurutnya, bekerja sebagai 

reseller ialah bentuk perlawanannya terhadap sistem dominan yang ada di dunia. 
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Informan IJ melawan pandangan-pandangan bahwa untuk dapat berguna di 

masyarakat individu tertentu harus melalui tahapan-tahapan yang sudah 

ditentukan oleh masyarakat. Informan IJ mencontohkan bahwa untuk mencari 

nafkah seseorang harus bekerja di perusahaan dan untuk menjadi orang baik harus 

berpakaian dengan sopan dan rapi. Informan IJ melakukan perlawanan tersebut 

namun Ia tetap bisa menghidupi keluarganya.  

“Gue melawan sistem yg ada. Kayak lu harus kerja di sebuah 
perusahaan besar untuk tetap hidup, lu harus rapi baru dikira orang 
baik. Gue lebih kesana sih. Gue mau kasih liat dengan streetwear dan 
semua aktifasi yang ada tiap personal itu tetap bisa menghidupi 
keluarga nya.” (Informan IJ) 
 

 Informan FY berbeda dengan dua informan lainnya dalam membentuk 

identitas dirinya melalui streetwear. Informan FY mengaku bahwa ia mengenakan 

produk streetwear sesuai dengan apa yang ia suka. Ia tidak harus terlebih dahulu 

mengerti secara mendalam tentang simbolisasi yang ditunjukkan oleh produk-

produk streeetwear seperti Informan VR dan IJ. Dapat dikatakan bahwa Informan 

FY tidak memiliki identitas subkultural seperti dua informan lainnya. namun, 

Informan FY tidak menunjukkan perilaku yang mencerminkan hypebeast karena 

motivasinya dalam mengonsumsi produk streewear ialah untuk mendatangkan 

keuntungan, bukan untuk selalu terlihat terkini. FY melihat dirinya sebagai 

reseller dalam komunitas streetwear. Ia melihat streetwear sebagai karir yang 

memiliki tingkatan yang harus dicapai. Informan FY bercerita bahwa pakaian 

streetwear yang ia kenakan sebagai alat untuk menunjukkan tingkat 

kesuksesannya dalam karir yang ia jalani.   
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Apa yang ditunjukkan oleh ketiga informan adalah keinginan untuk 

mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Ketiga informan mengenakan mode 

streetwear untuk mencari kebebasan individu dalam aktivitas mengonsumsi dan 

juga memproduksi produk budaya. Individualitas dan kebebebasan berekspresi 

dilihat sebagai bentuk “perlawanan” terhadap masyarakat mainstream, atau dalam 

konteks budaya streetwear disebut dengan hypebeast. Namun, untuk melihat 

bahwa bentuk kebebasan berekspresi sebagai sebuah bentuk perlawanan 

diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di subbab 

sebelumnya, budaya streetwear di Indonesia merupakan budaya yang termediasi 

dalam artian bahwa budaya tersebut dihasilkan oleh pengaruh media, bukan 

budaya yang secara organik lahir dari keresahan kelas masyarakat Indonesia. 

Ketika sebuah subculture disebarluaskan oleh media maka subculture tersebut 

telah mengalami apa yang disebut oleh Hebdige defusion dan diffusion (1979, hal. 

93). Diffusion ialah proses penyebarluasan gaya berpakaian subculture oleh media 

sedangkan defusion ialah proses komodifikasi konsep milik subculture sehingga 

dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas sehingga menghilangkan potensi 

perlawanan konsep tersebut (Muggleton, 2000, hal. 139). Informan VR mengakui 

meskipun ia memahami signifikansi perlawanan kelompok afro-amerika yang 

dibawa oleh musisi hip-hop melalui gaya berpakaian streetwear, ia tidak lantas 

mengamini perlawanan tersebut dalam dirinya. Selain itu, Muggleton berpendapat 

bahwa kebebasan berekspresi individu yang dijunjung oleh kelompok subculture 

di masyarakat posmodern merupakan pengejawantahan dari ideologi dominan 

barat, yaitu liberalisme (2000).  
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“Umm, enggak sih.pada saat itu jujur saya masih muda banget. Itu saya di 
umur kira-kira 15 tahun yah. Di umur-umur segitu saya suka berpakaian 
seperti mereka lebih ke arah suka historinya dan terinspirasi aja. Untuk 
perlawanan, karena saya bukan orang kulit hitam, saya tidak merasa seperti 
itu, ya. Tapi, saya cukup mengerti apa yang dimaksud mereka dengan gaya 
berpakaian seperti itu. Mereka tidak mau berpakaian layaknya orang-orang 
kulit putih tapi mereka menciptakan gaya mereka sendiri...tidak megikuti 
apa yang saat itu dipaparkan oleh media, atau apa yang mereka lihat....” 
(Informan VR) 
 

Lebih jauh lagi, mereka sebenarnya juga tidak terlepas dari logika pasar 

yang tertanam dalam budaya streetwear. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan 

bagaimana pola konsumsi komunitas streetwear merupakan pola konsumsi 

masyarakat konsumen. Iklan memegang peranan penting dalam masyarakat 

konsumen (Berger, 2015). Bahkan, iklan dalam budaya streetwear menjadi objek 

yang dikonsumsi bersamaan dengan produk streetwear itu sendiri. Identitas dari 

komunitas streetwear tentu saja terbentuk dari pola konsumsi tersebut. Kebebasan 

berekspresi yang diklaim memiliki nilai “perlawanan” terhadap masyarakat 

mainstream oleh komunitas streetwear menjadi tumpul maknanya ketika 

memperhitungkan bahwa iklan, yang merupakan alat untuk mempengaruhi publik, 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komunitas streetwear. Selain itu, 

identitas “perlawanan” yang ditunjukkan oleh Informan IJ sebagai reseller dalam 

memilih jenjang karirnya sejatinya merupakan cerminan dari logika pasar yang 

menekankan aktivitas akumulasi keuntungan. 

Kebebasan berekspresi komunitas streetwear sebenarnya tidak terlepas 

dari sistem dominan yang mereka coba “lawan”. Budaya streetwear tidak 

melawan sistem dominan yang ada dengan kebebasan berekspresinya, Budaya 

streetwear justru melanggengkan sistem dominan tersebut. Hal yang serupa juga 
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dijumpai dalam riset yang dilakukan oleh Setyawan (2018), terhaadp komunitas 

streetwear di Surabaya. Ia menemukan adanya perlawanan semu dalam komunitas 

streetwear di Surabaya. 

Menurut Ferreira (2016), budaya-budaya anak muda kontemporer tidak 

lagi menunjukkan adanya resistensi terhadap budaya dominan. Apa yang 

dilakukan oleh Informan IJ dan Informan VR menurut Ferreira ialah politics of 

existence (politik eksistensi)  (hal. 68). Lebih jauh lagi, Ferreira mengusulkan 

untuk menggunakan konsep arts of existence yang terinspirasi dari Foucault. 

Menurutnya, konsep ini dapat merujuk kepada dua hal. Yang pertama ialah 

consumptions of aesthetics yang meliputi konsumsi produk-produk budaya untuk 

sarana bergaya dan ekspresi diri. Yang kedua ialah production of aesthetics yang 

mengacu pada praktik-praktik produksi yang merupakan perpanjangan tangan dari 

aktor-aktor gaya hidup yang sebelumnya berada pada ruang konsumsi saja (2016, 

hal. 69). 

Konsep arts of existence dapat menjelaskan bagaimana ketiga informan 

membentuk identitas dirinya dalam budaya anak muda yang bersifat kontemporer, 

yaitu streetwear. Informan VR berada di ranah consumption of aesthetics di mana 

ia hanya sebatas mengonsumsi produk-produk streetwear sebagai bentuk 

ekspresinya saja. Bagi Informan FY dan juga Informan IJ, mereka berada pada 

ruang konsumsi dan produksi karena selain sebagai penikmat streetwear, mereka 

juga berprofesi sebagai reseller. Informan FY dalam berpakaian streetwear 

mengaku tidak berusaha untuk menanamkan identitas subkultural tertentu pada 

dirinya. Ia mengenakan produk apa saja selama ia memang menyukai produk 
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tersebut. Ia melihat dirinya sebagai orang yang berkarir dalam dunia streetwear 

sebagai reseller. Ia berusaha menunjukkan identitas kemapanan dan kesuksesan 

dalam pakaian streetwear yang ia kenakan. Menurutnya, kesuksesan yang ia dapat 

dari berjualan produk-produk streetwear di usia muda pantas untuk ditunjukkan 

melalui pakaian streetwear yang ia kenakan. Selain itu, ia melihat dirinya sebagai 

streetwear enthusiast karena ia hanya membeli produk-produk streetwear yang 

hanya ia sukai, bukan membeli semua produk streetwear yang populer. 

Menurutnya ia belum berada pada tingkatan tersebut. Informan FY menginginkan 

untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi itu dengan lebih banyak lagi 

mengonsumsi produk-produk streetwear. Ferreira (2016), menyebut ini sebagai 

ethics of celebration. Ia berpendapat bahwa dalam budaya anak muda 

kontemporer, ekspresi diri tidak lagi dijadikan sebagai alat oposisional, melainkan 

dijadikan untuk sarana bersenang-senang. Logika perayaan ini memungkinkan 

individu untuk berekspresi sebebas-bebasnya demi sebatas kesenangan diri. Tentu 

saja dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak menutup 

kemungkinan bahwa bentuk-bentuk ekspresi dalam logika selebrasi ini dapat 

dijadikan sebuah pekerjaan (hal. 74) seperti apa yang ditunjukkan oleh Informan 

FY dan Informan IJ. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti dapat menjabarkan beberapa 

temuan pokok dari penelitian ini. Temuan yang peneliti dapatkan menunjukkan 

bahwa komunitas streetwear di Indonesia merupakan subculture yang 

termediatisasi. Dengan kata lain, streetwear  diadopsi oleh masyarakat Indonesia 

yang terpapar budaya populer. Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang antagonistis antara komunitas streetwear dan kelompok 

hypebeast. Kelompok hypebeast dilihat sebagai kelompok yang secara irasional 

mengonsumsi produk-produk streetwear yang populer. 

Sifat streetwear di Indonesia yang cair dan tidak lahir secara organik dari 

keresahan kelas kurang tepat apabila dilihat melalui pemikiran-pemikiran 

subculture dari tradisi CCCS. Untuk itu, konsep dari pemikiran post-subculture 

digunakan untuk menjabarkan fenomena streetwear. Streetwear dapat dilihat 

sebagai lifestyles yang memiliki sensibilitas tertentu untuk membedakan 

komunitasnya dengan komunitas lifestyles yang lain. Umur dan pengalaman, 

pemahaman akan produk yang dikonsumsi, serta pendirian dalam berekspresi 

adalah sensibilitas yang dimiliki oleh komunitas streetwear di Indonesia. 

Sensibilitas ini yang menyebabkan kelompok hypebeast dipandang negatif di 

kalangan komunitas streetwear. 

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pola-pola konsumsi komunitas 

streetwear lebih melihat nilai simbolik produk-produk streetwear dari pada nilai 
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fungsionalnya. Aspek-aspek seperti desainer, signifikansi historis, asosiasi dengan 

figur publik, menentukan nilai produk streetwear di pasaran. Pola konsumsi juga 

dipengaruhi oleh pesan-pesan media, baik dalam bentuk iklan maupun dalam 

bentuk konten di media sosial.  

 Pola konsumsi yang ditunjukkan oleh komunitas streetwear  menunjukkan 

logika konsumsi masyarakat konsumen yang melihat objek sebagai tanda. 

Komoditas dalam masyarakat konsumen tidak lagi dinilai hanya berdasarkan nilai 

tukar yang berbanding terbalik dengan produktivitas komoditas tersebut, tetapi 

juga dinilai berdasarkan relasi diferensiasi dengan objek lainnya sebagai tanda. 

Produk-produk streetwear tidak dinilai hanya berdasrkan kelangkaan atau 

rendahnya produktivitas komoditas tersebut. Lebih jauh lagi, peran iklan dalam 

komunitas streetwear tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat unutk membujuk 

orang untuk melakukan aktivitas konsumsi. Iklan juga berfungsi sebagai objek 

yang dikonsumsi dan bahkan diapresiasi karena dianggap memiliki nilai seni.   

 Identitas yang dibentuk oleh komunitas streetwear merupakan identitas 

masyarakat posmodern yang mengedepankan individualitas masing-masing. 

Dalam ideologi posmodern, ekspresi diri yang sebebas-bebasnya ialah cara untuk 

memcapai autentisitas diri dan juga bentuk perlawanan terhadap konformitas di 

masyarakat. Namun, perlawanan komunitas streetwear terhadap konformitas juga 

sebenarnya tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengikat karena sensibilitas 

yang dimiliki oleh komunitas streetwear. Konsep arts of existence menjelaskan 

bahwa seseorang bisa mengubah sumber-sumber ekspresinya menjadi penghasilan 
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yang menghidupi. Dengan begitu, ekspresi diri dan juga pekerjaannya saling 

berkaitan.  

Streetwear mencerminkan budaya masyarakat posmodern yang bersifat 

cair dan dinamis serta dimaknai sebagai lifestyles di mana dalam mekanismenya 

sangat dipengaruhi oleh kecakapan pola konsumsi. Kemudian, peneliti 

menyimpulkan bahwa  pola konsumsi dalam budaya streetwear merupakan pola 

konsumsi pada masyarakat konsumen yang bekerja dalam logika yang melihat 

objek sebagai tanda. Lalu, peneliti juga menyimpulkan bahwa identitas yang 

dibentuk oleh ketiga informan mendorong perjuangan menuju individualitas dan 

heterogenitas masyarakat kontemporer.   

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Akademis 

 Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi yang secara tradisi bagi 

penelitian cultural studies memang kurang kuat. Dalam mengkaji fenomena 

subculture terdapat metode yang sebenarnya lebih tepat, yaitu metode etnografi 

yang memungkinkan peneliti untuk langsung terjun ke dalam komunitas 

streetwear sehingga data yang didapat lebih kaya. Namun, peneliti memiliki 

keterbatasan waktu dan biaya untuk menggunakan metode tersebut. Peneliti 

menyarankan untuk penelitian terkait streetwear selanjutnya agar menggunakan 

metode etnografi sehingga cakupan data yang didapat bisa lebh luas. Dengan 

begitu, akan didapatkan generalisasi terhadap fenomena yang diteliti.   

 Temuan peneliti menunjukkan bahwa komunitas streetwear sangat 

bergantung pda komunikasi yang terjalin melalui media digital. Media sosial dan 
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grup percakapan di aplikasi berkirim pesan merupakan sarana komunikasi yang 

sering digunakan untuk bertukar informasi terkait streetwear. Komunikasi yang 

terjalin berbentuk komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi massal. Peneliti 

menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk juga melihat seperti apa 

komunikasi komunitas streetwear yang terbentuk melalui saluran media 

elektronik. 

Selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya 

menghadirkan narasumber perempuan. Narasumber yang tedapat pada penelitian 

ini semuanya adalah laki-laki. Peran perempuan dalam dinamika subculture 

menarik untuk dikaji lebih mendalam karena pada fenomena-fenomena kelompok 

anak muda budaya yang ada merupakan budaya patriarki.  

6.2.2 Saran Praktis 

 Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pola perilaku dari individu 

yang tergabung dalam komunitas streetwear. Budaya streetwear adalah budaya 

yang sangat bergantung pada praktik-praktik konsumsi. Untuk itu peneliti 

menyarankan agar para konsumen tidak terjebak dalam dekapan masyarakat 

konsumen dan bisa lebih kritis saat mengonsumsi produk-produk streetwear.  
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LAMPIRAN 

Transkrip Wawancara Informan IJ 
Transkrip wawancara dengan informan IJ 20 Agustus 2019 
P : Pertanyaan pertama dulu, ya? 
IJ : Oke.  
P : Kalo menurut gua, streetwear itu susah ya untuk didefinisikan. Kalo menurut lu 
tuh streetwear itu, bubat lu, apa? Culture streetwear. 
IJ : Streetwear itu sebenernya lebih, kayak, sudut pandang, statement tentang apa 
yang dia lakukan, dia buat di jalanan, community apa yang dia representasi melahirkan 
sebuah gaya berpakaian. Itulah streetwear.  
P : berarti kalo kayak gitu.., gua juga kan sempet mikirin tuh kan di penelitian gua 
harus ada definisi streetwear kan. Nah, mikir-mikir, gua juga baca artikel yang di 
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Complex juga, yang Bobby Hundreds nanya-nanya, semua definisinya beda-beda. Kalo 
dari jawaban lu gua bisa bilang, kayak, streetwear tuh mungkin cerminan dari semua 
culture yang ada di jalanan.  
P : Tapi gua sempet tonton video lu yang sama Tirta, lu bilang streetwear itu 
attitutde dan lu tadi juga bilan statement. Nah, attitude dan statement yang gimana sih 
yang ‘ini tuh streetwear’ 
IJ : Sesimpel kayak gini sebenernya, kalo di awal mulanya streetwear mungkin yah, 
mungkin banyak banget yang udah mulai gaya berpakaian tersendiri dari jaman dulu tapi, 
mungkin yang paling terlihat adalah gaya berpakaiannya punk. Nah waktu mereka 
menggunakan, kayak contohnya, leather jacket, studs duri-duri, mohawk, sepatu boots 
duri-duri juga, rantai, itu adalah stement mereka ‘lo jangan macem-macem sama gua’ itu 
statement mereka bahwa ‘gua gak peduli sama lo semua, gua ga peduli tentang 
pandangan lo’itulah attitude yang ditampilkan mereka, itula the real streetwear menurut 
gua. Definisi streetwear salah satunya adalah berpakaian punk. Jadi contohnya kalo lu 
berpakaian punk tapi keluar dari mobil, itu ga nyambung. Dan itulah yang terjadi sama 
culture streetwear jaman sekarang.  
P : Sekarang gua pengen tanya, kalo streetwear kan lu, ya, lu bilang lu udah dari 
2006 ya kalo gak salah.  
IJ : Gua sneakers sebenernya, 2006 itu gua mengenal bisnisnya.  
P : Ooh gitu. Kalo misalnya lu mengenal ada sneakers game itu kapan? 
IJ : Itu 2006. Gua menyadari kalo ternyata beberapa orang itu koleksi. Sebelumnya, 
ya gua maen basket,ya gua pake sepatu basket. Tapi itu bukan koleksi, cuman kan 
dibuang sayang tuh. Jadi bukan ke arah koleksi awalnya.  
P : Lu tau ada sneakers game itu, lu taunya dari mana? 
IJ : Dari temen. Kebetulan waktu itu temen gua di karawaci gua waktu itu sempet 
semester pendek. Gua itu nginep di rumah temen gua ini, selama semester pendek sekitar 
3-4 bulan lah. Saat itu temen gua tuh mulai bangun tokonya sendiri. Enggak ada 
namanya, jadi dia perorangan, bertiga. Mereka jualan di sebuah forum, mereka jualan di 
Kaskus juga sama di Footurama. Nah itulah gua menyadari ‘anjir ternyata sneakers ada 
ya yang harganya dua juta.’ Pada jaman itu sneakers harga dua juta gak main-main, man. 
Itu tuh udah gila banget.  
P : Sekarang gak ada harganya. 
IJ : Mungkin karena apa ya, kita bilang, sekarang kan gaji pokok aja udah naik. 
Tapi pada jaman itu 2006, dua juta tuh kayak dua puluh juta, man.  
P : Itu jamannya Nike SB paling, ya?  
IJ : SB. SB lagi pertama kali bener-bener booming banget yah. Dulu sampe gua, 
mereka yang punya uag mungkin bisa koleksi SB, kalo gua beli budget versionnya, 
namanya Mogan. Mogan 6.0.itu mirip kayak SB.  
P : Oooh! Di Point Break jualannya ya.  
IJ : Iya! Betul, betul! Ya itu pada jaman-jaman itu sih, bener 2006.  
P : Iya emang menurut gua kalo di Indonesia, golden agenya SB, sih.  
IJ : Yoi. Lu gak bisa nutup mata bahwa golden agenya bukan SB sebenernya. Kita 
suka banget pas waktu itu berjalan kan. Golden agenya adalah Yeezy, karena itu masif 
banget. 
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P : Tapi sense of community-nya tuh SB banget. 
IJ : Betul karena memang gak banyak. Belom banyak yang bener-bener, belom 
masif gitu lah.  
P : Dan desain-desainnya, story tellingnya, belum ada yang bisa segitunya sih.  
P : Gua juga pertama kali tau tuh gara-gara maen basket.  
IJ : Maen basket juga? 
P : Iya itu tapi pas SMP. Waktu itu tuh jamannya Boston Celtics sama Lakers. Gua 
waktu itu fans Celtics, tapi sebenernya gua ngefansnya tuh sama Allen Iverson.  
IJ : Berarti lu nonton Finals waktu Paul Pirece, Rojan Rondo, sama Kevin Garnett, 
lawan Kobe. 
P : Nah terus semakin kesini gua tau itu pertamanya di Kaskus itu ada thread.... 
IJ : TKSB? 
P : Iya! 
IJ : Thread Kolektor Sepatu Basket. 
P : Terus ternyata sepatu basket tuh begini yah. Terus abis itu ada Sneakers 
Addict’wah gila’ gua bilang.  
IJ : Iya lu bisa tau ceritanya, materialnya, yang buat siapa, itu keren si. Itulah 
sebenernya gua mulai tertarik sama sepatu basket karena di luar kegunaannya sebagai 
sepatu basket ternyata gila, ya. Bisa begitu, advertising dibuat bisa luar biasa kayak gitu.  
P : Gua jadi susah gitu, sih.’Aduh ini cuman gua doang yang tau’ tapi gua pengen 
nimbrung gak punya duitnya haha.  
IJ : Iya, iya gak punya duit. Terus lu gak tau siapa aja orangnya.  
P : Jadi ya udah scroll-scroll aja.  
IJ : Sama, sama. Semuanya kita mulai dengan kayak gitu, kok.  
P : Nah tapi kan itu dulu ya. Informasinya kan, kayak, ya udah dari situ. Kalo 
misalnya sekarang lu dapet informasi gitu selain dari social media tuh dari mana?   
IJ : Oh, dari temen ke temen yang pasti sih ya, temen-temen yang emang bener-
bener suka juga tapi basically seakrang portalnya tuh udah dibuka. Portalnya adalah 
internet. Selain social media ada lagi lah platform-paltform media lain di luar social 
media. mungkin lu bisa ke website, lu bisa ke YouTube, ya jatohnya sih sebenernya 
social media udah bisa bener-bener ngasih asupan pengetahuan yang begitu banyak sih.  
P : Tapi kalo lu sendiri banyakan dari social media, atau lebih kayak tulisan yang 
agak panjang gitu? 
IJ : Semuanya gua makan sih. Gini, kalo social media kan lu gak bisa tau 
background story sebenernya kan. Jadi ya pasti dari social media, lanjut ke link, baru cari-
cari yang lain, liat di media lain, dan mencari korelasinya.  
P : Kalo brand, lu favorit apa tuh? Selain Air Jordan yah. 
IJ : Sneakers ya? 
P : Streetwear lah. Mau luar, lokal, gak papa.  
IJ : Kalo sepatu jelas Air Jordan dan Nike. Kalo baju, The Hundreds gua suka. 
Supreme sebenernya adalah salah satu yang gua suka cuman cukup overrated.  
P : Overrated tuh gimana? 
IJ : Price. Secara harga.  
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P : Tapi kan itu harga resale. Kalo misalnya lo bisa dapet secara retail, apa itu 
overrated juga menurut lu? 
IJ : Enggak. Mungkin kalo retail beli. Tapi seakrang juga, apa ya, terlalu banyak 
yang menggunakan juga. Jadi menurut gua sense of coolness-nya juga udah kurang. Dan 
satu hal adalah gua bukan dari kultur skate. Jadi gua gak terlalu, gimana ya, gua cuma 
sekedar suka karena mereka bikin koleksi gokil-gokil. Tapi gak sampe gimana untuk 
musti dapetin.  
IJ : Carhartt gua suka karena simpel. Terus Visvim gua suka tapi, sampe seakrang 
pun gua suka tapi belom mampu beli, sih. Karena Visvim lu tau kan harganya.  
P : Iya, pas pertama kali gua juga kaget ‘lah kok kemeja bisa sampe 8 juta 
harganya’ dan gua bingun ternyata ada yang bisa ngabisin duit segini ya. 
IJ : Gua lebih mikirin bagaimana mereka bikin orang-orang mengeluarkan duit 
untuk beli barang mereka.  
P : Oh, iya Hirokinya genius sih emang.  
IJ : Under Cover, Mastermind, gua suka.  
P : Oh, lu Mastermind suka? 
IJ : Gua Mastermind suka tapi cuma sekedar suka tapi, belum pernah punya buat 
pribadi gitu. 
P : Tapi udah pernah pegang barangnya belum? 
IJ : Pernah. Enggak ada bedanya. Tapi lu gak bisa ngomong craftsmanship, karena 
dia based on japan, quality controlnya lebih bagus yah.  
P : Tapi kalo dibandingin brand-brand Jepang dia mahal ya jatohnya? 
IJ : Mahal. Tapi di Jepang juga jarang ya yang murah kalo brand.  
P : Nah, tadi lu bilang roots atau influence lu itu bukan dari skate.itu dari mana? 
IJ : Dari basket gua. Gua lebih tertarik ke basket sama musik. 
P : Oh iya? Musik genre apa? 
IJ : Musik gua lebih hip-rock, alternative-rock, punk gua suka gayanya tapi memang 
gua bukan pendenganr lagu punk. 
P : Dan memang terlalu ekstrim aja gak sih gayanya kalau punk? 
IJ : Sebenernya sih keren kalo mereka mengadaptasinya dengan tepat gitu kan 
P : Iya. Under Cover tuh puk banget tuh.  
P : oh iya, jadi brand favorit lu apa, tadi The Hundreds tadi ya lu bilang? 
IJ : The Hundreds gua suka. Gua gak terlalu bisa bilang favorit-favorit gimana sih 
karena gua memeang sekedar suka. Kalo yang favorit semenjak gua mengenal banyak 
banget merk gitu ya, semuanya jadi sama aja. Jadi tiap brand itu puya nilai jualnya 
tersendiri lho.  
P : Berarti kalo lu liat brand nih, kalo misalnya tadi lu bilang roots lu tuh basket 
berarti paling brand nya kan sepatu basket. Kalo misalnya apparel berarti lu ngeliatnya, 
kayak, mungkin lu gak berasal dari rootsnya tapi lu suka jadinya lu pake.  
IJ : Dan kalo memang affordable dengan harganya gua pake. Yang pasti sih gua 
jarang banget, gua gak pernah memaksakan untuk beli barang yang di luar kemampuan 
gua. Sebenernya banyak banget barang yang bagus tapi harganya memeang di luar 
kemampuan kita. Jadi gua lebih milih-milih gitu. Contohnya kenapa gua bilang 
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influencenya musik, gua suka banget musik hip-hop dan banyak kok tshirt-tshirt vintage, 
yang gak vintage, yang baru-baru tapi tentnag musik juga harganya masih oke.  
P : Merch lah ya. 
IJ : Merch, ya kan.  
P : Menurut gua streeetwear tuh kayak merch, tapi merch dari semua culture yang 
ada di jalanan.  
IJ : Iya, bener, bener. Setuju gua.  
P : Terus nih. Kalo misalnya gua, tadi kan gua cerita, kayak, ya gua tau streetwear 
dari internet, dari Kaskus, dari Facebook, dari forum, nah tapi, gua sebenrnya gak tumbuh 
di culture itu, gak grow up di situ. Ya gua maen basket tapi, kan sekedar main aja ngikut 
ekskul di sekolah. Nah, menurut lu, kalo misalnya orang kayak gua nih misalnya, apa 
ya.... 
IJ : Streetwear banget gitu, poser gak sih? Gitu, ya? Itu pertanyaan lu? 
P : Iya, gitu lah. Menurut lu gimana? 
IJ : Jadi, menurut gua, poser itu bukan dinilai dari situ. Jadi biarpun lu gak ada dari 
culture itu tapi, lu punya kecintaan, contohnya gini deh, gua memang gak bisa main 
skateboard dan gua sama sekali gak mengerti tentang sakteboard tapi, karena kdang-
kadang kita suka bikin event yang related. Gua sering attend acara hip-hop yang ada skate 
juga, gua sering attend acara tato yang mungkin ada anak-anak skate juga. Banyak gua 
kenal beberapa skater dan gua mulai mencari tau gaya hidup mereka tuh seperti apa. Jadi 
sebenernya kalo menurut gua poser itu gak dinilai dari karena lu gak di tempatnya. tapi 
kalo lu resepct sama culturenya orang enggak akan nganggep lu poser. Dan itu akan 
terjadi sendirinya gitu. Gak perlu takut untuk terjun. 
P : Berarti poser menurut lu tuh yang kayak gimana? Hypebeast lah.  
IJ : Poser itu menurut gua anak 15 tahun yang dikasih duit sama orang tuanya buat 
dipake beli baju juta-jutaan untuk terlihat seperti orang-orang yang ada dijalan. Poser itu 
lebih mencoba menjadi dari sesuatu yang di mana sebenernya mereka itu enggak. Kalo lu 
kan masih menyadari kalo bukan dari culture mereka, tapi lu menghargai  
P : Lu sempet bilang di video lu yang sama FThing kalo streetwear look itu true to 
yourself aja. Menurut lu culture di sini udah kayak gitu belom? 
IJ : Sebagian udah, kok.  
P : Sebagian kecil? Haha. 
IJ : Gua gak bisa bilang sebagian kecil atau sebagian besar sih. Sebenernya di 
Indonesia, tepatnya di Jakarta banyak orang sebenenrya belom mengerti esensi yang tepat 
aja. Masih terinfluence sama Amerika. Masih terinfluence sama culture-culture yang 
bukan emreka, gitu lho. Kalo kita bilang apakah streetwear di sini udah 
merepresentasikan diri mereka sih, beberapa iya. Gua kasih contoh deh, kayak 
domestikdomestik itu pecah banget gak sih. 
P : Oh, iya Gokil.  
IJ : Mereka ngambil desain seperti yang terget dunia mau tapi, dengan membawa 
identitas diri mereka sebagai orang indoensia dari Jogja. Wah itu keren banget menurut 
gua dan brand domestik gak cuma satu di Indonesia, ada banyak sebenernya kan. Nah 
makanya gua bilang sebagian udah iya, sebgian ya..., Cuma riding the wave aja menurut 
gua.  
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P : Tapi, kalo kayak gitu, apakah sebelum streetwear sebesar ini udah ada orang 
yang kayak gitu atau jaman dulu tuh malah, kayak, yang lu bilang true to themselves? 
Jaman dulu, ya. 
IJ : kalo jaman dulu, ya mungkin lebih kalo jaman dulu kan belum ada istilah 
streetwear, masih clothing line. Kalo mereka ya jual barang daeptin duit. Bikin grafis  
yang laku di pasaran. Tapi dari jaman dulu juga udah ada contohnya kayak UNKL yang 
memang udah ‘gua skate, gua bikin papan’ dari dulu udah ada lah. Ada namanya clothing 
line, ada namanya streetwear. tapi di jaman sekarang karena terkenalnya lagi streetwear, 
mereka bilang semua streetwear. Banyak kok, contohnya lu tau Mohan Tnaksinsomnia? 
P : Iya, tau. 
IJ : Menurut gua dia salah satu orang yang gua cukup respect karena dia enggak 
terlalu mengkotak-kotakkan komunitas. Gua Cuma bikin sesuatu yang menurut gua 
keren. Dia bilang ‘gua gak pantes ser untuk dibilang streetwear’ tapi, kalo menurut gua 
dia cukup pantes untuk dibilang streetwear karena kejujuran berekspresi dari dia itulah 
yang sebenernya cerminan dari streetwear menurut gua.  
P : Nah, kalo di sini berarti lu bisa bilang kalo streetwear itu mainstream? 
IJ : Iya. Di dunia, bukan di sini aja untuk lima tahun terakhir. Lu inget gak jaman 
dulu? Mungkin kita bilang 2006 deh ya waktu pertama kali gua liat culture sneakers ada. 
Apakah streetwear belum ada? Udah. Apakah gua udah pake? Udah. Apakah orang-orang 
pake? Engga. Waktu jaman itu dibedakan. Orang yang punya uang yang lebih akan beli 
branded luxury kayak Louis Vuitton, Gucci, ataupun hal-hal lain. Makanya jaman dulu 
orang penampilannya selalu luxury kan. Rapih-rapih. Jaman sekarang udah sublim. 
Streetwear harganya mahal. Jaman sekarang udah sublim antara high fashion luxury 
brand sama street. Nah itu yang bikin mainstream.  
P : tapi, gua pernah baca, lupa artikel apa. Streetwear itu kan bisa dibilang 
counterculture ya, menurut lu gimana? 
IJ : Enggak, menuurut gua beda. Gak bisa dibilang counterculture juga. 
Counterculture itu merupakan bagian dari gaya hidup punk. Gaya hidup punk kan ada 
anti kemapanan, counteruculture. 
P : Hmm, iya, iya. Teori gua tuh juga gitu. 
IJ : Dan itu juga sebenernya cikal-bakal lahirnya streetwear. mungkin ada beberapa 
streetwear yang percaya tentaang counterculture contohnya Bathing Ape. Bingung gak 
kenapa? Karena dia mengusung gaya hidup punk tapi ketika dia menciptakan sesuatu 
bertolak belakang banget dengan gaya hidup punk. Ketika dia bikin sesuatu, warna-warni. 
Makanya gak semuanya kayak gitu. 
P : Maksudnya yang pengen gua tanyain tuh banyak yang beranggapan kalo esensi 
dari treetwear adalah sesuatu yang sidestream. Tapi karena lo bilang streetwear di dunia 
itu udah mainstream apakah bisa diilang streetwear esensinya udah ilang?  
IJ : Gak juga. Contohnya gini deh paling gampang dari sidestream ke mainstream, 
Supreme. Kenapa gua bilang akrena dai dari sidestream, dari New York kan. New York 
pertama kali bikin toko skate shop. Apakah jaman dulu rame kayak sekarang? Enggak. 
Sekarang jadi mainstream tapi, dia tetep streetwear. menjadi mainstream tuh Cuma 
konsumennya aja. Tapi streetwear is streetwear kalo mereka bener-bener ngejalaninnya.  
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P : DI videonya dr. Trita juga, eh apa sama Urbain, ya? Pokoknya lu bilang you 
didn’t come from a wealthy family gitu. Terus lu cerita-cerita lu bisanya beli streetwear, 
waktu itu lu bilang belinya Penny, kalo gak salah.  
IJ : Iya, lokal dan waktu itu cukup mahal buat gua.  
P : Iya. Nah, maksudnya lu kan tau nih duit lu pas-pasan tapi lu kenapa masih, ‘ya 
udah gua pengen beli baju streetwear’? 
IJ : Karena, pertama gini, pak, lu kalo beli di mall apa enggak lebih mahal lagi? Gua 
gak berasal dari wealthy family tapi sebenarnya orang tua gua itu sebenarnya barang-
barang sisa ekspos. Nah pada waktu itu barang sisa ekspor merknya Guess, merknya 
Abercrombie. Gua mikir, maksudnya, ‘kok gaya berpakaian gua udah segede ini? Waktu 
itu gua remaja tapi gaya berpakaian gua udah sama. Cuma pake barang-barang yang 
tersedia’ akhirnya gua mikir, ‘ya udah kalo gue pengen beli baju, gua tuh pengenna beli 
baju yang kayak gimana sih?’ akhirnya gua cari tshir-tshirt band. Itu lebih ke keinginan 
untuk ada di cuture-nya tanpa harus mengeluarkan uang di luar kemampuan gua. 
Sebenernya banyak juga, itu kan salah satu contoh. Jaman dulu, mungkin gua gak beli, 
temen gua kan banyak yang band ya, mereka kan sering bikin merch tuh, kadang-kadang 
gua juga, ‘eh boleh minta ga?’ atau, ‘gua beli edh, diskon.’ Jadi lebih kayak gitu.  
P : Berarti yang lu bilang tuh, elu pengen masuk lah, ya ke culture itu. Emang udah 
ada keinginan itu. 
IJ : Umm, gini, gue memang berada di culture itu. Gini, kalo lu ada di culture, 
contohnya kita bilang di tongkrongan ya, tongkrongan lu sama anak BMX sama anak 
musik, terus gua berpakaian warna-warni gitu. Memang gak ada masalah, cuman gua 
ngerasa, kayaknya gaya berpakaian ini bukan gua, apalagi terinfluence dengan 
tongkrongan yang gaya berpakaiannya seperti itu.  
P : Berarti lu, istilahnya, pengen fit in? 
IJ : Fit in.  
P : Terus ada gak sih yang menurut lu’ini harusnya gak gini nih,’ di culture 
streetwear di Indoensia, khususnya Jakarta.  
IJ : Yang jadi keresahan sih karena pricey ya. Kayaknya untuk culture jalanan ini 
harganya terlalu mahal. Tapi lu bayangin gak sih? Itu jadi kesenangan tersendiri bagi gua 
pribadi.  
P : Kenapa gitu? 
IJ : Karena ini kayak harapan baru gitu, lho bagi kita orang-orang yang dulu hanya 
dianggap selalu bermasalah, selalu main-main. 
P : Ternyata sekarang lu punya power ya? 
IJ : sekarang punya sesuatu dan itu dimakan sama orang dan lu bisa make money 
dan make a living dari situ. Nah itu pasti sebuah kesenengan gak, sih? Itu pasti jadi 
mimpi baru kan buat lu? 
P : Iya, iya.  
IJ : Terus yang gua gak suka satu lagi sih mungkin beberapa pelaku-elakunya lebih 
mentingin uang doang, sih. Sebenernya yang menjadi masalah di semua komunitas itu 
kepentingan sih. Kepentingan untuk mendapatkan uang.  
P : Tapi menurut lu gimana sih lu bisa hidup dari streetwear tapi masih respectful 
sama culturenya? 
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IJ : Simpel. Gua dapet duit dari jualan barang-barang mahal. Dari julan yang kita 
bilang streetwear tapi, sekarang jadi barang mahal. gua dapet cukup banyak uang dari 
situ. Gua jualan sneakers yang harganya gak seberapa tiba-tiba jadi luar biasa. Yang gua 
lakukan adalah, gua punya temen-temen yang punya movement, contohnya kayak 
tuantigabelas. Waktu mereka bikin movement, ‘Ser, backup gua dong. Kalo lu ada dana. 
Atau mungkin kalo lu ada barang deh, kita lelang buat tambah-tambah.’ Itu sebenernya 
bentuka gua giving back balik to community. Tapi, apakah giving back harus gitu terus? 
Enggak. Contohnya di daerah di Jakara Barat, beberapa tempat itu emang tempat gua 
nongkrong dari kecil. Contohnya nih di atas ada studio tato, temen gua bikin. Mungkin lu 
gak bisa chip in duit kan karena mereka ada bisnis sendiri. Yang lu bisa lakuin buat 
culture ini ya lu gepush dia, mungkin lu cariin klien kek, lu kenalin ke orang-orang. Jadi 
gak semuanya melulu tentang uang, kan? Jadi tinggal effort lu aja lu mau ngepush dari 
mana lu berasal, komunitas apa yang lu represent, itu sih yang bakal jadi giving back ke 
community lu.  
P : Kayak Paradise Youth Club yang charity itu, yah. 
IJ : Iya Paradise Youth Club. Itu mungkin salah satu contoh dari brand, ya. Tapi 
apakah kalo dari brand-brand lain gak melakukan seperti itu apakah mereka berarti gak 
give back ke communitynya? Gua rasa enggk juga.  
P : Oiya terus lu juga bialng di videonya Karlos Shody lu bilang lu yakin culture di 
sini itu bakal bisa sustain. Kenapa lu bisa seyakin itu? 
IJ : Karena gini waktu dari jaman dulu, waktu dari culture ini gak gede, orang-orang 
ada yang emang udah oake streetwear. Jadi, kalo culture ini balik lagi jadi sidestream 
akan tetep aja ada orang-orang yang mereka memang di sana. Jad makanya itu gua bilang 
sustain banget. Dari dulu sampe sekarang orang pake sneakers. Mau mahal atau murah itu 
akan bertahan selamanya kalo menurut gua.  
P : Nah, sekarang gua pingin tanya soal pola konsumsi lu lah. Kalo kita ngomongin 
culture anak muda kan pasti gak jauh-jauh dari consumption tapi, apakah itu hanya 
sekedar consumption aja atau ada sesuatu yang bisa lebih digali lagi.  
IJ : Kalo consumption ya mungkin elemen paling penting ya social media. Bikin lu 
pengen banget belanja. Kalo gua sih tinggal, ya, mungkin karena gua udah lebih tua, ya. 
Itu akan belajar dengan sendirinya, ada masanya kok gua boros banget. 
P : Nah, itu bisa diceritain gak? 
IJ :, banyak aja orang yang gak sadar. Dulu deh, gua kerja gua dapet gaji tiga juta 
perak.itu gua bisa tahan-tahanin makan irit-irit lah kalo gua mau beli sepatu. Tapi 
akhirnya ketika gua terus begitu, gua hanya punya sepatu. Dan waktu gua Iyah mau 
ngapa-ngapain enggak bisa.  
IJ : Akhirnya gua mulai mikirin untuk menjual. Apakah gua bilang boros itu salah? 
Iya. Tapi apakah itu akan terus salah? Entar kedepannya dengan diri lu, lu belajar. 
Menurut gua itu akan berjalan dengan sendirinya.  
P : Tapi, kalo misalnya memutuskan untuk beli, let’s say sneakers yang harganya 
agak mahal, faktor apa sih yang membuat lu rela untuk ngeluarin duit tersebut? 
IJ : Gua pernah beli sepatu yang harganya sampe beberapa ribu dollar. Itu adalah 
Nike Dunk Hawaiian 50th Futura. Emang banyak yang gak tau, kok. 
P : Itu friends and family gitu ya? 
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IJ : Iya, cuma diproduksi 50 pasang di dunia dan itu untuk ulang tahunnya Futura di 
Hawaii. Kenapa gua beli itu? Karena gua adalah big fans-nya Futura dan gua berusaha 
untuk collect semua sampe lengkap. Ah, mungkin esensinya gua beli karena kalo gua gak 
beli sekarang, mungkin tuh barang gak akan ada lagi dan ampe sekarang pun gua belum 
pernah liat itu ada di market.  
P : Itu masih lu keep, kan? 
IJ : Masih gua keep dan udah ada beberapa orang yang nawar dari luar negeri 
berpuluh-puluh kali lipat. Itu sih, kita beli barang mahal kita berpikir punya nilai 
investasi, kalo engga sih gua gak berani, yah, utuk beli itu.  
P : Kalo lu ngikutin trend gak, sih? 
IJ : Contohnya Yeezy kali, ya. Gua enggak kemakan Yeezy. Gua pernah punya satu 
Yeezy, waktu itu ngantri. Gua ngantri dan gua dapet 750. Gua coba pake satu hari dan 
emang bener enggak sekeren yang orang pikir, enggak seenak yang orang bilang. Gua 
emang pengen tau aja sistemnya seperti apa, dan gua ternnyata emang gak cocok.  
P : Memang susah sih itu sepatu. Kalo lu bukan Kanye West, gimana makenya? 
IJ : Iya, dan gua gak suka banget lu harus berpakian untuk terlihat aneh. Gua 
pengen fit normal aja kayak orang-orang lain.  
P : Kalo hype? Lu kemakan gak?   
IJ : gua orang yang jarang ngikutin trend, gitu. Ada satu poin, nih, orang bilang 
Ultra Boost, Yeezy, itu enak banget kan? Gua ada satu hal kenapa gua gak ngikutin. Jadi 
tuh, gua kalo udah suka sama sesuatu gua bakal digging terus. Waktu gua suka, gua suka 
banget sama Air Max 1, gua suka banget sama Nike Dunk, di mana kalo dipake 
sebenernya gak enak. Gua takut kalo gua ngikutin trend gua jadi gak suka lagi sama yang 
laen. Gua lebih ke yang gua suka aja, gak ngikutin trend. Dan kebetulan gua bentuknya 
gak suka banget itu sepatu.  
P : Yeezy? 
IJ : Yeezy 350, Ultra Boost, NMD, apalah. Gua pada jaman itu, kayak, ‘kok aneh 
ya?’ Dulu kan Nike Dunk leather kan semua. Terlalu cheap di mata gua. Kalo Dunk kan 
leather, mahal nih.  
P : Solid, ya.  
IJ : Solid, iya.  
IJ : Kita kan suka jalan kaki, naik ojek, jadi gua punya sepatu minimalis putihnya. 
Warna putihnya dikit biar kalo kotor gampang bersihinnya.  
P : Lo pernah ada di fase poser, gak? 
IJ : Pake Supreme tuh fase poser buat gua karena gua bukan di kultur skate sih. Gua 
mungkin ngerasa, ‘anjing gua gak main skate,’ gitu kan.  
P : Aneh gitu ya pake Supreme? 
IJ : Iya, aneh makanya gua pake Supreme ga pernah beli, selalu dikasih.  
P : Kalo misalnya sepatu, lu ada berapa sekarang?  
IJ : Ummm, sepatu hampir 200 pasang di rumah gua.  
P : 200 pasang tuh campur? Luar, lokal? 
IJ : Itu yang luar sih yang gua itung. Kalo yang lokal baru terakhir-terakhir ini 
doang kan banyak sering dikasih, gitu.  
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P : Kalo misalnya lu pake brand, nih, yang elu banget lah, elu tuh perasannya 
gimana? Maksudnya apa yang lu rasain?  
IJ : Pede aja. Bukan masalah menggunakan brand-nya tapi, pakiannya. Contohnya 
kalo fitnya enak jadi pede aja. Kalo gua bilang esensinya lu bisa pede karena lu gak perlu 
aneh, lu gak perlu bertanya-tanya sama dirilu. Lu jadi enjoy banget kan. Streetwear tuh 
gak perlu too much sih ya.  
P : Tapi, sebenernya yang gue pengen tanyai itu lebih ke keinginan untuk 
menunjukkan bahwa lu adalah bagian dari suatu culture streetwear tertentu. Lu punya 
perasaan untuk nunjukkin itu apa enggak? 
IJ : Gak perlu, ya. Kalo menurut gua gini, kebetulan gua punya karya di YouTube, 
gua gak perlu pengakuan dari orang lain untuk fit in di sana-sini. Menurut gua, gua udah 
di masanya untuk berkarya aja, gak perlu lagi pembuktian atau apa pun ya.  
P : Nah, sebenernya tuh gua kan hanya pengamat lah,ya. Gua gak pake streetwear. 
ada anggapan bahwa orang-orang yang into streetwear tuh mereka pengen flexing aja di 
Instagram. Menurut lu emang flexing itu part of the culture apa gimana sih? 
IJ : Iya. Contohnya, kayak, gua beli sneakers gua foto-foto. Sneakers tuh menurut 
gua suatu hal yang keren gitu lho untuk dishare. Jadi, kalo menurut gua flexin tuh iya, lah 
bagian dari culture. Jadi, ya ini memang cultrurenya orang-orang sombong, haha. Yang 
penting gak berlebihan sih kalo gua.  
P : Menurut lu, nilai yang ada di produk-produk streetwear sekarang itu emang 
pantas buat dihargain segini apa gimana? 
IJ : Enggak semuanya. Selalu orang liat kan dari sudut luarnya doang, contohnya 
gini ‘oh si Isser tuh bisa jual sepatu sampe harga 150 juta’ tapi, sneakers seperti apa kan 
mereka gak tau. Gitu, loh. P : Itu yang lu jual apa? 
IJ : Itu Nike Dunk Paris. Saat itu 150 juta orang-orang bilang gua gila. ‘Wah gila lo 
jual mahal banget.’ 
P :  Seratus lima puluh juta tuh berapa dollar ya? 
IJ : Itu sekitar 12.500 dollar.  
P : Oh, bukannya bisa sampe 20 ya? 
IJ : Sekarang 25 ribu.  
P : Hahaha. 
IJ : Nah, itu dia. Kalo gua tau harganya bisa sampe 25 ribu, gua simpen. Value dari 
barang-barang yang menjadi art piece dan menjadi archive yang bisa punya nilai 
investasi. Conothnya Supreme, hoodienya bisa sampe beberapa ribu dollar harganya tapi, 
apakah produk Supreme yang lainnya secara general bisa naik? Engga kan. Orang 
ngeliatnya dari sudut luasnya aja.  
P : Berarti kalo kayak gitu gua bisa bilang kalo apa yang dijual dari streetwear ini 
tuh, berarti ada sesuatu yang orang rasa pantas dihargai segitu tapi, obviously itu bukan 
untuk qualitynya.  
IJ : Bukan. Itu biasanya karena jumlah. 
P : Jumlah? Oh, raritynya.  
IJ : Iya. Misalnya kayak dibuat untuk ulang tahun brand tersebut, diproduksi dengan 
quantity sangat terbatas, biasanya itu yang nyebabin harganya mahal banget.  
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P : Kalo misalnya tanggapan lu tentang barang-barang yang seharusnya, ‘wah ini 
seharusnya vaue-nya gak segini, nih,’ itu gimana?  
IJ : Kalo menurut gua itu ntar juga market yang akan menyadari sendiri. Banyak 
orang akan sadar mereka beli barang yang seharusnya gak emreka beli, kok. Jadi, ntar di 
culture ini orang-orang bakal wise dengan sendirinya karena mereka sadar duit mereka 
terbatas.  
P : Nah, balik lagi ke tadi yang sempet kita omongin, ini kan culture dari jalan 
tetapi harganya mahal. Menurut lu apa, akan itu sendiri? 
IJ : iyah, nanti. Ini semua karena over demand kan. Over demand, supplynya 
sedikit. Sekarang supplynya udah mulai banyak harganya mulai stabil sendiri. Jadi, itu 
akan terjadi dengan sendirinya, kok.  
P : Lu kan reseller, lu bilang 95% reseller yang ada di sini itu don’t give a fuck 
about the culture, don’t give a fuck about the gam, lah. Emang seharusnya game yang 
biak tuh gimana sih? 
IJ : Game yang baik menurut gua itu saling support, mungkin kita bisa bilang 
kompetisi sehat lah. 
P : Emang kalo yang terjadi sekarang gimana?  
IJ : Kan banyak sekarang, maksud gua yang reseller gak tau barangnya sampe 
akhirnya jual palsu. Kemaren ada kejadian raflle yang harus bayar seperti judi. Lu 
bayangin misalkan lu beli 10 kupon undian untuk bisa dapetin satu pasang sepatu Air 
Jordan Travis Scott. Satu kupon itu 3 juta perak, kali 10 aja dia udah untung 30 juta. 
Sedangkan kalau undian berhadiah gitu ada undang-undangnya cuman emreka pada 
enggak ngerti aja. Terus, banyak lagi, kemaren legit check disuruh bayar, terus 
consignment gak sesuai foto terus disuruh bayar. Denger kan beberapa hal itu? Menurut 
gua hal itu gak seharusnya terjadi, cuman terjadi karena oknum-oknum tertentu.  
P : lo tuh belong to part of certain community gak? Lo anak IST?  
IJ : Gak bisa dibilang kayak gitu, IST tuh cair aja gitu. Gak ada keannggotaan.  
P : Tapi ngobrolnya tuh kayak gimana sih?  
IJ : Biasa kok. Kita sekedar maen basket bareng, kalo ada rilisan baru kita obrolin. 
Jadi, gak kita ngumpul terus ngomongin tentang sneakers itu mah geek banget.  
P : Tapi dari yang gua denger penjualan tuh udah mulai turun ya? 
IJ : Iyah. Supply banyak. Karena supply banyak harga turun dan orang-orang 
jadinya males beli karena jadi mudah kan dapetnya.  
 
 
Wawawancara dengan informan IJ 7september 2019 
P: Selamat siang, Bang Isser,  
 
Dari wawancara kita kemaren gw punya pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Bang. Abang 
hari ini ada waktu gak ya untuk ngelanjutin wawancara?  
 
Terima kasih     
IJ: Aman 
P: Okee bisa mulai sekarang gak bang? Via WA aja 



132 
 

 
 

IJ: Iyah via wa ajah 
P: okee gw mulai dengan pertanyaan pertama ya. di interview kita kemaren abang bilang 
streetwear lahir dari sudut pandang sautu budaya tertentu, kalau begitu berarti streetwear 
memiliki aturan/attitudenya sendiri tergantung dari budaya yang melahirkannya? 
IJ: Betul 
P: okey berarti tidak ada semacam strict rules untuk dipatuhi ya? 
IJ: Betul 
IJ: U pernah kepikiran nggak 
IJ: Jadi kayak u di jalanan 
IJ: Emang ga ada sesuatu yang u harus patuhi 
IJ: Tapi ada aturan "khusus" tidak tertulis yang u gak boleh langgar 
P: Itu kayak gimana tuh, bang? 
IJ: Contohnya 
IJ: Kayak u bisa ajah mendeskripsikan 
IJ: Kayak pakaian latar belakang nya tuh kayak kirtik pemerintahan 
IJ: Kayak riot (dimana riot itu kan melawan hukum) 
IJ: Tapi kayak u ga boleh rasis, insult women and kids 
IJ: Itu aturan ga tertulis kan 
P: Okey, terus abang bisa ceritain gak culture tempat abang berada tuh gimana sih? 
Mungkin dr interaksinya dan juga unwritten rulesnya 
IJ: Kalo gue tinggal di komplekan dasar nya 
IJ: Gue idup di lingkungan dengan tingkat ekonomi menengah malah kadang high 
IJ: Tapi mereka menghargai gue dengan gak insult kita dari keadaan ekonomi 
IJ: Itu ngebuat gue juga bisa bergaul sama semua orang 
IJ: Tongkrongan gue macem macem 
IJ: Dri tatoo , musik hardcore, hiphop 
P: tapi yang paling pengaruh sama style dan taste lu kira2 yang mana bang? 
IJ: Kayaknya sih musik bro 
IJ: Hiphop dan rock music 
P: oke lo tadi nyinggung tingkat ekonomi yah, berarti dr tongkrongan lu bisa dibilang ada 
ya yang dari tingkat ekonomi rendah? apa memang sebagian besar? 
IJ: Mix gtu bro 
IJ: Dri rendah bgt sampe tinggi bgt 
P: Okee ngerti 
IJ: Jadi ada satu rules ga tertulis 
IJ: Itu 
IJ: Ga ads becandaan tentang miskin apa kaya 
IJ: Kumpulan gue dri anak rumahan sampe benersn rockstar kayak anak anak st loco , 
tuan tiga belas , iwa k 
IJ: And semua bisa blame jadi satu 
IJ: Tanpa ada barrier 
IJ: Becandaan nya lebih ke karya 
IJ: Bagus apa nggak 
IJ: Jadi u bisa ambil kesimpulan nya kan 
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P: Siap, ngerti bang. Lanjut ya. Kemaren kita juga sempet ngomongin poser, tp pendapat 
lu tentang poser/"hypebeast" itu sendiri gimana? Mereka menurut lu ngerusak culture apa 
enggak? 
IJ: No 
IJ: Mereka diluar circle ini 
IJ: Nge push culture nya membesar 
IJ: Kayak bagian dari snowball effect 
IJ: Btw u dah nonton belom push product 
IJ: Tentang james jabbia part 1 dan 2 
IJ: U tonton dulu deh 
P: barusan gw tonton bang hahah. ternyata si James jebbia juga sebenernya bisa dibilang 
outsider ya 
IJ: Yeah 
IJ: 2 part 
IJ: Ud ntn part 2 
IJ: Ttg negatif nya 
P: Iya udah juga 
P: Gw nangkepnya memang itu konsekuensinya kalo ada sesuatu yg bener2 keren 
IJ: Yeah 
IJ: Ada satu statement 
IJ: Apakah barang barang supreme keren ? 
IJ: No 
IJ: Apakah supreme keren 
IJ: Yes 
IJ: Kenapa ? 
IJ: Karena itulah kumpulan mereka 
P: Oke terus bang kalo lu sendiri sebagai reseller merasa ada peran gak terkait dengan 
poser2 di sini? 
IJ: Tentu 
IJ: Gue lah tempat posser posser itu beli barang kan 
IJ: Otomatis 
IJ: Gue lah salah satu media kenapa culture posser berkembang 
P: oke. sekarang gw mau nanya lagi ketika lu pertama kali discover yang namanya 
sneaker game. pada saat itu, lu ada perasaan heran gak kalau ada sneakers yang harganya 
bisa mahal banget? 
IJ: Waktu gue pertama kali liat game ini 
IJ: Ya pasti gue kaget lag 
IJ: Dan nyari tau kenapa 
IJ: Ternyata ini lebih besar dari yg gue pikir 
P: Lebih besarnya gimana maksudnya, bang? 
IJ: Kayak u kira kenapa jordan 1 diperebutkan orang orang 
IJ: Digilai orang 2 
IJ: Karena aj 1 yg di banned itu 
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IJ: Kayak mengekang kebebasan berekspresi dari seorang anak muda 17 tahun afro 
amerika 
IJ: Dimana semua orang pengen punya sepatu sebagai bentuk pemberontakan mereka 
akan sistem di dunia 
IJ: u ngerti kan 
IJ: Kenapa gue bilang jauh lebih besar dari cuma sekedar sepatu 
P: Oke ngerti. Yang lu liat meaningnya ya. 
IJ: Bukan meaning ajah 
IJ: U bayangin ga sih 
IJ: Dari sepatu 
IJ: Bisa ngebangkitin semangat semua kaum afro amerika 
IJ: Ini kayal malcolm x lakuin 
IJ: Ini juga kayak yang mahatma gandhi lakuin man 
IJ: Cuma dengan media yg berbeda 
P: Wah gw ga pernah liat sampe ke situ sih 
IJ: Hahaha 
P: lanjut bang, gw pengen tau dong ketika lu ada di fase lagi boros-borosnya itu kayak 
apa hehe 
IJ: Konsumtif itu 
IJ: Kayak u ga bisa nentuin mana yg bagus 
IJ: Mana yg penting 
IJ: Mana yg cocok buat u 
IJ: Dan u cuma beli semua yg u pengen 
IJ: Dimana itu salah sih 
IJ: Harus ads pertimbangan dan mpney arrangement yg baik 
IJ: Dulu gue gajian 
IJ: Gaji gue 2.5 juta UMR tangerang 
IJ: Tiap bulan gue beli satubsepatu bisa 2 juta 
IJ: U bayangin ga 
IJ: Gue hidup nya pake apa 
P: susah sih bang haha 
IJ: Hahaha 
IJ: Begitulah 
P: oiya, soal yang lu bilang lu udah ada karya di youtube makanya lu ga butuh validasi 
dari apa yang lu pake. waktu lu belum bikin video youtube lu ada gak perasaan pengen 
nunjukkin kalo lu ngerti streetwear 
IJ: Gue bukan orang yg ngerti sih 
IJ: Sebelom gue buat youtubr 
IJ: Gue cuma ngerti sneakerz 
IJ: Sneakers and sneakers 
IJ: Sampe akhirnya gue mikir 
IJ: Streetwear itu apa 
IJ: Bedanya sama uniqlo apa 
IJ: Akhirnya gue cari tau lah 
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IJ: Banyak ngob sama orang dll 
IJ: Btw sebelom gue bikin yt dan dagang pun 
IJ: Penampilan gue yah begini 
IJ: Hahaa 
IJ: Ga berubah dari 10 tahun terakhir 
P: Kalo lu bisa tau dan akhirnya nimbrung bareng IST tuh gimana bang? 
IJ: Gue ga nimbrung 
IJ: Gue maen basket sama IST 
IJ: Tapi gue ga nongkrong sama mereka 
IJ: Menurut gue 
IJ: Terlalu banyak intrik 
IJ: Udah itu ajah 
IJ: Hahaha 
IJ: Smua yg disana 
IJ: Ga beneran berteman menurut gue 
P: Haha iya ngerti kayaknya gue sih 
P: Oke bang, pertanyaan dari gue segitu dulu. Makasih banyak bang udah meluangkan 
waktunya buat bantu jawab     
IJ: Hahha 
IJ: Siapp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara III dengan Informan IJ (25 September 2019 via WhatsApp) 
9/25/19, 13:58 - P: Selamat siang, Bang Isser, 
 
dari interview yang beberapa hari lalu gw ketemu ada beberapa pertanyaan lagi, nih 
Bang. Abang kalo hari ini diwawancara ada waktunya gak, ya?  
 
Terima kasih 
9/25/19, 14:13 - IJ: By wa ajah yah 
9/25/19, 14:23 - P: siap bang by wa aja. bisa dimulai kah? 
9/25/19, 14:23 - IJ: Ok 
9/25/19, 14:25 - P: okee gw pengen tau kalo bang isser mulai kenal sama streetwear in 
general itu gimana sih? kan awalnya main sneakers aja 
9/25/19, 14:25 - IJ: Kenalnya dari jàman nongkrong pas sma 
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9/25/19, 14:26 - IJ: Gue ngkrg sama anak anak musik gtu 
9/25/19, 14:26 - IJ: Terus gue juga ikut streetball nama tim nya 9pm streetball jakarta 
9/25/19, 14:26 - IJ: Jadi kayak ada 2 jenis musik yang berbeda bgt kan tuh 
9/25/19, 14:26 - IJ: Antara hiphop dan rock 
9/25/19, 14:27 - IJ: Jadilah streetwear yg gue kenal lebih ke influence sama gaya gaya hip 
rock 
9/25/19, 14:27 - IJ: Kalo di jaman nya kayak limp bizkit gtu loh 
9/25/19, 14:29 - P: ooh iya2 limp bizkit ya. terus bang, di interview yang kemaren kita 
sama2 berkesimpulan kalo hypebeast/poser itu merupakan konsekuensi dari adanya 
streetwear. streetwear dianggap sbg sesuatu yang sangat cool. pertanyaan saya berarti 
streetwear tuh eksklusif ya? 
9/25/19, 14:30 - IJ: For now yah bgtu jadinya 
9/25/19, 14:30 - IJ: Makanya sempet ada article 
9/25/19, 14:30 - IJ: Streetwear is dead 
9/25/19, 14:30 - IJ: <Media omitted> 
9/25/19, 14:32 - P: berarti menurut abang seharusnya gak eksklusif ya 
9/25/19, 14:34 - IJ: Di satu sisi pasti kita seneng 
9/25/19, 14:34 - IJ: Diangkat jadi eksklusif 
9/25/19, 14:34 - IJ: Tapi yah bayaran nya itu 
9/25/19, 14:34 - IJ: Jadi massive 
9/25/19, 14:39 - P: okee. terus juga yang menarik adalah lu melihat kalo apa yang 
dilakukan michael jordan adalah sebuah perlawanan. apakah semangat perlawanan 
tersebut memang ada di semua scene streetwear? atau memang pas kebetulan aja ada di 
sepatu air jordan? 
9/25/19, 14:39 - IJ: Ada di beberapa 
9/25/19, 14:40 - IJ: Skateboard - graffiti - hip hop 
9/25/19, 14:40 - IJ: Itu semua perlawaanan akan sistem kan ? 
9/25/19, 14:40 - IJ: Sistem pemerintahan 
9/25/19, 14:40 - IJ: Sistem sosial 
9/25/19, 14:46 - P: Kalo abang sendiri apa ada semangat perawlanan ketika pake baju2 
streetwear? 
9/25/19, 14:47 - IJ: Yeah pastinya 
9/25/19, 14:50 - P: nah bisa diceritain gak bang apa yang coba abang lawan melalui 
streetwear? 
9/25/19, 14:51 - IJ: Paling gampangnya 
9/25/19, 14:51 - IJ: Gue melawan sistem yg ada 
9/25/19, 14:51 - IJ: Kayak u harus kerja di sebuah perusahaan besar untuk tetap hidup 
9/25/19, 14:52 - IJ: U harus rapi baru dikira orang baik 
9/25/19, 14:52 - IJ: Gue lebih kesana sih 
9/25/19, 14:52 - IJ: Gue mau kasih liat dengan streetwear dan semua aktifasi yang ada 
9/25/19, 14:52 - IJ: Tiap tiap personal itu 
9/25/19, 14:52 - IJ: Tetap bisa menghidupi keluarga nya 
9/25/19, 14:56 - P: Menurut abang perlawanan itu masih terasa gak di streetwear yang 
ada sekarang? 
9/25/19, 14:58 - IJ: Masih 
9/25/19, 14:58 - IJ: Beberapa kayak the hundreds pun 
9/25/19, 14:58 - IJ: Masih melakukan hal itu 
9/25/19, 15:00 - P: Okee. Kalo di tongkrongan abang ada unwritten rules tentang style 
gak? 
9/25/19, 15:00 - IJ: Ada 
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9/25/19, 15:00 - IJ: Kayak jangan pakai barang 2 mewah 
9/25/19, 15:00 - IJ: Bakal jadi ledek ledekan 
9/25/19, 15:00 - IJ: Pada zaman nya 
9/25/19, 15:00 - IJ: Streetwear 
9/25/19, 15:01 - IJ: Menunjukan kita bukan berasal dari wealthy fams 
9/25/19, 15:02 - P: Sampe sekarang masih seperti itu bang? 
9/25/19, 15:02 - IJ: Kurang lebih sih iya 
9/25/19, 15:02 - IJ: Tiap pake sepatu yg ketauan harga nya berlebihan 
9/25/19, 15:02 - IJ: Bakal jadi ledek ledekan 
9/25/19, 15:04 - P: Harganya berlebihan tuh berarti maksudnya yang mahal hanya 
sekedar mahal gitu ya bang? 
9/25/19, 15:05 - IJ: Yeah 
9/25/19, 15:05 - IJ: Kita terbiasa pakai sesuatu yg mahal kalau kita punya acara spesial 
9/25/19, 15:06 - IJ: Contoh 
9/25/19, 15:06 - IJ: Yg musisi pada manggung 
9/25/19, 15:06 - IJ: Atau gue lagi talkshow atau diliput media 
9/25/19, 15:06 - IJ: Bgtu broh 
9/25/19, 15:06 - IJ: Yg pasti nggak berlebihan lah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transkrip Wawancara Informan FY 
Wawancara dengan informan FY 7 Agustus 2019 
P : Pertanyaan pertama gua, sejak kapan lu suka sama streetwear, sih? 
FY : Kalo gua, suka sama streetwear itu sejak 2017, waktu jamannya YNSneakers. 
P : YNSneakers tuh yang toko reseller itu, ya? 
FY : Toko consigment. 
P : Oh iya, toko consignment. Terus, kenapa lu, hmm, maksudnya kenapa dari 
YNSneakers itu kenapa lu bisa main streetwear? 
FY : Ooh, sebenernya gua tuh suka streetwear tuh dari HUF tuh jaman-jama gua SD. 
HUF, Stussy. 
P : Ooh iya, masih jaman Nike SB-Nike SB, udah mulai merhatiin lah ya. 
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FY : Gua udah mulai suka dari situ tapi, baru 2017an, baru mulai boom parah lah ya. 
Makanya dari situ ‘wah oke juga, nih’. 
P : Terus, lu sebelum yang boom itu, lu merhatiinnya sejauh apa? Sebelum yang 
2017 itu lu merhatiin kayak lu main di forum kah? Atau kayak misalnya... 
FY : Oh eggak, gua merhatiin yang gua suka doang. Kayak misalnya.., ada yang.., 
gua belum terlalu... Kalo misalnya sd, smp, gitu streetwear belum terlalu gua perhatiin 
banget karena ya gua ngeliatnya kayak cuman orang ada, kalo ada yang nge-trend yaudah 
gua beli.  
P : Elu tuh, kayak gitu? 
FY : Iyaa, kalau sekarang merhatiin semua, market-nya, segala macem gua ituin. 
P : Tapi emang dari sebelum lu suka streetwear itu lu udah merhatiin, kayak, ‘oh 
gua suka nih baju ini’ atau enggak, seenggaknya udah merhatiin trend lah, trend baju atau 
apa, gitu? 
FY : Hmm, udah sih, udah. Gua kadang-kadang juga suka kemakan trend-trend 
kayak gitu, kan. Beberapa ya, udah gua ikutin. 
P : Kalo misalnya lu.., alesan lu suka sama streetwear. gaya berpakaian streetwear 
tuh kenapa kira-kira? Kayak alasan tersendiri buat lu. 
FY : Kalo buat gua ya, alesan gua pake streetwear ini kalo menurut gua, ya, karena 
simpel, keren, abis itu, ya, cepet aja gitu, lho. Engga perlu kayak yang casual, yang 
sampe pake kemeja. Kalo streetwear kan tinggal celana ripped , abis itu kaos, sepatu.  
P : Kalo brand kesukaan lo, apa? Lo punya brand favorit, gak? Kayak yang setiap 
rilisan baru lo kayak pengen, gitu.  
FY : Oh gua gak sampe yang semaniak itu. Tapi.., soalnya kan harganya juga... 
P : Iya, iya sih, iya. Tapi, kayak, yang paling lu... 
FY : At least kalo gua dapet retail pasti gua ambil, sih. Itu Supreme. 
P : Supreme? 
FY : Iya. Supreme sama Off-White lah. 
P : Supreme di sini di mana, ya? Maksudnya kalo misalnya retail gitu kan susah 
kan berarti. Retail, ga ada kan, ya? 
FY : Retail.., almost ga ada sih. Paling gua kalo itu ya.., Supreme.com yang New 
York, main website. Terus atau enggak, nitip temen.  
P : Menurut lu, kan kalo misalnya kita.., apa, kita ngomong streetwear itu kan, lo 
nanya orang jalan streetwear itu, kan apa gitu, kan agak susah ya jelasinnya. Dari 
namanya aja kan streetwear. Street sama wear, berarti semua yang dipake dijalan itu kan 
bisa termasuk streetwear. Tapi, kalo menurut lu sendiri, menurut lu apa sih yang 
mengkarakteristikkan ‘oh gaya ini, nih, gaya streetwear’? Yang itu mah bukan, ya udah 
bukan gaya apa-apa, gitu. 
FY : Kalo menurut gua, ya, gaya streetwear itu ga perlu yang branded like Off-white, 
like Supreme, like Balenciaga, atau engga yang lain-lain. Kalo menurut gua engga, as 
long lo pake ripped jeans, sneakers, sama kaos atau flannel, ya.., menurut gua udah 
streetwear. 
P : Berarti, minimal pake itu, ya.  
P : Terus lu kalo dapetin, kayak, update barang atau berita-berita tentang streetwear 
itu biasanya dari mana? 
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FY : Gua ngeliat dari dropinfos, account Instagram, Hypebeast.com, sama.., kayak, 
ya itu, forum-forum di Facebook, USS. 
P : Ooh, forum-forum jual beli gitu, ya? 
FY : Yes. 
P : Tadi kan lu bilang sebelum 2017 lu gak ngikutin banget tapi, udah ngikutin 
trend. Tapi, di streetwear ini kan juga ada trend-nya tersendiri, kan. Lu ngikutin juga, gak 
tuh trend-nya? Atau, kayak, lu tau yang lu suka terus, ya udah, tetep di situ aja? 
FY : Kalo trend gua tau lah beberapa, kayak, misalnya ya Off-white yang season ini 
bentar lagi mau keluar, orang udah sampe ngantri. Paling ngikutin sejauh itu doang, 
enggak sampe maniak banget. 
P : Nah sekarang gua mau nanya kalo misalnya tiba-tiba Supreme nih udah, kayak, 
‘ah Supreme udah kurang, nih’ lu bakal masih suka Supreme atau gimana? 
FY : Kalo gua enggak ngeliat dari market, enggak ngeliat dari demand orang juga, 
ya. Menurut gua selama Supreme itu desainnya masih gua suka, ya, why not? 
P : Kalo misalnya gua bilang streetwear itu sekarang barang mewah, lu setuju ga 
sama statement itu? 
FY : Hmm, engga setuju karena, ya memang ada beberapa streetwear  yang 
dikategorikan barang mewah tapi, kayak, misalnya lu beli barang thrifiting, apakah itu 
barang mewah? 
P : Iya, sih. 
P : Nah, tapi kan, balik lagi yang lu bilang tadi streetwear itu barangnya sekarang, 
terutama di Indonesia yang aksesnya gak segampang di luar negeri, berarti kan memang 
harganya tuh jadi naik gitu, kan dapripada harga aslinya. Dengan harga yang lebih mahal 
dari aslinya itu, pertimbangan lu tuh apa sih kalo, kayak, misalanya lo suka tapi harganya 
agak mahal. Pertimbangan lu buat ngabisin uang untuk beli baju streetwear itu kayak 
gimana? 
FY : Kalo gua suka gua cop tapi, gua juga ngeliat budget gua. Gua pasti ada anggaran 
budget gua dan gua pasti liat market-nya dulu. Semua itu based on market. Kalo misalnya 
gua liat StockX, yang gua beli lebih mahal dari StockX dan gua liat harga consignement 
mahal banget... 
P : Lebih mahal dari harga StockX,  gitu maksudnya? Jadi kalo lu dapet harga lebih 
murah dari StockX kemungkinan lu beli, ya? 
FY : Kemungkinan gua beli karena sorry to say, ya, gua ini reseller. Jadi kalo 
misalnya gua udah bosen pasti gua jual.  
P : Menurut lu, kalo misalnya buat sneakers gitu, paling mahal menurut lu, kayak, 
‘wah ini’.., kayak apa, ya, misalnya... Misalnya let’s say Air Jordan 1 Chicago lah. Paling 
mahal lu mau bayar itu berapa? Atau lu harus update-update terus? Update harga terus?  
FY : Air Jordan Chicago ya.., gua.., lagi-lagi based on market. 
 P : Based on market ya. Ga ada ukuran, kayak, misalnya ‘wah ini udah 8 juta 
kayanya ga mungkin, deh’. Jadi, misalnya market-nya 11 juta, lu dapet 8 juta yauda lu 
ambil aja gitu, ya? 
FY : Gua ambil, sih.  
P : Lo kan reseller, nih. Ada yang bilang reseller itu dalam tanda kutip merusak 
budaya streetwear itu tanggapan lu gimana? 
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FY : Kalo itu balik dari masing-masing reseller, ya. Masing-masing diri sendiri lagi. 
Kalo menurut gua, ya emang ada beberapa yang ngerusak culture-nya.  
P : Maksud lu ada yang beberapa itu kayak gimana tuh contohnya? 
FY : Karena kayak yang kita liat sekarang, di streetwear, reseller streetwear ini 
banyak anak-anak yang masih di bawah umur kayak SMP, SMA, bahkan SD pun main. 
Jadi, mereka cuman mentingin cuan semata. Enggak.., enggak apa, ya, enggak mikir 
tanggung jawabnya gitu, lho. Misalnya, kemarin gua ngeliat ada satu kasus yang itu fake 
barangnya. Di rules toko mereka itu tertulis denda 1 juta, tiba-tiba dia ada barang fake 
mereka ubah rules-nya jadi denda 3 juta kalo ada fake. Jadi menurut gua ya, jadi cuan 
semata doang. Ya itu bisa ngerusak culture-nya sih.  
P : Itu kan tadi reseller, kalo misalnya hypebeast? Menurut lu hypebeast, gimana? 
Kayak fenomena orang-orang yang disebut hypebeast. 
FY : kalo hypebeast menurut gua, gua pun sebenernya kurang ngerti apa yang 
dimaksud hypebeast karena sebenernya hypebeast itu kan media. Jadi gua masih enggak 
ngerti gitu, lho orang bilang hypebeast-hypebeast. Ya.., itu kan media, bukan julukan 
orang dalam berpakaian streetwear itu hypebeast. Gua juga masih kurang ngerti kalo itu.  
P : Tapi kalo misalnya, apa ya, lo ngeliat orang-orang yang misalnya pemakai 
streetwear tapi dia gak punya, apa ya, maksdunya beli barang atau ngincer barang yang 
lagi nge-trend aja menurut lu itu ngerusak culture apa enggak? 
FY : Menurut gua enggak ngerusak lah. Itu malah mendukung brand-nya naik.  
P : Dukung brand-nya naik, ya? 
FY : Iya. 
P : Kalo menurut lu tuh brand atau produk itu kenapa sih dia bisa hype? 
Maksudnya, faktor apa sih yang, kayak, ‘oh brand ini atau barang ini hype’. 
FY : Kalo menurut gua, kenapa produk itu bisa tinggi tergantung dari sisi nfluencer 
dan desainernya, kayak Off-white kan desainernya si Virgil Abloh. Dia pinter buat cari 
market-nya. Bisa gandeng Kanye West, bisa gandeng yang lain lah pokoknya. Banyak 
artis yang kena market-nya Off-white ini 
P : Berarti menurut lu, hype itu dilihat dari figurnya lah ya.  
FY : Figur, iya bener.  
P : Kalo misalnya Yeezy, lo pernah kemakan, gak? Pernah beli-beli Yeezy, gak?  
FY : Yeezy gua masih agak-agak suka lah tapi, beberapa colotway gua gak terlalu 
suka. Yeezy masih oke lah. 
P : Iya tapi itu, maksudnya, emang lu suka barangnya apa dari segi market? 
FY : Yeezy gua 50-50. Suka enggak, suka enggak, sih. Tergantung colorway, balik 
lagi.  
P : Tapi market-nya masih bagus gak sih Yeezy? 
FY : Yeezy kurang. 
P : Tergantung colorway juga, ya? 
FY : Iya karena kayak yang kemarin 350 Black yang Static itu. 
P : Static tuh yang titik-titik yang ada supply? 
FY : Hmm, bukan.  
P  : Kalo yang difoto nyala, ya? 
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FY : Iya, tapi ini yang non-refelctive, talinya doang yang nyala. Itu semingguan 
harganya masih stay di 9 juta 10 juta. Begitu lewat seminggu langsung drop. Langsung ke 
7, ke 6.  
P : Jauh juga, ya turunnya. 3 juta.  
FY : Balik lagi sih ke supply and demand. Kalo supply-nya bejibun, demand-nya 
bejibun sama aja. Ngancurin culture juga.  
P : Berarti lo, kayak, apa ya, kalo misalnya gua bilang harga resale atau hype itu 
sebenernya, kayak, ya ini emang persetujuan market sama penjual aja, gak mencerminkan 
nilai sebenernya dari sepati itu, gitu. Lo setuju gak kalo gua bilang kayak gitu?   
FY : Setuju. Soalnya brand sampe desainer aja oke dengan harga reseller kan.  
P : Gua pengen nanya, nih. Barang yang pernah lo beli nih dan, kayak, ‘wah ini, 
gila nih, mahal juga, ya’ itu apa tuh, yang paling mahal yang lu pernah beli? 
FY : Hyperadpat.., eh enggak-enggak Balenciaga TripleS. 
P : Oh, iya sih. Itu resale? Apa beli ditoko? 
FY : Sebenernya retail. Gini lho, Balenciaga ini kan high end brand ya berarti dia 
luxury brand. Balenciaga ini retail-nya jauh lebih mahal daripada resale. Retail-nya itu 
16 juta, resale-nya 11 juta sampe 13 juta.  
P : Kenapa bisa gitu, ya? 
FY : Karena, ya, kalo misalnya lebih tinggi lagi sih orang mikir harganya soalnya 
lumayan over-budget.  
P : Berarti yang jual resale Balenciaga itu rugi, dong? Atau gimana? 
FY : Enggak. Hmm gini, Indonesia kalo high-end brand, pajaknya gede banget.  
P : Oooh, berarti dia ga beli dari toko Indonesia, ya? 
FY : Bukan beli dari Indonesia, belinya dari luar. 
P : Terus itu lo resale? Apa masih lo keep sampe sekarang? 
FY : Gua jual rugi waktu itu, hampir rugi 2 juta. Pokoknya gua beli 11, gua jual 10 
koma berapa lah.  
P : Itu size berapa?  
FY : 43. 
P : Anjir 43. Emang jelek market-nya TripleS kalo di sini? 
FY : Dulu TripleS masih jelek market-nya. Sekarang udah dicari-cari orang. 
Tergantung lagi sama hype era-nya.  
P : Gua kirain TripleS udah, kayak, ya udah lah, malah dicari, ya? Dibanding sama 
apa tuh, yang tinggi, yang Balenciaga... Speed Trainer, itu bagusan mana tuh, kalo 
misalnya untung-untungan? 
FY : Kalo orang pasti, sih lebih milih Speed Trainer ya karena lebih gampang padu-
padannya. Lebih keren juga modelnya tapi, kalo tripleS ini kan berat banget. Satu pair aja 
udah 2 kilo.  
P : Menurut lu, nih, kalo misalnya gua perhatiin, apa ya, salaah satu bagian besar 
dari streetwear itu, itu kan social media. Entah itu informasinya, entah itu lu jual belinya, 
itu semuanya di Instagram lah. Nah tapi yang pengen gua gali adalah, menurut lu kenapa, 
sih ada terkesan kalo misalnya orang-orang yang suka streetwear tuh kesannya suka, 
mungkin, show off, memamerkan baju-bajunya. Itu pandangan lu, gimana? 
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FY : Kalo menurut gua emang ada, ya beberapa yang emang suka aja gitu. Kalo 
menurut gua  soalnya kayak streetwear sekarang kan harganya gak main-main yang 
branded-branded. Ya kalo mau show to the world ya gua tuh orang ada, gitu.  
P : Tapi kalo dari lu sendiri, kalo misalnya lu posting di Instagram alasan lu apa, 
tuh?  
FY : Ada yang gua suka, ada yang emang gua cari lagi, apa, mau gua gali lagi 
culture-nya gitu ketemu orang-orang yang suka dengan brand ini tersendiri.  
P : Berarti alasan lu juga ini, nyari orang-orang yang tastenya sama juga gitu, ya.  
FY : Iya, bener tapi, kadang ya kita manusia juga ga luput dari sikap pamer gitu, kan.  
P : Balik lagi ke yang tadi lu bilang nyari orang-orang yang seleranya sama, lo 
pernah, kayak, merasa terpengaruhi temen-temen lu yang, kayak, ‘wah dia punya ini, gua 
harus punya juga, nih’ 
FY : Sometimes.   
P : Sometimes ya. Contohnya itu apa? 
FY : Vetements. Dulu gua punya, hoodie. Gua beli nitip temen gua di Thailand, itu 
retail-nya 18 juta. Gua beli size S kan, gua kira size Snya Vetements kan gede banget, 
ternyata pas di gua, wah gila, kesempitan, pak! Rugi 9 juta! Haha! 
P : Oh, iya? Anjing. Kenapa rugi 9 juta? Gak ada yang mau atau karena emang 
fitnya jelek? 
FY : Emang ternyata Vetements yang gua beli ini kurang demand-nya.  
P : Lu beli yang mana waktu itu? 
FY : Yang Antwerpen, yang kebelah-belah. Yang kayak temennya Swain pake.  
P : Ooh, iya. Kalo di sini yang laku yang Champion, yang kebalik.  
FY : Iya yang reversible banyak dicari orang. Sama yang Titanic juga, resalenya 40 
sekarang. 
P : 40? Anjing. Retail-nya berapa? 
FY  : 20an lah. Ya itu tadi tergantug kembali ke market-nya.  
P : Tapi gua tuh penasaran Vetements. Itu kan kalo menurut gua tuh, si 
desainernya, namanya kan Demna, dia menurut gua tuh, apa ya, estetikanya, modelnya itu 
kan kayak kalo misalnya orang di luar fesyen ngeliat itu kan ‘ini apaan sih hoodie jelek 
gini’ menurut lu itu tapi kenapa, ya? Kenapa bisa laku, ya? 
FY : Kalo gua ya balik lagi sama orang-orang selera aneh. Orang-orang yang suka 
hypebeast ni kan orang-orang aneh seleranya. Gak bisa diterima di masyarakat luas gitu, 
lho.  
P : Tapi, kalo menurut lu, lu kan udah pernah pegang barangnya, nih. Itu 18 juta, 
misalnya lu pegang bahnnya itu worth it?  
FY : Biasa aja gitu, gak ada nyesel ga ada apa, nothing wrong aja.  
P : Tapi misalnya kalo menurut lu barang segitu, tuh, maksudnya, dari bahannya, 
gak ngeliat itu Vetements, itu estetiknya beda, gitu, ya. Dari barangnya sendiri, dari 
quality-nya sendiri itu 18 juta harga yang pantes, gak? 
FY : Enggak, sih. Enggak. Over budget parah. Kalo menurut gua juga, orang-orang 
yang main Vetements itu karena bosen. Bosen, kayak, ya.., lu punya banyak duit lu bisa 
beli LV, lu bisa beli Gucci, lu bisa beli YSL, lu bisa beli Christian Dior, yang lian-lain 
lah, Hermes, kalo menurut gua ya mereka udah sering banget gitu, lho main brand-brand 
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itu. Mereka eksplor lagi brand-nya, makanya keluar kayak Fear of God, brand yang 
sebenernya udah lama, tapi balik lagi, gitu.  
P : Tapi, lu masalah gak sih, kalo misalnya, apa ya, streetwear ini kan lagi nge-
trend nih, misalnya,kayak, apa ya, lu jalan ke mall terus, kayak, ‘anjir, gua sama dia 
pakaiannya ga beda jauh lagi’ gitu. Lu masalah gak kayak gitu? Sangking nge-trend nya 
nih jadi, kayak, lo lebih gampang jadi sama, gitu.  
FY : Gua sih gak masalah, cuman, ya udah lah mau gimana lagi, gitu.  
P : Lu terima aja, ya? 
FY : Iya.  
P : Tapi, lo ada ngerasa kayak, apa ya, lo kan reseller nih, lu ada ngerasa pokoknya 
di circle gua, baju gua harus paling bagus lah, gitu. Kayak kompetisi, gitu.  
FY : Oh gua enggak, ga ada perasaan kayak gitu. Tapi beberapa orang di geng, ya 
pasti ada lah. Kayak di NSS gitu, mungkin, adu-aduan Vetements gitu adalah. Menurut 
gua, ya. Gua gak tau secara detil tentang NSS, gitu.  
P : Kalo misalnya, streetwear ini trend-nya udah turun, lu bakal masih pake 
streetwear, gak? 
FY : Bakal masih, sih. Tapi, kayak lebih ke versatile, biasa aja, gitu. Ya udah, kalo 
misalnya mau pake, ya pake, kalo engga, ya engga.  
P : Kalo sekarang berarti, baju-baju yang ada di lemari lu modelnya kayak gini 
semua, nih, rata-rata? 
FY : Oh, enggak-enggak. Ya.., biasa aja.  
P :Terus, kalo menurut gua, streetwear nih kan ada influencenya masing-masing, 
ya. Kalo misalnya Air Jordan tentunya dia olah raga basket, kalo Supreme skateboard. 
Nah kalo lu ada gak sih, kayak, ketertarikan sama budaya yang mempengaruhi desain-
desain baju streetwear itu? Lu merhatiin juga atau, kayak, ya udah lu beli bajunya aja? 
FY : Beberapa gua perhatiin, sih. Cuman gak general, gak mendalam.  
P : Lu tau enggak beda budaya streetwear yang kayak sekarang nih, ini kan 2019, 
bedanya sama 2017 waktu lu pertama mulai gimana? Ada perubahan yang signifikan, 
gak? 
FY : Pasti, ya. Soalnya, kayak, dulu 2017 orang mikir ‘anjir, baju 5 juta buat apa?’ 
Sekarang, ya udah, kacang.  
P : Udah bisa lebih diterima lah, ya. 
FY : Iya, udah bisa lebih diterima.  
P : Lu kalo misalnya beli baju, kayak, misalnya itu Anti Social Social Club, apa sih 
yang lu coba sampaikan ke orang sekitar dengan baju Anti Social Social Club? Apakah 
pengen nunjukkin ‘eh ini gua suka sama streetwear, lho’? 
FY : Oh, enggak, gak ada. Gua biasa aja. Ya udah gua, i wear what i like, gitu. Ga 
ada maksud show off atau gimana, gitu.  
P : Maksudnya, gak harus show off sih. Tapi kayak lu menunjukkan... 
FY : Ooh, iya means-nya. Ga ada sih, kalo gua. Ya udah kalo Anti Social Social Club 
balik lagi ke means means yang sebenernya ada di brand ini. Mengumpulkan orang-orang 
yang ansos jadi satu. Ya paling kayak gitu, sih.  
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P : Terus kalo misalnya lu belanja, nih, pengen beli sesuatu, lu liat dari, kayak, 
faktor exclusivity tuh mempengaruhi judgement lu terhadap item gak, sih.? Atau, kayak, 
ya udah yang mana aja yang penting gua suka. 
FY : Kalo eksklusifitas menurut gua penting juga, sih buat ngejaga brand itu sendiri. 
Tapi kalo buat gua, enggak. Buat brand haruslah ada eksklusifitas, tapi kalo gua sebagai 
pemakai, sih, enggak. Bodo amat lah, eksklusifitas. Karena gara-gara eksklusifitas 
harganya bisa naik parah kan.  
P : Ngomongin eksklusifitas, kalo sekarang semakin banyaknya reseller, semakin 
mudahnya proxy dari luar, jastip-jastip, gitu, exclusivity tuh apa sih menurut lu? Apakah 
emang lu tinggal punya duit lebih banyak sedikit lu udah bisa punya barang exclusive, 
atau kayak emang orang-orang yang tertentu aja yang bisa dapet? 
FY : Hanya orang-orang tertentu aja dan balik lagi, buat resell. Tapi beberapa doang, 
kayak yang kemarin misalnya yang Air Force One Off-white yang biru itu, itu lan cuman 
Chicago release, di sini gak ada rilis, ya balik lagi di sana murah, balik ke sini mahalnya 
naujubilah. 
P : Lu suka terpengaruh gak sih kalo misalnya ada rilisan baru atau informasi baru, 
updatean baru di sosmed terus ‘anjir, bagus lagi, gua harus punya’ terus akhirnya lu beli 
gara-gara ngeliat di sosmed gitu.  
FY : Iya, gua kemaren beli FoG gara-gara itu, gara-gara Vellen.  
P : Oh, iya? Beli apaan? 
FY : Yang Skylon. Gua tadinya ngincer Fog Raid tapi gak dapet.  
P : Berapa Fear of God?  
FY : Gua beli murah, sih. 2 jutaan doang. Market-nya segitu.  
P : Berarti, influencer ngaruh ya buat lu? 
FY : Ya ngaruh lah. Ini gua juga kemakan Travis Scott, nih gara-gara influencer. 
P : Yang pendek apa yang tinggi?  
FY : Yang high. Aneh menurut gua yang pendek. Dan lagi, harganya yang low sama 
yang high bisa sama. Hebat, gitu. Emang berarti marketing-nya Travis Scott gila-gilaan.  
P : Sekarang harganya berapa Jordan Travis Scott? 20 juta nyampe? 
FY : Yang tinggi ini tawaran tertinggi 25 juta tapi gua bisa dapet 15 sampe 18 juta.  
P : Size lu berapa? 
FY : 8.5 kalo di Jordan, 42. 
P : 8.5 padahal demand-nya lumayan gede ya.  
FY : Demand-nya gede supply-nya kecil, lagi-lagi. Soalnya kayak, gua ngantri 
Jordan, kan gua lumayan sering ngantri Jordan, 8,5 itu cuma 3 pair, dan mungkin yang 
pake sepatu 8.5 ada 10.  
P : 8,5 tuh size orang Indonesia banget 
FY : Iya, 42 sampe 43 size orang Indonesia banget., bener. (size) 11 nya ada 10 pair, 
ada 13 pair. 
P : Berarti lu sering ikut raffle-raffle, gitu? 
FY : Ya.., tergantung mood dan produknya yang keluar apa. 
P : Lu lebih sering beli di raffle apa di reseller? 
FY : Reseller, kalo raffle kan cuma ada di waktu-waktu tertentu doang.  
P : Raffle tuh gampang gak sih dapetnya?  
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FY : No. Kalo raffle udah fix hoki lah kalo menurut gua.  
P : Lu pernah dateng yang ribut-ribut gitu? 
FY : Ada, yang ribut-ribut itu waktu  yang USS 2018. Rilis sepatu Sean Wetherspoon 
deh kalo ga salah. Gua gatau itu masalahnya kenapa tapi, gua ada di situ.  
FY : Terus juga kemaren pas ribut Jordan yang terakhir, kalo gak salah Gym Red. Itu 
karena ada sepatu, kan kalo Jordan sendiri kalo ngantri rilisan terbarunya harus pake 
Jordan juga kan. Ada sepatu yang di kotanya sebenernya itu OG tapi dibilang Hoopsnya 
itu engga. Ada tiga orang yang pake sepatu itu, akhirnya langsung rundingin.  
P : Maksudnya si Hoopsnya ngira mereka sepatunya palsu? 
FY : Enggak, bukan palsu.  
P : Oh, colorway-nya! Colorway-nya tuh harus OG juga kalo ngantri?  
FY : Iya. Makanya gabisa jordan colorway sembarangan, gitu, gak bisa. Itu sih 
menurut gua kenapa Jordan gak pernah mati, sih, karena culturenya kuat.  
P : Menurut lu, kalo lu make barang streetwear nih, salah satu alesannya lu beli 
atau kayak mengenakan baju lu, kayak, barang streetwear itu gara-gara ni baju mahal nih, 
makanya gua pake. Gitu, gak? 
FY : Gua beli, gua suka, terus balik lagi maksud tujua gua dari sini itu profit bukan 
untuk foya-foya.  
P : Bukan untuk lifestyle lah ya. 
P : Kalo lokal. lu ngikutin juga? 
FY : Ngikut trend aja. Gak secara general. Kayak compass lagi hype ya gua ikutin.  
P : Lu beli tuh Compass? Susah gak sih dapetnya? 
FY : Gua beli resell, 200 ribu tapi sama kayak retail. Ya balik lagi sih, lu ngumpulin 
network lah.  
P : Gila sih itu Compass menurut gua.  
FY : Dulu gua ke JSD bareng temen-temen gua, kan. Fuck nyesel gua gak ngambil 
anjir.  
P : Yang Bryant itu? Udah sampe 2 juta gak?  
FY : Retail-nya nyampe segitu, pak! 
P : Retail-nya?  
FY : Iya, kan emang ngantri gitu. Orang –orang ngantri, waktu itu ada surprise drop 
dari Bryantnya sendiri. Retailnya 600an, resellnya udah sampe 3 juta. 
P : Wah, anjing lah. 
FY : Jadi makanya waktu itu gua pernah denger dari siapa ya. Toko streetwear juga, 
dia bikin program apa lupa gua. Pokoknya sepatu itu sekarang kayak saham.  
P : Tapi menurut gua, apa ya, gak tau, sih. Tapi menurut lu tuh, apa, sepetu mirip 
saham tuh.., gimana ya ngomongnya. Soalnya sebenernya gua rada skeptis sama value 
resell itu bakal bertahan gitu, bakal aman. Kayak Yeezy aja, si Kanye Westnya itu kan 
gara-gara ‘yaudah gua pingin bikin sepatu sebanyak-banyaknya biar semua orang bisa 
punya’ terus harganya ancur kan. Itu menurut gua, gimana ya, agak bahaya gak sih kalo 
misalnya lu invest gede-gedean di sepatu, gitu? 
FY : Ya.., emang riskan. Sama aja kayak saham kan, riskan kan. Yang Yeezy 
kemarin juga gua berani gambling, akhirnya ya rugi sejuta.  
P : Yeezy apa? 
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FY : Yang 350 Static Black lagi, gua beli 8 juta gua jual 7 juta. 
P : Tapi selama ini bisnis lu cuan? Apa berdarah-darah? 
FY : Ada cuan ada enggaknya. Ya balik lagi kayak gitu, pasang surut lah. Kalo cuan 
itu cuan banget, kalo rugi bisa rugi banyak juga.  
P : Lu pernah untung segede apa jual dari satu item? 
FY : Beli 12 juta jual 30. 
P : Apaan?  
FY : Jordan 1 Chicago Off-white. 
P : Oh, iya. Makes sense sih kalo Off-white. Itu langsung lu jual apa lu tunggu 
dulu? 
FY : Sebenernya gua ga ada niatan jual. Itu gua pake terus abis itu ada yang offer 30. 
Gua lepas. Walaupun itu sebenernya masih bisa jual lebih dari itu, cuman ya udah lah.  
P : Lu 12 tuh beli baru apa bekas juga? 
FY : VNDS. Temen gua dapet retail jadi bisa diteken dikit lah.  
P : Emang mimpi tuh dapet retail. 
FY : Dan dia hoki banget kampret dapet dua. Dapet yang Chicago itu sama Air Max 
yang Desert Orange.  
P : Sekarang berapa, 50 (juta) ya Jordan 1 The Ten? 
FY : Ya.., segituan sih Chicago Off-white brand new-nya.  
P : Gua kira tuh dulu paling mahal udah Fragment, 25 (juta). Taunya sekarang ada 
lagi Off-white, 50 (juta). 
FY : Gua lagi ngincernya sebenernya balik lagi, nih, ke influencer gua jaman dulu, 
Kanye West. Gua lagi flashback ke sepatu-sepatu yang dulu, kayak yang Yeezy Red 
October yang harganya udah goblok-goblok lah. Yeezy Red October sama yang LV itu, 
yang kayak Miguel pake.  
P : Yang Bape Kanye itu lu tau gak? Yang gambar beruang, gambar beruangnya 
dia, yang College Dropout, itu juga bagus tuh. Gua suka. Lu gak ngikutin Bape ya tapi? 
FY : Bape enggak, gak terlalu.  
P : Kenapa? 
FY : Kayak anak kecil gak sih? 
P : Rame banget ya? 
FY : Nah, iya. Bener kata gua, waktu 2017 okelah ini naik. Sekarang? Jual bape 800 
ribu aja susah. Secepet itu eranya berubah.  
P : Tapi kalo misalnya lu.., berarti kalo misalnya lu nyetok buat lu jual lagi, apa ya, 
emang lu pake dulu apa ini emang gua beli buat gua resell nih.  
FY : Ada yang gua beli dulu buat gua pake terus di resell, ada yang gua beli emang 
buat di-resell 
P : Tapi, apa ya, gua tuh suka bingung gitu sama, kayak, si Luckycat itu dia gimana 
sih dapet barangnya, lu tau gak?  
FY : Ya itu consignment.  
P : Enggak, kalo yang resellernya dia punya stok sepatu ini berbelas-belas pair itu 
lu tau gak sih gimana? 
FY : Ya.., balik lagi ke networking, dari consignment bisa jadi customer kan.  
P : Gua sempet ngira dia pake bot sih.  
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FY : Ooh, yang, kayak, buat beli online-nya. Gua juga pernah ditawarin cuman too 
expensive lah.  
P : Oh, iya? Berapa emang? 
FY : Lu harus ambil banyak biar untung. Lu harus ngambil lebih dari 50 pair baru 
bisa untung.  
P : Memang modalnya harus gede banget, ya? 
FY : Memang modalnya harus gede. Gua gak berani.  
P : Dan itu lu ngasih ke orangnya ‘gua mau sepatu ini, nih’ terus di-bot-in sama 
orangnya? 
FY : Iya.  
P : Bukan lu yang ngoperasiin sendiri berarti, ya?   
FY : Bukan. Gua juga belum terlalu ngerti tentang bot sih. Waktu itu ada yang 
nawarin gua ‘lu mau gak segini?’gua juga sebenernya ga terlalu ngerti bot itu gimana. 
P : Berapa dia nawarinnya? 
FY : ‘Lu harus beli 50 pair plus kasih gua 10 juta’ deh kayaknya. Terlalu gede. 20 
pair gapapa deh.  
P : 50 pair sepatu yang sama lagi? 
FY : Sepatu yang sama size-nya random. Kalo gua tiba-tiba dapet size-nya yang kids, 
gimana?  
P : Tapi sebelum lu ngumpulin atau, kayak, into streetwear kegemaran lu apa sih? 
Ada yang lu spesifik ‘ya gua emang suka ini nih’.  
FY : Kalo gua dulu sebelum streetwear itu motoran.  
P : Oh, lu anak motor, ya? Otomotif. Tapi sekarang masih otomotif juga? Atau, 
kayak, udah jarang.  
FY : Ya, otomotif masih, tiap hari juga masih naik tapi, udah gak terlalu enthusiast 
banget lah kayak dulu. Paling ya lagi pengen beli mobil aja.  
P : Kalo misalnya nih, ada orang temen lu atau siapa gitu bilang lu hypebeast lu 
bisa terima itu gak?  
FY : Ya udah bodo amat. Kalo gua gak kenal gua pasti bakal bilang ‘lu tau gak 
hypebeast itu apa?’ 
P : Tapi menurut lu, lu hypebeast apa bukan?  
FY : Streetwear enthusiast lebih tepatnya. Kalo hypebeast menurut gua.., gua juga ga 
ngerti kenapa orang bilang hypebeast, asal mulanya hypebeast itu dari mana. Orang 
hypebeast itu kan media.  
P : Tapi kalo misalnya ada orang yang, let’s say, ‘wah ini orang udah ga masuk 
akal nih, beli streetwear abis segini’ menurut lu itu, kayak, apa ya, apakah kalau lu ada 
uangnya lu akan, kayak, gila-gilaan kayak gitu juga atau, kayak, ya biasa-biasa aja.  
FY : Gua emang ada pikiran juga, sih. Kayak, ya udah kalo misalnya gua udah lebih 
mapan lagi ya gua bakal banyak beli-beli lagi.  
P : Nah, menurut lu nih, make barang-barang streetwear tuh nunjukkin, kayak, 
kelas sosial gak, sih? Atau misalnya dari lu, deh. Lu make baju-baju streetwear itu 
nunjukkin kalo ‘gua bisa nih beli barang segini’. Kasarnya nunjukkin kalo lu orang 
mampu lah.  
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FY : Kalo menurut gua sih, gua ada sifat gua pengen kayak gitu karena kenapa? Gua 
beli pake duit gua sendiri bukan duit orang tua. Kayak (menunjukkan) achievement.  
P : Gua DM Yoshiolo gak dibales. 
FY : Emang terlalu sombong orangnya. 
P : Oh, iya? Lu pernah ketemu tapi? 
FY : Gua bukannya mau nyinggung orang itu, ya. Gua waktu itu pengen giveaway 
ama tuh orang. Collab toko gua sama tokonya dia yang Tigrail, sama tuh orang. Nah, 
terus ada beberapa toko-toko lagi. Gua lupa. Abis itu adminnya bilang sama gua, ‘ya udah 
lu tanya aja langsung’ gua taya ke adminnya, ‘coba lu tanya kejelasannya gimana?’ terus 
dia bilang ‘ ya udah, ayo’ digituin kan. Berarti besok udah mulai nih posternya dibagiin. 
Nah, pas yang USS, yang waktu itu masih jual merchandise Luckycat X Yoshiolo, itu 
gua beli, nah Yoshiolo yang ngelayanin gua kan. Gua bilang, ‘yosh besok kita giveaway, 
lho’ ‘ooh iya-iya, dari toko apa?’ Ya udah kayak biasa aja kan. Besoknya dia bilang 
‘semua batal duitnya refund semua.’ Gua kesel banget di situ.  
P : Tapi kalo in person dia biasa-biasa aja kan? 
FY : Iya. Dan menurut gua, ya. Streetwear hype ini naik balik lagi sama “How Much 
Is Your Outfit.”   
P : Gua pengen banget interview Uya Kuya sih sebenernya. Tapi gatau gimana 
caranya susah banget.   
FY : Iseng aja email siapa tau dibales.  
P : Jejouw juga gua DM. Gak mau dia.  
FY : Jejouw gak mau? Kenapa? 
P : Mungkin dia emang udah, kayak, banyak kerjaan kali ya. Dia kan udah 
lumayan, udah tua lah ya 30an. Ya udah emang banyak kerjaan. Boim Lenno juga gua 
DM, belum dibales.  
FY : Adityalogy? 
P : Nah, gimana ya, Aditalogy tuh menurut gua gak nto streetwear dia into-nya 
sneakers game aja sih. Dia bajunya biasa-biasa ajatapi sepatunya harus paling bagus.  
FY : Dokter Tirta?    
P : Dia kemungkinan sih dibales ya tapi, gua masih.., ‘streetwear banget ga sih ini 
orang?’ masih bingung gitu.  
FY : Kalo menurut gua juga gak terlalu sih. 
P : Iya, kan? Kayak ya udah dia emang entrepreneur di bidang fesyen aja. Tapi lu 
pernah ketemu Dokter Tirta? 
FY : Pernah. 
P : Gimana orangnya? 
FY : Ya.., humble, baik. Gua waktu itu kan satu grup yang sama. Yoshi, Jejouw, 
Dokter Tirta, grup WA komunitas hype sama reseller. Bahas gosip-gosip hype, gitu-gitu. 
Waktu itu terus gua jual barang kan. Gua jual ke grup, terus dia (Dokter Tirta) PM gua, 
‘bro bisa kurang lagi, gak Brednya?’ Dia nawar paling rendah sejagat, anjing. Ya udah 
lah beda dikit doang dari ekspektasi gua, gua jual aja. Terus gua anterin ke apartemen dia.  
P : Gua juga penasaran sama Isser sih.  
FY : Isser Badass Monkey. Tapi harga-harganya berengsek banget, anjing.  
P : Oh, mahal dia? 
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FY : Mahal banget! Market paling mahal di Indonesia ya dia. Gelang, pak, UNC gua 
bisa dapet 300, 400 (ribu), dia jual sejuta, anjing.  
P : Kalo brand-brand sekarang yang gak banyak orang tau tapi sebenernya lagi 
hype? 
FY : Fear of God. 
P : Fear of God ya? 
FY : VLone. 
P : Kalo Mastermind lu pernah megang? 
FY : Paling yang Bape Mastermind doang. Kalo yang Mastermind sendiri belom 
pernah. Undefeated juga ga banya korang tau. 
P : Iya lagi-lagi di sini yang banyak orang tau yang trend-trend doang. Itu lagi itu 
lagi brand-nya. 
P : Menurut lu kalo sekarang, brand-brand high end udah ngikutin streetwear 
estitikanya, dia jualan hoodie, jualan sweatpants, itu menurut lu, gimana? Apa, misalnya, 
kayak, ini hal yang baik untuk streetwear atau, kayak, ini mah cuma ngikut-ngikutin 
doang. 
FY : Hal yang baik buat streetwear. Jadi dampak bagus, jadi biggest collaboration 
kan. Kalo dari stigma negatif gak ada pasti, ya.  
P : Tapi lu gak khawatir ya bakal munculin poser? Lu gak masalah ya sama hal itu 
ya? 
FY : Ya udah fine-fine aja. Tapi kalo misalnya ngikutin trend, itu gak papa asal gak 
jiplak. 
P : Maksudnya jiplak? Kayak orang yang make nih maksud gua.  
FY : Ngejiplak itu ya maksud gua lu pake KW.  
P : Karena kalo pake KW ini udah pengen banget ikut-ikutan, ya? 
FY : Bener. Poser parah.  
FY : Kayak sekarang misalnya lu ngantri Yeezy. Menurut gua, most of them banyak 
yang gak ngerti pasti sejarahnya Yeezy dan siapa desianernya Yeezy. Karena jokinya 
gila-gilaan. Kayak temen gua aja, bawa joki cepek. Seratus orang. Sneaker game-nya 
gila-gilaan sih, gontok-gontokan. Satu orang gocap satu orang cepek, anjir.  
P : Berapa tuh ya berarti?  
FY : Ya, pokoknya satu orang kalo dapet 300 ribu kalo gak dapet 100 ribu. Tiga ratus 
ribu kali 50 udah 15 juta. Lima puluh kali 100 ribu udah... 
P : Belum bayar sepatunya tuh. 
FY : Makanya. Makanya yang Static Pack kemaren banyak yang rugi.  
P : Ya gimana ya, modalnya udah segitu tapi, market-nya turun. 
FY : Oh, enggak. Maksud gua gini, ruginya karena semuanya udah ada tapi sistem 
dari situya random pick bukan first come first serve. Diliat, ‘lu maju’ ‘lu maju.’ Kayak 
raffle. 
P : Tapi kan kalo raffle seenggaknya ada nomor undian. Kalo itu diliat orangnya 
aja, ya?  
FY : Iya orangnya aja. 
P : Wah, apa gak ribut, tuh? 
FY : Itu makanya rusuh kan.  
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P : Itu toko apaan? 
FY : Adidas! Sampe sekarang Yeezy kayak gitu sekarang. Udah random pick. Sistem 
baru.  
P : Mungkin gara-bara itu kali orang males ya. 
FY : Makanya gua bawa joki Cuma 4, 5. Cari aman lah. Ruginya juga gak rugi-rugi 
amat. Temen gua abwa seratus cuman dapet dua. Gua bawa empat, dapet satu. Lumayan 
lah.  
P : Ya jauh lebih untung lu lah kalo dibandingin temen lu. 
FY : Dan itu lucu joki gua, dia orangnya lagi ngiter lagi nyari orang dia nawarin 
minum kan terus disuruh ikut. Luamayan lah.  
P : Aneh sih menurut gua sistem kayak gitu. 
FY : iya random pick aneh emang. Gak fair sama sekali sih.  
P : Selain sneakers-sneakers gitu lu baju lagi ngincer apaan? Ada gak yang lu 
incer? 
FY : Baju, ya? Kalo baju FoG sih yang Essentials. Yang ada tulisan belakang gitu 
doang. Sama gua sebenernya lagi ngincer brand lokal yang punya Arief Muhammad.  
P : Oh, Billionaire’s Project. Itu bagus dia? Gua gak gitu merhatinn sih. 
FY : Menurut gua sih keren sih. Yang pertamanya ya, yang ada kelincinya itu. Tapi 
harganya udah anjing-anjingan. Gua dapet 600 ribu, cok.  
P ; Itu resell? 
FY : Resell. Skip dululah gua cari 400an, 500an gapapa deh.  
P : Orang tuh kemakan juga ya, brand-brand influencer gitu.  
FY : Iya. Arief Muhammad kuat sih. 
P : Padahal ini orang belum tentu ngerti streetwear itu apa, ya? 
FY : Iya. 
P : Apalagi ya kira-kira trendnya? 
FY : Gak tau sih. Tapi sekarang lagi drop. Gak segede 2016. Penjualan makin susah. 
Karena orang sekarang.., kalo menurut gua untuk 4 tahun, 5 tahun kedepan, lokal. 
P : iya, menurut gua karena lokal udah makin banyak opsinya, kan.  
FY : Nah, iya. Branded kayak gini bisa mati. Di Indo, ya. Kalo di luar pasti terus lah.  
P : Menarik sih lokal menurut gua. Menariknya karena, sekarang udah mulai 
kelaitan nih, ada brand yang mahal sama.., ada brand JakCloth sama brand BrightSpot.  
FY : Iya, bener.  
P : Tapi menurut lu ada gak sih bedanya brand BrightSpot sama brand JakCloth? 
FY : Beda marketing doang. Ya kayak AHHA aja, masuk brand JakCloth masuk 
brand BrightSpot.  
P : Soalnya kayak ada anggapan akalo orang-orang kayak Arief Muhammad, Atta, 
itu bukan berasal dari culture streetwear tapi mereka nyari duit di situ. Jadinya, kayak, 
gimana gitu. 
FY : Iya, poser.  
P : iya ada anggapan kalo mereka juga jadinya ngelahirin poser juga.  
FY : Kalo menurut gua, ya mereka ngeliat di sini ada potensi. Bukan yang into 
streetwear banget.  
P : LU sebulan pernah abis berapa belanja streetwear? 
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FY : Sebulan? Ga tentu. 
P : Enggak, maksudnya yang paling banyak yang lu pernah spend dalam sebulan.  
FY : Satu motor (Yamaha) R25 seken.  
P : Itu ngabisinnya buat beli satu item doang apa macem-macem? 
FY : Ada tiga item. TripleS, Hyoeradapt sama Sean Wotherspoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview dengan informan FY II  
 
P oke ngulang pertanyaan yang kemarin, menurut lo kenapa streetwear itu keren 
sih? 
FY streetwear itu keren menurut gue karena cukup jarang orang yang memakai 
streetwear sebelum merajalela kaya sekarang dan bsa dipadu padanin dengan bagus kalo 
menurut gue 
P tapi kan sekarang udah merajalela, ya. apakah kerennya masih sama kayak dulu? 
FY tetep keren cuman ya udah pasaran aja,dan streetwear kan terus berevolusi 
P lu ada hal yang kurang lu suka gak dari evolusi streetwear sekarang? 
FY ya itusih seiring berevolusinya streetwear jadi ada yang mikirnya culture buat 
cuan doang 
P emang menurut lo seharusnya culturenya itu kayak gimana? 
FY Pada saat rilis gaada yang boleh backdoor 
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FY dan ga boleh rusuh 
P ooh lebih ke supaya orang bisa punya kesempatan yg sama buat punya, ya? 
FY iya bener bro 
P okee siap2 
P di interview kemaren lu bilang pertama kali mulai streetwear itu tahun 2017 pas 
YN Sneakers lagi booming. lo memutuskan buat main streetwear gara2 YN Sneakers atau 
gara-gara hal lain? 
FY main streetwear yang kaya ggue bilang kmren  udah lama dulu sempat pake huf 
cuman udah stop wktu itu krn kaya cmn trend"an pada masa itu,lalu pas gue liat yns gue 
jd terinspirasi lg utk main streetwear 
P nah apa yang lu liat dari yns pada saat itu sampe dia bisa jadi inspirasi lu utk 
main streetwear lagi? 
FY gue sebenernya pada saat itu lebih untuk mencari profit tambahan tp pd akhirny 
gue malah suka bgt sm streetwear 
P ooh dari awal emang niatnya untuk dagang ya? hal apa yg akhirnya buat lu malah 
suka banget sama streetwear? 
FY iya gue pd awalnya suka trus gue bilang lg ke diri gue kenapa enggak bikin usaha 
yang gue sukain jd lah gue bikin consignment store pd 2017.Yang bikin gue suka sm 
streetwear kaya ada seninya gitu dalam berpakaian.yang pling fun pas kita lg padu 
padanin gitu  
P ooh iya2 ngerti 
P pertanyaan gua yag selanjutnya adalah kenapa lu suka sama Supreme dan Off-
white? 
FY supreme gue suka krn dr cara di memarketingin brandnya bayangin aja cuman 
tulisan supreme yang dikotakin harganya bsa mencapai belasan juta. 
FY offwhite gue suka krn designnya simple,classy,dan berseni klo menurut gue 
P kalo lu tuh orang yang tipenya ngulik gak? misalnya lu jadi pengen tau inspirasi 
dari design2 brand tersebut gitu 
FY cuman iseng nguliik aja bukan yang secara general 
P berarti lu kalo pake barang emang yang penting lu suka aja ya, gak gitu 
mentingin arti2 dari design baju yang lu pake? 
FY iya bro yang gue suka,tp kadang gue pake karena kemakan omongan orang juga 
dr arti designnya sm sejarahnya 
P ooh lu kayak dapet info dari orang juga ya yg bikin u suka sama suatu produk 
FY iya bro itu yang gue bilang kemaren kita ada grupnyya juga 
P kalo di grup itu interaksinya kaya gimana sih? biasanya rutin ngobrol apa 
gimana? 
FY ga sih bro lebih sekadar forum jual beli sama paling gosip gosip yang lg 
happening aja 
FY setiap hari grup rame trus psti 
FY atau ga nanya harga prediksi resell 
P oh iya? ramenya lebih ke nawarin jualan berarti ya? 
FY iya bro mostly orang lebih pake grupnya utk jualan barang stock mereka 
P oke2 paham 
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P lu kalo sebulan rata2 bisa pickup berapa item? 
FY ga tentu si bro 
FY paling maks bsa smpe 15 item 
P itu gabungan kan gak sepatu aja? 
FY iya gabungan bro 
P kalo misalnya lg belanja banyak gitu lu suka dinasehatin atau bahkan dimarahin, 
mungkin, sama orang tua, gak? 
FY klo kena omel pasti diblgnya bros bg si 
FY cmn balik lg itu kan duit gue sndiri 
FY dan  gue jg blg ke ortu gue klo ini bsa dijual lg 
P hmm iya iya. oh iya kemaren lu bilang lu jual triple s sama hoodie vetements kan 
rugi tuh. lu kalo kayak gitu ada rasa nyesel gak sih? 
P apalagi yg vetements kan lumayan tuh ruginya 
FY iya lah psti ada nyeselnya bro 
FY cuman ga nyesel nyesel amat krn setidaknya gue udh coba brand mereka 
P kalo ada kesempatan lagi lo bakal mau gak beli vetements lagi? haha 
FY pengen klo harganya oke hahah 
P kalo pas lagi ngantri sepatu gitu lu biasanya interaksi sama orang2 yang lagi 
ngantri juga tuh gimana sih? gw pengen tau 
FY iya bro 
FY gue interaksi ya kaya ngebahas harga ini kenapa mahal bgt ya naiknya 
FY lu dr toko apa 
FY atau strategi gedein toko 
FY paling gitu gitu si bro 
P ooh iya tapi masih ada gak sih orang ngantri buat dipake sendiri? 
FY masih lah bro 
FY krn buat dpt retail kan susah 
FY psti ada yng dpt retailbuat pake 
FY bro 
P menurut lo lebih banyak reseller apa lebih banyak yg personal use? 
FY pendinhg dlu ya 
P okee 
FY gue mau keluar bntr 
P siap2 
P Balik ke pertanyaan yg sebelumnya ya, kalo antri gitu menurut lo lebih banyak 
yg untuk resell atau personal use? 
FY Sejujurnya ni ya bro psti lebih banyak reseller si bro 
FY Krn yg gue blg wktu itu satu orang psti ada yg bawa joki banyak 
P Ooh iya2 di interview yg kita ketemu kemaren maksudnya reseller yang hanya 
mentingin cuan tuh yang seperti apa sih? 
FY Karena emg ada yg sebagian cmn ngandelin resell buat mata pencahariannya 
P Menurut lu emang reseller yang baik itu yg seperti apa? 
FY Klo menurut gue ya klo ngantri ga bikin rusuh,trus ga ngancurin harga market 
dan yg kaya gue blg stay on track jgn klo misalnya ada barang fake denda dinaikin 
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P Barang fake terus naikin denda tuh konsepnya gimana sih gw agak kurang 
nangkep pas kemarin sebenernya wkwk 
FY Jd gini bro itu yg toko consign ini fotonya asli nah barangnya palsu,abis ketauan 
palsu nah toko consign ini biasa dendanya 1 jt sblm ada case begini nah bgitu ada case 
dinaikin dendanya misal jd 2 jt la jd 3 jt gitu bro 
P Oalah maksudnya denda ke yg nitip ya?  
FY Iya bro 
P Okee ngerti2 
P Kemarin lu sempet bilang kalo hype era tuh sangat cepat berubah, menurut lu 
kenapa kayak gitu? At least konteks indo yah 
FY Balik lagi ke supply demand bro 
FY Klo supply banjir trus demandnya kurang hype dr produk trsebut bakal mati 
P Tapi apakah hype selalu pengaruh sama tingginya harga resale? 
FY Ga selalu bro 
FY Ditekenin lg hypenya ini cmn happening trend doang  
P Maksudnya gimana tuh? 
FY Ya jd hypenya cmn krn trend doang dan klo produk itu keren sama marketingnya 
bagus 
P Hmm iya iya 
P Menurut lu kenapa banyak orang rela membeli streetwear di harga resale? 
FY Krena keren dan msh banyak persepsi buat invest 
P Oiya, kemarin lu bilang lu lebih tepat disebut sbg streetwear enthusiast, kenapa lu 
bisa bilang demikian?  
FY Krn gue ga semua yg hype gue beli,gue lebih ke arah yg suka aja makanya 
enthusiast 
P Ooh okei 
P Dari barang2 streetwear yg lu punya dan emang pake, dari sisi mana barang 
tersebut mencerminkan diri lu? 
FY Gabsa gitu si bro gue pake yg gue suka aja gaada character outfit yg emg gue 
tekenin bgt klo gue pake ini ya ini lah gue,ga gitu si bro klo gue 
P Ooh bisa dibilang gak nentu ya 
FY Iya bro 
P Terus lu sempet nyinggung make streetwear untuk nunjukkin achievement ya, 
kenapa lu bisa punya keinginan seperti itu? 
FY Krn kita msh muda nah dr resell kita bsa barang jutaan begitu ya psti itu kaya 
achievement bgi kita lah bro 
P Siap2 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara III dengan informan FY 28-29 Agusttus 2019 
13.54 P broo hari ini bisa di jam berpa yaa? 
14.22 FY Siangan bro 
14.23 FY Jam set 3 jam 3 
14.23 P okee jam 3 ya 
15.24 P Bro bisa mulai sekarang? 
15.30 FY Sabi bro 
15.32 P okeey pertanyaan pertama ya mennurut lu kenapa streetwear itu keren? 
15.40 FY Ngulang lg bro? 
15.41 P oh enggak maksudnya gw pengen tau lebih dalam aja 
15.42 FY streetwear itu keren menurut gue karena cukup jarang orang yang 
memakai streetwear sebelum merajalela kaya sekarang dan bsa dipadu padanin dengan 
bagus kalo menurut gue 
15.42 P okee2 
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15.44 P terus kemarin lu bilang kalo culture yg baik itu kalo semua orang bisa 
punya kesempatan yang sama. kalo yang lu rasain sekarang emangnya susah ya dapet 
barang retail? 
16.27 FY Udh susah ya itu balik lg ke yg pd bwa joki 
16.32 P hmm berarti belum membaik ya culturenya 
16.36 P terus yang gw pengen tanya lagi adalah lu bilang ada sesuatu yang fun 
dalam mix n match streetwear, menurut lu funnya itu dari mana sih? kenapa lu gak 
ngeliat keseruan itu di gaya berpakaian elain streetwear? 
17.00 FY Fun bro dr gmn yg celana ripped bsa dipaduin sm blazer lah sm jas lah 
sm pdh lah dan sneakers pun demikian 
17.00 P Ooo versatile gt ya 
17.01 FY Yoii bro 
17.03 P kalo misalnya supreme lu kemarin lu suka supreme grgr branding dan 
marketingnya bagus, kalo dari produknya sendiri gimana? 
17.07 FY Bagus kok bro qcnya oke banget gaada cacat sm sekali kaya benang yg 
kelebihan lah ada salah bordir lah atau gmn udh oke kok 
17.11 P Ooh iya2 
17.12 P Lu kalo belanja ada batas minimumnya gak sih setiap bulan? 
19.40 FY Gaada bro adanya batas maks wkakaka 
19.41 P Yang 15 item lu bilang kemaren itu ya? Haha 
19.42 FY Iya bro wkaka 
19.43 P Okee 
19.44 P Kalo misalnya lu beli barang, selain dr valuenya yg oke, lu liat dr apa 
lagi tuh yg bikin lu mau beli barang tersebut? 
23.55 FY Sbb ya bro 
23.55 FY Dr design,dari segi influencer brand tersebut menginfluence bahwa 
barang ini worth to buy 
23.56 P okee santai 
23.57 P lu ada influencer2 tertentu gak yang lu ikutin gayanya atau seleranya? 
23.57 FY Jerry Lorenzo dan Virgil Abloh tapi gue ga plek"an ikutin banget 
23.58 P kenapa dua orang tersebut? 
23.59 FY Karena jerry lorenzo cmn bikin fear of god tulisan sambung aja keren 
simple trus classy.virgil abloh cmn bikin kaya garis"dan tanda panah aja simple keren trus 
hype 
00.00 P ooh iya paham sih 
00.00 P terus soal yg grup whatsapp nih, itu ada syaratya gak kalo mau diinvite? 
00.07 FY Ada bro soalnya kan ga sembarang orang di grup wa gue 
00.08 P oiya? gimana tuh biar bisa diinvite? 
00.34 FY Hrus pny integritas yg bagus bro 
00.35 P kalau lu sendiri ceritanya gimana bisa diinvite? 
00.53 FY Wktu itu gue ada transaksi sm admin grupny bro 
00.54 P oooalah 
00.54 P pernah ada yang dikeluarin dari grup gak? 
00.54 FY Ada bro krn ketauan nipu lah atau terlalu spam lah 
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00.55 P oiya? itu ada aturan tertulis yang harus dipatuhin gitu kah? 
01.41 FY Gaada aturan tertulis si bro setau gue 
01.43 P Ooh iya2. Gw mau balik lagi ke soal yg pake streetwear untuk nunjukkin 
achievement nih. Kenapa lu perlu menunjukkan hal tersebut? Dan kenapa lewat barang2 
streetwear? 
01.44 FY Karena streetwear marketnya abu"dan gue pny byk koneksi yg jual 
murah 
01.44 P Maksudnya gimana tuh? Gw kurang nangkep 
01.45 FY Kenapa barang streetwear krn skrg lg happening juga 
01.46 P Maksud gue kenapa lu perlu menunjukkan kalau lu punya achievement gt 
loh 
01.47 FY Ya krn streetwear kan mahal ya bro dan sekali lg itu bsa gue jadiin 
investment  
01.48 FY Trus gue msih muda juga trus udh bsa beli streetwear branded dengan 
duit sndiri 
01.48 P Okay2 
01.49 P Lu juga bilang kalo lu itu streetwear enthusiast karena lu belum 
semua2nya dibeli ya? Berarti ada yg levelnya di atas lu lagi yah?  
02.11 FY Iy lah bro gue mah msh blm apa" level diatas gue msh banyak bro 
02.11 FY Balik lg kan streetwear mahal bro yg branded  
02.15 P Okee. Terakhir nih, kemaren gw tanya tentang hype era di sini kenapa 
berubahnya cepet banget, terus lu jawan supply and demandnya. Menurut lu kenapa 
demandnya udah gak serame dulu?  
02.31 FY Karena udh banjir bro stocknya 
02.31 FY Trus fakenya banyak bgt 
02.32 FY Mulai yg dr 1:1 god quality apa itu mirip banget sm yg ori 
02.32 FY Jd ya gitu deh 
FY Trus ya balik lg joki byk bgt 
P Okeee  
P Pertanyaan gw sampe situ dulu bro, makasih banyak ya    
FY Siap bro sama" bro 
 
Wawancara dengan informan FY 7 September 2019 
 
P halo broo, kalau gw mau interview lagi, hari ini lu ada waktunya gak yaa? 
FY Bsa bsa 
P okee bisa mulai sekarang bro? 
FY Oke boleh bro 
P okee, kemaren kita sempet ngomongin hype era itu cepet banget berubah dan 
juga lu bilang kalo sekarang susah untuk dapetin harga retail. lu sebagai reseller 
mengatasi yang kayak gitu2 tuh gimana, sih? 
FY Gue ngandelin orang"yg gatau market,gue tembak harga yg dia cuan gue cuan 
P contohnya gimana tuh? 
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FY Jd gini orang yg lg ngantri trus ga tau market pasaran brp gue blg udh gue beli 
lgsg harga segini udh cuan tuh gue blgnya gitu 
P Santai broo, kalo kyk gt berarti lu bisa tau ya mana orang yang ngerti mana 
enggak? Haha 
FY Ya keliatan si bro dr tingkahnya yg keliatan mana ngerti mana yg engga 
FY Gue biasa bakal nanya"dlu sok sksd biar gue tau ni orang ngerti market atau 
engga 
P Tp lu khawatir ga kalo streetwear bakal mati?  
FY Mati itu kan tergantung dr perspektif bro bsa aja mati di luar tp disini udh mati 
P Berarti lu masih ngeliat kalo streetwear ini kedepannya masih bisa profitable ya 
FY Yep broo 
P Oke, tapi lu kenapa gak ngasih batasan minimal belanja perbulan gitu? Buat stok 
gitu  
FY Karena gini bro gua nggak ngasih batasan karena kalau misalnya harganya steal 
itu pasti gua gas Bro yang penting kan harganya murah terus gue bisa dapet cuan 
P Okee ngerti2 
P Terus pas yg lu diinvite ke grup whatsapp reseller lu rasanya gimana?  
FY Seneng si bro bsa tambah networking lagi 
P Tp bukan kayak perasaan bangga gitu?  
FY Bangga jg si bro jd gue ga sia sia builiding trust  
P Tapi selain jual beli di grup itu ada ngobrolin yang lain gak? 
FY Pling kaya gue blg biasa  ngomongin market price trus tar apa lg yg mau keluar 
gitu si bro 
P Permah ada yang ngajak nongkrong gt gak?  
FY Pernah la bro 
Y Pling klo kaya lg event gitu 
P Itu isinya ada brp orang sih?  
FY 200an bro 
 
 

 
Transkrip Wawancara Informan VR 
Transkrip Wawancara Informan VR (12 Juli 2019) 
, 23:00 - VR: Ayok mulai 
, 23:00 - VR: Ada berapa pertanyaan 
, 23:00 - VR: ? 
, 23:01 - P: Saya udah buat 22 tapi kalau misalnya waktunya ga cukup bisa dilanjut di sesi 
lainnya kok 
 
, 23:02 - VR: Okey 
, 23:02 - VR: Silahkan 
, 23:02 - P: okey pertanyaan pertama yah.. saya pengen tau awalnya bang vellen bisa into 
streetwear tuh gimana 



159 
 

 
 

, 23:03 - VR: oke, awalnya itu saya bisa suka ke streetwear itu karena di taun 2000an, 
terus dari kecil saya suka dengerin lagu.., lagu hip-hop, setelah itu gaya-gayanya saya 
ikutin. Tahun 2007 tuh sempet koleksi sepatu, setelah koleksi sepatu baru mulai ke baju-
baju di taun 2012. Setelah itu kita sampai di tahun 2016 tuh peak-nya baru muali lagi saya 
main streetwear. Semua kebanyakan karena musik sih, musik hip-hop tentunya.  
 
, 23:04 - P: oke berarti influencenya dari musik hip-hop ya 
, 23:04 - VR: Iy[a]p 
 
, 23:05 - P: terus abang bilang 2016 di Indo adalah peak dr streetwear, abang merhatiin 
gak sebenernya perkembangan streetwear di Indonesia tuh gimana sih 
, 23:06 - VR: Perkembangan streetwear di Indonesia itu lebih ke titik dimana latah. Yiatu 
pada saat itu di tahun 2016 awal Kanye West mengeluarkan sepatu Adids Yeezy Turtle 
Dove, Yeezy 350... Turtle Dove dan setelah itu semua orang langsung latah. Dala arti 
kata Yeezy itu bikin game sneakers itu di Indonesia tuh semakin panas, gitu. Dan setelah 
itu dari sneakers baru pelan-pelan di tahun 2017 akhir orang-orang udah mulai pake, 
berani ke outfit, yaitu baju. Pokoknya di luar sepatu, jadi seperti itu. Perkembangan 
streetwear tuh di Indonesia itu lebih banyak latahnya atau ikut-ikutannya. Tapi perlahan-
perlahan karena ada medai sosial dan lain-lain, Tapi perlahan-perlahan karena ada medai 
sosial dan lain-lain, Youtube dan lain-lain beberapa Youtuber juga udah mulai untuk 
memberikan history dan info lebih lanjut untuk, ummm, sepatu-sepatu, history behind the 
brand and everything.  
 
, 23:09 - P: okee2 siap2. abang berarti juga sedikit banyak terpengaruh sama gedenya si 
sepatu yeezy itu ya? apa pingin balik ke streetwear lagi karena hal yang lain? 
, 23:10 - VR: Bukan karena Yeezy, sih sebenarnya. Saya pada saat itu lebih ke orang-
orang yeezy yang pada saat itu ngantri, rame-rame, terus saya ngeliat, terus saya begitu 
ngeliat kerasa kayak, oh kok yeezy bisa sampe sebegitunya, ya. Setelah itu saya pikir-
pikir, ummm, kenapa, kenapa enggak saya coba, umm, main brand yang dari dulu saya 
suka, yaitu Jordan. Jadi, balik lagi saya mulai main Jordan. Kalau mau dibilang Yeezy 
ada pun, tidak ada satupun sepatu Yeezy dalam koleksian saya. Semuanya itu kebanyakan 
Nike dan Jordan  
 
, 23:11 - P: ooh iya iya. selain Air Jordan sama Nike, brand2 apalagi yang abang suka 
banget? boleh apparel juga 
, 23:12 - VR: Kalo untuk brand-brand yang saya suka selain itu, kebanyakan emang Nike 
ama Jordan, yah. Tapi kalo untu streetwear atau baju saya lebih ke, dulu sempet main 
Bathing Ape atau Bape. Tapi sekarang lebih ke, brand-brand yang favorit banget sih 
sekarang Fear of God sama Vetements, dua itu aja. So far sih kebanyakan main dua itu 
sama brand-brand yang high-end ya biasa kayak LV, Versace, atau apa, apa. cuman 
sekarang lagi fokus sama Fear of God, gitu.  
, 23:14 - P: oke. bisa dibilang desainnya fear of god jauh lebih "mature" daripada bape. 
kenapa abang bisa berubah tastenya dari bape ke fear of god dan juga vetements 
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, 23:16 - VR: Oke.., gini, karena menuru-, ini hal, topik yang menarik ya, karena dalam 
kita berpakaian, ataupun hidup itu, menurut saya, tuh ada pendewasaan. Jadi, dulu saya 
suka pake Bape karena, umm, logo hiunya yang sangat bikin satuh iconic dan favorit, ya. 
Tapi yang saya bikin lepasin Bape juga karena terlalu banyak anak-anak kecil yang pake 
dan brand itu juga memang sudah ditinggal oleh Nigo sehingga kehilangan soul-nya, atau 
bisa dibilang karakteristiknya untuk, limited-nya itu sangat-sangat kurang. Jadi, udah 
hilang rasanya untuk koleksi atau memakai baju seperti itu lagi. Ketika kita ngomongin 
brand-brand seperti, high end fashion seperti Fear of God atau Vetements, ya memang 
brand-brand ini menjual barang lebih mahal daripada Bape, ya, tapi, umm, memang bisa 
dibilang, umm, kuaitas yang mereka berikan dan juga desain fitting yang dikasih ke kita 
juga bukan bahan baju yang murah atau sembarangan gitu, lho. Jadi, bisa dibilang, umm, 
kita beli barang tapi kita puas dengan hasilnya. Gak hanya dengan bahan, tapi juga fitting-
nya di badan seperti apa.  
 
, 23:19 - P: siap2. kalau ga salah denger abang sempet nyinggung tentang bagaimana 
bape udah gak selimited dulu produk2nya. berarti abang meratiin exclusivity suatu item 
yah kalo mau beli barang? 
, 23:22 - VR: Betul, itu salah satu alasan setiap koletor saya rasa, ya. Kecuali, koletor-
kolektor yang hanya ingin ikut-ikutan atau hype atau ikut-ikutan trend saja. Mereka 
ngeliat ‘oh, ada hoodie Bape, nih. Warna ini, keren yah. Ikut beli, ah.’ Kalau saya ketika 
beli hoodie Bape saya bukan iat oh ini keren dipake orang lain, tapi menurut saya unik, 
gitu lho. Saya cuma, saya sebagai koletor Bape saja, hoodie Bape saya cuman dua, gitu. 
Karena menurut saya, satu, cuaca tidak memungkinkan untuk setiap hari pake, Kedua 
memang, yaaa, gak perlu aja beli banyak-banyak gitu, lho. Yang saja beli juga, Bape 
hoodie yang ulang tahun 23 Japan, which is itu eksklusif. Sama hoodie yang glow in the 
dark, crazy camo, half and half, glow in the dark. Itupun saya beli karena, ya unik, karena 
bisa nya, kan, camo-nya. Tapi untuk saya beii-eli lagi yang lain saya tidak mau gitu, lho. 
Dan.., gini kita kalau beli barang misalnya, Kita beli barang, baju harganya lima juta, atau 
let’s say kita beli barang baju harga satu juta, di benak kita adalah ‘oh ketika gua beli 
barang ini, orang lain pasti pengen liat gua dong, gua pake dong, salah satunya,’ orang 
pikir kalo ‘ oh udah pake barang ini salah satunya, oh berarti tuh baju keren ya, tuh orang 
pake ya.’ Tapi kalo di Indonesia kebanyakan tuh latah, ketika mereka ini ‘oh, gua juga 
mau keren tuh, kayak dia’ jadi dia beli. Itu udah salah persepsi. Kalo saya, kenapa saya 
beli Fear of God atau Vetements karena saya yakin ketika saya jalan di mall saya enggak 
bisa ketemu orang yang pake baju sama kayak saya gitu, lho. Jadi saya puas ketika saya 
beli barang mahal, pake ke mall, itu bukan jadi kayak seragam anak-anak yatim piatu 
gitu, lho, ngerti enggak? 
 
, 23:25 - P: abang kalo beli barang streetwear apakah ngeliat item dari sisi eknominya? 
misalnya beli hoodie vetements lets say di 8 juta abang bisa jual lagi di 12 juta kalau udah 
bosen gitu bang. 
, 23:28 - VR: Enggak. Jujur aja saya gak mikir seperti itu karena menurut saya ketika kita 
suka sesuatu, jadikan itu hobi yang berinvestasi, [itu] betul. Tapi jangan dijadiin patokan 
untuk mencari keuntungan karena kalo udah seperti itu, yaa, bisa dibilang syaa bukan 
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kolektor tapi reseller, bener gak? Tapi kan di sini saya ditannya kamu sebagai kolektor. 
Kalo sebagai kolektor ya meang saya kalau beli barang harus suka dulu, bukan saya mikir 
‘ oh bisa dijual untung.’ 
 
, 23:30 - P: oke bang ngerti2. tapi pendapat bang vellen soal reseller sendiri tuh gimana? 
apakah mereka ruining the culture? 
, 23:30 - VR: Oh enggak, mereka gak ngerusak culture. Mereka adalah bagian dari 
culture tepatnya. Tanpa mereka, kita sebagai kolektor juga belum tentu barang-barang 
kita dengan mudah, gitu. Masing-masing saya rasa simbiosis mutualisme, yah dalam hal 
ini.  
 
, 23:32 - P: oke berarti abang ga masalah ya dengan mark up yang diberikan reseller? 
karena menurut saya perbedaannya cukup signifikan sih bang 
, 23:33 - VR: Gak ada masalah. Itu sama dengan, apa, hukum supply demand, ya. Kalo 
barang semakin susah kita cari, yaa sebagai reseller dia mematok harga lebih tinggi, yaa 
ga masalah. Toh kita sebagai customer atau konsumen juga bisa memilih, toh. Dengan 
cara yang lebih benar untuk membeli karena memang Jakarta sendiri harga sepatu paling 
mahal nomer tiga. Nomer satu, sorry, nomer satu di dunia. Karena apa? Masalah bea 
cukai dan lain-lain. Kita tuh gak gampang terima barang dari mereka. Kalopun terima 
barang, seperti contoh retailer terima sepatu, saya yakin sepatunya gak bakal masuk 
banyak di Indonesia karena memang market-nya sendiri kita diberi patokan barang sangat 
sedikit gitu, lho.  
 
, 23:38 - P: berarti menurut abang harga bukan masalah ya kalau barangnya emang bener 
abang suka yah. 
, 23:38 - VR: Barang sih menurut saya masalah, selama dia nge-mark up sampe harga 
tolol, ya gak masalah. Ya tapi menurut saya kalau harganya masih terjangkau, ya, kenapa 
engga gitu, lho. Nah, masalah harga terjangkau kan relatif. Kalo buat saya satu juta 
murah, buar orang lain satu juta mahal, ya beda dong. Itu dia masalahnya di situ, kalo 
menurut saya.  
 
, 23:40 - P: nah menarik bang masalah harga tuh relatif. abang kalo ngerespon orang yang 
aneh ngeliat orang spend belasan juta untuk yah lets say "cuman" hoodie tuh gimana bang 
, 23:41 - VR: Hoodie apa dulu? Kalo hoodie Vetements belasan juta saya gak heran 
karena emang harganya segituan dan dapetinnya pun ga gampang gitu, lho. Di Indonesia 
ga ada kan kamu ketemu toko Vetements atau kamu ketemu toko Fear of God, ga ada 
kan. Masalah harga tuh relatif banget gitu, lho. Saya sih gak pernah men-judge orang beli 
barang mahal ya karena menurut saya kalo emang lo sanggup, ya lu beli gitu, lho, kalo 
emang lu suka ya lu beli gitu, lho karena hobi orang masing-masing beda-beda, isi 
kantong orang masing-masing beda-beda.  
 
, 23:42 - P: okeh setuju saya sama statement abang haha. 
, 23:43 - VR: Good 
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, 23:43 - P: kalau tadi udah bahas reseller sekarang saya mau tanya hypebeast, menurut 
bang vellen apakah mereka ruin the culture bang? 
, 23:45 - VR:   
, 23:46 - VR: Enggak. Merenka enggak. Mereka adalah bagian dari trend itu sendiri. 
Tanpa mereka, streetwear cuture atau sneakers, juga enggak akan sepanas ini. Jadi, 
menurut saya ini adalah bagian dari culture itu sendiri. Seperti layaknya sepatu palsu, 
kalau ditanya apakah itu ruin the culture? Menurut saya sepatu fake itu tidak me-ruin tapi 
menunjukkan seberapa besar impact dari suatu barang. Seeprti yang dikutip Virgil Abloh, 
kalo sampe product elu di-fake sama orang berarti lu udah at some point, lu udah achieve 
something di dalam, ummm, karir untuk streetwear lu, atau bisa dibilang untuk karir 
untuk dalam elu mendesain sesuatu karena memang itu berarti barang lu panas gitu, lho. 
Jadi menurut gua hypebeast itu gak ada masalah sih. Mereka hanyalah orang-orang yang 
ingin selalu terlihat trendy dan kekinian, sometimes mereka tidak tahu dibalik itu semua 
apa yang mereka pake 
, 23:49 - P: wah menarik nih, karena hampir kebanyakan orang sini maupun luar tuh 
ngeliat hypebeast dengan pandangan negatif ya 
, 23:50 - VR: Saya ngak 
, 23:50 - VR: Tanpa mereka game sneakers gk akan sepanas sekarang 
, 23:50 - VR: Tp saya boleh milih donk?? 
, 23:50 - VR: Saya mau jd ikut hype 
, 23:50 - VR: Ato mau jadi diri saya sendiri 
, 23:50 - VR: Dgn gaya saya sendiri? 
, 23:51 - VR: Jd im not againts it 
, 23:51 - VR: But i dont go with it 
, 23:51 - VR: Ngerti gk?? 
, 23:51 - VR:   
 
, 23:52 - P: okay great point bang. tapi kalo boleh dijawab nih bang, pernah gak sekali 
atau dua kali gitu kemakan hype? hehe 
, 23:52 - VR: Bukan sekali dua kali lagi, udah sering. Udah lebih dari sepuluh kali, 
bahkan. Tapi, ummm, sampe detik ini saya masih, sih. Masih, sih saya merasa bahwa 
hype itu perlu, ya. Tapi, saya ikut hype boleh. Tapi saya tidak mau berpakaian seperti 
semua orang yang ada di mall gitu, lho. 
 
, 23:55 - P: oke. balik lagi ke vetements dan fear of god. selain produk2nya yang limited, 
kenapa kedua brand tersebut bang? abang ngeliat identitas abang di brand tersebut tuh 
dari mananya 
, 23:57 - VR: Oke, Fear of God itu adalah salah satu brand yang didirikan oeh Jerry 
Lorenzo sebagai brand designer-nya. Tapi, kenapa saya bisa melihat diri saya memakai 
brand itu karena, satu, karena brand itu saya liat dewasa, tidak norak, pemakaian logo 
tidak banyak, tidak besar-besar, tidak berlebihan, warna yang dipakai juga tidak warna-
warna terang, tapi lebih banyak ke warna-warna monochromatic which is lebih subtle, 
lebih settle, lebih simple jadi bisa dipake ke amna aja, gitu. Kalo brand Vetements itu 
saya melihat dari desainernya yang super-duper berani dan unik. Seperti contoh, Demna 
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Gvasalia, dia berani taor korek api unutk jadi, umm, heels-nya sepatu high heels 
perempuan, which is itu move yang sangat berani, ya, dan miniatur paris, ummm apa, 
menara Eiffel dijadiin heels juga sama dia. Jadi, menurut saya dia adalah salah satu 
desainer brand yang sangat inovatif dan berani dan ekstrim bisa dibilang. Jadi, saya suka 
brand yang, ummm, di luar bayang orang gitu, lho. Kalo Fear of God, saya sekarang 
lebih ke Fear of God, kenapa? Karena brand-brand nya dia memang lebih simple dan bisa 
dipaaki sehari-hari, dan juga tentunya limited, yha. Dan itu yang dicari juga, kepuasan, 
ya, dan quality yang menurut saya itu top notch atau bagus banget, itu.  
 
, 00:00 - P: buat abang lebih utama rarity atau quality dari suatu produk 
, 00:01 - VR: Quality, tetap. Karena quality itu berdampak ke tahan lamanya product itu 
juga. Kita kalo beli barang mahal kita mau quality-nya bagus, material-nya juga bagus 
jadi ketika dipakai kitanya nyaman dan juga product itu tahan lama.  
 
, 00:06 - P: okay bang. pertanyaan selanjutnya nih dari yang saya perhatiin kalo orang 
yang into streetwear itu suka ngepost barang2 streetwearnya baik itu sepatu atau outfit 
mereka, termasuk abang juga nih. bang vellen kalo ngepost di instagram itu apakah 
niatnya untuk show off apa gimana bang? 
, 00:08 - VR: Yang namanya Instagram, ya, posting apa yang kita suka, apa yang kita 
rasain, apa yang kita pengen, kan. Kalau masalah omongan show-off itu relatif bagaimana 
orang lain memeandangnya. Kalau mau dibilang show-off, iya show-off betul. Kita punya 
barangnya, kita posting, show-off, betul. Tapi, itu sah-sah aja. Itu ga ada masalah selama 
kita ga ngerugiin orang lain. Tapi, umm, saya lebih ke arah untuk mencoba mengajak 
orang lain, sih sekarang. Kayak misalnya, saya punya Fear of God gitu, saya pake gitu, 
kan, saya ingin lebih mengarah ke orang oh iya, ada brand lain lho, selain Bape dan 
Supreme gitu, lho. Kenapa harus orang-orang itu make barang yang mirip atau sama gitu, 
lho. Jadi, brand itu ada banyak, kenapa kalian memilih brand yang itu-itu aja. Saya lebih 
ke arah situ tapi kalo dapet ya syukur, kalo enggak ya, ya udah. Tapi kalo dibilang show-
off, ya emang show-off karena memang secara ga langsung itu show-off kok. Sama aja 
kayak lu punya barang baru, misalnya lu beli sepatu baru terus besok lu pake gitu. 
Bedanya lu gak posting di Instagram aja. Terus lu pake gitu, terus temen-temen lu bilang 
‘ eh sepatu baru, nih, kenalan dong, apa itu enggak show-off? Mau dibilang show-off juga 
bisa show-off. Kalo ga mau show-off, sepatunya disimpen di rumah, gausah dikasih liat 
orang.  
 
, 00:11 - P: oke bang. berarti apakah showing off atau mungking istilahnya flexing itu 
merupakan part of the culture? 
, 00:12 - VR: Tentu tidak. Flexing itu bukan bagiand ari culture. Flexing itu adalah 
kegiatan yang lumrah, tepatnya itu adalah kegiatan yang bisa dialukan semua orang tanpa 
dia harus menyukai sneakers atau apapun. Karena, let’s say kita gak ngomongin sneakers 
deh kita ngomongin jam tangan. Ketika dia posting jamb baru dia beli, itu juga flexing 
Bisa dibilang itu bukan part of the culture, itu adalah hal yang lumrah, bagaimana cara 
orang pendapatnya aja. Kayak saya mialnya ngeliat orang punya mobil Ferrari, dia postig 
dia lagi bawa Ferrari, terus kenapa? Orang mobil dia gitu, gak beli pake duit gua juga. 
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Jadi bagaimana cara orang memandang, sih, kalo saya bilang, ya. Tapi kalo mau dibilang 
flexing, secara alus, ya, iya.  
 
, 00:15 - P: okeeh. saya pingin balik lagi nih ke poin yang soal exclusivity tadi. ketika 
abang pake barang yang limited abang bilang ada kepuasan tersendiri. saya pingin kulik 
lebih dalem lagi kenapa abang bisa ngerasain kepuasan tadi bang 
, 00:17 - VR: Oke, gini, pake barang limited adalah kepuasan tersendiri adalah kita bisa 
pake something tuh yang gak semua orang punya tuh pasti itu ada kepuasan tersendiri. 
Exclusivity itu penting. Kenapa ada sebutan VIP, very important person. Itu ngebikin kita 
ngerasa punya sesuatu yang oran lain ga punya, which is itu bikin kita ada kepuasan 
tersendiri. Itu hal yang lumrah dan manusiawi. Tapi ga semua orang punya sifat seperti 
itu, tapi itu adalah sifat yang biasa. Sama seperti kita melihat, umm, gua beli iPhone XS 
karena dia terbaru, lebih canggih. Terus ada orang yang ‘gapapa tuh gua pake iPhone 7 
atau iPhone 6 gitu, ga masalah sampe sekarang, gua masih bisa pake. Yah, balik lagi ke 
pemikiran orang masing-masing ya. Tapi ada orang yang ‘ oh gua mau [iPhone] XS, gua 
mau baru, gua mau ketika gua jalan, ketika gua halo gua baru gotu, lho.’ Jadi balik lagi 
itu hal yang lumrah gitu. Kalo masalah seneng ya kita pasti seneng. Kayak kita punya 
barang, wah keren ya abrang lu ya, ga semua orang punya lho nih barang lho. Pasti lu ada 
rasa sedikit bangga. Nah, rasa-rasa seperti itu yang ketika sebenarnya sampe di titik ini 
yang gua lagi coba untuk nikmati atau dapetin gitu, lho  
 
, 00:20 - P: berarti bisa dibilang karena barang tersebut ngebuat abang beda dari yang lain 
gitu ya 
, 00:20 - VR: Di dalam dunia fashion, being different is the key. 
 
, 00:23 - P: siap bang haha. abang punya temen atau sahabat yang into streetwear dan 
sneakers seniat abang gak ya? terus kalo punya pernah gak gitu merasa koleksinya 
tersaingi gitu bang. kayak ada semacam aura kompetisinya gitu antara bang vellen dan 
temen abang. 
, 00:23 - VR: Banyak sih, tapi ga pernah merasa tersaingi, sih, malah kita merasanya 
ngeracunin satu sama lain untuk beli barang yang hampir sama. Serunya di sana, sih kalo 
ama grup temen-temen.  
 
, 00:25 - P: okeh ini pertanyaan terakhir nih bang, kalo boleh dijawab abang pernah abis 
berapa duit untuk belanja streetwear dalam sebulan heheh 
, 00:25 - VR: Paling konyol dulu pernah habisin hampir lima puluh juta dalam sebulan. 
Itu udah paling konyol banget, sih.  
 
, 00:26 - P: daaamn 50 jt yah haha 
, 00:27 - P: oke bang untuk kali ini segitu dulu pertanyaan dari saya.. tapi saya masih bisa 
ketemu kan yah? kalau misalnya ada wawancara lanjutan sama untuk minta tanda tangan 
surat persetujuan menjadi informan bang 
, 00:29 - VR: Okey 
, 00:29 - VR: Siap 
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, 00:29 - VR: Berkabar aja 
, 00:29 - VR: Thx 
, 00:29 - VR:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview dengan Informan VR (31 Juli 2019) 
, 12:40 - VR: Free bro 
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, 12:40 - VR: Mau jam berapa 
, 12:41 - P: Jam 2 bisa bang? 
, 13:13 - VR: Banyak pertanyaan bro? 
, 13:14 - P: Enggak sebanyak yg  sebelumnya sih bang 
, 13:17 - VR: Dr skrg aja 
, 13:21 - P: oh oke siap, kita mulai ya bang 
, 13:22 - P: di interview kemarin abang bilang baru mulai main streetwear lagi di tahun 
2016, nah saya pengen tau pas lagi gak amin streetwear abang hobinya apa? apakah toys 
atau mungkin video game gitu, bang? 
, 13:23 - VR: Pada saat itu saya main Hot Toys, itu adalh figur 12 inch ya, dari hongkong. 
Itu hobi saya pada saat itu yah, bisa dibilang menggantikan hobi sya yang saya kurang 
dalam.  
, 13:25 - P: oke bang, pertama kali ngeh kalo streetwear di sini udah lumayan gede itu 
informasinya abang dapet dari mana? 
, 13:26 - VR: Kebetulan pada saat itu tiba-tiba. Kan dulu saya hobinya sneakers pada saat 
itu. Rehat maen figur kan, nah tiba-tiba adik saya jadi gila sneakers. Terus saya tanya ke 
dia, terus dia jelasin dia sering ikut raffle Yeezy. Saya pada saat itu memang ngerasa 
Kanye West punya impact besar ya cuman saya ga tau kalo Yeezy masuk ke Indonesia. 
Ternyata resellnya bisa sampe segede itu yaudah saya coba-coba. Setelah tau saya, ‘ya 
udah lu main aja Yeezy,’ karena gua tau roots gua Nike jadinya gua ga ke mana-mana.  
, 13:29 - P: nah kalo sekarang, abang dapetin informas2 terkinini seputar streetwear 
seperti koleksi2 terbaru dari suatu brand itu dari mana, bang? 
, 13:31 - VR: Banyakan dari media, yah. Dari Instagram, Hypebeast, Complex, 
Highsnobiety, dan youtuber-youtuber, salah satu yang saya suka itu Richie Le. Itu sangat-
sangat informatgi ya menurut saya, jadi banyak banget. Kebanyakan nonton youtube sih, 
dari youtube sama media Instagram 
, 13:33 - P: oke, topik selanjutnya nih, bang. Di interview sebelumnya, abang bilang 
being different is key, tanggapan abang gimana kalau seandainya Fear of God menjadi 
mainstream di Indo 
, 13:36 - VR: Yang saya maksud being different is a key itu adalah, berbeda adalah kunci 
utama saya. Dan ketika saya bisa menjadi orang yang pada saat itu di awal-awal yang 
memberikan perubahan pada semua orang ya its okay. Tapi saya rasa untuk Fear of God 
menjadi mianstream di Indonesia berat, yah, karena produknya mereka overpriced, mahal 
banget. Bisa dibilang penyukanya jarang karena di Indonesia itu menyukai barang yang 
berlogo besar atau loud, sementara Fear of God tidak seperti itu.  
, 13:40 - P: berarti abang fine fine aja ya kalau misalnya udah banyak yang pake fear of 
god, yang penting abang duluan yang tau ya? 
, 13:42 - VR: Duluan tau, sih saya gak bilang gitu, ya. Yang pasti sih dulu sebelum masuk 
ke anak-anak maistream saya fine-fine aja. Tapi ya kalo terlalu over, mainstream-nya 
udah parah banget rada-rada jijik, ya. Tapi, sara rasa berat sih, ya untuk kejadian seperti 
itu. Tapi kalo sampe kejadian seperti itu ya gak apa-apa. Saya tetep. Yaaa, udah komit 
saya untuk main brand Fear of God dan Vetements saja. Karena untuk ke baju Bape yang 
hanya satu juta, dua juta, saya merasa, ‘aduh,’ itu sangat affordable ya untuk di kota 
metropolitan seperti ini. Jadi, kalo gak mau ke mainstream ya kita harus berani spend apa 
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yang orang-orang gak berani spend untuk baju.Tapi, bukan berarti saya sombong ya, 
memang pendewasaan dari uang jajan saya yang tadinya 50 ribu sampe bisa beli baju yag 
seperti itu, itu kan pendewasaan juga.  
, 13:45 - P: okey, sekarang ngomongin culture dari streetwear itu sendiri, abang bilang 
hypebeast dan reseller itu memang sudah part of the culture, menurut abang culture 
streetwear di sini itu seperti apa sih bang? 
, 13:50 - VR: Kayaknya saya udah perah bilang deh kalo orang Indonesia untuk culture 
streetwear latah banget terus sometimes rada norak. Dulu saya pernah menjadi orang itu 
juga makanya tau. Yang saya maksud norak itu adalah ketika mereka memakai sesuatu 
sometimes berlebihan.  
, 13:53 - P: siap ngerti bang, menurut bang vellen, apakah streetwear sudah masuk 
kategori barang mewah? 
, 13:54 - VR: Oh jelas. Dari 2017 itu sudah berevolusi, eh 2016 ya ketika Supreme 
pertama kali berkolaborasi denga Louis Vuitton, Virgil Abloh masuk ke LV. High-end 
luxury dan streetwear penggabungannya kuat sekali. Sangat-sangat kuat.  
, 13:56 - P: nah menurut abang, evolusi streetwear menjadi barang luxury itu bagus apa 
buruk buat streetwear? 
, 13:57 - VR: Bagus atau buruk, ga ada efeknya buat saya sih. Selama barangnya bagus, 
terus saya beli, iya. Selama saya suka, saya beli, iya. Karena menurut saya, ya high-end 
branded dan streetwear it’s a two different things ya bukannya tidak bisa digabungkan 
juga. Bisa digabungkan, gitu lho. Kalo buru, buat saya ga ada buruknya sala sekali yah. 
Karena kita bisa lihat lebih luas lagi fesyen tuh bisa dibawa ke mana.   
, 14:01 - P: oke kemarin juga kita sempet ngobrolin exclusivity, dengan mudahnya orang 
bisa beli barang2 limited di reseller nih, menurut abang apakah ukuran exclusivity bisa 
diukur hanya dari harga jual suatu barang di pasaran? 
, 14:11 - VR: Enggak juga, sih. Exclusivity itu terkadang ada yang murah juga, ada yang 
mahal juga. Semua tergantung dari brand-nya apa, collab-nya sama apa.  
, 14:13 - P: tapi apakah abang setuju dengan anggapan bahwa streetwear itu sekarang 
hanya bisa dinikmati oleh orang2 yang berasal dari status ekonomi yang tinggi? 
, 14:14 - VR: Enggak setuju banget sih. Banyak brand-brand murah kok, lokal juga udah 
ok-oke sekarang, luamayan. Semua tergantung dari daya beli, yah. Streetwear itu gak 
mesti high-end kok.  
, 14:15 - P: berarti solusinya brand lokal ya 
, 14:16 - VR: Ya bisa 
, 14:17 - VR: Brand dr luar bnyk yg murah 
, 14:17 - VR: Stussy 
, 14:17 - VR: Murah 
, 14:17 - VR: Ripndip 
, 14:18 - P: oke seakrang ngomongin value dari item2 streetwear, sekarang harga jordan 1 
travis scott di stockx yang paling murah itu di angka 726$, kalo saya bilang harga 
tersebut adalah representasi dari hypenya saja tidak merepresentasikan actual quality dari 
sepatu itu, abang setuju gak? 
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, 14:20 - VR: Betuil sekali. Sometimes hype itu mengefek kepada harga. Untuk quality ya 
gak mungkin seharga itu. Sepatunya juga bukan bikinan Itali atau apa, kualitasnya biasa 
aja. Memang hype-nya itu besar jadi naikin hargasepatunya.  
, 14:22 - P: berarti memang reselling game kebanyakan seperti itu ya, bang? gak ada tolak 
ukur yang pasti buat menentukan harga resale yang pantes untuk suatu item, semuanya 
ditentukan oleh kesepakatan antara konsumen dan seller? 
, 14:26 - VR: Betul, seberapa banyak orang ngomongin sepatu itu, artis, itu sangat 
penting banget, yang diajak collab. Travis Scott kan bisa dibilang dia lagi top of the 
game. Jadi memangharga sepatu dia kebanyakan naik, apalagi ketika dia bergabung 
dengan siluet Jordan 1, which is klasik kan. Jordan 1 tuh jarang banget collab-collab-nya 
drop harganya. Bisa dibilang ya memang seperti itu game-nya.  
, 14:29 - P: okey, di interview yang kemarin abang sempet bilang abang gak mau 
berdandan seperti hypebeast, tapi abang juga mengaku kalau sampai sekarang masih suka 
termakan oleh hype, nah apakah abang melihat diri abang sebagai hypebeast? 
, 14:34 - VR: Hype itu selalu ada di setiap diri kolektor atau apapun karena kita sering 
termakan sama yang namanya, ‘oh ini keren ya. Ini keren ya,’ kita jadi selalu mengikuti 
apa trend yang terkini gitu, lho. Jadi, hype itu bolej tapi jangan sampe jadi hypebeast. 
Saya dulu seperti itu tapi, sekarang enggak. Saya lebih ke arah seorang kolektor yang 
masih memiliki rasa ingin memiliki barang-barang yang hype tapi, tidak semua barang 
hype. Itu harus digarismerahi. Sampe sekarang saya ga punya AJ1 Travis Scott karena 
menurut saya overpiriced. 
, 14:37 - P: siap bang, oh iya saya boleh minta ig temen/kenalan yang into streetwear juga 
gak ya bang? nanti saya hubungin lewat dm aja 
, 14:39 - VR: @yoshiolo 
, 14:39 - VR: @boimlenno 
, 14:39 - VR: @adityalogy 
, 14:44 - P: okeee siap bang, pertanyaannya segitu dulu nanti kalau saya ada pertanyaan 
lagi bisa saya hubungin ya, bang? 
, 14:44 - VR: Hahahaha 
, 14:44 - VR: Yaa 
, 14:44 - VR: Selagi saya bisa jawab saya jawa 
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, 14:12 - P: Selamat siang, Bang Vellen, apakah hari ini Abang ada waktu untuk saya 
interview? Terima kasih     
, 14:13 - VR: Malem.nanti yaa 
, 14:13 - P: Okee siap bang, nanti saya hubungin lagi yah. terima kasih 
, 20:49 - P: Malam, Bang Vellen, apakah Abang sudah bisa diwawancara? Terima kasih 
    
, 20:51 - VR: Bisaa 
, 20:52 - P: okee siap bang saya mulai ya 
, 20:53 - P: di interview yang sebelumnya, Abang bilang ke saya kalau abang suka 
streetwear karena musik hip-hop, apa yang Abang suka dari musik hip-hop? 
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, 21:03 - VR: Yang saya suka dari musik hip-hop adalah gayanya, background music 
story-nya yang sebenernya lebih ke arah perlawanan mereka pada saat itu tentang politik 
dan rasisme karena hip-hop itu identik dengan orang kulit hitam pada saat itu.  
, 21:06 - P: oke, menarik nih soal perlawanan. Apakah Abang ngeliat perlawanan tersebut 
tercerminkan dalam gaya berpakaian musisi hip-hop yang Abang dengerin? 
, 21:08 - VR: Iya pada saat itu, umm, orang kulit putih itu berpakaian selalu rapi kan. Dan 
rapper-rapper itu menunjukkan gayanya dengan baju yang terlalu besar, celana yang 
gombrong, dan topi yang dibuat miring ke kiri dan kanan. Lalu, ketika mereka berhasil 
mereka membuat, apa tuh, bukan membuat tapi, membeli perhiasan yang besar, emas 
yang banyak, dipake ke mereka. Mereka tuh menunjukkan kemiskinan tuh tidak 
tercermin di image-image media atau apapun pada saat itu. Jadi, memang perlawanan-
perlawanan itu yang mereka tunjukkan. Dan, banyak sekali yang mereka tunjukkan ke 
media pada saat itu apalagi grup musik yang dari Compton, N.W.A., Niggas With 
Attitude, yang dinaungi empat rapper besar yah, Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E dan MC Ren. 
Itu sampe dibikin film biopic-nya itu tentang perlawanan mereka kepada polisi pada saat 
itu yang selalu menganggu hidup orang kulit hitam karena rasisme. Sehingga, mereka 
membikin musik “Fuck The Police” yang pada saat itu sangat krusial dang banyak 
ditentang oleh media. 
, 21:10 - P: Terus sampe akhirnya Bang Vellen mengadopsi gaya berpakaian mereka 
apakah memang mau membawa semangat perlawanan itu? 
, 21:12 - VR: Umm, enggak sih.pada saat itu jujur saya masih muda banget. Itu saya di 
umur kira-kira 15 tahun yah. Di umur-umur segitu saya suka berpakaian seperti mereka 
lebih ke arah suka historinya dan terinspirasi aja. Untuk perlawanan, karena saya bukan 
orang kulit hitam, saya tidak merasa seperti itu, ya. Tapi, saya cukup mengerti apa yang 
dimaksud mereka dengan gaya berpakaian seperti itu. Mereka tidak mau berpakaian 
layaknya orang-orang kulit putih tapi mereka menciptakan gaya mereka sendiri. Itu yang 
saya suka dari orang kulit hitam, atau dari gaya-gaya mereka karena mereka mencari stye-
nya sendiri, tidak megikuti apa yang saat itu dipaparkan oleh media, atau apa yang 
mereka lihat, apa yang society bangun. Jadi, sampe detik ini saya masih begitu. Ketika 
saya berpakaian, saya selalu megambil gaya berpakaian inspirasi yang saya suka, lalu 
saya campurkan dengan diri saya sendiri. Walaupun terkadang masih mengikuti tai, 
bukan berarti saya terbawa.  
, 21:14 - P: Mungkin saya bisa bilang lebih ke apresiasi ya 
, 21:15 - VR: Iyaaa 
, 21:15 - P: oke siap 
, 21:16 - P: Selanjutnya yang saya pengen tau adalah Abang pernah gak tiba2 jadi 
kepengen belanja karena liat postingan tertentu di socmed? 
, 21:16 - VR: Oh, itu jelas. Social media sangat berdampak sekali sekarang. Dunia digital 
itu dalam fesyen dan semuanya ya, gak cuman fesyen doang. Jadi, bisa dibilang sangat 
ngefek sih untuk saya belanja lebih, tentunya. 
, 21:17 - P: biasanya posting2an yang kayak gimana tuh, Bang? 
, 21:45 - VR: Misalnya postingan, kayak, contohnya Fear of God, saya liat @Jerrylorenzo 
atau media-media yang ngomongin baju itu. Postingan cara berpakiannya terus kayak liat, 
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‘oh pake ini keren ya.’ Biasanya itu jadi inspirasi juga buat saya. Ketika terinspirasi kita 
mau barangnya dong, ketika kita mau barangnya ya belanja.  
, 21:48 - P: okeeh 
, 21:49 - P: Juga di interview yang kemarin abang bilang kalo dulu bang Vellen sempet 
jadi hypebeast, kenapa Abang memutuskan untuk jadi hypebeast? 
, 22:31 - VR: Bukan memutuskan, sih tepatnya salah ambil jurusan. Jadi, pada saat itu 
saya merasa, ‘oh iya gua baru bisa bei Bape nih.’ Terus kebawa suasana jadi sometimes 
keliatannya jadi too much. Dan untungnya tidak perlu sampe lama sih untuk saya sadar, 
kira-kira butuh satu tahun lebih lah sampe saya sadar; ‘jadinya kebanyakan nih,’ jadinya 
too much. Terus liat orang lain kok pakenya jadi pada barengan semua nih. Akhirnya saya 
merasa enggak nyaman sampe akhirnya Saya pilih satu brand yang bener-bener kesan 
exclusivity-nya lebih kentel. Bukan memtuskan ya. Untuk memutuskan jadi hypebeast sih 
kesannya kekanak-kanakan tapi, tepatnya mengambil jurusan yang tujuannya ke ara 
seperti hypebeast gitu, lho.  
, 22:34 - P: berarti pada masa itu Abang belanjanya lumayan boros ya? 
, 22:35 - VR: Same detik ini masih boros, sih. Cuman lebih terarah aja.  
, 22:36 - P: Abang pernah gak ada penyesalan gitu karena ngebeli barang karena 
hypenya? 
, 22:39 - VR: Pernah 
, 22:39 - VR: Bape itu sendiri 
, 22:39 - VR: Tp skrg uda legahan 
, 22:39 - VR: Pikir2 walopum gk dipake 
, 22:39 - VR: Tp jd koleksi 
, 22:39 - P: jadi archive lah ya 
, 22:40 - VR: Betul 
, 22:40 - P: tapi kenapa dulu Abang bisa percaua sama yang namanya hype? 
, 22:47 - VR: Bukan percaya ya tepatnya. Pada saat itu lebih ke penasaran dan coba ikut 
tapi, setelah ikut jadi percaya sih kalau hype itu perlu. Tapi, pro dan kontra yah. 
, 22:49 - P: pro dan kontranya gimana tuh, Bang? 
, 22:50 - VR: Kontranya ya banyak anak-anak lama pikir hypebeast itu something bad 
teteapi, pro-nya ya culture ini memang butuh hype itu untuk meramaikan suasana gitu, 
lho.  
, 22:50 - P: ooh iya2 paham 
, 22:52 - P: Nah sekarang saya pingin ngomongin tentang FoG lagi nih, Abang bilang 
kalo pake FoG itu adalah sebuah pendewasaan. Pendewasaan itu juga termasuk sekarang 
abang penghasilannya lebih gede kah? Karena kan pricing-nya jauh di atas bape 
, 22:56 - VR: Bisa jadi juga seperti itu. Ga ada salahnya dibilang seperti itu. Saya beli 
karena saya mampu. Betul, kan? 
, 22:58 - P: Tapi, apakah ada niatan dari Bang Vellen untuk menunjukkan suatu tingkat 
kemapanan tersendiri dengan membeli baju2 Fear of God? 
, 22:59 - VR: Enggak ada. Saya beli karena saya suka, itu satu. Kedua saya memang 
merasa lebih cocok. Ketiga, exclusivity dan prestisnya saya merasa lebih baik gitu, loh. 
Jadi ketika kita udah sampe pada suatu level bisa beli barang yang prestis dan exclusivity-
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nya lebih baik kita ketika pakek juga akan merasa lebih worth it dibanding kita pake terus 
liat kiri-kanan semua  orang pake. Terkean jadi kayak anak yatim, gitu lho. 
, 23:03 - P: berarti memang balik lagi ke being different itu ya 
, 23:05 - VR: Mau 10 kali di interview saya juga bakal jawab it’s about being different 
and how to mix n’ match with yourself. That’s the most importan thing menurut saya, ya., 
dalam dunia fesyen. Makanya banyak desianer-desainer yang bisa show their skills 
karena mereka doing the things in a different way. 
, 23:07 - P: Okeee. pertanyaan saya sampe segitu dulu nih, Bang. Terima kasih banyak 
hari ini sudah mau diwawancara     
, 23:10 - VR: Sama-sama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Fenomenologi 
Analisis Informan VR 
A. Horizonalisation 

Horizonalisation merupakan tahap awal pada proses analisis fenomenologi. 

Peneliti mencatat semua data yang muncul pada saat proses pengumpulan data. 

Untuk itu, peneliti telah membuat transkrip verbatim dari seluruh wawancara, baik 

tatap muka maupun melalui layanan berikirim pesan, dengan Informan VR. 

Transkrip secara jelas telah peneliti sisipkan di bagian Lampiran pada penelitiian 

ini. 

B. Invariant Horizons 

Pada tahap yang kedua dalam proses analisis fenomenologi, data wawancara 

Informan VR yang telah dicatat dalam bentuk transkrip akan dieliminasi 
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berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Pengalaman Informan VR 

terkait hobinya dengan dunia streetwear merupakan data yang peneliti anggap 

relevan. Berikut adalah kumpulan data-data yang telah dieliminasi:  

1. Oke, awalnya itu saya bisa suka ke streetwear itu karena di taun 2000an, 
terus dari kecil saya suka dengerin lagu.., lagu hip-hop, setelah itu gaya-
gayanya saya ikutin. Tahun 2007 tuh sempet koleksi sepatu, setelah koleksi 
sepatu baru mulai ke baju-baju di taun 2012. Setelah itu kita sampai di tahun 
2016 tuh peak-nya baru muali lagi saya main streetwear. Semua kebanyakan 
karena musik sih, musik hip-hop tentunya. 

2. Perkembangan streetwear di Indonesia itu lebih ke titik dimana latah. Yaitu 
pada saat itu di tahun 2016 awal Kanye West mengeluarkan sepatu Adids 
Yeezy Turtle Dove, Yeezy 350... Turtle Dove dan setelah itu semua orang 
langsung latah. Dala arti kata Yeezy itu bikin game sneakers itu di Indonesia 
tuh semakin panas, gitu. Dan setelah itu dari sneakers baru pelan-pelan di 
tahun 2017 akhir orang-orang udah mulai pake, berani ke outfit, yaitu baju. 
Pokoknya di luar sepatu, jadi seperti itu. Perkembangan streetwear tuh di 
Indonesia itu lebih banyak latahnya atau ikut-ikutannya. Tapi perlahan-
perlahan karena ada medai sosial dan lain-lain, Tapi perlahan-perlahan 
karena ada medai sosial dan lain-lain, Youtube dan lain-lain beberapa 
Youtuber juga udah mulai untuk memberikan history dan info lebih lanjut 
untuk, ummm, sepatu-sepatu, history behind the brand and everything. 

3. Bukan karena Yeezy, sih sebenarnya. Saya pada saat itu lebih ke orang-orang 
yeezy yang pada saat itu ngantri, rame-rame, terus saya ngeliat, terus saya 
begitu ngeliat kerasa kayak, oh kok yeezy bisa sampe sebegitunya, ya. Setelah 
itu saya pikir-pikir, ummm, kenapa, kenapa enggak saya coba, umm, main 
brand yang dari dulu saya suka, yaitu Jordan. Jadi, balik lagi saya mulai main 
Jordan. Kalau mau dibilang Yeezy ada pun, tidak ada satupun sepatu Yeezy 
dalam koleksian saya. Semuanya itu kebanyakan Nike dan Jordan 

4. Kalo untuk brand-brand yang saya suka selain itu, kebanyakan emang Nike 
ama Jordan, yah. Tapi kalo untu streetwear atau baju saya lebih ke, dulu 
sempet main Bathing Ape atau Bape. Tapi sekarang lebih ke, brand-brand 
yang favorit banget sih sekarang Fear of God sama Vetements, dua itu aja. So 
far sih kebanyakan main dua itu sama brand-brand yang high-end ya biasa 
kayak LV, Versace, atau apa, apa. cuman sekarang lagi fokus sama Fear of 
God, gitu. 

5. Oke.., gini, karena menuru-, ini hal, topik yang menarik ya, karena dalam kita 
berpakaian, ataupun hidup itu, menurut saya, tuh ada pendewasaan. Jadi, dulu 
saya suka pake Bape karena, umm, logo hiunya yang sangat bikin satuh 
iconic dan favorit, ya. Tapi yang saya bikin lepasin Bape juga karena terlalu 
banyak anak-anak kecil yang pake dan brand itu juga memang sudah 
ditinggal oleh Nigo sehingga kehilangan soul-nya, atau bisa dibilang 
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karakteristiknya untuk, limited-nya itu sangat-sangat kurang. Jadi, udah 
hilang rasanya untuk koleksi atau memakai baju seperti itu lagi. Ketika kita 
ngomongin brand-brand seperti, high end fashion seperti Fear of God atau 
Vetements, ya memang brand-brand ini menjual barang lebih mahal daripada 
Bape, ya, tapi, umm, memang bisa dibilang, umm, kuaitas yang mereka 
berikan dan juga desain fitting yang dikasih ke kita juga bukan bahan baju 
yang murah atau sembarangan gitu, lho. Jadi, bisa dibilang, umm, kita beli 
barang tapi kita puas dengan hasilnya. Gak hanya dengan bahan, tapi juga 
fitting-nya di badan seperti apa. 

6. Betul, itu salah satu alasan setiap koletor saya rasa, ya. Kecuali, koletor-
kolektor yang hanya ingin ikut-ikutan atau hype atau ikut-ikutan trend saja. 
Mereka ngeliat ‘oh, ada hoodie Bape, nih. Warna ini, keren yah. Ikut beli, 
ah.’ Kalau saya ketika beli hoodie Bape saya bukan liat. ‘oh ini keren dipake 
orang lain’, tapi menurut saya unik, gitu lho. Saya cuma, saya sebagai koletor 
Bape saja, hoodie Bape saya cuman dua, gitu. Karena menurut saya, satu, 
cuaca tidak memungkinkan untuk setiap hari pake, Kedua memang, yaaa, gak 
perlu aja beli banyak-banyak gitu, lho. Yang saja beli juga, Bape hoodie yang 
ulang tahun 23 Japan, which is itu eksklusif. Sama hoodie yang glow in the 
dark, crazy camo, half and half, glow in the dark. Itupun saya beli karena, ya 
unik, karena bisa nyala, kan, camo-nya. Tapi untuk saya beili-beli lagi yang 
lain saya tidak mau gitu, lho. Dan.., gini kita kalau beli barang misalnya, Kita 
beli barang, baju harganya lima juta, atau let’s say kita beli barang baju harga 
satu juta, di benak kita adalah ‘oh ketika gua beli barang ini, orang lain pasti 
pengen liat gua dong, gua pake dong, salah satunya,’ orang pikir kalo ‘ oh 
udah pake barang ini salah satunya, oh berarti tuh baju keren ya, tuh orang 
pake ya.’ Tapi kalo di Indonesia kebanyakan tuh latah, ketika mereka ini ‘oh, 
gua juga mau keren tuh, kayak dia’ jadi dia beli. Itu udah salah persepsi. Kalo 
saya, kenapa saya beli Fear of God atau Vetements karena saya yakin ketika 
saya jalan di mall saya enggak bisa ketemu orang yang pake baju sama kayak 
saya gitu, lho. Jadi saya puas ketika saya beli barang mahal, pake ke mall, itu 
bukan jadi kayak seragam anak-anak yatim piatu gitu, lho, ngerti enggak? 

7. Enggak. Jujur aja saya gak mikir seperti itu karena menurut saya ketika kita 
suka sesuatu, jadikan itu hobi yang berinvestasi, [itu] betul. Tapi jangan 
dijadiin patokan untuk mencari keuntungan karena kalo udah seperti itu, yaa, 
bisa dibilang syaa bukan kolektor tapi reseller, bener gak? Tapi kan di sini 
saya ditannya kamu sebagai kolektor. Kalo sebagai kolektor ya meang saya 
kalau beli barang harus suka dulu, bukan saya mikir ‘ oh bisa dijual untung.’ 

8. Oh enggak, mereka gak ngerusak culture. Mereka adalah bagian dari culture 
tepatnya. Tanpa mereka, kita sebagai kolektor juga belum tentu barang-
barang kita dengan mudah, gitu. Masing-masing saya rasa simbiosis 
mutualisme, yah dalam hal ini. 

9. Gak ada masalah. Itu sama dengan, apa, hukum supply demand, ya. Kalo 
barang semakin susah kita cari, yaa sebagai reseller dia mematok harga lebih 
tinggi, yaa ga masalah. Toh kita sebagai customer atau konsumen juga bisa 
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memilih, toh. Dengan cara yang lebih benar untuk membeli karena memang 
Jakarta sendiri harga sepatu paling mahal nomer tiga. Nomer satu, sorry, 
nomer satu di dunia. Karena apa? Masalah bea cukai dan lain-lain. Kita tuh 
gak gampang terima barang dari mereka. Kalopun terima barang, seperti 
contoh retailer terima sepatu, saya yakin sepatunya gak bakal masuk banyak 
di Indonesia karena memang market-nya sendiri kita diberi patokan barang 
sangat sedikit gitu, lho 

10. Barang sih menurut saya masalah, selama dia nge-mark up sampe harga tolol, 
ya gak masalah. Ya tapi menurut saya kalau harganya masih terjangkau, ya, 
kenapa engga gitu, lho. Nah, masalah harga terjangkau kan relatif. Kalo buat 
saya satu juta murah, buar orang lain satu juta mahal, ya beda dong. Itu dia 
masalahnya di situ, kalo menurut saya. 

11. Hoodie apa dulu? Kalo hoodie Vetements belasan juta saya gak heran karena 
emang harganya segituan dan dapetinnya pun ga gampang gitu, lho. Di 
Indonesia ga ada kan kamu ketemu toko Vetements atau kamu ketemu toko 
Fear of God, ga ada kan. Masalah harga tuh relatif banget gitu, lho. Saya sih 
gak pernah men-judge orang beli barang mahal ya karena menurut saya kalo 
emang lo sanggup, ya lu beli gitu, lho, kalo emang lu suka ya lu beli gitu, lho 
karena hobi orang masing-masing beda-beda, isi kantong orang masing-
masing beda-beda. 

12. Enggak. Mereka enggak. Mereka adalah bagian dari trend itu sendiri. Tanpa 
mereka, streetwear cuture atau sneakers, juga enggak akan sepanas ini. Jadi, 
menurut saya ini adalah bagian dari culture itu sendiri. Seperti layaknya 
sepatu palsu, kalau ditanya apakah itu ruin the culture? Menurut saya sepatu 
fake itu tidak me-ruin tapi menunjukkan seberapa besar impact dari suatu 
barang. Seeprti yang dikutip Virgil Abloh, kalo sampe product elu di-fake 
sama orang berarti lu udah at some point, lu udah achieve something di 
dalam, ummm, karir untuk streetwear lu, atau bisa dibilang untuk karir untuk 
dalam elu mendesain sesuatu karena memang itu berarti barang lu panas gitu, 
lho. Jadi menurut gua hypebeast itu gak ada masalah sih. Mereka hanyalah 
orang-orang yang ingin selalu terlihat trendy dan kekinian, sometimes 
mereka tidak tahu dibalik itu semua apa yang mereka pake 

13. Tanpa mereka game sneakers gak akan sepanas sekarang. Tapi saya boleh 
milih dong? Saya mau jadi ikut hype atau mau jadi diri saya sendiri. Jadi i’m 
not againts it but i dont go with it. 

14. Bukan sekali dua kali lagi, udah sering. Udah lebih dari sepuluh kali, bahkan. 
Tapi, ummm, sampe detik ini saya masih, sih. Masih, sih saya merasa bahwa 
hype itu perlu, ya. Tapi, saya ikut hype boleh. Tapi saya tidak mau 
berpakaian seperti semua orang yang ada di mall gitu, lho. 

15. Oke, Fear of God itu adalah salah satu brand yang didirikan oeh Jerry 
Lorenzo sebagai brand designer-nya. Tapi, kenapa saya bisa melihat diri saya 
memakai brand itu karena, satu, karena brand itu saya liat dewasa, tidak 
norak, pemakaian logo tidak banyak, tidak besar-besar, tidak berlebihan, 
warna yang dipakai juga tidak warna-warna terang, tapi lebih banyak ke 
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warna-warna monochromatic which is lebih subtle, lebih settle, lebih simple 
jadi bisa dipake ke amna aja, gitu. Kalo brand Vetements itu saya melihat 
dari desainernya yang super-duper berani dan unik. Seperti contoh, Demna 
Gvasalia, dia berani taor korek api unutk jadi, umm, heels-nya sepatu high 
heels perempuan, which is itu move yang sangat berani, ya, dan miniatur 
paris, ummm apa, menara Eiffel dijadiin heels juga sama dia. Jadi, menurut 
saya dia adalah salah satu desainer brand yang sangat inovatif dan berani dan 
ekstrim bisa dibilang. Jadi, saya suka brand yang, ummm, di luar bayang 
orang gitu, lho. Kalo Fear of God, saya sekarang lebih ke Fear of God, 
kenapa? Karena brand-brand nya dia memang lebih simple dan bisa dipaaki 
sehari-hari, dan juga tentunya limited, yha. Dan itu yang dicari juga, 
kepuasan, ya, dan quality yang menurut saya itu top notch atau bagus banget, 
itu 

16. Quality, tetap. Karena quality itu berdampak ke tahan lamanya product itu 
juga. Kita kalo beli barang mahal kita mau quality-nya bagus, material-nya 
juga bagus jadi ketika dipakai kitanya nyaman dan juga product itu tahan 
lama. 

17. Yang namanya Instagram, ya, posting apa yang kita suka, apa yang kita 
rasain, apa yang kita pengen, kan. Kalau masalah omongan show-off itu 
relatif bagaimana orang lain memeandangnya. Kalau mau dibilang show-off, 
iya show-off betul. Kita punya barangnya, kita posting, show-off, betul. Tapi, 
itu sah-sah aja. Itu ga ada masalah selama kita ga ngerugiin orang lain. Tapi, 
umm, saya lebih ke arah untuk mencoba mengajak orang lain, sih sekarang. 
Kayak misalnya, saya punya Fear of God gitu, saya pake gitu, kan, saya ingin 
lebih mengarah ke orang oh iya, ada brand lain lho, selain Bape dan Supreme 
gitu, lho. Kenapa harus orang-orang itu make barang yang mirip atau sama 
gitu, lho. Jadi, brand itu ada banyak, kenapa kalian memilih brand yang itu-
itu aja. Saya lebih ke arah situ tapi kalo dapet ya syukur, kalo enggak ya, ya 
udah. Tapi kalo dibilang show-off, ya emang show-off karena memang 
secara ga langsung itu show-off kok. Sama aja kayak lu punya barang baru, 
misalnya lu beli sepatu baru terus besok lu pake gitu. Bedanya lu gak posting 
di Instagram aja. Terus lu pake gitu, terus temen-temen lu bilang ‘ eh sepatu 
baru, nih, kenalan dong, apa itu enggak show-off? Mau dibilang show-off 
juga bisa show-off. Kalo ga mau show-off, sepatunya disimpen di rumah, 
gausah dikasih liat orang. 

18. Tentu tidak. Flexing itu bukan bagian dari culture. Flexing itu adalah 
kegiatan yang lumrah, tepatnya itu adalah kegiatan yang bisa dialukan semua 
orang tanpa dia harus menyukai sneakers atau apapun. Karena, let’s say kita 
gak ngomongin sneakers deh kita ngomongin jam tangan. Ketika dia posting 
jamb baru dia beli, itu juga flexing Bisa dibilang itu bukan part of the culture, 
itu adalah hal yang lumrah, bagaimana cara orang pendapatnya aja. Kayak 
saya mialnya ngeliat orang punya mobil Ferrari, dia postig dia lagi bawa 
Ferrari, terus kenapa? Orang mobil dia gitu, gak beli pake duit gua juga. Jadi 
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bagaimana cara orang memandang, sih, kalo saya bilang, ya. Tapi kalo mau 
dibilang flexing, secara alus, ya, iya. 

19. Oke, gini, pake barang limited adalah kepuasan tersendiri adalah kita bisa 
pake something tuh yang gak semua orang punya tuh pasti itu ada kepuasan 
tersendiri. Exclusivity itu penting. Kenapa ada sebutan VIP, very important 
person. Itu ngebikin kita ngerasa punya sesuatu yang oran lain ga punya, 
which is itu bikin kita ada kepuasan tersendiri. Itu hal yang lumrah dan 
manusiawi. Tapi ga semua orang punya sifat seperti itu, tapi itu adalah sifat 
yang biasa. Sama seperti kita melihat, umm, gua beli iPhone XS karena dia 
terbaru, lebih canggih. Terus ada orang yang ‘gapapa tuh gua pake iPhone 7 
atau iPhone 6 gitu, ga masalah sampe sekarang, gua masih bisa pake. Yah, 
balik lagi ke pemikiran orang masing-masing ya. Tapi ada orang yang ‘ oh 
gua mau [iPhone] XS, gua mau baru, gua mau ketika gua jalan, ketika gua 
halo gua baru gotu, lho.’ Jadi balik lagi itu hal yang lumrah gitu. Kalo 
masalah seneng ya kita pasti seneng. Kayak kita punya barang, wah keren ya 
abrang lu ya, ga semua orang punya lho nih barang lho. Pasti lu ada rasa 
sedikit bangga. Nah, rasa-rasa seperti itu yang ketika sebenarnya sampe di 
titik ini yang gua lagi coba untuk nikmati atau dapetin gitu, lho 

20. Di dalam dunia fashion, being different is the key. 
21. Banyak sih, tapi ga pernah merasa tersaingi, sih, malah kita merasanya 

ngeracunin satu sama lain untuk beli barang yang hampir sama. Serunya di 
sana, sih kalo ama grup temen-temen. 

22. Paling konyol dulu pernah habisin hampir lima puluh juta dalam sebulan. Itu 
udah paling konyol banget, sih. 

23. Pada saat itu saya main Hot Toys, itu adalh figur 12 inch ya, dari hongkong. 
Itu hobi saya pada saat itu yah, bisa dibilang menggantikan hobi sya yang 
saya kurang dalam. 

24. Kebetulan pada saat itu tiba-tiba. Kan dulu saya hobinya sneakers pada saat 
itu. Rehat maen figur kan, nah tiba-tiba adik saya jadi gila sneakers. Terus 
saya tanya ke dia, terus dia jelasin dia sering ikut raffle Yeezy. Saya pada 
saat itu memang ngerasa Kanye West punya impact besar ya cuman saya ga 
tau kalo Yeezy masuk ke Indonesia. Ternyata resellnya bisa sampe segede itu 
yaudah saya coba-coba. Setelah tau saya, ‘ya udah lu main aja Yeezy,’ 
karena gua tau roots gua Nike jadinya gua ga ke mana-mana 

25. Banyakan dari media, yah. Dari Instagram, Hypebeast, Complex, 
Highsnobiety, dan youtuber-youtuber, salah satu yang saya suka itu Richie 
Le. Itu sangat-sangat informatif ya menurut saya, jadi banyak banget. 
Kebanyakan nonton youtube sih, dari youtube sama media Instagram 

26. Yang saya maksud being different is a key itu adalah, berbeda adalah kunci 
utama saya. Dan ketika saya bisa menjadi orang yang pada saat itu di awal-
awal yang memberikan perubahan pada semua orang ya its okay. Tapi saya 
rasa untuk Fear of God menjadi mianstream di Indonesia berat, yah, karena 
produknya mereka overpriced, mahal banget. Bisa dibilang penyukanya 
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jarang karena di Indonesia itu menyukai barang yang berlogo besar atau loud, 
sementara Fear of God tidak seperti itu. 

27. Duluan tau, sih saya gak bilang gitu, ya. Yang pasti sih dulu sebelum masuk 
ke anak-anak maistream saya fine-fine aja. Tapi ya kalo terlalu over, 
mainstream-nya udah parah banget rada-rada jijik, ya. Tapi, sara rasa berat 
sih, ya untuk kejadian seperti itu. Tapi kalo sampe kejadian seperti itu ya gak 
apa-apa. Saya tetep. Yaaa, udah komit saya untuk main brand Fear of God 
dan Vetements saja. Karena untuk ke baju Bape yang hanya satu juta, dua 
juta, saya merasa, ‘aduh,’ itu sangat affordable ya untuk di kota metropolitan 
seperti ini. Jadi, kalo gak mau ke mainstream ya kita harus berani spend apa 
yang orang-orang gak berani spend untuk baju.Tapi, bukan berarti saya 
sombong ya, memang pendewasaan dari uang jajan saya yang tadinya 50 ribu 
sampe bisa beli baju yag seperti itu, itu kan pendewasaan juga. 

28. Kayaknya saya udah perah bilang deh kalo orang Indonesia untuk culture 
streetwear latah banget terus sometimes rada norak. Dulu saya pernah 
menjadi orang itu juga makanya tau. Yang saya maksud norak itu adalah 
ketika mereka memakai sesuatu sometimes berlebihan. 

29. Oh jelas. Dari 2017 itu sudah berevolusi, eh 2016 ya ketika Supreme pertama 
kali berkolaborasi denga Louis Vuitton, Virgil Abloh masuk ke LV. High-
end luxury dan streetwear penggabungannya kuat sekali. Sangat-sangat kuat 

30. Bagus atau buruk, ga ada efeknya buat saya sih. Selama barangnya bagus, 
terus saya beli, iya. Selama saya suka, saya beli, iya. Karena menurut saya, 
ya high-end branded dan streetwear it’s a two different things ya bukannya 
tidak bisa digabungkan juga. Bisa digabungkan, gitu lho. Kalo buru, buat 
saya ga ada buruknya sala sekali yah. Karena kita bisa lihat lebih luas lagi 
fesyen tuh bisa dibawa ke mana 

31. Enggak juga, sih. Exclusivity itu terkadang ada yang murah juga, ada yang 
mahal juga. Semua tergantung dari brand-nya apa, collab-nya sama apa. 

32. Enggak setuju banget sih. Banyak brand-brand murah kok, lokal juga udah 
ok-oke sekarang, luamayan. Semua tergantung dari daya beli, yah. Streetwear 
itu gak mesti high-end kok. 

33. Betul sekali. Sometimes hype itu mengefek kepada harga. Untuk quality ya 
gak mungkin seharga itu. Sepatunya juga bukan bikinan Itali atau apa, 
kualitasnya biasa aja. Memang hype-nya itu besar jadi naikin harga 
sepatunya. 

34. Betul, seberapa banyak orang ngomongin sepatu itu, artis, itu sangat penting 
banget, yang diajak collab. Travis Scott kan bisa dibilang dia lagi top of the 
game. Jadi memangharga sepatu dia kebanyakan naik, apalagi ketika dia 
bergabung dengan siluet Jordan 1, which is klasik kan. Jordan 1 tuh jarang 
banget collab-collab-nya drop harganya. Bisa dibilang ya memang seperti itu 
game-nya 

35. Hype itu selalu ada di setiap diri kolektor atau apapun karena kita sering 
termakan sama yang namanya, ‘oh ini keren ya. Ini keren ya,’ kita jadi selalu 
mengikuti apa trend yang terkini gitu, lho. Jadi, hype itu boleh tapi jangan 
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sampe jadi hypebeast. Saya dulu seperti itu tapi, sekarang enggak. Saya lebih 
ke arah seorang kolektor yang masih memiliki rasa ingin memiliki barang-
barang yang hype tapi, tidak semua barang hype. Itu harus digarismerahi. 
Sampe sekarang saya ga punya AJ1 Travis Scott karena menurut saya 
overpiriced. 

36. Yang saya suka dari musik hip-hop adalah gayanya, background music story-
nya yang sebenernya lebih ke arah perlawanan mereka pada saat itu tentang 
politik dan rasisme karena hip-hop itu identik dengan orang kulit hitam pada 
saat itu. 

37. Iya pada saat itu, umm, orang kulit putih itu berpakaian selalu rapi kan. Dan 
rapper-rapper itu menunjukkan gayanya dengan baju yang terlalu besar, 
celana yang gombrong, dan topi yang dibuat miring ke kiri dan kanan. Lalu, 
ketika mereka berhasil mereka membuat, apa tuh, bukan membuat tapi, 
membeli perhiasan yang besar, emas yang banyak, dipake ke mereka. Mereka 
tuh menunjukkan kemiskinan tuh tidak tercermin di image-image media atau 
apapun pada saat itu. Jadi, memang perlawanan-perlawanan itu yang mereka 
tunjukkan. Dan, banyak sekali yang mereka tunjukkan ke media pada saat itu 
apalagi grup musik yang dari Compton, N.W.A., Ni--as With Attitude, yang 
dinaungi empat rapper besar yah, Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E dan MC Ren. Itu 
sampe dibikin film biopic-nya itu tentang perlawanan mereka kepada polisi 
pada saat itu yang selalu menganggu hidup orang kulit hitam karena rasisme. 
Sehingga, mereka membikin musik “F--k The Police” yang pada saat itu 
sangat krusial dang banyak ditentang oleh media. 

38. Umm, enggak sih.pada saat itu jujur saya masih muda banget. Itu saya di 
umur kira-kira 15 tahun yah. Di umur-umur segitu saya suka berpakaian 
seperti mereka lebih ke arah suka historinya dan terinspirasi aja. Untuk 
perlawanan, karena saya bukan orang kulit hitam, saya tidak merasa seperti 
itu, ya. Tapi, saya cukup mengerti apa yang dimaksud mereka dengan gaya 
berpakaian seperti itu. Mereka tidak mau berpakaian layaknya orang-orang 
kulit putih tapi mereka menciptakan gaya mereka sendiri. Itu yang saya suka 
dari orang kulit hitam, atau dari gaya-gaya mereka karena mereka mencari 
stye-nya sendiri, tidak megikuti apa yang saat itu dipaparkan oleh media, atau 
apa yang mereka lihat, apa yang society bangun. Jadi, sampe detik ini saya 
masih begitu. Ketika saya berpakaian, saya selalu megambil gaya berpakaian 
inspirasi yang saya suka, lalu saya campurkan dengan diri saya sendiri. 
Walaupun terkadang masih mengikuti tapi, bukan berarti saya terbawa. 

39. Oh, itu jelas. Social media sangat berdampak sekali sekarang. Dunia digital 
itu dalam fesyen dan semuanya ya, gak cuman fesyen doang. Jadi, bisa 
dibilang sangat ngefek sih untuk saya belanja lebih, tentunya. 

40. Misalnya postingan, kayak, contohnya Fear of God, saya liat @Jerrylorenzo 
atau media-media yang ngomongin baju itu. Postingan cara berpakiannya 
terus kayak liat, ‘oh pake ini keren ya.’ Biasanya itu jadi inspirasi juga buat 
saya. Ketika terinspirasi kita mau barangnya dong, ketika kita mau barangnya 
ya belanja. 
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41. Bukan memutuskan, sih tepatnya salah ambil jurusan. Jadi, pada saat itu saya 
merasa, ‘oh iya gua baru bisa bei Bape nih.’ Terus kebawa suasana jadi 
sometimes keliatannya jadi too much. Dan untungnya tidak perlu sampe lama 
sih untuk saya sadar, kira-kira butuh satu tahun lebih lah sampe saya sadar; 
‘jadinya kebanyakan nih,’ jadinya too much. Terus liat orang lain kok 
pakenya jadi pada barengan semua nih. Akhirnya saya merasa enggak 
nyaman sampe akhirnya Saya pilih satu brand yang bener-bener kesan 
exclusivity-nya lebih kentel. Bukan memtuskan ya. Untuk memutuskan jadi 
hypebeast sih kesannya kekanak-kanakan tapi, tepatnya mengambil jurusan 
yang tujuannya ke ara seperti hypebeast gitu, lho 

42. Sampe detik ini masih boros, sih. Cuman lebih terarah aja.  
43. Pernah, Bape itu sendiri. Tapi sekarang udah legahan. Pikir-pikir daripada 

gak dipake tapi jadi koleksi. 
44. Bukan percaya ya tepatnya. Pada saat itu lebih ke penasaran dan coba ikut 

tapi, setelah ikut jadi percaya sih kalau hype itu perlu. Tapi, pro dan kontra 
yah 

45. Kontranya ya banyak anak-anak lama pikir hypebeast itu something bad 
teteapi, pro-nya ya culture ini memang butuh hype itu untuk meramaikan 
suasana gitu, lho 

46. Bisa jadi juga seperti itu. Ga ada salahnya dibilang seperti itu. Saya beli 
karena saya mampu. Betul, kan? 

47. Enggak ada. Saya beli karena saya suka, itu satu. Kedua saya memang 
merasa lebih cocok. Ketiga, exclusivity dan prestisnya saya merasa lebih baik 
gitu, loh. Jadi ketika kita udah sampe pada suatu level bisa beli barang yang 
prestis dan exclusivity-nya lebih baik kita ketika pakek juga akan merasa 
lebih worth it dibanding kita pake terus liat kiri-kanan semua  orang pake. 
Terkean jadi kayak anak yatim, gitu lho. 

48. Mau 10 kali di-interview saya juga bakal jawab it’s about being different and 
how to mix n’ match with yourself. That’s the most importan thing menurut 
saya, ya., dalam dunia fesyen. Makanya banyak desianer-desainer yang bisa 
show their skills karena mereka doing the things in a different way. 
 

C. Invarian Constituents 

Selanjutnya, data yang telah dieleminasi akan direduksi dan setelah itu 

dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik data. Analisis peneliti 

meemukan bahwa data pengalaman Informan VR bisa dikelompkkan ke dalam 

beberapa kategori berikut; alasan Informan VR menyukai brand tertentu; 

pengenalan Informan VR dengan streetwear sebelum dan sesudah menjamur; 
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hubungan Informan VR dengan sesama penggemar streetwear; konsumsi media 

Informan VR; kepuasan saat membeli produk tertentu; pendapat Informan VR 

terkait harga produk streetwear; faktor yang mempengaruhi keputusan belanja 

Informan VR; pengalaman belanja Informan VR; pendapat Informan VR terkait 

tren streetwear di Indonesia; pendapat Informan VR mengenai hypebeast; 

pendapat Informan VR mengenai reseller; pendapat Informan VR mengenai 

streetwear itu sendiri; identitas “being different” Informan VR; identitas Informan 

VR; identitas subkutur Informan VR. Dibawah ini adalah data-data wawancara 

Informan VR yang telah dikelompokkan 

I. Alasan Informan VR Menyukai Brand Tertentu 

 Informan VR bercerita bahwa Ia pernah menyukai brand A Bathing Ape 
atau Bape. Alasan ia sudah tidak begitu suka dengan brand Bape adalah 
karena ia mengalami pendewasaan dalam berpakaian. 

 Menurutnya, brand Fear Of God memiliki desain yang sederhana dan 
tidak terlalu memiliki banyak warna sehingga bisa dikenakan setiap hari 
sedangkan brand Vetements menurutnya memiliki desain-desain yang 
berani dan inovatif. Kedua brand tersebut menurut VR memiliki kualitas 
dan eksklusivitas yang tinggi sehingga bisa menimbulkan kepuasan bagi 
dirinya 

 VR menyukai brand Nike dan Air Jordan. Bahkan ia tidak 
terpengaruh pada tren sepatu Yeezy pada tahun 2016 tadi. Ia 
mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk mengkoleksi sepatu 
yang memang ia sukai dari dulu. Selain brand Nike dan Air Jordan, 
ia juga sedang sangat menggemari pakaian dari brand Fear Of God 
dan Vetements, meskipun memang lebih berfokus untuk 
mengkoleksi pakaian dari brand Fear Of God. 

 Menurutnya, desain dari brand Bape lebih cocok untuk dikenakan 
oleh anak-anak. Selain itu, ia juga merasa eksklusivitas dari brand 
Bape sudah menurun semenjak ditinggalkan oleh pendiirnya, yaitu 
Nigo. Alasan lainnya yang ia katakan adalah kualitas yang lebih 
rendah yang ada pada brand Bape apabila dibandingkan dengan 
dengan brand Fear Of God atau Vetements. 
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 Informan VR mengakui bahwa ia akan terganggu apabila brand 
kesukaannya, Fear Of God, mulai dikenakan oleh orang banyak. 
Namun, ia tidak khawatir bahwa hal tersebut akan terjadi karena 
menurutnya, brand Fear Of God belum bisa diterima oleh 
masyarakat Indonesia dikarenakan harga produk yang sangat mahal 

 Informan VR juga mengatakan bahwa ia sudah berkomitmen untuk 
terus menggunakan brand Fear Of God dan Vetements sebagai 
simbol dari pendewasaannya. Pendewasaan di sini juga diartikan 
bahwa informan VR sudah memiliki penghasilan yang lebih 
banyak dibandingkan sebelum ia mulai memakai brand Fear Of 
God dan Vetements 

 Informan VR memilih brand Fear Of God karena ia melihat nilai 
eksklusifitas yang lebih baik sehingga akan jarang orang yang akan 
menyamainya dalam berpakaian.  
 

II. Pengenalan Informan VR Dengan Streetwear Sebelum Dan Setalah 

Menjamur 

 Informan VR mengaku bahwa ia mulai menyukai streetwear dari ia kecil, 
tepatnya dari sekitar tahun 2000an. Kegemaran itu ia dapatkan karena ia 
suka mendengarkan musik hip-hop yang kemudia ia tiru gaya 
berpakaiannya. Namun, barulah di tahun 2007 ia memulai untuk 
mengkoleksi sneakers dan di tahun 2012 mulai mengkoleksi baju. Ketika 
di tahun 2016 terjadi peak budaya streetwear di Indonesia ia kembali lagi 
mengkoleksi produk streetwear.  

 Ia melihat bagaimana pada 2016 tren sepatu Adidas Yeezy begitu populer 
di Indonesia sehingga ia mencoba untuk menjadi berbeda dengan 
mengkoleksi sneakers Nike.  

 Informan VR kembali mengkoleksi sneakers dan streetwear 
setelah sempat memiliki kegemaran mengkoleksi mainan figurine 
dari brand “Hot Toys” pada tahun 2016 karena terpengaruh oleh 
adiknya yang sudah terlebih dahulu mengkoleksi sneakers Adidas 
Yeezy.  

 Informan VR terkesan melihat popularitas (hype) sepatu Yeezy di 
Indonesia yang sangat tinggi. Baru setelah itu ia kembali lagi 
mengkoleksi sneakers Nike. 

III. Konsumsi Media Informan VR 

 Ketika informan VR membagikan foto pakaiannya di Instagram ia 
memiliki tujuan untuk memberikan kepada publik alternatif cara 
berpakaian bergaya streetwear dengan memakai brand  Fear Of God. 
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Walaupun demikian ia tidak menampik bahwa ada keinginan untuk 
pamer dalam post Instagram tersebut 

 Informan VR mendapatkan informasi seputar streetwear dari 
media baik media sosial seperti Instagram dan YouTube maupun 
media daring seperti “High Snobiety” dan juga “Complex” 

 Informan VR melihat bahwa media sosial sangat berpengaruh 
kepada keputusannya untuk berbelanja streetwear. 

 Pesan-pesan yang menampilkan inpirasi gaya berpakaian menurut 
Informan VR sangat berpengaruh pada keinginannya untuk 
berbelanja.  
 

IV. Hubungan Informan VR Dengan Sesama Penggemar Streetwear 

 Ia tidak pernah merasa tersaingi apabila teman sepergaulannya memiliki 
produk yang informan VR tidak punya.  

V. Kepuasan Saat Membeli Produk Tertentu 

 Menurut Informan VR, kepuasan dari memiliki suatu produk streetwear 
yang mempunyai nilai eksklusivitas merupakan hal yang ia cari dalam 
membeli produk streetwear. Ia mengatakan bahwa kepuasan tersebut 
datang ketika ia memiliki suatu barang yang tidak semua orang punya. Ia 
mengharapkan bahwa ia tidak akan menemukan orang yang mengenakan 
pakaian yang sama dengan yang VR kenakan. Namun, ia tetap 
mengutamakan kualitas produk tersebut daripada eksklusivitas produk 
tersebut 
 

VI. Pendapat Informan VR Terkait Harga Produk Streetwear 

 Ia mengatakan bahwa harga produk streetwear yang terbilang mahal 
adalah subjektivitas pribadi. Ia merasa bahwa membayar mahal untuk 
produk streetwear merupakan hal yang sah-sah saja. Hal ini karena ia 
merasa bahwa produk dari brand yang ia suka tidak bisa didapatkan 
secara mudah dan juga memiliki kualitas yang tinggi. Ia tidak 
mempermasalahkan mark up harga yang diberlakukan oleh reseller 
selama harganya masih terjangkau olehnya. Ia menambahkan bahwa 
terjangkaunya harga suatu barang merupakan hal yang relatif. 

 Dalam membeli produk streetwear ia tidak melihat suatu produk 
sebagai barang yang bisa menghasilkan keuntungan. Hal tersebut 
akan menyamakan dirinya dengan reseller. Namun, ia tidak 
menolak bahwa hobi yang ia jalani merupakan bentuk investasi.  

 Informan VR setuju bahwa harga jual produk streetwear yang ada 
di pasaran tidak mencerminkan kualitas yang rill dari suatu produk. 
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Ia berpendapat bahwa harga tersebut merupakan cerminan dari 
popularitas atau hype dari suatu produk streetwear Ia juga 
berpendapat bahwa hal ini adalah hal yang lumrah di dalam budaya 
streetwear. 

 Ia juga tidak menganggap bahwa eksklusifitas suatu produk 
streetwear berbanding lurus dengan harga jual yang tinggi. 
Terdapat produk eksklusif dengan harga jual yang terjangkau.  
 

VII. Faktor Keputusan Belanja Informan VR 

 Informan VR mengatakan terkait hal yang mempengaruhi dirinya untuk 
membeli suatu produk adalah hype. Ia mengatakan bahwa sampai 
sekarang pun ia masih terpengaruh oleh hype 

 Alasan Informan VR masih mengikuti hype adalah hype bisa membantu 
dirinya sebagai kolektor dalam menentukan produk apa yang pantas 
untuk dikoleksi. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi menjadi 
seorang hypebeast yang hanya membeli produk-produk yang memiliki 
hype yang tinggi. 

 Informan VR melihat bahwa media sosial sangat berpengaruh 
kepada keputusannya untuk berbelanja streetwear. 

 Pesan-pesan yang menampilkan inpirasi gaya berpakaian menurut 
Informan VR sangat berpengaruh pada keinginannya untuk 
berbelanja.  
 

VIII. Pengalaman Belanja Informan VR 

 Informan VR pada sekali waktu pernah menghabiskan uang sebanyak 
lima puluh juta rupiah dalam jangka waktu satu bulan untuk berbelanja 
streetwear. Menurutya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang 
paling irasional yang pernah ia lakukan terkait berbelanja produk 
streetwear. 

 Informan VR melihat bahwa dirinya masih sama borosnya dengan 
ketika ia menjadi hypebeast.  

 Informan VR sempat memiliki penyesalan karena ia pernah 
membeli pakaian karena hype-nya saja Namun, ia sudah bisa 
merelakan hal tersebut. 

IX. Pendapat Informan VR Terkait Tren Streetwear di Indonesia 

 VR merasa perkembangan streetwear di Indonesia dipicu dengan 
dirilisnya sepatu Adidas Yeezy Boost 350 “Turtle Dove” oleh Kanye 
West di awal tahun 2016. Ia berpendapat bahwa peristiwa itu sangat 
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berpengaruh pada masyarakat Indonesia yang cenderung “latah” dalam 
mengikuti trend. Lambat laun  budaya streetwear di Indonesia 
berkembang dari yang hanya memakai sneakers saja sampai sudah 
mengadopsi gaya berpakaian streetwear secara utuh di tahun 2017. Ia 
menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya informasi mengenai 
streetwear yang diberikan melalui pembuat konten media sosial di 
Indonesia maka perlahan-lahan apresiasi masyarakat Indonesia juga 
sudah tumbuh, tidak sekadar mengikuti trend saja. 

 Menurut informan VR, budaya streetwear di Indonesia 
digambarkan dengan orang-orang yang “latah” dan norak. Ia juga 
tidak memungkiri bahwa ia pernah menjadi bagian orang-orang 
yang latah tersebut.  

 Ia berpendapat bahwa mayoritas pengguna streetwear di Indonesia 
hanya mengejar pengakuan dari orang lain tanpa mempedulikan 
pengetahuan yang seharusnya dimiliki 
 

X. Pendapat Informan VR Mengenai Hypebeast 

 Informan VR juga tidak mempermasalahkan adanya hypebeast di budaya 
streetwear di Indonesia. Sama seperti reseller, bagi VR hypebeast 
merupakan bagian dari budaya streetwear itu sendiri. Menurutnya, 
hypebeast adalah salah satu alasan mengapa budaya streetwear bisa 
berkembang di Indonesia. VR melihat hypebeast sebagai orang-orang 
yang selalu ingin terlihat trendy tanpa mengetahui latar belakang di balik 
pakaian yang mereka kenakan. VR juga mengatakan bahwa ia memilih 
untuk tidak menjadi hypebeast 
 

XI. Pendapat Informan VR Mengenai Reseller 

 Informan VR merasa tidak ada masalah dengan keberadaan reseller yang 
memberlakukan mark up bagi produk-produk streetwear di pasaran. 
Baginya, hal itu adalah fenomena supply and demand yang lumrah 
ditemukan. Terlebih lagi, ia merasa bahwa adanya hal tersebut sudah 
menjadi bagian dari budaya streetwear itu sendiri 
 

XII. Pendapat Informan VR Mengenai Streetwear 

 VR melihat aktivitas “pamer” dengan dengan mengunggah foto di 
Instagram bukan secara eksklusif bagian dari budaya streetwear. Ia 
mengatakan bahwa memamerkan suatu barang baik streetwear maupun 
yang lain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang. 
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 Informan VR berpendapat bahwa streetwear sudah berevolusi 
menjadi barang mewah, namun ia tidak menganggap hal tersebut 
adalah hal yang buruk. 

 Tetapi, ia juga tidak setuju apabila streetwear dianggap hanya bisa 
dinikmati oleh orang dari latar belakang ekonomi kelas atas. Ada 
banyak brand streetwear yang tidak begitu mahal seperti Stussy 
dan RipnDip 

 Informan VR melihat bahwa hype merupakan sesuatu yang 
diperlukan untuk membesarkan budaya streetwear 
 

XIII. Identitas “Being Different” dan “Pendewasaan” Informan VR 

 Informan VR bercerita bahwa Ia pernah menyukai brand A Bathing Ape 
atau Bape. Alasan ia sudah tidak begitu suka dengan brand Bape adalah 
karena ia mengalami pendewasaan dalam berpakaian. 

 Ia mengatakan bahwa dalam fesyen menjadi berbeda adalah kunci.  

 Informan VR juga mengatakan bahwa ia sudah berkomitmen untuk terus 
menggunakan brand Fear Of God dan Vetements sebagai simbol dari 
pendewasaannya. Pendewasaan di sini juga diartikan bahwa informan VR 
sudah memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan sebelum ia 
mulai memakai brand Fear Of God dan Vetements 

 Informan VR dalam memakai produk dari brand Fear of God 
menginginkan dirinya untuk menjadi berbeda dengan yang lainnya 

 Ia mengaku bahwa ia hanya terbawa suasana ketika masih menyukai 
merk A Bathing Ape. Namun lama-kalamaan ia merasa tidak nyaman 
dengan banyaknya orang yang mengenakan pakaian dari merk yang 
sama.  

 
XIV. Identitas Informan VR 

 Alasan Informan VR masih mengikuti hype adalah hype bisa membantu 
dirinya sebagai kolektor dalam menentukan produk apa yang pantas 
untuk dikoleksi. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi menjadi 
seorang hypebeast yang hanya membeli produk-produk yang memiliki 
hype yang tinggi. 

 Informan VR melihat dirinya sebagai kolektor yang masih ingin 
memiliki barang yang memiliki hype tinggi, meskipun tidak semua. 

 Ia tidak menganggap bahwa apa yang ia kenakan adalah suatu 
penanda keberhasilan atau tingkat kemapanan ekonomi dirinya.  
 
 

XV. Identitas Subkutur Informan VR 
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 Informan VR menyukai musik hip-hop karena sejarah dari musik tersebut 
yang melekat dengan perlawanan politis orang kulit hitam dalam 
melawan rasisme. 

 Menurut informan VR perlawanan tersebut tercermin dari bagaimana 
mereka berpakaian dengan cara yang serba kebesaran dan berantakan. 
Hal ini menurut Informan VR berlawanan dengan nilai kepantasan yang 
dianut oleh orang kulit putih. 

 Informan VR dalam berpakaian streetwear tidak turut membawa 
semangat perlawanan yang ditampilkan oleh musisi hip-hop kulit 
hitam yang ia sukai. Ia hanya terinspirasi dari gaya berpakaian 
tersebut.  

 

D. Thematic Portrayal 

Dari data Informan VR yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa 

kategori, peneliti dapat menarik tema-tema besar yang menaungi data Informan 

VR. Tema-tema yang peneliti dapatkan adalah; Nilai Produk Streetwear; Pola 

Konsumsi Informan VR; Pendapat Informan VR Terkait Streetwear; 

Identitas Informan VR; Interaksi Informan VR Dengan Penggemar 

Streetwear Lain; dan Awal Informan VR Menyukai Streetwear. Berikut adalah 

penjelasan dari keenam tema tersebut: 

 Nilai Produk Streetwear—Dari data yang ada menunjukkan bagaimana 

Informan VR melihat nilai dari produk-prdouk streetwear yang ia beli dan 

gunakan. Produk-produk streetwear seringkali bukanlah produk yang bisa 

didapatkan dengan harga yang murah. Perbincangan terkait nilai dari produk-

produk streetwear memberikan perspektif yang berharga terkait bagaimana 

industri streetwear dapat membentuk perspektif Informan terkait nilai.  

 Pola Konsumsi Informan VR—Data menunjukkan bahwa terdapat pola 

konsumsi tertentu bagi Informan VR ketika berbelanja produk streetwear. 

Untuk Informan VR, pola konsumsi yang dialami meliputi mencari tahu 
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lewat media sosial, mengikuti hype yang ada, menentukan produk apa yang 

memiliki eksklusifitas baik, dan lain-lain.  

 Pendapat Informan VR Terkait Streetwear—Data yang dikumpulkan 

menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pandangan yang berbeda-beda 

mengenai budaya yang mereka gemari. Data yang didapat dari Informan VR 

lebih menekankan budaya streetwear di Indonesia. Pandangan mengenai 

streetwear bisa memberi konteks bagaimana para informan berperilaku. 

 Identitas Informan VR—Data menunjukkan bahwa ada identitas tertetnu 

yang dibentuk ketika mengenakan pakaian streetwear. Bagaimana 

pengalaman para informan melihat dan membentuk identitas mereka dari apa 

yang mereka kenakan dapat menggambarkan hubungan antara industri fesyen 

dan pembentukan identitas. Informan VR meninginkan identitas “berbeda” 

dan “dewasa” ketika mengenakan pakaian-pakaian streetwear yang ia miliki.  

 Interaksi Informan VR Dengan Penggemar Streetwear Lain—Dari data 

yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pola 

interaksi yang berbeda dengan lingkungan sesama penggemar streetwear. 

Sebagai budaya, bagaimana anggota budaya tersebut berinteraksi 

menunjukkan kode-kode yang dimiliki oleh budaya tersebut.  

 Awal Informan VR Menyukai Streetwear—Data menunjukkan bahwa 

terdapat sejarah terkait bagaimana Informan bisa mengenal streetwear. data 

pengalaman ini dapat memberikan gambaran terkait latar belakang sosial 

informan. Selain itu, hal ini juga memberikan penggamabran seperti apa 

sebenarnya budaya streetwear dimaknai oleh para informan.  
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E. Individual Textural Description 

Pada tahap penggambaran tekstural, peneliti mengintegrasikan tema pada 

tahap sebelumnya dan horizon pengalaman milik informan. Tema yang sudah 

dideskripsikan pada tahap sebelumnya digabungkan dengan kutipan langsung 

horion pengalaman informan untuk mendapatkan gambaran pengalaman dari 

sudut pandang informan.  

 

 

- Nilai Produk Streetwear 

o Pendapat Informan VR Terkait Harga Produk Streetwear. 

“Enggak juga, sih. Exclusivity itu terkadang ada yang murah juga, ada 

yang mahal juga. Semua tergantung dari brand-nya apa, collab-nya sama 

apa.” 

“Betul sekali. Sometimes hype itu mengefek kepada harga. Untuk quality 

ya gak mungkin seharga itu. Sepatunya juga bukan bikinan Itali atau apa, 

kualitasnya biasa aja. Memang hype-nya itu besar jadi naikin harga 

sepatunya.” 

P: “Berarti memang reselling game kebanyakan seperti itu ya, bang? gak 

ada tolak ukur yang pasti buat menentukan harga resale yang pantes untuk 

suatu item, semuanya ditentukan oleh kesepakatan antara konsumen dan 

seller?” 

VR: “Betul, seberapa banyak orang ngomongin sepatu itu, artis, itu sangat 

penting banget, yang diajak collab. Travis Scott kan bisa dibilang dia lagi 
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top of the game. Jadi memangharga sepatu dia kebanyakan naik, apalagi 

ketika dia bergabung dengan siluet Jordan 1, which is klasik kan. Jordan 1 

tuh jarang banget collab-collab-nya drop harganya. Bisa dibilang ya 

memang seperti itu game-nya.” 

“Hoodie apa dulu? Kalo hoodie Vetements belasan juta saya gak heran 

karena emang harganya segituan dan dapetinnya pun ga gampang gitu, 

lho. Di Indonesia ga ada kan kamu ketemu toko Vetements atau kamu 

ketemu toko Fear of God, ga ada kan. Masalah harga tuh relatif banget 

gitu, lho. Saya sih gak pernah men-judge orang beli barang mahal ya 

karena menurut saya kalo emang lo sanggup, ya lu beli gitu, lho, kalo 

emang lu suka ya lu beli gitu, lho karena hobi orang masing-masing beda-

beda, isi kantong orang masing-masing beda-beda.” 

o Kepuasan Saat Membeli Produk Tertentu 

“Betul, itu salah satu alasan setiap koletor saya rasa, ya...Kalau saya ketika 

beli hoodie Bape saya bukan liat. ‘oh ini keren dipake orang lain’, tapi 

menurut saya unik, gitu lho. Saya cuma, saya sebagai koletor Bape saja, 

hoodie Bape saya cuman dua, gitu...Yang saja beli juga, Bape hoodie yang 

ulang tahun 23 Japan, which is itu eksklusif. Sama hoodie yang glow in 

the dark, crazy camo, half and half, glow in the dark. Itupun saya beli 

karena, ya unik, karena bisa nyala, kan, camo-nya...Kalo saya, kenapa saya 

beli Fear of God atau Vetements karena saya yakin ketika saya jalan di 

mall saya enggak bisa ketemu orang yang pake baju sama kayak saya gitu, 
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lho. Jadi saya puas ketika saya beli barang mahal, pake ke mall, itu bukan 

jadi kayak seragam anak-anak yatim piatu gitu, lho, ngerti enggak?” 

“Quality, tetap. Karena quality itu berdampak ke tahan lamanya product 

itu juga. Kita kalo beli barang mahal kita mau quality-nya bagus, material-

nya juga bagus jadi ketika dipakai kitanya nyaman dan juga product itu 

tahan lama.” 

- Pola Konsumsi Informan VR 

o Alasan Informan VR Menyukai Brand Tertentu 

“Oke, Fear of God itu adalah salah satu brand yang didirikan oeh Jerry 

Lorenzo sebagai brand designer-nya. Tapi, kenapa saya bisa melihat diri 

saya memakai brand itu karena, satu, karena brand itu saya liat dewasa, 

tidak norak, pemakaian logo tidak banyak, tidak besar-besar, tidak 

berlebihan, warna yang dipakai juga tidak warna-warna terang, tapi lebih 

banyak ke warna-warna monochromatic which is lebih subtle, lebih settle, 

lebih simple jadi bisa dipake ke amna aja, gitu. Kalo brand Vetements itu 

saya melihat dari desainernya yang super-duper berani dan unik. Seperti 

contoh, Demna Gvasalia, dia berani taor korek api unutk jadi, umm, heels-

nya sepatu high heels perempuan, which is itu move yang sangat berani, 

ya, dan miniatur paris, ummm apa, menara Eiffel dijadiin heels juga sama 

dia. Jadi, menurut saya dia adalah salah satu desainer brand yang sangat 

inovatif dan berani dan ekstrim bisa dibilang. Jadi, saya suka brand yang, 

ummm, di luar bayang orang gitu, lho. Kalo Fear of God, saya sekarang 

lebih ke Fear of God, kenapa? Karena brand-brand nya dia memang lebih 
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simple dan bisa dipakai sehari-hari, dan juga tentunya limited, yha. Dan itu 

yang dicari juga, kepuasan, ya, dan quality yang menurut saya itu top 

notch atau bagus banget, itu” 

“Bukan karena Yeezy, sih sebenarnya. Saya pada saat itu lebih ke orang-

orang yeezy yang pada saat itu ngantri, rame-rame, terus saya ngeliat, 

terus saya begitu ngeliat kerasa kayak, oh kok yeezy bisa sampe 

sebegitunya, ya. Setelah itu saya pikir-pikir, ummm, kenapa, kenapa 

enggak saya coba, umm, main brand yang dari dulu saya suka, yaitu 

Jordan. Jadi, balik lagi saya mulai main Jordan. Kalau mau dibilang Yeezy 

ada pun, tidak ada satupun sepatu Yeezy dalam koleksian saya. Semuanya 

itu kebanyakan Nike dan Jordan” 

“Kalo untuk brand-brand yang saya suka selain itu, kebanyakan emang 

Nike ama Jordan, yah. Tapi kalo untu streetwear atau baju saya lebih ke, 

dulu sempet main Bathing Ape atau Bape. Tapi sekarang lebih ke, brand-

brand yang favorit banget sih sekarang Fear of God sama Vetements, dua 

itu aja. So far sih kebanyakan main dua itu sama brand-brand yang high-

end ya biasa kayak LV, Versace, atau apa, apa. cuman sekarang lagi fokus 

sama Fear of God, gitu.” 

“Tapi yang saya bikin lepasin Bape juga karena terlalu banyak anak-anak 

kecil yang pake dan brand itu juga memang sudah ditinggal oleh Nigo 

sehingga kehilangan soul-nya, atau bisa dibilang karakteristiknya untuk, 

limited¬-nya itu sangat-sangat kurang. Jadi, udah hilang rasanya untuk 

koleksi atau memakai baju seperti itu lagi. Ketika kita ngomongin brand-
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brand seperti, high end fashion seperti Fear of God atau Vetements, ya 

memang brand-brand ini menjual barang lebih mahal daripada Bape, ya, 

tapi, umm, memang bisa dibilang, umm, kuaitas yang mereka berikan dan 

juga desain fitting yang dikasih ke kita juga bukan bahan baju yang murah 

atau sembarangan gitu, lho” 

o Konsumsi Media Informan VR 

“Banyakan dari media, yah. Dari Instagram, Hypebeast, Complex, 

Highsnobiety, dan youtuber-youtuber, salah satu yang saya suka itu Richie 

Le. Itu sangat-sangat informatif ya menurut saya, jadi banyak banget. 

Kebanyakan nonton youtube sih, dari youtube sama media Instagram” 

“Oh, itu jelas. Social media sangat berdampak sekali sekarang. Dunia 

digital itu dalam fesyen dan semuanya ya, gak cuman fesyen doang. Jadi, 

bisa dibilang sangat ngefek sih untuk saya belanja lebih, tentunya.” 

“Misalnya postingan, kayak, contohnya Fear of God, saya liat 

@Jerrylorenzo atau media-media yang ngomongin baju itu. Postingan cara 

berpakiannya terus kayak liat, ‘oh pake ini keren ya.’ Biasanya itu jadi 

inspirasi juga buat saya. Ketika terinspirasi kita mau barangnya dong, 

ketika kita mau barangnya ya belanja.” 

o Faktor Keputusan Belanja Informan VR 

“Bukan sekali dua kali lagi, udah sering. Udah lebih dari sepuluh kali, 

bahkan. Tapi, ummm, sampe detik ini saya masih, sih. Masih, sih saya 

merasa bahwa hype itu perlu, ya. Tapi, saya ikut hype boleh. Tapi saya 

tidak mau berpakaian seperti semua orang yang ada di mall gitu, lho.” 
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“Hype itu selalu ada di setiap diri kolektor atau apapun karena kita sering 

termakan sama yang namanya, ‘oh ini keren ya. Ini keren ya,’ kita jadi 

selalu mengikuti apa trend yang terkini gitu, lho.  

“Pengalaman Belanja Informan VR 

“Paling konyol dulu pernah habisin hampir lima puluh juta dalam sebulan. 

Itu udah paling konyol banget, sih.” 

“Sampe detik ini masih boros, sih. Cuman lebih terarah aja.” 

“Informan VR sempat memiliki penyesalan karena ia pernah membeli 

pakaian karena hype-nya saja Namun, ia sudah bisa merelakan hal 

tersebut.” 

“Dalam membeli produk streetwear ia tidak melihat suatu produk sebagai 

barang yang bisa menghasilkan keuntungan. Hal tersebut akan 

menyamakan dirinya dengan reseller. Namun, ia tidak menolak bahwa 

hobi yang ia jalani merupakan bentuk investasi.” 

- Pendapat Informan VR Terkait Streetwear 

o Pendapat Informan VR Terkait Tren Streetwear di Indonesia 
“Perkembangan streetwear di Indonesia itu lebih ke titik dimana latah. 

Yaitu pada saat itu di tahun 2016 awal Kanye West mengeluarkan sepatu 

Adids Yeezy Turtle Dove, Yeezy 350... Turtle Dove dan setelah itu semua 

orang langsung latah. Dala arti kata Yeezy itu bikin game sneakers itu di 

Indonesia tuh semakin panas, gitu. Dan setelah itu dari sneakers baru 

pelan-pelan di tahun 2017 akhir orang-orang udah mulai pake, berani ke 

outfit, yaitu baju. Pokoknya di luar sepatu, jadi seperti itu. Perkembangan 

streetwear tuh di Indonesia itu lebih banyak latahnya atau ikut-ikutannya. 
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Tapi perlahan-perlahan karena ada medai sosial dan lain-lain, Tapi 

perlahan-perlahan karena ada medai sosial dan lain-lain, Youtube dan lain-

lain beberapa Youtuber juga udah mulai untuk memberikan history dan 

info lebih lanjut untuk, ummm, sepatu-sepatu, history behind the brand 

and everything.” 

“Kayaknya saya udah perah bilang deh kalo orang Indonesia untuk culture 

streetwear latah banget terus sometimes rada norak. Dulu saya pernah 

menjadi orang itu juga makanya tau. Yang saya maksud norak itu adalah 

ketika mereka memakai sesuatu sometimes berlebihan.” 

o Pendapat Informan VR Mengenai Hypebeast 

“Enggak. Merek enggak. Mereka adalah bagian dari trend itu sendiri. 

Tanpa mereka, streetwear cuture atau sneakers, juga enggak akan sepanas 

ini. Jadi, menurut saya ini adalah bagian dari culture itu sendiri. Seperti 

layaknya sepatu palsu, kalau ditanya apakah itu ruin the culture? Menurut 

saya sepatu fake itu tidak me-ruin tapi menunjukkan seberapa besar impact 

dari suatu barang. Seeprti yang dikutip Virgil Abloh, kalo sampe product 

elu di-fake sama orang berarti lu udah at some point, lu udah achieve 

something di dalam, ummm, karir untuk streetwear lu, atau bisa dibilang 

untuk karir untuk dalam elu mendesain sesuatu karena memang itu berarti 

barang lu panas gitu, lho. Jadi menurut gua hypebeast itu gak ada masalah 

sih. Mereka hanyalah orang-orang yang ingin selalu terlihat trendy dan 

kekinian, sometimes mereka tidak tahu dibalik itu semua apa yang mereka 

pake.” 
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“Tanpa mereka game sneakers gak akan sepanas sekarang. Tapi saya boleh 

milih dong? Saya mau jadi ikut hype atau mau jadi diri saya sendiri. Jadi 

i’m not againts it but i dont go with it.” 

“Kontranya ya banyak anak-anak lama pikir hypebeast itu something bad 

teteapi, pro-nya ya culture ini memang butuh hype itu untuk meramaikan 

suasana gitu, lho.” 

o Pendapat Informan VR Mengenai Reseller’ 

“Oh enggak, mereka gak ngerusak culture. Mereka adalah bagian dari 

culture tepatnya. Tanpa mereka, kita sebagai kolektor juga belum tentu 

barang-barang kita dengan mudah, gitu. Masing-masing saya rasa 

simbiosis mutualisme, yah dalam hal ini.” 

“Gak ada masalah. Itu sama dengan, apa, hukum supply demand, ya. Kalo 

barang semakin susah kita cari, yaa sebagai reseller dia mematok harga 

lebih tinggi, yaa ga masalah. Toh kita sebagai customer atau konsumen 

juga bisa memilih, toh. Dengan cara yang lebih benar untuk membeli 

karena memang Jakarta sendiri harga sepatu paling mahal nomer tiga. 

Nomer satu, sorry, nomer satu di dunia. Karena apa? Masalah bea cukai 

dan lain-lain. Kita tuh gak gampang terima barang dari mereka. Kalopun 

terima barang, seperti contoh retailer terima sepatu, saya yakin sepatunya 

gak bakal masuk banyak di Indonesia karena memang market-nya sendiri 

kita diberi patokan barang sangat sedikit gitu, lho.” 

o Pendapat Informan VR Mengenai Streetwear 
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“Tentu tidak. Flexing itu bukan bagian dari culture. Flexing itu adalah 

kegiatan yang lumrah, tepatnya itu adalah kegiatan yang bisa dialukan 

semua orang tanpa dia harus menyukai sneakers atau apapun.” 

“Oh jelas. Dari 2017 itu sudah berevolusi, eh 2016 ya ketika Supreme 

pertama kali berkolaborasi denga Louis Vuitton, Virgil Abloh masuk ke 

LV. High-end luxury dan streetwear penggabungannya kuat sekali. 

Sangat-sangat kuat.” 

“Bagus atau buruk, ga ada efeknya buat saya sih. Selama barangnya bagus, 

terus saya beli, iya. Selama saya suka, saya beli, iya. Karena menurut saya, 

ya high-end branded dan streetwear it’s a two different things ya 

bukannya tidak bisa digabungkan juga. Bisa digabungkan, gitu lho. Kalo 

buru, buat saya ga ada buruknya sala sekali yah. Karena kita bisa lihat 

lebih luas lagi fesyen tuh bisa dibawa ke mana.” 

“Enggak juga, sih. Exclusivity itu terkadang ada yang murah juga, ada 

yang mahal juga. Semua tergantung dari brand-nya apa, collab-nya sama 

apa.” 

“Enggak setuju banget sih. Banyak brand-brand murah kok, lokal juga 

udah ok-oke sekarang, luamayan. Semua tergantung dari daya beli, yah. 

Streetwear itu gak mesti high-end kok.” 

“Bukan percaya ya tepatnya. Pada saat itu lebih ke penasaran dan coba 

ikut tapi, setelah ikut jadi percaya sih kalau hype itu perlu. Tapi, pro dan 

kontra yah.” 
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“Kontranya ya banyak anak-anak lama pikir hypebeast itu something bad 

teteapi, pro-nya ya culture ini memang butuh hype itu untuk meramaikan 

suasana gitu, lho” 

- Identitas Informan VR 

o Identitas “Being Different” dan “Pendewasaan” Informan VR 

“Oke.., gini, karena menuru-, ini hal, topik yang menarik ya, karena dalam 

kita berpakaian, ataupun hidup itu, menurut saya, tuh ada pendewasaan. 

Jadi, dulu saya suka pake Bape karena, umm, logo hiunya yang sangat 

bikin satuh iconic dan favorit, ya. Tapi yang saya bikin lepasin Bape juga 

karena terlalu banyak anak-anak kecil yang pake dan brand itu juga memang 

sudah ditinggal oleh Nigo sehingga kehilangan soul-nya, atau bisa dibilang 

karakteristiknya untuk, limited-nya itu sangat-sangat kurang. Jadi, udah hilang 

rasanya untuk koleksi atau memakai baju seperti itu lagi” 

“Kalo saya, kenapa saya beli Fear of God atau Vetements karena saya 

yakin ketika saya jalan di mall saya enggak bisa ketemu orang yang pake 

baju sama kayak saya gitu, lho. Jadi saya puas ketika saya beli barang 

mahal, pake ke mall, itu bukan jadi kayak seragam anak-anak yatim piatu 

gitu, lho, ngerti enggak?” 

“Di dalam dunia fashion, being different is the key” 

“Yang saya maksud being different is a key itu adalah, berbeda adalah 

kunci utama saya. Dan ketika saya bisa menjadi orang yang pada saat itu 

di awal-awal yang memberikan perubahan pada semua orang ya its okay.” 

Yaaa, udah komit saya untuk main brand Fear of God dan Vetements saja. 

“Karena untuk ke baju Bape yang hanya satu juta, dua juta, saya merasa, 
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‘aduh,’ itu sangat affordable ya untuk di kota metropolitan seperti ini. Jadi, 

kalo gak mau ke mainstream ya kita harus berani spend apa yang orang-

orang gak berani spend untuk baju.Tapi, bukan berarti saya sombong ya, 

memang pendewasaan dari uang jajan saya yang tadinya 50 ribu sampe 

bisa beli baju yag seperti itu, itu kan pendewasaan juga.” 

“Ketiga, exclusivity dan prestisnya saya merasa lebih baik gitu, loh. Jadi 

ketika kita udah sampe pada suatu level bisa beli barang yang prestis dan 

exclusivity-nya lebih baik kita ketika pakek juga akan merasa lebih worth 

it dibanding kita pake terus liat kiri-kanan semua  orang pake. Terkean jadi 

kayak anak yatim, gitu lho.” 

“Terus liat orang lain kok pakenya jadi pada barengan semua nih. 

Akhirnya saya merasa enggak nyaman sampe akhirnya Saya pilih satu 

brand yang bener-bener kesan exclusivity-nya lebih kentel” 

“Mau 10 kali di-interview saya juga bakal jawab it’s about being different 

and how to mix n’ match with yourself. That’s the most importan thing 

menurut saya, ya., dalam dunia fesyen” 

“Bukan memutuskan, sih tepatnya salah ambil jurusan. Jadi, pada saat itu 

saya merasa, ‘oh iya gua baru bisa beli Bape nih.’ Terus kebawa suasana 

jadi sometimes keliatannya jadi too much. Dan untungnya tidak perlu 

sampe lama sih untuk saya sadar, kira-kira butuh satu tahun lebih lah 

sampe saya sadar; ‘jadinya kebanyakan nih,’ jadinya too much. Terus liat 

orang lain kok pakenya jadi pada barengan semua nih. Akhirnya saya 

merasa enggak nyaman sampe akhirnya Saya pilih satu brand yang bener-
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bener kesan exclusivity-nya lebih kentel. Bukan memtuskan ya. Untuk 

memutuskan jadi hypebeast sih kesannya kekanak-kanakan tapi, tepatnya 

mengambil jurusan yang tujuannya ke ara seperti hypebeast gitu, lho.” 

o Identitas Informan VR 

“Jadi, hype itu boleh tapi jangan sampe jadi hypebeast. Saya dulu seperti 

itu tapi, sekarang enggak. Saya lebih ke arah seorang kolektor yang masih 

memiliki rasa ingin memiliki barang-barang yang hype tapi, tidak semua 

barang hype. Itu harus digarismerahi.” 

P: “Tapi, apakah ada niatan dari Bang Vellen untuk menunjukkan suatu 

tingkat kemapanan tersendiri dengan membeli baju2 Fear of God?” 

VR: “Enggak ada. Saya beli karena saya suka, itu satu. Kedua saya 

memang merasa lebih cocok. Ketiga, exclusivity dan prestisnya saya 

merasa lebih baik gitu, loh.” 

“Yang namanya Instagram, ya, posting apa yang kita suka, apa yang kita rasain, 

apa yang kita pengen, kan. Kalau masalah omongan show-off itu relatif 

bagaimana orang lain memeandangnya. Kalau mau dibilang show-off, iya show-

off betul. Kita punya barangnya, kita posting, show-off, betul. Tapi, itu sah-sah 

aja. Itu ga ada masalah selama kita ga ngerugiin orang lain. Tapi, umm, saya 

lebih ke arah untuk mencoba mengajak orang lain, sih sekarang.” 

o Identitas Subkutur Informan VR 

“Yang saya suka dari musik hip-hop adalah gayanya, background music 

story-nya yang sebenernya lebih ke arah perlawanan mereka pada saat itu 

tentang politik dan rasisme karena hip-hop itu identik dengan orang kulit 

hitam pada saat itu.” 
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“Iya pada saat itu, umm, orang kulit putih itu berpakaian selalu rapi kan. 

Dan rapper-rapper itu menunjukkan gayanya dengan baju yang terlalu 

besar, celana yang gombrong, dan topi yang dibuat miring ke kiri dan 

kanan. Lalu, ketika mereka berhasil mereka membuat, apa tuh, bukan 

membuat tapi, membeli perhiasan yang besar, emas yang banyak, dipake 

ke mereka. Mereka tuh menunjukkan kemiskinan tuh tidak tercermin di 

image-image media atau apapun pada saat itu. Jadi, memang perlawanan-

perlawanan itu yang mereka tunjukkan. Dan, banyak sekali yang mereka 

tunjukkan ke media pada saat itu apalagi grup musik yang dari Compton, 

N.W.A., Ni--as With Attitude, yang dinaungi empat rapper besar yah, Dr. 

Dre, Ice Cube, Eazy-E dan MC Ren. Itu sampe dibikin film biopic-nya itu 

tentang perlawanan mereka kepada polisi pada saat itu yang selalu 

menganggu hidup orang kulit hitam karena rasisme. Sehingga, mereka 

membikin musik “F--k The Police” yang pada saat itu sangat krusial dang 

banyak ditentang oleh media” 

“Umm, enggak sih.pada saat itu jujur saya masih muda banget. Itu saya di 

umur kira-kira 15 tahun yah. Di umur-umur segitu saya suka berpakaian 

seperti mereka lebih ke arah suka historinya dan terinspirasi aja. Untuk 

perlawanan, karena saya bukan orang kulit hitam, saya tidak merasa 

seperti itu, ya. Tapi, saya cukup mengerti apa yang dimaksud mereka 

dengan gaya berpakaian seperti itu. Mereka tidak mau berpakaian 

layaknya orang-orang kulit putih tapi mereka menciptakan gaya mereka 

sendiri. Itu yang saya suka dari orang kulit hitam, atau dari gaya-gaya 
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mereka karena mereka mencari stye-nya sendiri, tidak megikuti apa yang 

saat itu dipaparkan oleh media, atau apa yang mereka lihat, apa yang 

society bangun. Jadi, sampe detik ini saya masih begitu. Ketika saya 

berpakaian, saya selalu megambil gaya berpakaian inspirasi yang saya 

suka, lalu saya campurkan dengan diri saya sendiri. Walaupun terkadang 

masih mengikuti tapi, bukan berarti saya terbawa.” 

- Interaksi Informan VR Dengan Penggemar Streetwear Lain 

o Hubungan Informan VR Dengan Sesama Penggemar Streetwear 

“Banyak sih, tapi ga pernah merasa tersaingi, sih, malah kita merasanya 

ngeracunin satu sama lain untuk beli barang yang hampir sama. Serunya di 

sana, sih kalo ama grup temen-temen.” 

- Awal Informan VR Menyukai Streetwear 

o Pengenalan Informan VR Dengan Streetwear Sebelum Dan Setelah 

Menjamur 

“Oke, awalnya itu saya bisa suka ke streetwear itu karena di taun 2000an, 

terus dari kecil saya suka dengerin lagu.., lagu hip-hop, setelah itu gaya-

gayanya saya ikutin. Tahun 2007 tuh sempet koleksi sepatu, setelah 

koleksi sepatu baru mulai ke baju-baju di taun 2012. Setelah itu kita 

sampai di tahun 2016 tuh peak-nya baru mulai lagi saya main streetwear. 

Semua kebanyakan karena musik sih, musik hip-hop tentunya.” 

“Pada saat itu saya main Hot Toys, itu adalh figur 12 inch ya, dari 

hongkong. Itu hobi saya pada saat itu yah, bisa dibilang menggantikan 

hobi saya yang saya kurang dalam.” 
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“Kebetulan pada saat itu tiba-tiba. Kan dulu saya hobinya sneakers pada 

saat itu. Rehat maen figur kan, nah tiba-tiba adik saya jadi gila sneakers. 

Terus saya tanya ke dia, terus dia jelasin dia sering ikut raffle Yeezy. Saya 

pada saat itu memang ngerasa Kanye West punya impact besar ya cuman 

saya ga tau kalo Yeezy masuk ke Indonesia. Ternyata resellnya bisa sampe 

segede itu yaudah saya coba-coba. Setelah tau saya, ‘ya udah lu main aja 

Yeezy,’ karena gua tau roots gua Nike jadinya gua ga ke mana-mana” 

F. Individual Structural Description 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah diolah 

sampai pada tahap deskripsi tekstural. Peneliti menyisipkan refleksi dan juga 

pendapat-pendapat peneliti terkait data yang telah didapat. Hal ini untuk 

menunjukkan inti pengalaman terdalam oleh informan yang terhalangi oleh 

penampilan luar. Tahap ini bertujuan untuk mengungkap dinamika-dinamika yang 

tidak terlihat.  

 Informan VR mengenal dunia streetwear dari kegemarannnya dengan 

musik hip-hop. Ia bercerita sudah menyukai genre musik tersebut serta mengikuti 

gaya-gaya musisinya sejak kecil. Ia mulai mengkoleksi sneakers pada tahun 2007 

dan setelah itu mengkoleksi pakaian pada tahun 2012. Informan VR bercerita 

bahwa ia sempat mengalami rehat dari mengkoleksi streetwear dan kembali 

mengkoleksi pada tahun 2016 saat tren streetwear memuncak. Ia mulai menyadari 

bahwa sneakers dan streetwear sedang digemari oleh banyak orang karena 

adiknya tiba-tiba menjadi hobi mengikuti raffle sepatu Adidas Yeezy. Namun, 

Informan VR tidak memilih untuk ikut mengkoleksi Adidas Yeezy, ia lebih 
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memilih untuk mengkoleksi sneakers dari merk Nike yang isa sudah sukai dari 

lama.  

 Puncak tren streetwear di Indonesia pada tahun 2016 menurut Informan 

VR dipicu oleh dua hal, yaitu rilisnya sepatu Adidas Yeezy “Turtle Dove” yang 

didesain oleh rapper terkenal Kanye West dan latahnya konsumen di Indonesia. 

Seri sepatu Yeezy yang didesain oleh Kanye West memicu panasnya sifat latah 

konsumen Indonesia sehingga tren streetwear menjadi sangat menjamur. Namun, 

ia berpendapat bahwa lama-kelamaan konsumen juga jadi lebih teredukasi dan 

tidak hanya sekadar ikut-ikutan karena akses informasi mengenai produk-produk 

streetwear sudah semakin terbuka.  

 Dari penjelasan yang dibuat oleh Informan VR sangat terlihat 

keinginannya untuk menjadi beda dari pada yang lain. Ia menjabarkan bagaimana 

tren streetwear didominasi oleh orang-orang latah yang hanya sekadar mengikuti 

tren yang sedang ada. Hal ini akan kembali ditekankan dan disinggung oleh 

Informan VR nantinya ketika membicarakan tentang identitas.  

 Walaupun begitu, ia mengaku bahwa ia pernah menjadi orang-orang yang 

latah tersebut. Ia pernah menyukai pakaian dari merk A Bathing Ape yang 

memiliki desain baju yang ramai dan berwarna-warni. Namun, lama-kelamaan 

karena proses pendewasaan ia mulai meninggalkan merk tersebut. Hal ini karena 

ia merasa merk A Bathing Ape mulai dikenakan oleh banyak anak-anak kecil. 

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa merk streetwear A bathing Ape sudah tidak 

eksklusif seperti dulu lagi sehingga ia merasa terganggu karena banyak orang 

yang gaya berpakiannya sama dengan dirinya. Ia juga menilai dengan 
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pendewasaannya secara finansial menjadi terlalu mudah untuk membeli produk 

dari A Bathing Ape. Oleh karena itu, ia memilih untuk beralih ke merk Fear Of 

God karena ia menganggap merk tersebut memiliki nilai eksklusifitas dan harga 

yang tinggi. Dengan begitu ia bisa mnunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan 

yang lain dalam hal gaya berpakaian. 

 Walaupun ia sangat menekankan individualitas dalam caranya bergaya, 

Informan VR masih beranggapan bahwa hypebeast dan hype, begitu juga dengan 

reseller, bukan merupakan sesuatu yang buruk bagi budaya streetwear. 

Menurutnya semua hal tersebut adalah bagian dari budaya streetwear. Informan 

VR merasa hype itu diperlukan untuk terus meramaikan budaya streetwear.  Ia 

juga mengaku masih mengikuti hype untuk terus mengetahui produk-produk 

streetwear terbaru apa yang layak untuk dikoleksi. Tetapi, ia memilih untuk tidak 

lagi menjadi hypebeast. Pendapat serupa juga ia perlihatkan terkait keberadaan 

reseller. Menurutnya hubungan reseller dan budaya streetwear merupakan 

hubungan simbiosis mutualisme karena di Indonesia sulit untuk mendapatkan 

produk-produk yang langka.  

 Informan VR menilai bahwa produk-produk streetwear sekarang sudah 

bisa dikategorikan sebagai barang mewah. Menurutnya, sejak kolaborasi merk 

mode Louis Vuitton dan merk streetwear Supreme, citra streetwear sebagai 

barang mewah semakin menguat. Tetapi, ia berpendapat bahwa streetwear dan 

fashion sebagai dua hal yang berbeda. Kolaborasi streetwear dan high fashion 

menurut Informan VR ialah hal eksplorasi kreatifitas yang baik. Namun, ia juga 
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berpendapat bahwa streetwear tidak harus mengenakan produk dari merk yang 

mewah.  

 Selain karena Informan VR menyukai desain-desain dari merk Fear Of 

God yang lebih sederhana dibanding A Bathing Ape, ia juga menekankan 

kelangkaan produk-produk Fear Of God, terutama di Indonesia. Menurutnya, 

memiliki sesuatu yang langka merupakan kepuasan tersendiri baginya sebagai 

kolektor ketika membeli suatu produk dengan harga yang mahal. Meskipun 

demikian, ia beranggapan bahwa kelangkaan suatu produk tertentu tidak menjadi 

tolok ukur dari tingginya harga jual produk tersebut di pasaran.  

 Salah satu faktor yang bisa menyebabkan melambungnya harga suatu 

produk streetwear di pasaran menurut Informan VR ialah hype. Ia mencontohkan 

produk Air Jordan I X Travis Scott yang bernilai tinggi di pasaran. Ia berpendapat 

hal tersebut disebabkan karena musisi rap ternama Travis Scott berkolaborasi 

dengan seri sepatu Air Jordan I yang dianggap klasik. Menurut Informan VR, 

Travis Scott merupakan musisi rap yang sedang berada di puncak popularitas 

sehingga produk-produk yang ia buat menjadi sangat populer dan diminati 

sehingga harganya meambung. Ia menambahkan bahwa fenomena adalah hal 

yang biasa dalam streetwear.  

 Informan VR mengaku bahwa ia masih sering membeli suatu produk 

karena dipengaruhi faktor hype. Ia bahkan menambahkan bahwa ia masih suka 

berbelanja secara boros walaupun telah mengalami pendewasaan. Ia bercerita 

bahwa ia pernah sekali waktu menghabiskan sampai dengan 50 juta rupiah dalam 

sebulan untuk membeli produk-produk streetwear. Walaupun produk-produk 
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yang ia beli memiliki harga yang tinggi, ia tidak menjadikan kegemarannya 

sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan.  

 Informan VR menyukai musik hip-hop karena pesan perlawanan 

kelompok kulit hitam di Amerika Serikat terhadap praktik-praktik rasisme. Ia juga 

menjabarkan bagaimana perlawanan tersebut ditunjukkan dalam bagaimana 

musisi tersebut bergaya. Namun, Informan VR tidak membawa semangat 

perlawanan tersebut karena ia bukanlah orang kulit hitam. Ia mengerti arti dan 

konteks dari gaya berpakaian streetwear tetapi ia tidak turut membawa 

perlawanan tersebut ke dalam dirinya ketika bergaya streetwear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Informa FY 
A. Horizonalisation 

Horizonalisation merupakan tahap awal pada proses analisis 

fenomenologi. Peneliti mencatat semua data yang muncul pada saat proses 

pengumpulan data. Untuk itu, peneliti telah membuat transkrip verbatim dari 

seluruh wawancara, baik tatap muka maupun melalui layanan berikirim pesan, 
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dengan Informan FY. Transkrip secara jelas telah peneliti sisipkan di bagian 

Lampiran pada penelitiian ini.  

B. Invariant Horizons 

Data wawancara yang telah dicatat dalam bentuk trnaskrip kemudian 

dipelajari kembali untuk kemudian diseleksi apakah data tersebut relevan 

dengan penelitian atau tidak. Tahap ini disebut dengan invariant horizons. 

Data yang dinilai relevan dapat menggambarkan pengalaman informan IJ 

sebagai penggemar fesyen streetwear. Di bawah ini merupakan data 

percakapan yang menurut peneliti relevan dengan topik peneliian. 

1. Kalo gua, suka sama streetwear itu sejak 2017, waktu jamannya 
YNSneakers. 

2. Ooh, sebenernya gua tuh suka streetwear tuh dari HUF tuh jaman-jama 
gua SD. HUF, Stussy. 

3. Gua udah mulai suka dari situ tapi, baru 2017an, baru mulai boom parah 
lah ya.  

4. Oh eggak, gua merhatiin yang gua suka doang. Kayak misalnya.., ada 
yang.., gua belum terlalu... Kalo misalnya sd, smp, gitu streetwear belum 
terlalu gua perhatiin banget karena ya gua ngeliatnya kayak cuman orang 
ada, kalo ada yang nge-trend yaudah gua beli 

5. Iyaa, kalau sekarang merhatiin semua, market-nya, segala macem gua 
ituin. 

6. Kalo buat gua ya, alesan gua pake streetwear ini kalo menurut gua, ya, 
karena simpel, keren, abis itu, ya, cepet aja gitu, lho. Engga perlu kayak 
yang casual, yang sampe pake kemeja. Kalo streetwear kan tinggal 
celana ripped , abis itu kaos, sepatu. 

7. Oh gua gak sampe yang semaniak itu. Tapi.., soalnya kan harganya 
juga... 

8. At least kalo gua dapet retail pasti gua ambil, sih. Itu Supreme. 
9. Iya. Supreme sama Off-White lah. 
10. Kalo menurut gua, ya, gaya streetwear itu ga perlu yang branded like 

Off-white, like Supreme, like Balenciaga, atau engga yang lain-lain. Kalo 
menurut gua engga, as long lo pake ripped jeans, sneakers, sama kaos 
atau flannel, ya.., menurut gua udah streetwear 

11. Gua ngeliat dari dropinfos, account Instagram, Hypebeast.com, sama.., 
kayak, ya itu, forum-forum di Facebook, USS. 
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12. Kalo trend gua tau lah beberapa, kayak, misalnya ya Off-white yang 
season ini bentar lagi mau keluar, orang udah sampe ngantri. Paling 
ngikutin sejauh itu doang, enggak sampe maniak banget. 

13. Kalo gua enggak ngeliat dari market, enggak ngeliat dari demand orang 
juga, ya. Menurut gua selama Supreme itu desainnya masih gua suka, ya, 
why not? 

14. Hmm, engga setuju karena, ya memang ada beberapa streetwear  yang 
dikategorikan barang mewah tapi, kayak, misalnya lu beli barang 
thrifiting, apakah itu barang mewah? 

15. Kalo gua suka gua cop tapi, gua juga ngeliat budget gua. Gua pasti ada 
anggaran budget gua dan gua pasti liat market-nya dulu. Semua itu based 
on market. Kalo misalnya gua liat StockX, yang gua beli lebih mahal dari 
StockX dan gua liat harga consignement mahal banget... 

16. Kemungkinan gua beli karena sorry to say, ya, gua ini reseller. Jadi kalo 
misalnya gua udah bosen pasti gua jual. 

17. Air Jordan Chicago ya.., gua.., lagi-lagi based on market. 
18. Kalo itu balik dari masing-masing reseller, ya. Masing-masing diri 

sendiri lagi. Kalo menurut gua, ya emang ada beberapa yang ngerusak 
culture-nya 

19. Karena kayak yang kita liat sekarang, di streetwear, reseller streetwear 
ini banyak anak-anak yang masih di bawah umur kayak SMP, SMA, 
bahkan SD pun main. Jadi, mereka cuman mentingin cuan semata. 
Enggak.., enggak apa, ya, enggak mikir tanggung jawabnya gitu, lho. 
Misalnya, kemarin gua ngeliat ada satu kasus yang itu fake barangnya. Di 
rules toko mereka itu tertulis denda 1 juta, tiba-tiba dia ada barang fake 
mereka ubah rules-nya jadi denda 3 juta kalo ada fake. Jadi menurut gua 
ya, jadi cuan semata doang. Ya itu bisa ngerusak culture-nya sih.  

20. Kalo hypebeast menurut gua, gua pun sebenernya kurang ngerti apa yang 
dimaksud hypebeast karena sebenernya hypebeast itu kan media. Jadi 
gua masih enggak ngerti gitu, lho orang bilang hypebeast-hypebeast. 
Ya.., itu kan media, bukan julukan orang dalam berpakaian streetwear itu 
hypebeast. Gua juga masih kurang ngerti kalo itu. 

21. Kalo menurut gua, kenapa produk itu bisa tinggi tergantung dari sisi 
nfluencer dan desainernya, kayak Off-white kan desainernya si Virgil 
Abloh. Dia pinter buat cari market-nya. Bisa gandeng Kanye West, bisa 
gandeng yang lain lah pokoknya. Banyak artis yang kena market-nya 
Off-white ini 

22. Figur, iya bener. 
23. Setuju. Soalnya brand sampe desainer aja oke dengan harga reseller kan. 
24. Hyperadpat.., eh enggak-enggak Balenciaga TripleS. 
25. Gua jual rugi waktu itu, hampir rugi 2 juta. Pokoknya gua beli 11, gua 

jual 10 koma berapa lah. 
26. Kalo menurut gua emang ada, ya beberapa yang emang suka aja gitu. 

Kalo menurut gua  soalnya kayak streetwear sekarang kan harganya gak 
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main-main yang branded-branded. Ya kalo mau show to the world ya gua 
tuh orang ada, gitu 

27. Ada yang gua suka, ada yang emang gua cari lagi, apa, mau gua gali lagi 
culture-nya gitu ketemu orang-orang yang suka dengan brand ini 
tersendiri. 

28. Vetements. Dulu gua punya, hoodie. Gua beli nitip temen gua di 
Thailand, itu retail-nya 18 juta. Gua beli size S kan, gua kira size Snya 
Vetements kan gede banget, ternyata pas di gua, wah gila, kesempitan, 
pak! Rugi 9 juta! Haha! 

29. Biasa aja gitu, gak ada nyesel ga ada apa, nothing wrong aja. 
30. Enggak, sih. Enggak. Over budget parah. 
31. Gua sih gak masalah, cuman, ya udah lah mau gimana lagi, gitu.  
32. Oh gua enggak, ga ada perasaan kayak gitu. 
33. Beberapa gua perhatiin, sih. Cuman gak general, gak mendalam. 
34. Pasti, ya. Soalnya, kayak, dulu 2017 orang mikir ‘anjir, baju 5 juta buat 

apa?’ Sekarang, ya udah, kacang. 
35. Iya, udah bisa lebih diterima. 
36. Oh, enggak, gak ada. Gua biasa aja. Ya udah gua, i wear what i like, gitu. 

Ga ada maksud show off atau gimana, gitu. 
37. Ooh, iya means-nya. Ga ada sih, kalo gua. Ya udah kalo Anti Social 

Social Club balik lagi ke means means yang sebenernya ada di brand ini. 
Mengumpulkan orang-orang yang ansos jadi satu. Ya paling kayak gitu, 
sih. 

38. Kalo eksklusifitas menurut gua penting juga, sih buat ngejaga brand itu 
sendiri. Tapi kalo buat gua, enggak. Buat brand haruslah ada 
eksklusifitas, tapi kalo gua sebagai pemakai, sih, enggak. Bodo amat lah, 
eksklusifitas. Karena gara-gara eksklusifitas harganya bisa naik parah 
kan. 

39. Hanya orang-orang tertentu aja dan balik lagi, buat resell. Tapi beberapa 
doang, kayak yang kemarin misalnya yang Air Force One Off-white yang 
biru itu, itu lan cuman Chicago release, di sini gak ada rilis, ya balik lagi 
di sana murah, balik ke sini mahalnya naujubilah. 

40. Iya, gua kemaren beli FoG gara-gara itu, gara-gara Vellen 
41. Yang Skylon. Gua tadinya ngincer Fog Raid tapi gak dapet. 
42. Ya ngaruh lah. Ini gua juga kemakan Travis Scott, nih gara-gara 

influencer. 
43. Ya.., tergantung mood dan produknya yang keluar apa. 
44. Demand-nya gede supply-nya kecil, lagi-lagi.Soalnya kayak, gua ngantri 

Jordan, kan gua lumayan sering ngantri Jordan, 8,5 itu cuma 3 pair, dan 
mungkin yang pake sepatu 8.5 ada 10. 

45. No. Kalo raffle udah fix hoki lah kalo menurut gua. 
46. Reseller, kalo raffle kan cuma ada di waktu-waktu tertentu doang. 
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47. Ada, yang ribut-ribut itu waktu  yang USS 2018. Rilis sepatu Sean 
Wetherspoon deh kalo ga salah. Gua gatau itu masalahnya kenapa tapi, 
gua ada di situ. 

48. Terus juga kemaren pas ribut Jordan yang terakhir, kalo gak salah Gym 
Red. Itu karena ada sepatu, kan kalo Jordan sendiri kalo ngantri rilisan 
terbarunya harus pake Jordan juga kan. Ada sepatu yang di kotanya 
sebenernya itu OG tapi dibilang Hoopsnya itu engga. Ada tiga orang 
yang pake sepatu itu, akhirnya langsung rundingin. 

49. Iya. Makanya gabisa jordan colorway sembarangan, gitu, gak bisa. Itu sih 
menurut gua kenapa Jordan gak pernah mati, sih, karena culturenya kuat. 

50. : Gua beli, gua suka, terus balik lagi maksud tujua gua dari sini itu profit 
bukan untuk foya-foya.  

51. : Ngikut trend aja. Gak secara general. Kayak compass lagi hype ya gua 
ikutin. 

52. Jadi makanya waktu itu gua pernah denger dari siapa ya. Toko streetwear 
juga, dia bikin program apa lupa gua. Pokoknya sepatu itu sekarang 
kayak saham. 

53. Ya.., emang riskan. Sama aja kayak saham kan, riskan kan. Yang Yeezy 
kemarin juga gua berani gambling, akhirnya ya rugi sejuta. 

54. Beli 12 juta jual 30. 
55. Jordan 1 Chicago Off-white. 
56. Nah, iya. Bener kata gua, waktu 2017 okelah ini naik. Sekarang? Jual 

bape 800 ribu aja susah. Secepet itu eranya berubah. 
57. Ada yang gua beli dulu buat gua pake terus di resell, ada yang gua beli 

emang buat di-resell 
58. Kalo gua dulu sebelum streetwear itu motoran. 
59. Ya, otomotif masih, tiap hari juga masih naik tapi, udah gak terlalu 

enthusiast banget lah kayak dulu. 
60. Streetwear enthusiast lebih tepatnya. Kalo hypebeast menurut gua.., gua 

juga ga ngerti kenapa orang bilang hypebeast, asal mulanya hypebeast itu 
dari mana. Orang hypebeast itu kan media. 

61. Gua emang ada pikiran juga, sih. Kayak, ya udah kalo misalnya gua udah 
lebih mapan lagi ya gua bakal banyak beli-beli lagi. 

62. Kalo menurut gua sih, gua ada sifat gua pengen kayak gitu karena 
kenapa? Gua beli pake duit gua sendiri bukan duit orang tua. Kayak 
(menunjukkan) achievement. 

63. Gua waktu itu kan satu grup yang sama. Yoshi, Jejouw, Dokter Tirta, 
grup WA komunitas hype sama reseller. Bahas gosip-gosip hype, gitu-
gitu. 

64. Ya udah fine-fine aja. Tapi kalo misalnya ngikutin trend, itu gak papa 
asal gak jiplak. 

65. Ngejiplak itu ya maksud gua lu pake KW. 
66. Bener. Poser parah. 
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67. Ya, pokoknya satu orang kalo dapet 300 ribu kalo gak dapet 100 ribu. 
Tiga ratus ribu kali 50 udah 15 juta. Lima puluh kali 100 ribu udah... 

68. Oh, enggak. Maksud gua gini, ruginya karena semuanya udah ada tapi 
sistem dari situya random pick bukan first come first serve. Diliat, ‘lu 
maju’ ‘lu maju.’ Kayak raffle. 

69. Makanya gua bawa joki Cuma 4, 5. Cari aman lah. Ruginya juga gak 
rugi-rugi amat. Temen gua abwa seratus cuman dapet dua. Gua bawa 
empat, dapet satu. Lumayan lah. 

70. Adidas! Sampe sekarang Yeezy kayak gitu sekarang. Udah random pick. 
Sistem baru. 

71. Gak tau sih. Tapi sekarang lagi drop. Gak segede 2016. Penjualan makin 
susah. Karena orang sekarang.., kalo menurut gua untuk 4 tahun, 5 tahun 
kedepan, lokal. 

72. Sebulan? Ga tentu. 
73. Satu motor (Yamaha) R25 seken. 
74. Ada tiga item. TripleS, Hyperadapt sama Sean Wotherspoon. 
75. Streetwear itu keren menurut gue karena cukup jarang orang yang 

memakai streetwear sebelum merajalela kaya sekarang dan bisa dipadu 
padanin dengan bagus kalo menurut gue 

76. Tetep keren cuman ya udah pasaran aja dan streetwear kan terus 
berevolusi. 

77. Ya itusih seiring berevolusinya streetwear jadi ada yang mikirnya culture 
buat cuan doang. 

78. Pada saat rilis gaada yang boleh backdoor. Dan ga boleh rusuh 
79. (Ooh lebih ke supaya orang bisa punya kesempatan yg sama buat punya, 

ya?) Iya bener bro. 
80. Gue sebenernya pada saat itu lebih untuk mencari profit tambahan tapi 

pada akhirny gue malah suka banget sama streetwear 
81. Iya gue pada awalnya suka terus gue bilang lagi ke diri gue kenapa 

enggak bikin usaha yang gue sukain jadi lah gue bikin consignment store 
pada 2017. Yang bikin gue suka sama streetwear kaya ada seninya gitu 
dalam berpakaian.yang paling fun pas kita lagi padu padanin gitu. 

82. Supreme gue suka karena dari cara dia me-marketing-in brand-nya 
bayangin aja cuman tulisan Supreme yang dikotakin harganya bsa 
mencapai belasan juta. 

83. Off-white gue suka karena design-nya simple, classy, dan berseni kalo 
menurut gue. 

84. Cuman iseng nguliik aja bukan yang secara general. 
85. Iya bro yang gue suka, tapi kadang gue pake karena kemakan omongan 

orang juga dari arti design-nya sama sejarahnya. 
86. Iya bro itu yang gue bilang kemaren kita ada grupnya juga. 
87. Ga sih bro lebih sekadar forum jual beli sama paling gosip-gosip yang 

lagi happening aja. 
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88. Iya bro mostly orang lebih pake grupnya untuk jualan barang stock 
mereka. 

89. Ga tentu si bro. 
90. Paling maks bisa smpe 15 item. 
91. Kalo kena omel pasti dibilangnya ‘boros banget, sih.’ 
92. Cuman balik lagi itu kan duit gue sendiri. 
93. Dan gue juga bilang ke ortu gue kalo ini bisa dijual lagi. 
94. Cuman ga nyesel-nyesel amat karena setidaknya gue udah coba brand 

mereka. 
95. Pengen kalo harganya oke hahah. 
96. Gue interaksi ya kaya ngebahas harga ini kenapa mahal banget ya 

naiknya. Lu dari toko apa. Atau strategi gedein toko. 
97. Masih lah bro. Karena buat dapet retail kan susah. Pasti ada yang dapet 

retail buat pake. 
98. Sejujurnya ni ya bro pasti lebih banyak reseller si bro. Karena yang gue 

bilang waktu itu satu orang pasti ada yang bawa joki banyak. 
99. Karena emang ada yang sebagian cuman ngandelin resell buat mata 

pencahariannya. 
100. Kalo menurut gue ya kalo ngantri ga bikin rusuh, terus ga ngancurin 

harga market dan yang kaya gue bilang stay on track jangan kalo 
misalnya ada barang fake denda dinaikin. 

101. Kalo supply banjir terus demand-nya kurang hype dari produk tersebut 
bakal mati. 

102. Ga selalu bro. Ditekenin lagi hype-nya ini cuman happening trend doang. 
Ya jadi hype-nya cuman karena trend doang dan kalo produk itu keren 
sama marketingnya bagus. 

103. Karena keren dan masih banyak persepsi buat invest. 
104. Karena gue ga semua yang hype gue beli, gue lebih ke arah yang suka aja 

makanya enthusiast. 
105. Gabsa gitu si bro gue pake yang gue suka aja gaada character outfit yang 

emang gue tekenin bamget kalo gue pake ini ya ini lah gue, ga gitu si bro 
kalo gue. 

106. Karena kita masih muda nah dari resell kita bisa (membeli) barang jutaan 
begitu ya pasti itu kaya achievement bagi kita lah bro. 

107. Udah susah ya itu balik lagi ke yang pada bawa joki. 
108. Fun bro dr gimana yang celana ripped bisa dipaduin sama blazer lah 

sama jas lah sama pdh lah dan sneakers pun demikian. 
Dr design,dari segi influencer brand tersebut menginfluence bahwa 
barang ini worth to buy 

109. Dari design, dari segi influencer brand tersebut meng-influence bahwa 
barang ini worth to buy. 

110. Jerry Lorenzo dan Virgil Abloh tapi gue ga plek"an ikutin banget. 
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111. Karena Jerry Lorenzo cuman bikin Fear of God tulisan sambung aja 
keren simple terus classy. Virgil Abloh cuman bikin kaya garis-garis dan 
tanda panah aja simple keren terus hype. 

112. Ada bro soalnya kan ga sembarang orang di grup wa gue. 
113. Harus punya integritas yang bagus bro 
114. Ada bro krn ketauan nipu lah atau terlalu spam lah 
115. Karena streetwear marketnya abu-abu dan gue punya banyak koneksi 

yang jual murah. 
116. Kenapa barang streetwear karena sekarang lagi happening juga. 
117. Ya karena streetwear kan mahal ya bro dan sekali lagi itu bsa gue jadiin 

investment. 
118. Iya lah bro gue mah maish belom apa-apa level di atas gue msh banyak 

bro. 
119. Karena udah banjir bro stock-nya. Terus fake-nya banyak banget. Terus 

ya balik lagi joki banyak banget. 
120. Gue ngandelin orang-orang yang gatau market. Gue tembak harga yang 

dia cuan, gue (juga) cuan. 
121. Jadi gini orang yang lagi ngantri terus ga tau market pasaran berapa gue 

bilang, ‘udah gue beli langsung harga segini udah cuan tuh’ gue 
bilangnya gitu. 

122. (Berarti lu masih ngeliat kalo streetwear ini kedepannya masih bisa 

profitable ya?) Yep broo. 
123. Seneng si bro bisa tambah networking lagi. 
124. Bangga juga si bro jadi gue ga sia-sia builiding trust 
125. Paling kaya gue bilang biasa  ngomongin market price terus tar apa lagi 

yang mau keluar gitu si bro. 
 

C. Invariant Constituents 

Data yang telah diseleksi pada tahap invariant horizons kemudian 

dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Kelompok-

kelompok yang peneliti dapatkan berdasarkan karakterisitk data pengalaman 

Informan FY di antaranya adalah; pengalaman Informan FY ketika mengikuti 

raffle sneakers; pengalaman Informan FY mengeluarkan uang untuk membeli 

produk streetwear; faktor yang mempengaruhi Informan FY untuk membeli 

produk streetwear;  konsumsi pesan media Informan FY; alasan Informan FY 

menyukai gaya berpakaian streetwear; ketertarikan Informan FY terhadap 



214 
 

 
 

streetwear ketika sebelum dan sesudah menjamur; pengalaman Informan FY 

menjadi reseller; alasan Informan FY menyukai brand tertentu; identitas 

"kemapanan” yang dibentuk oleh Informan FY; identitas subkutur yang 

dibentuk oleh Informan FY; hubungan Informan FY dengan sesama 

penggemar streetwear; pencarian informasi lebih mendalam yang dilakukan 

oleh Informan FY terkait produk streetwear tertentu; pendapat Informan FY 

mengenai tren yang akan terjadi di Indonesia; pendapat Informan FY 

mengenai hypebeast dan poser; pendapat Informan FY mengenai reseller; 

pendapat Informan FY mengenai pasar streetwear di Inodnesia; pendapat 

Informan FY mengenai streetwear itu sendiri; faktor yang mempengaruhi 

tingginya harga jual produk streetwear; pendapat Informan mengenai harga 

produk streetwear. Berikut adalah data yang telah dikategorisasikan: 

I. Pengalaman Informan FY Mengikuti Raffle 

 Informan FY menceritakan bahwa ia beberapa kali pernah mengikuti 
raffle dan juga mengantre untuk membeli sepatu. Ia juga pernah 
menyaksikan keributan yang terjadi pada proses penjualan tersebut.  

 Ia menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mandapatkan kesempatan 
untuk membeli sepatu dari raffle karena murni hanya didasarkan 
keberuntungan.  

 Menurut kesaksian informan FY, reseller ketika berinteraksi di acara 
raffle dan rilisan sepatu pada umumnya membicarakan tentang bisnis 
reselling itu sendiri. 

 Informan FY memberi contoh sistem yang dirancang oleh merek 
sepatu Adidas ketika mengadakan raffle untuk penjualan sepatu 
Adidas Yeezy. Sistem yang digunakan bukanlah “first come, first 
serve” melainkan “random pick” yang berarti calon pembeli yang 
akan diberikan kesempatan membeli bukan calon pebeli yang datang 
lebih awal untuk mengantre.  
 

II. Pengalaman Belanja Informan FY 
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 Dalam satu bulan ia pernah membeli tiga sepatu yang total harganya 
menyamai harga motor Yamaha R25 dalam kondisi bekas. Ketiga 
sepatu tersebut ialah Balenciaga Triple S, Nike Hyperadapt, dan Nike 
Air Max X Sean Wotherspoon. 

 Perihal frekuensi informan FY berbelanja, ia bercerita bahwa 
frekuensinya selalu berubah-ubah setiap bulan. Ia menambahkan 
bahwa ia pernah membeli paling banyak 15 produk streetwear dalam 
satu bulan.  

 Informan FY bercerita bahwa ia pernah diingatkan oleh orang tuanya 
bahwa ia sudah terlalu boros karena berbelanja produk-produk 
streetwear dalam jumlah yang banyak. Namun, ia tidak mengambil 
pusing hal tersebut karena ia menggunakan uangnya sendiri. Ia juga 
meyakinkan kedua orang tuanya bahwa barang yang ia belanjakan bisa 
dijual kembali. 

 
III. Faktor Keputusan Membeli Informan FY 

 Informan FY menjabarkan dirinnya sebagai seorang reseller, maka dari 
itu ia mengatakan bahwa pertimbangannya untuk membeli suatu 
produk streetwear adalah  harga pasaran dari barang tersebut 

 Selain faktor laba-rugi, informan FY juga dipengaruhi oleh informasi 
di media sosial dan juga lingkungan sekitarnya.  

 Produk lain yang ia beli karena terpengaruh oleh pesan media sosial 
adalah sepatu Air Jordan 1 Travis Scott dan Nike Skylon Fear of God.  

 Latar belakang dan cerita sejarah dari suatu produk seringkali bukan 
menjadi alasan mengapa informan FY membeli suatu produk tertentu. 
Namun, ia juga pernah mengalami di mana ia membeli suatu produk 
karena latar belakangnya. Informasi tersebut ia dapatkan dari 
kelompok obrolan di aplikasi WhatsApp. 

 Informan FY bercerita bahwa ia juga terpengaruh social media 
influencer seperti Jerry Lorenzo dan Virgil Abloh dalam membeli 
produk streetwear. 
 

IV. Konsumsi Pesan Media Informan FY 

 Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai streetwear, Informan 
FY menggunakan media seperti Instagram dan Facebook. Ia 
menyebutkan akun Instagram @dropinfos, situs Hypebeast.com dan 
juga forum-forum jual beli sebagai sarana Informan FY untuk 
mendapatkan informasi. 
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V. Alasan Informan FY Menyukai Streetwear 

 Menurut informan FY ia menganggap keren streetwear karena gaya 
tersebut tidak pasaran dan mudah untuk dipadupadankan.  

 Dari niat awalnya untuk mencari keuntungan, informan FY menyadari 
keseruan dalam memadupadankan pakaian streetwear. 

 Informan FY menganggap streetwear sebagai sesuatu yang keren 
karena bagus untuk dipadupadankan. 

 Ia merasa ada sesuaut yang seru dalam proses memadupadankan 
produk streetwear karena sangat mudah untuk dikenakan dengan 
berbagai jenis macam pakaian. 

 Menurut informan FY, ia meyukai streetwear karena gaya berpakaian yang 
simpel dan keren.  
 

VI. Ketertarikan Informan FY Terhadap Streetwear Sebelum dan 
Setelah Streetwear Menjamur Di Indonesia 
 

 Informan FY mengatakan bahwa ia sudah  mulai menyuki dan terpapar 
informasi mengenai streetwear ketika ia masih duduk di bangku SD. 
Ia, pada saat itu, sudah mengenali merek HUF dan juga Stussy 
walaupun belum memperhatikan streetwear secara serius seperti 
sekarang. Menurutnya, ketertarikannya pada saat itu hanya sebatas 
pengaruh apa yang sedang populer di masyarakat saja.  

 Informan FY baru menekuni streetwear secara serius pada tahun 2017, 
saat ia menemukan toko konsinyasi sepatu YNSneakers.  

 Informan FY menceritakan bahwa alasan mengapa ia mulai 
berpartisipasi kembali dalam dunia streetwear setelah sebelumnya ia 
mengaku sudah memakai streetwear ketika ia SD dan SMP dahulu 
adalah untuk mencari keuntungan. 
 

VII. Pengalaman Informan FY Sebagai Reseller 

 Laba yang paling banyak yang informan FY pernah dapatkan datang 
ketika ada yang menawarkan untuk membeli sepatu Air Jordan 1 
Chicago Off-white dengan harga tiga puluh juta rupiah. Padahal 
informan FY membeli sepatu tersebut dengan harga dua belas juta 
rupiah dari temannya.  

 Apabila ia mengalami kerugian saat menjual barang yang ia beli, ia 
memiliki rasa sesal terkait hal tersebut. Namun, ia mengakui bahwa 
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rasa sesal tersebut masih bisa terobati karena ia setidaknya sudah 
pernah memiliki barang tersebut. 

 Ia mengatakan pernah membeli sepatu merek Balenciaga TripleS yang 
ia beli dengan harga sebelas juta rupiah dan hoodie merek Vetements 
dengan harga delapan belas juta rupiah. Keduanya telah ia jual kembali 
dan ia mengalami kerugian sebesar dua juta rupiah untuk sepatu 
Balenciaga dan sembilan juta rupiah untuk hoodie Vetements 

 Ia menambahkan bahwa ia akan berminat untuk membeli lagi produk 
dari Vetements, yang ia pernah jual secara merugi, apabila dihargai 
dengan harga yang sesuai.  

 Informan FY bisa membeli barang streetwear dengan harga murah dari 
orang yang tidak memiliki pengetahuan tentangharga pasaran dari 
barang tersebut. Ia dapat memperkirakan apakah orang tersebut 
mengetahui harga pasaran dari barang yang ia miliki atau tidak.  

 Ketika berbelanja streetwear, Informan FY mengaku tidak 
memberikan batas jumlah minimum terkait berapa banyak produk 
streetwear yang harus ia beli dalam sebulan. 

 Informan FY tidak memiliki batasan dalam berbelanja apabila ada 
produk yang ia anggap dijual dengan harga di bawah harga pasaran.  
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Alasan Informan FY Menyukai Brand Tertentu 

 Informan FY mengatakan bahwa ia tidak memiliki obsesi yang begitu 
mendalam terhadap suatu merek tertentu.  

 Namun, ia mengutarakan bahwa ia akan hampir pasti untuk selalu 
membeli produk dari merek Supreme dan Off-white apabila dihargai di 
harga retail.  

 Informan FY mengaku menyukai brand Supreme karena strategi 
pemasaran brand  tersebut.  

 Untuk brand Off-white, ia menykai desain yang classy dan minimalis. 
Ia juga menilai bahwa desain-desain dari brand Off-white memiliki 
nilai seni tersendiri. 
 

IX. Identitas “Kemapanan’ Informan FY 
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 Informan FY menginginkan untuk meningkatkan konsumsi produk 
streetwear di masa depan apabila ia sudah memiliki penghasilan yang 
lebih baik dari sekarang. 

 Informan FY merasa mengenakan produk streetwear yang harganya 
tidak murah merupakan suatu penanda bahwa ia sudah mampu 
menghasilkan sejumlah uang sendiri.  

 Namun, ia juga berbicara mengenai bagaimana pakaian streetwear 
digunakan untuk menunjukkan kesuksesan secara materi. Ia menilai 
bahwa kesuksesan yang ia miliki berada dalam bidang resell. 

 Informan FY merasa bahwa ia telah melakukan suatu pencapaian 
karena ia bisa membeli produk streetwear dengan uangnya sendiri di 
usia muda. Hal tersebut ia rasa merupakan hal yang perlu ditunjukkan 
melalui pakaian streetwear yang dikenakannya.  

 Walaupun begitu, Informan FY melihat masih banyak orang yang 
berada di tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. 
 

X. Identitas Informan FY  

 Ia mengatakan bahwa ia mengenakan apa yang ia suka, bukan untuk 
pamer. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak menaruh arti tertentu 
kepada pakaian yang ia kenakan. 

 Informan FY mengidentifikasi dirinya sebagai streetwear enthusiast 
bukan sebagai hypebeast.  

 Informan FY menyebut dirinya sebagai streetwear enthusiast karena ia 
tidak membeli semua produk streetwear yang sedang hype. Ia 
mengaku bahwa ia hanya membeli apa yang ia suka saja.  

 Dalam mengenakan streetwear, informan FY tidak menaruh identitas 
dirinya kepada suatu produk-produk tertentu saja. Ia hanya 
mengenakan sesuai dengan apa yang ia sukai.  

 
XI. Hubungan Informan FY Dengan Sesama Penggemar 

Streetwear 
 

 Informan FY mengatakan bahwa alasan ia mengunggah foto 
pakaiannya di Instagram karena ia ingin menunjukkan sesuatu yang ia 
gemari. 

 Namun, ia juga tidak memungkiri bahwa ada orang yang punya rasa 
ingin pamer di situ karena harga dari produk streetwear yang tidak bisa 
dibilang murah.  
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 Alasan lain adalah ia ingin mencari orang lain yang juga memiliki 
kegemaran yang sama dengannya, yaitu streetwear. 

 Informan FY mengatakan bahwa terdapat sebuah grup percakapan di 
WhatsApp yang berisi orang-orang yang menggeuti dunia streetwear. 
Hal yang dibahas bermacam-macam mulai dari berita yang sedang 
hangat sampai menjajakan koleksi streetwear yang ingin dijual.  

 Untuk grup obrolan di WhatsApp, informan FY bercerrita bahwa 
interaksi terjadi cukup sering. Ia mengatakan bahwa grup tersebut tdak 
pernah sepi setiap harinya. Namun, informasi yang beredar sebagian 
besar merupakan iklan dari member grup yang menjajakan produk 
yang mereeka jual. 

 Informan FY tergabung dalam grup obroloan WhatsApp yang 
berisikan para pelaku bisnis streetwear dan juga para figur di 
komunitas streetwear.  

 Walaupun tidak ada aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh member, 
terdapat kejadian di mana ada orang yang dikeluarkan dari grup 
tersebut. Alasan yang dijabarkan oleh Informan FY adalah ketahuan 
menjual produk bajakan dan terlalu “berisik” di grup. 

 Informan FY diperbolehkan masuk ke dalam grup tersebut karena 
pernah melakukan transaksi dengan admin grup tersebut. 

 Ketika informan FY diundang ke dalam grup tersebut, ia memiliki rasa 
senang karena bisa memperluas jaringannya untuk berbisnis. Ia juga 
merasa bangga karena ia melihat hal tersebut sebagai hasil dari 
usahanya membangun bisnis streetwear yang ia miliki.  

XII. Pencarian Informasi Lebih Mendalam Informan FY Terkait 
Produk Streetwear Tertentu 
 

 Informan FY mengaku bahwa ia tidak secara dalam mempelajari latar 
belakang di balik produk streetwear yang ia miliki. 
 

XIII. Prediksi Informan FY Terkait Tren Streetwear di Indonesia 

 Informan FY berpendapat bahwa masyarakat luas sudah mulai 
menerima bahwa streetwear merupakan gaya berpakaian yang tidak 
murah. Berbeda dengan tahun 2016. 

 Namun, ia juga menilai bahwa animo masyarakat  Indonesia sudah 
menurun dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Ia merasa bahwa 
angka penjualan produk streetwear semakin turun. 

 Prediksi dari informan FY adalah konsumen akan lebih memilih 
produk streetwear dari merek lokal karena semakin banyaknya pilihan. 
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 Menurut informan FY, popularitas dari suatu produk streetwear di 
Indonesia sangat lah cepat. Ia mengatakan bahwa sekarang sangat sulit 
untuk menjual sepotong kaus merek A Bathing Ape di harga yang 
relatif murah, tidak seperti tahun 2017.  

 Menurut informan FY, siklus hype di Indonesia berganti sangat cepat 
karena hukum supply and demand yang sangat menentukan.  

 Informan FY merasakan bahwa ia mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan produk streetwear dengan harga retail. Hal ini 
dikarenakan banyaknya pelaku bisnis yang menggunakan jasa joki. 

 Informan FY berpendapat bahwa cepatnya perubahan era hype di 
Indonesia ditentukan oleh supply dan demand yang ada. Ia  merasa 
karena persediaan stok produk streetwear semakin banyak maka 
permintaan masayarakat turun. 

 Informan FY yakin bahwa streetwear akan masih menguntungkan 
kedepannya. 
 

XIV. Pendapat Informan FY Terkait hypebeast dan poser 

 Ketika berbicara mengenai hypebeast, informan FY tidak begitu 
memahami apa arti sebenarnya dari istilah tersebut, ia malah merujuk 
ke media Hypebeast, bukan julukan hypebeast. 

 Informan FY mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan 
produk streetwear bajakan ialah poser 
 

XV. Pendapat Informan FY Mengenai Reseller 

 Ketika ditanya apakah reseller merusak budaya streetwear, informan 
FY mengatakan bahwa ada beberapa yang demikian. Ia mengatakan 
bahwa ada reseller yang hanya mementingkan keuntungan saja.  

 Menurutnya salah satu dampak negatif dari evolusi streetwear adalah 
banyaknya reseller yang hanya mementingkan keuntungan semata 
dengan cara membuat keonaran saat acara rilis suatu produk atau 
dengan membeli produk tersebut secara curang. 

 Reseller yang baik menurut Informan FY ialah reseller yang tidak 
mengubah-ubah kesepakatan denda ketika ternyata ditemukan barang 
palsu yang dititpkan di reseller.  
 

XVI. Pendapat Informan FY Mengenai Streetwear 
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 Informan FY menolak apabila streetwear dikatakan sebagai barang 
mewah. Ia menilai streetwear tidak melulu harus menggunakan 
pakaian dari merek terkenal. Ia menjabarkan gaya streetwear dengan 
cukup menggunakan kaus, kemeja flanel, cealan jin robek, dan 
sneakers. Ia juga menambahkan bahwa pakaian streetwear juga bisa 
didapatkan dari berbelanja baju bekas. 

 Ia juga mengatakan bahwa streetwear tidak kehilangan karakteristik 
kerennya walaupun sekarang sudah pasaran karena streetwear akan 
terus berevolusi.  

 Informan FY berkomentar juga mengenai bagaimana seharusnya 
budaya streetwear terjadi. Ia berpendapat bahwa seharusnya semua 
orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk membeli produk 
streetwear. 

 Informan FY berpendapat bahwa alasan banyak orang yang 
menghabiskan banyak uang untuk berbelanja streetwear karena 
streetwear bisa dijadikan investasi dan streetwear merupakan sesuatu 
yang keren. 

 
XVII. Faktor Melambungnya Harga Jual Produk Streetwear 

 Informan FY berpendapat bahwa produk yang eksklusif 
menjadi incaran para reseller karena nilainya yang tinggi. Ia juga 
berpendapat bahwa suatu merek harus menjaga eksklusifitasnya.  

 Selain eksklusiftias, informan FY mengatakan ukuran sepatu juga 
menjadi patokan nilai suatu sepatu.   

 Faktor figurlah yang menurut informan FY bisa menaikkan hype suatu 
produk. 
 

XVIII. Pendapat Informan Mengenai Harga Produk Streetwear 

 Informan FY setuju dengan anggapan bahwa nilai jual produk-produk 
streetwear tidak mencerminkan kualitas sebenarnya. Ia juga 
menambahkan bahwa tidak ada merek yang keberatan dengan 
fenomena tersebut. 

 Informan FY berpendapat bahwa pasar dari sneakers bisa disamakan 
dengan saham. 
 

D. Thematic Portrayal 
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Dari data Informan FY yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa 

kategori, peneliti dapat menarik tema-tema besar yang menaungi data Informan 

FY. Tema-tema yang peneliti dapatkan adalah; Nilai Produk Streetwear; Pola 

Konsumsi Informan FY; Pendapat Informan FY Terkait Streetwear; 

Identitas Informan FY; Interaksi Informan FY Dengan Penggemar 

Streetwear Lain; dan Awal Informan FY Menyukai Streetwear. Berikut 

adalah penjelasan dari keenam tema tersebut: 

 Nilai Produk Streetwear—Dari data yang ada menunjukkan bagaimana 

Informan FY melihat nilai dari produk-prdouk streetwear yang ia beli dan 

gunakan. Produk-produk streetwear seringkali bukanlah produk yang bisa 

didapatkan dengan harga yang murah. Perbincangan terkait nilai dari produk-

produk streetwear memberikan perspektif yang berharga terkait bagaimana 

industri streetwear dapat membentuk perspektif Informan terkait nilai.  

 Pola Konsumsi Informan FY—Data menunjukkan bahwa terdapat pola 

konsumsi tertentu bagi Informan FY ketika berbelanja produk streetwear. 

Pola konsumsi menunjukkan bagaimana informan berinteraksi dengan 

budaya streetwear. Ini bisa memperkaya bagaimana pemaknaan informan 

terkait streetwear.  

 Pendapat Informan FY Terkait Streetwear—Data yang dikumpulkan 

menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pandangan yang berbeda-beda 

mengenai budaya yang mereka gemari.. Pandangan mengenai streetwear bisa 

memberi konteks bagaimana para informan berinteraksi dengan produk 

budaya streetwear.  
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 Identitas Informan FY—Data menunjukkan bahwa ada identitas tertetnu 

yang dibentuk ketika mengenakan pakaian streetwear. Bagaimana 

pengalaman para informan melihat dan membentuk identitas mereka dari apa 

yang mereka kenakan dapat menggambarkan hubungan antara industri fesyen 

dan pembentukan identitas. Informan FY membentuk identitas kemapanan 

ketika mengenakan streetwear.  

 Interaksi Informan FY Dengan Penggemar Streetwear Lain—Dari data 

yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pola 

interaksi yang berbeda dengan lingkungan sesama penggemar streetwear. 

Pola interkasi antar sesama anggota suatu budaya bisa menunjukkan kode-

kode budaya dari budaya streetwear. 

 Awal Informan FY Menyukai Streetwear—Data menunjukkan bahwa 

terdapat sejarah terkait bagaimana Informan bisa mengenal streetwear. data 

pengalaman ini dapat memberikan gambaran terkait latar belakang sosial 

informan. Selain itu, hal ini juga memberikan penggamabran seperti apa 

sebenarnya budaya streetwear dimaknai oleh para informan berdasarkan latar 

belakangnya. Informan FY memulai menggeluti bidang streetwear pada 

tahun 2017.   

E. Individual Textural Description 

Tahap kelima dalam tahap analisis fenomenologi ialah menyususn gambaran 

tekstural dari cerita-cerita pengalaman informan. Tahap ini bertujuan untuk 

medaatkan penggambaran pengalaman yang jelas berdasarkan sudut pandang 
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informan. Tema dan juga horizon yang telah didapatkan di tahap sebelumnya akan 

digabungkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tadi.  

- Nilai Produk Streetwear 

o Prediksi Informan FY Terkait Tren Streetwear Di Indonesia 

“Nah, iya. Bener kata gua, waktu 2017 okelah ini naik. Sekarang? 

Jual bape 800 ribu aja susah. Secepet itu eranya berubah.” 

P: ‘Kemarin lu sempet bilang kalo hype era tuh sangat cepat 

berubah, menurut lu kenapa kayak gitu? At least konteks indo yah. 

FY: “Balik lagi ke supply demand bro. Kalo supply banjir terus 

demand-nya kurang hype dari produk tersebut bakal mati.” 

P: “Okee. Terakhir nih, kemaren gue tanya tentang hype era di sini 

kenapa berubahnya cepet banget, terus lu jawab supply and demand-

nya. Menurut lu kenapa demand-nya udah gak serame dulu?” 

FY: “Karena udah banjir bro stock-nya. Terus fake-nya banyak 

banget. Mulai yang dari 1:1 god quality apa itu mirip banget sama 

yang ori. Jadi ya gitu deh” 

o Faktor Melambungnya Harga Jual Produk Streetwear 

“Kalo eksklusifitas menurut gua penting juga, sih buat ngejaga brand 

itu sendiri. Tapi kalo buat gua, enggak. Buat brand haruslah ada 

eksklusifitas, tapi kalo gua sebagai pemakai, sih, enggak. Bodo amat 

lah, eksklusifitas. Karena gara-gara eksklusifitas harganya bisa naik 

parah kan.” 
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“Hanya orang-orang tertentu aja dan balik lagi, buat resell. Tapi 

beberapa doang, kayak yang kemarin misalnya yang Air Force One 

Off-white yang biru itu, itu kan cuman Chicago release, di sini gak 

ada rilis, ya balik lagi di sana murah, balik ke sini mahalnya 

naujubilah.” 

“Kalo menurut gua, kenapa produk itu bisa tinggi tergantung dari sisi 

influencer dan desainernya, kayak Off-white kan desainernya si 

Virgil Abloh. Dia pinter buat cari market-nya. Bisa gandeng Kanye 

West, bisa gandeng yang lain lah pokoknya. Banyak artis yang kena 

market-nya Off-white ini.” 

“Demand-nya gede supply-nya kecil, lagi-lagi.Soalnya kayak, gua 

ngantri Jordan, kan gua lumayan sering ngantri Jordan, 8,5 itu cuma 

3 pair, dan mungkin yang pake sepatu 8.5 ada 10.” 

o Pendapat Informan FY Menganai Harga Produk Streetwear 

P: “Berarti lo, kayak, apa ya, kalo misalnya gua bilang harga resale 

atau hype itu sebenernya, kayak, ya ini emang persetujuan market 

sama penjual aja, gak mencerminkan nilai sebenernya dari sepati itu, 

gitu. Lo setuju gak kalo gua bilang kayak gitu?”   

FY: “Setuju. Soalnya brand sampe desainer aja oke dengan harga 

reseller kan.” 

“Jadi makanya waktu itu gua pernah denger dari siapa ya. Toko 

streetwear juga, dia bikin program apa lupa gua. Pokoknya sepatu itu 

sekarang kayak saham.” 
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“Ya.., emang riskan. Sama aja kayak saham kan, riskan kan. Yang 

Yeezy kemarin juga gua berani gambling, akhirnya ya rugi sejuta.” 

o Pendapat Informan FY Terkait Streetewear 

“Karena keren dan masih banyak persepsi buat invest.” 

o Pengalaman Informan FY Sebagai Reseller 

P: “Kalo ada kesempatan lagi lo bakal mau gak beli Vetements lagi? 

Haha.’ 

FY: “Pengen kalo harganya oke hahah.” 

- Pola Konsumsi Informan FY 

o Pengalaman Informan FY Mengikuti Raffle 

P: “Berarti lu sering ikut raffle-raffle, gitu?” 

FY: “Ya.., tergantung mood dan produknya yang keluar apa.” 

“No. Kalo raffle udah fix hoki lah kalo menurut gua.” 

“Ada, yang ribut-ribut itu waktu  yang USS 2018. Rilis sepatu Sean 

Wetherspoon deh kalo ga salah. Gua gatau itu masalahnya kenapa 

tapi, gua ada di situ.” 

“Terus juga kemaren pas ribut Jordan yang terakhir, kalo gak salah 

Gym Red. Itu karena ada sepatu, kan kalo Jordan sendiri kalo ngantri 

rilisan terbarunya harus pake Jordan juga kan. Ada sepatu yang di 

kotanya sebenernya itu OG tapi dibilang Hoopsnya itu engga. Ada 

tiga orang yang pake sepatu itu, akhirnya langsung rundingin.” 
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“Oh, enggak. Maksud gua gini, ruginya karena semuanya udah ada 

tapi sistem dari situya random pick bukan first come first serve. 

Diliat, ‘lu maju’ ‘lu maju.’ Kayak raffle.” 

“Makanya gua bawa joki Cuma 4, 5. Cari aman lah. Ruginya juga 

gak rugi-rugi amat. Temen gua abwa seratus cuman dapet dua. Gua 

bawa empat, dapet satu. Lumayan lah.” 

“Adidas! Sampe sekarang Yeezy kayak gitu sekarang. Udah random 

pick. Sistem baru.” 

o Pengalaman Belanja Informan FY 

“Satu motor (Yamaha) R25 seken.”  

“Ada tiga item. TripleS, Hyperadapt sama Sean Wotherspoon.” 

“Ga tentu si bro.” 

“Paling maks bisa smpe 15 item.” 

“Kalo kena omel pasti dibilangnya ‘boros banget, sih.’” 

“Cuman balik lagi itu kan duit gue sendiri.” 

“Dan gue juga bilang ke ortu gue kalo ini bisa dijual lagi.” 

o Faktor Keputusan Membeli Informan FY 

“Kalo gua suka gua cop tapi, gua juga ngeliat budget gua. Gua pasti 

ada anggaran budget gua dan gua pasti liat market-nya dulu. Semua 

itu based on market. Kalo misalnya gua liat StockX, yang gua beli 

lebih mahal dari StockX dan gua liat harga consignement mahal 

banget...” 
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“Kemungkinan gua beli karena sorry to say, ya, gua ini reseller. Jadi 

kalo misalnya gua udah bosen pasti gua jual.” 

“Iya, gua kemaren beli FoG gara-gara itu, gara-gara Vellen.” 

“Yang Skylon. Gua tadinya ngincer Fog Raid tapi gak dapet.” 

“Ya ngaruh lah. Ini gua juga kemakan Travis Scott, nih gara-gara 

influencer.” 

“Cuman iseng nguliik aja bukan yang secara general.” 

“Iya bro yang gue suka, tapi kadang gue pake karena kemakan 

omongan orang juga dari arti design-nya sama sejarahnya.” 

“Jerry Lorenzo dan Virgil Abloh tapi gue ga plek"an ikutin banget.” 

“Karena Jerry Lorenzo cuman bikin Fear of God tulisan sambung 

aja” keren simple terus classy. Virgil Abloh cuman bikin kaya garis-

garis dan tanda panah aja simple keren terus hype.” 

 

 

o Konsumsi Pesan Media Informan FY 

“Gua ngeliat dari dropinfos, account Instagram, Hypebeast.com, 

sama.., kayak, ya itu, forum-forum di Facebook, USS.” 

o Alasan Informan FY Menyukai Brand Tertentu 

“Oh gua gak sampe yang semaniak itu. Tapi.., soalnya kan harganya 

juga...” 

“At least kalo gua dapet retail pasti gua ambil, sih. Itu Supreme.” 

“Iya. Supreme sama Off-White lah.” 
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“Supreme gue suka karena dari cara dia me-marketing-in brand-nya 

bayangin aja cuman tulisan Supreme yang dikotakin harganya bsa 

mencapai belasan juta.” 

“Off-white gue suka karena design-nya simple, classy, dan berseni 

kalo menurut gue.” 

o Pencarian Informasi Lebih Mendalam Informan FY Terkait Produk 

Streetwear Tertentu 

“Cuman iseng nguliik aja bukan yang secara general.” 

o Pengalaman Informan FY Sebagai Reseller 

“Karena gini bro gua nggak ngasih batasan karena kalau misalnya 

harganya steal itu pasti gua gas Bro yang penting kan harganya 

murah terus gue bisa dapet cuan” 

“Beli 12 juta jual 30.” 

“Jordan 1 Chicago Off-white.” 

“Gue ngandelin orang-orang yang gatau market. Gue tembak harga 

yang dia cuan, gue (juga) cuan.” 

“Jadi gini orang yang lagi ngantri terus ga tau market pasaran berapa 

gue bilang, ‘udah gue beli langsung harga segini udah cuan tuh’ gue 

bilangnya gitu.” 

- Pendapat Informan FY Terkait Streetwear 

o Prediksi Informan FY Terkait Tren Streetwear di Indonesia 

“Pasti, ya. Soalnya, kayak, dulu 2017 orang mikir ‘anjir, baju 5 juta 

buat apa?’ Sekarang, ya udah, kacang.” 
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“Iya, udah bisa lebih diterima.” 

“Gak tau sih. Tapi sekarang lagi drop. Gak segede 2016. Penjualan 

makin susah. Karena orang sekarang.., kalo menurut gua untuk 4 

tahun, 5 tahun kedepan, lokal.” 

“Udah susah ya itu balik lagi ke yang pada bawa joki.” 

P: “Berarti lu masih ngeliat kalo streetwear ini kedepannya masih 

bisa profitable ya?”  

FY: “Yep broo.” 

o Pendapat Informan FY Terkait Hypebeast dan Poser 

“Ya udah fine-fine aja. Tapi kalo misalnya ngikutin trend, itu gak 

papa asal gak jiplak.” 

“Ngejiplak itu ya maksud gua lu pake KW.” 

“Bener. Poser parah.” 

“Kalo hypebeast menurut gua, gua pun sebenernya kurang ngerti apa 

yang dimaksud hypebeast karena sebenernya hypebeast itu kan 

media. Jadi gua masih enggak ngerti gitu, lho orang bilang 

hypebeast-hypebeast. Ya.., itu kan media, bukan julukan orang 

dalam berpakaian streetwear itu hypebeast. Gua juga masih kurang 

ngerti kalo itu.” 

o Pendapat Informan FY Mengenai Reseller 

“Kalo itu balik dari masing-masing reseller, ya. Masing-masing diri 

sendiri lagi. Kalo menurut gua, ya emang ada beberapa yang 

ngerusak culture-nya.” 
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“Karena kayak yang kita liat sekarang, di streetwear, reseller 

streetwear ini banyak anak-anak yang masih di bawah umur kayak 

SMP, SMA, bahkan SD pun main. Jadi, mereka cuman mentingin 

cuan semata. Enggak.., enggak apa, ya, enggak mikir tanggung 

jawabnya gitu, lho. Misalnya, kemarin gua ngeliat ada satu kasus 

yang itu fake barangnya. Di rules toko mereka itu tertulis denda 1 

juta, tiba-tiba dia ada barang fake mereka ubah rules-nya jadi denda 

3 juta kalo ada fake. Jadi menurut gua ya, jadi cuan semata doang. 

Ya itu bisa ngerusak culture-nya sih.” 

“Ya itusih seiring berevolusinya streetwear jadi ada yang mikirnya 

culture buat cuan doang.” 

“Karena emang ada yang sebagian cuman ngandelin resell buat mata 

pencahariannya.” 

“Kalo menurut gue ya kalo ngantri ga bikin rusuh, terus ga 

ngancurin harga market dan yang kaya gue bilang stay on track 

jangan kalo misalnya ada barang fake denda dinaikin.” 

o Pendapat Informan FY Mengenai Streetwear 

“Kalo menurut gua, ya, gaya streetwear itu ga perlu yang branded 

like Off-white, like Supreme, like Balenciaga, atau engga yang lain-

lain. Kalo menurut gua engga, as long lo pake ripped jeans, sneakers, 

sama kaos atau flannel, ya.., menurut gua udah streetwear.” 
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“Hmm, engga setuju karena, ya memang ada beberapa streetwear  

yang dikategorikan barang mewah tapi, kayak, misalnya lu beli 

barang thrifiting, apakah itu barang mewah?” 

“Tetep keren cuman ya udah pasaran aja,dan streetwear kan terus 

berevolusi.” 

P : “Emang menurut lo seharusnya culture-nya itu kayak gimana?” 

FY: “Pada saat rilis gaada yang boleh backdoor dan ga boleh rusuh” 

P : “Ooh lebih ke supaya orang bisa punya kesempatan yg sama buat 

punya, ya?” 

FY: “Iya bener bro.” 

- Identitas Informan FY 

o Identitas “Kemapanan” Informan FY 

“Kalo menurut gua sih, gua ada sifat gua pengen kayak gitu karena kenapa? 

Gua beli pake duit gua sendiri bukan duit orang tua. Kayak (menunjukkan) 

achievement.” 

“Karena kita masih muda nah dari resell kita bisa (membeli) barang jutaan 

begitu ya pasti itu kaya achievement bagi kita lah bro.” 

“Gua emang ada pikiran juga, sih. Kayak, ya udah kalo misalnya gua udah 

lebih mapan lagi ya gua bakal banyak beli-beli lagi.” 

“Ya karena streetwear kan mahal ya bro dan sekali lagi itu bisa gue jadiin 

investment.” 

“Iya lah bro gue mah masih belom apa-apa level di atas gue msh banyak 

bro.” 
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o Identitas Informan FY 

“Ooh, iya means-nya. Ga ada sih, kalo gua. Ya udah kalo Anti Social 

Social Club balik lagi ke means-means yang sebenernya ada di brand ini. 

Mengumpulkan orang-orang yang ansos jadi satu. Ya paling kayak gitu, 

sih.” 

“Gabisa gitu si bro gue pake yang gue suka aja gaada character outfit yang 

emang gue tekenin banget kalo gue pake ini ya ini lah gue, ga gitu si bro 

kalo gue.” 

“Streetwear enthusiast lebih tepatnya. Kalo hypebeast menurut gua.., gua 

juga ga ngerti kenapa orang bilang hypebeast, asal mulanya hypebeast itu 

dari mana. Orang Hypebeast itu kan media.” 

- Interaksi Informan FY Dengan Penggemar Streetwear Lain 

o Pengalaman Informan FY Mengikuti Raffle 

“Gue interaksi ya kaya ngebahas harga ini kenapa mahal banget ya 

naiknya. Lu dari toko apa. Atau strategi gedein toko.” 

o Hubungan Informan FY Dengan Sesama Penggemar Streetwear 

“Gua waktu itu kan satu grup yang sama. Yoshi, Jejouw, Dokter 

Tirta, grup WA komunitas hype sama reseller. Bahas gosip-gosip 

hype, gitu-gitu.” 

“Iya bro mostly orang lebih pake grupnya untuk jualan barang stock 

mereka.” 

P: “Terus soal yang grup whatsapp nih, itu ada syaratya gak kalo 

mau di-invite?” 
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FY: “Ada bro soalnya kan ga sembarang orang di grup wa gue” 

P: “Oiya? gimana tuh biar bisa di-invite?” 

FY: “Harus punya integritas yang bagus bro.” 

P: “Kalau lu sendiri ceritanya gimana bisa di-invite?” 

FY: “Waktu itu gue ada transaksi sama admin grupnya bro.” 

P: “Oooalah.” 

P: “Pernah ada yang dikeluarin dari grup gak?” 

FY: “Ada bro karen ketauan nipu lah, atau terlalu spam lah.” 

P: “Oiya? itu ada aturan tertulis yang harus dipatuhin gitu kah?” 

FY: “Ga ada aturan tertulis si bro setau gue” 

“Seneng si bro bisa tambah networking lagi.” 

“Bangga juga si bro jadi gue ga sia-sia builiding trust.” 

“Paling kaya gue bilang biasa  ngomongin market price terus tar apa 

lagi yang mau keluar gitu si bro.” 

- Awal Informan FY Menyukai Streetwear 

o Ketertarikan Informan FY Terhadap Streetwear Sebelum dan Setelah 
Streetwear Menjamur Di Indonesia 
 

“Kalo gua, suka sama streetwear itu sejak 2017, waktu jamannya 

YNSneakers.” 

“Ooh, sebenernya gua tuh suka streetwear tuh dari HUF tuh jaman-

jama gua SD. HUF, Stussy.” 

“Gua udah mulai suka dari situ tapi, baru 2017an, baru mulai boom 

parah lah ya. “ 
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“Oh eggak, gua merhatiin yang gua suka doang. Kayak misalnya.., 

ada yang.., gua belum terlalu... Kalo misalnya sd, smp, gitu 

streetwear belum terlalu gua perhatiin banget karena ya gua 

ngeliatnya kayak cuman orang ada, kalo ada yang nge-trend 

yaudah gua beli.” 

“Iyaa, kalau sekarang merhatiin semua, market-nya, segala macem 

gua ituin.” 

o Alasan Informan FY Menyukai Streetwear 

“Iya gue pada awalnya suka terus gue bilang lagi ke diri gue kenapa 

enggak bikin usaha yang gue sukain jadi lah gue bikin consignment 

store pada 2017. Yang bikin gue suka sama streetwear kaya ada 

seninya gitu dalam berpakaian.yang paling fun pas kita lagi padu 

padanin gitu.” 

“Kalo buat gua ya, alesan gua pake streetwear ini kalo menurut gua, 

ya, karena simpel, keren, abis itu, ya, cepet aja gitu, lho. Engga perlu 

kayak yang casual, yang sampe pake kemeja. Kalo streetwear kan 

tinggal celana ripped , abis itu kaos, sepatu.” 

“Streetwear itu keren menurut gue karena cukup jarang orang yang 

memakai streetwear sebelum merajalela kaya sekarang dan bisa 

dipadu padanin dengan bagus kalo menurut gue” 

F. Individual Structual Description 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah 

diolah sampai pada tahap deskripsi tekstural. Peneliti menyisipkan refleksi dan 
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juga pendapat-pendapat peneliti terkait data yang telah didapat. Hal ini untuk 

menunjukkan inti pengalaman terdalam oleh informan yang terhalangi oleh 

penampilan luar. Tahap ini bertujuan untuk mengungkap dinamika-dinamika 

yang tidak terlihat.  

Pengenalan Informan FY terhadap streetwear pertama kali terjadi ketika ia 

masih duduk di bangku SD. Pada saat itu ia sudah mengenal merk-merk 

streetwear seperti Stussy dan HUF karena tren yang ada pada saat itu 

walaupun hanya sekadar mengikuti saja. Barulah pada tahun 2017 ia secara 

serius memerhatikan streetwear. Informan FY menyukai streetwear karena 

mudah dan menyenangkan untuk dipadupadankan dan bukan merupakan gaya 

berpakaian yang banayk diikuti oleh masyarakat. Ia terinspirasi dari sebuah 

toko konsinyasi dan resell YNSneakers yang pada tahun 2017 sedang 

mengalami popularitas di kalangan penggemar streetwear untuk memulai 

usahanya sendiri menjadi reseller streetwear. Keinginan Informan FY untuk 

kembali menekuni dunia streetwear muncul ketika streetwear menjadi 

komoditas yang amat digemari. Informan FY melihat adanya peluang untuk 

mendapatkan keuntungan dalam dunia streetwear. 

Menurut Informan FY, streetwear tidak harus memakai produk dari merk 

yang terkenal. Menurutnya cukup hanya mengenakan ripped jeans, sneakers 

dan kemeja flannel sudah bisa dikatakan sebagai gaya berpakaian streetwear. 

Informan FY melihat streetwear sebatas gaya berpakaian saja, tidak melihat 

ada pesan yang di bawa dari gaya berpakaian tersebut. Ketika bergaya 

streetwear, Informan FY tidak mencoba membentuk suatu identitas tertentu 
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melalui pakian yang ia kenakan. Ia memilih untuk mengenakan apa yang ia 

sukai.  

Sebagai reseller, Informan FY tentu saja harus terus mengkonsumsi 

produk-produk streetwear terbaru. Ia pernah beberapa kali mengikuti raffle 

untuk membeli rilisa-rilisan sepatu edisi terbatas dan juga tidak jarang raffle 

yang ia datangi berakhir dengan ricuh karena banyaknya orang yang 

berkeinginan untuk membeli sepatu tersebut. Dari pengalaman Informan FY 

keributan terjadi dikarenakan konsumen seringkali tidak senang dengan sistem 

yang diberikan oleh penyelanggara acara raffle. Ketika mengikuti raffle 

biasanya Informan FY membicarakan tentang bisnis streetwear itu sendiri 

dengan reseller yang juga mengikuti raffle. 

Selain mengikuti raffle, tentunya Informan FY berbelanja secara daring. 

Frekuensi berbelanja Informan FY dalam sebulan seringkali tidak menentu 

karena ia selalu membeli produk yang sekiranya bisa mendatangkan 

keuntungan ketika dijual kembali. Ia mengaku pernah membeli 15 produk 

streetwear dalam sebulan. Selain itu, ia juga bercerita bahwa ia pernah 

menghabiskan uang senilai dengan satu unit motor Yamaha R25 dalam 

kondisi bekas untuk berbelanja hanya 3 produk streetwear saja. Angka ini 

tentulah bukan angka yang sedikit, Informan FY harus bisa terima apabila ia 

diingatkan oleh kedua orang tuanya apabila sudah terlalu boros. Namun, 

Informan FY selalu bisa meyakinkan kedua orang tuanya bawha apa yang 

dilakukannya adalah sesuatu yang positif dan bisa mendatangkan keuntungan.  
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Dalam menentukan produk apa yang akan ia beli, ia harus rajin memeriksa 

harga pasaran dari produk tertentu. Ia menggunakan situs StockX untuk 

mengetahui harga suatu produk di pasaran. Apabila ia menemukan produk 

yang dihargai dibawah harga pasaran oleh penjualnya, maka ia akan hampir 

pasti membeli produk tersebut. Selain karena Informan FY menyukai 

produknya, faktor keuntungan akan selalu menentukan keputusannya untuk 

membeli suatu produk streetwear. Keuntungan terbesar yang pernah didapat 

oleh Informan FY adalah ketika ia bisa menjual sepasang sepatu Air Jordan X 

Off-white “Chicago” yang ia beli seharga 12 juta dengan harga 30 juta rupiah.  

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian Informan FY ialah 

pesan media yang ia konsumsi. Menurut Informan FY influencer sangat 

berpengaruh terhadap keputusan membelinya. Influencer seperti Vellen Roes, 

desainer mode Virgil Abloh dan Jerry Lorenzo, dan juga musisi rap Travis 

Scott menjadi referensi Informan FY untuk mendapatkan informasi terkait 

streetwear. Meskipun demikian, Informan FY mengaku bahwa ia tidak secara 

aktif mencari informasi terkait latar belakang produk tertentu. Selain itu, 

Informan FY juga tergabung dalam grup obrolan di aplikasi kirim pesan 

WhatsApp yang berisi penggemar juga penggiat streetwear. dalam grup 

obrolan tersebut, Informan FY sering mendapatkan informasi seputar produk-

produk streetwear sehingga ia terpengaruh untuk berbelanja.  

Meskipun informan FY memiliki akses yang besar terhadap informasi dan 

produk streetwear, ia mengaku tidak memiliki merk kesukaan yang selalu ia 

belli setiap ada rilisan terbaru. Merk Supreme dan Off-white sempat ia 
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singgung ketika menjawab pertanyaan merk kesukaan, walaupun ia 

menambahkan syarat bahwa ia harus membeli produk dari kedua merk 

tersebut di harga retail.  

Tidak sedikit dari produk-produk yang rutin dibeli oleh Informan FY 

memiliki harga yang amat tinggi, terutama ketika Informan FY membeli 

produk tersebut tidak dari toko resminya, melainkand dari reseller. Namun, 

Informan FY tidak berpikiran bahwa streetwear adalah barang mewah. 

Tingginya harga jual produk-produk streetwear menurut Informan FY 

dipengaruhi oleh kondisi supply and demand. Minimnya supply dan tingginya 

demand yang juga dipengaruhi oleh faktor figur seperti kolaborasi selebritas 

dengan merk streetwear tertentu akan menyebabkan melambungnya harga jual 

di pasaran. Faktor lain yang menentukan ialah ukuran dari suatu produk 

tertentu, terutama produk sepatu. Produk yang sama dengan ukuran yang 

berbeda bisa memiliki harga jual yang jauh berbeda di pasaran.  

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa harga mahal dari produk streetwear 

tidak mencerminkan kualitas asli, melainkan mencerminkan kualitas yang 

dibentuk oleh persepsi manusia. Informan VR berpendapat bahwa nilai ini 

bisa berubah-ubah dengan cepat. Ia mencontohkan bahwa di tahun 2017 

sangat mudah untuk menjual sepotong kaus merk A Bathing Ape di harga 

jutaan, tidak seperti sekarang yang sudah sulit menjual kaus A Bathing Ape 

bahkan di harga 800 ribu rupiah. Informan FY bercerita pernah membeli 

sepotong hoodie dari merk Vetements seharga 18 juta rupiah yang hanya bisa 
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ia jual di harga 9 juta rupiah. Meskipun demikian, ia masih memiliki niatan 

untuk membeli produk Vetements lainnya.  

Pengalaman Informan FY memperlihatkan bahwa sulit untuk mengukur 

secara pasti berapa harga suatu produk streetwear ketika kemabli dijual ke 

pasaran yang berarti nilai dari suatu produk streetwear juga sulit untuk 

ditentukan. Wakaupun begitu, masih banyak orang yang ingin memiliki 

produk-produk streetwear. Menurut Informan FY, hal ini terjadi karena masih 

banyak orang yang menganggap streetwear sebagai sesuatu yang keren dan 

memiliki nilai investasi. Informan FY juga menyamakan bahwa sneakers, 

salah satu komoditas streetweear, bisa disamakan nilainya dengan saham. 

Harga mahal produk-produk streetwear menurut Informan FY sudah mulai 

bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan di tahun 

2017. Ia mengatakan bahwa sepotong baju dengan harga lima juta rupiah tidak 

lagi begitu mengherankan bagi masyarakat. Ia yakin bahwa dalam lima tahun 

ke depan bisnis streetwear masih menguntungkan walaupun penjualan tidak 

sebesar pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan persediaan yang sudah semakin 

banyak di pasar Indonesia serta banyaknya bajakan dari produk tersebut. 

Persepsi masyarakat terhadap nilai produk streetwear ditentukan dari jumlah 

produk yang tersedia di pasaran, sesuai dengan hukum supply and demand. 

Walaupun begitu, Informan FY meyakini bahwa streetwear akan tetap 

menguntungkan. Ia memprediksi konsumen akan lebih memilih membeli 

produk lokal dibanding membeli produk streetwear luar negeri dalam lima 

tahun ke depan.  
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Sebagai reseller, Informan FY merasa semakin uslit untuk mendapatkan 

produk-produk streetwear di harga retail. Hal ini dikarenakan banyaknya 

pelakuk-pelaku lain yang kurang bertanggung jawab dan hanya mementingkan 

keuntungan semata. Ia menginginkan pihak-pihak tersebut untuk tetap tertib 

ketika mengikuti raffle dan tidak secara curang mendapatkan produk-produk 

streetwear sehingga semua orang berkesempatan memiliki produk streetwear.  

Informan FY melihat profesinya sebagai reseller merupakan suatu 

pencapaian tersendiri, terlebih karena ia masih berada di usia muda. Ia merasa 

hal tersebut merupakan suatu pencapaian karena ia sudah mampu membeli 

produk-produk streetwear mahal dengan uangnya sendiri. Pencapaian tersebut 

ditunjukkan oleh Informan FY melalui produk-produk streetwear mahal yang 

ia kenakan.  

Informan FY berkomentar bahwa seorang poser adalah orang yang 

memaksakan untuk bergaya streetwear dengan memakai barang palsu atau 

bajakan. Ia tidak memiliki pendapat terkait hypeebast. Informan FY tidak 

melihat dirinya sebagai hypebeast karena ia tidak membeli semua produk-

produk hype yang ada. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang streetwear 

enthusiast dan ia melihat bahwa masih banyak orang yang berada di tingkat 

yang lebih tinggi dari dririnya 
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Analisis Informan IJ 
A. Horizonalisation 

Horizonalisation merupakan tahap awal pada proses analisis fenomenologi. 

Peneliti mencatat semua data yang muncul pada saat proses pengumpulan data. 

Untuk itu, peneliti telah membuat transkrip verbatim dari seluruh wawancara, baik 

tatap muka maupun melalui layanan berikirim pesan, dengan Informan IJ. 

Transkrip secara jelas telah peneliti sisipkan di bagian Lampiran pada penelitiian 

ini.  

B. Invariant Horizons 

Data wawancara Informan IJ yang telah tercatat dalam bentuk transkrip 

verbatim selanjutnya dieliminasi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. 

Data yang tidak menunjukkan pengalaman Informan IJ terkait dunia streetwear 

dianggap tidak relevan dengan topik penelitian sehingga harus dieliminasi. 

Berikut data-data yang dianggap relevan: 
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1. Streetwear itu sebenernya lebih, kayak, sudut pandang, statement tentang apa 
yang dia lakukan, dia buat di jalanan, community apa yang dia representasi 
melahirkan sebuah gaya berpakaian. Itulah streetwear. 

2. Sesimpel kayak gini sebenernya, kalo di awal mulanya streetwear mungkin 
yah, mungkin banyak banget yang udah mulai gaya berpakaian tersendiri dari 
jaman dulu tapi, mungkin yang paling terlihat adalah gaya berpakaiannya 
punk. Nah waktu mereka menggunakan, kayak contohnya, leather jacket, 
studs duri-duri, mohawk, sepatu boots duri-duri juga, rantai, itu adalah 
stement mereka ‘lo jangan macem-macem sama gua’ itu statement mereka 
bahwa ‘gua gak peduli sama lo semua, gua ga peduli tentang pandangan 
lo’itulah attitude yang ditampilkan mereka, itula the real streetwear menurut 
gua. Definisi streetwear salah satunya adalah berpakaian punk. Jadi 
contohnya kalo lu berpakaian punk tapi keluar dari mobil, itu ga nyambung. 
Dan itulah yang terjadi sama culture streetwear jaman sekarang. 

3. Gua sneakers sebenernya, 2006 itu gua mengenal bisnisnya. 
4. Itu 2006. Gua menyadari kalo ternyata beberapa orang itu koleksi. 

Sebelumnya, ya gua maen basket,ya gua pake sepatu basket. Tapi itu bukan 
koleksi, cuman kan dibuang sayang tuh. Jadi bukan ke arah koleksi awalnya. 

5. Dari temen. Kebetulan waktu itu temen gua di karawaci gua waktu itu sempet 
semester pendek. Gua itu nginep di rumah temen gua ini, selama semester 
pendek sekitar 3-4 bulan lah. Saat itu temen gua tuh mulai bangun tokonya 
sendiri. Enggak ada namanya, jadi dia perorangan, bertiga. Mereka jualan di 
sebuah forum, mereka jualan di Kaskus juga sama di Footurama. Nah itulah 
gua menyadari ‘anjir ternyata sneakers ada ya yang harganya dua juta.’ Pada 
jaman itu sneakers harga dua juta gak main-main, man. Itu tuh udah gila 
banget. 

6. Mungkin karena apa ya, kita bilang, sekarang kan gaji pokok aja udah naik. 
Tapi pada jaman itu 2006, dua juta tuh kayak dua puluh juta, man. 

7. SB. SB lagi pertama kali bener-bener booming banget yah. Dulu sampe gua, 
mereka yang punya uag mungkin bisa koleksi SB, kalo gua beli budget 
versionnya, namanya Mogan. Mogan 6.0.itu mirip kayak SB. 

8. (Oooh! Di Point Break jualannya ya. ) Iya! Betul, betul! Ya itu pada jaman-
jaman itu sih, bener 2006. 

9. Yoi. Lu gak bisa nutup mata bahwa golden agenya bukan SB sebenernya. 
Kita suka banget pas waktu itu berjalan kan. Golden agenya adalah Yeezy, 
karena itu masif banget. 

10. Betul karena memang gak banyak. Belom banyak yang bener-bener, belom 
masif gitu lah.. 

11. P : Nah terus semakin kesini gua tau itu pertamanya di Kaskus itu ada 
thread.... 
IJ : TKSB? 
P : Iya! 
IJ : Thread Kolektor Sepatu Basket. 
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P : Terus ternyata sepatu basket tuh begini yah. Terus abis itu ada Sneakers 
Addict’wah gila’ gua bilang.  
IJ : Iya lu bisa tau ceritanya, materialnya, yang buat siapa, itu keren si. 
Itulah sebenernya gua mulai tertarik sama sepatu basket karena di luar 
kegunaannya sebagai sepatu basket ternyata gila, ya. Bisa begitu, advertising 
dibuat bisa luar biasa kayak gitu.  

12. Oh, dari temen ke temen yang pasti sih ya, temen-temen yang emang bener-
bener suka juga tapi basically seakrang portalnya tuh udah dibuka. Portalnya 
adalah internet. Selain social media ada lagi lah platform-paltform media lain 
di luar social media. mungkin lu bisa ke website, lu bisa ke YouTube, ya 
jatohnya sih sebenernya social media udah bisa bener-bener ngasih asupan 
pengetahuan yang begitu banyak sih. 

13. Semuanya gua makan sih. Gini, kalo social media kan lu gak bisa tau 
background story sebenernya kan. Jadi ya pasti dari social media, lanjut ke 
link, baru cari-cari yang lain, liat di media lain, dan mencari korelasinya. 

14. Dari basket gua. Gua lebih tertarik ke basket sama musik. 
15. Musik gua lebih hip-rock, alternative-rock, punk gua suka gayanya tapi 

memang gua bukan pendenganr lagu punk. 
16. Musik gua lebih hip-rock, alternative-rock, punk gua suka gayanya tapi 

memang gua bukan pendenganr lagu punk. 
17. Dan kalo memang affordable dengan harganya gua pake. Yang pasti sih gua 

jarang banget, gua gak pernah memaksakan untuk beli barang yang di luar 
kemampuan gua. Sebenernya banyak banget barang yang bagus tapi 
harganya memeang di luar kemampuan kita. Jadi gua lebih milih-milih gitu. 
Contohnya kenapa gua bilang influencenya musik, gua suka banget musik 
hip-hop dan banyak kok tshirt-tshirt vintage, yang gak vintage, yang baru-
baru tapi tentnag musik juga harganya masih oke. 

18. P : Menurut gua streeetwear tuh kayak merch, tapi merch dari semua 
culture yang ada di jalanan.  
IJ : Iya, bener, bener. Setuju gua. 

19. Jadi, menurut gua, poser itu bukan dinilai dari situ. Jadi biarpun lu gak ada 
dari culture itu tapi, lu punya kecintaan, contohnya gini deh, gua memang 
gak bisa main skateboard dan gua sama sekali gak mengerti tentang 
sakteboard tapi, karena kdang-kadang kita suka bikin event yang related. Gua 
sering attend acara hip-hop yang ada skate juga, gua sering attend acara tato 
yang mungkin ada anak-anak skate juga. Banyak gua kenal beberapa skater 
dan gua mulai mencari tau gaya hidup mereka tuh seperti apa. Jadi 
sebenernya kalo menurut gua poser itu gak dinilai dari karena lu gak di 
tempatnya. tapi kalo lu resepct sama culturenya orang enggak akan nganggep 
lu poser. Dan itu akan terjadi sendirinya gitu. Gak perlu takut untuk terjun. 

20. Poser itu menurut gua anak 15 tahun yang dikasih duit sama orang tuanya 
buat dipake beli baju juta-jutaan untuk terlihat seperti orang-orang yang ada 
dijalan. Poser itu lebih mencoba menjadi dari sesuatu yang di mana 
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sebenernya mereka itu enggak. Kalo lu kan masih menyadari kalo bukan dari 
culture mereka, tapi lu menghargai 

21. Gua gak bisa bilang sebagian kecil atau sebagian besar sih. Sebenernya di 
Indonesia, tepatnya di Jakarta banyak orang sebenenrya belom mengerti 
esensi yang tepat aja. Masih terinfluence sama Amerika. Masih terinfluence 
sama culture-culture yang bukan emreka, gitu lho. Kalo kita bilang apakah 
streetwear di sini udah merepresentasikan diri mereka sih, beberapa iya. Gua 
kasih contoh deh, kayak domestikdomestik itu pecah banget gak sih. 

22. Mereka ngambil desain seperti yang terget dunia mau tapi, dengan membawa 
identitas diri mereka sebagai orang indoensia dari Jogja. Wah itu keren 
banget menurut gua dan brand domestik gak cuma satu di Indonesia, ada 
banyak sebenernya kan. Nah makanya gua bilang sebagian udah iya, sebgian 
ya..., Cuma riding the wave aja menurut gua. 

23. kalo jaman dulu, ya mungkin lebih kalo jaman dulu kan belum ada istilah 
streetwear, masih clothing line. Kalo mereka ya jual barang daeptin duit. 
Bikin grafis  yang laku di pasaran. Tapi dari jaman dulu juga udah ada 
contohnya kayak UNKL yang memang udah ‘gua skate, gua bikin papan’ 
dari dulu udah ada lah. Ada namanya clothing line, ada namanya streetwear. 
tapi di jaman sekarang karena terkenalnya lagi streetwear, mereka bilang 
semua streetwear. Banyak kok, contohnya lu tau Mohan Tnaksinsomnia? 

24. Menurut gua dia salah satu orang yang gua cukup respect karena dia enggak 
terlalu mengkotak-kotakkan komunitas. Gua Cuma bikin sesuatu yang 
menurut gua keren. Dia bilang ‘gua gak pantes ser untuk dibilang streetwear’ 
tapi, kalo menurut gua dia cukup pantes untuk dibilang streetwear karena 
kejujuran berekspresi dari dia itulah yang sebenernya cerminan dari 
streetwear menurut gua. 

25. ya. Di dunia, bukan di sini aja untuk lima tahun terakhir. Lu inget gak jaman 
dulu? Mungkin kita bilang 2006 deh ya waktu pertama kali gua liat culture 
sneakers ada. Apakah streetwear belum ada? Udah. Apakah gua udah pake? 
Udah. Apakah orang-orang pake? Engga. Waktu jaman itu dibedakan. Orang 
yang punya uang yang lebih akan beli branded luxury kayak Louis Vuitton, 
Gucci, ataupun hal-hal lain. Makanya jaman dulu orang penampilannya 
selalu luxury kan. Rapih-rapih. Jaman sekarang udah sublim. Streetwear 
harganya mahal. Jaman sekarang udah sublim antara high fashion luxury 
brand sama street. Nah itu yang bikin mainstream.  

26. Gak juga. Contohnya gini deh paling gampang dari sidestream ke 
mainstream, Supreme. Kenapa gua bilang akrena dai dari sidestream, dari 
New York kan. New York pertama kali bikin toko skate shop. Apakah jaman 
dulu rame kayak sekarang? Enggak. Sekarang jadi mainstream tapi, dia tetep 
streetwear. menjadi mainstream tuh Cuma konsumennya aja. Tapi streetwear 
is streetwear kalo mereka bener-bener ngejalaninnya. 

27. Karena, pertama gini, pak, lu kalo beli di mall apa enggak lebih mahal lagi? 
Gua gak berasal dari wealthy family tapi sebenarnya orang tua gua itu 
sebenarnya barang-barang sisa ekspos. Nah pada waktu itu barang sisa 
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ekspor merknya Guess, merknya Abercrombie. Gua mikir, maksudnya, ‘kok 
gaya berpakaian gua udah segede ini? Waktu itu gua remaja tapi gaya 
berpakaian gua udah sama. Cuma pake barang-barang yang tersedia’ 
akhirnya gua mikir, ‘ya udah kalo gue pengen beli baju, gua tuh pengenna 
beli baju yang kayak gimana sih?’ akhirnya gua cari tshir-tshirt band. Itu 
lebih ke keinginan untuk ada di cuture-nya tanpa harus mengeluarkan uang di 
luar kemampuan gua. Sebenernya banyak juga, itu kan salah satu contoh. 
Jaman dulu, mungkin gua gak beli, temen gua kan banyak yang band ya, 
mereka kan sering bikin merch tuh, kadang-kadang gua juga, ‘eh boleh minta 
ga?’ atau, ‘gua beli edh, diskon.’ Jadi lebih kayak gitu. 

28. Umm, gini, gue memang berada di culture itu. Gini, kalo lu ada di culture, 
contohnya kita bilang di tongkrongan ya, tongkrongan lu sama anak BMX 
sama anak musik, terus gua berpakaian warna-warni gitu. Memang gak ada 
masalah, cuman gua ngerasa, kayaknya gaya berpakaian ini bukan gua, 
apalagi terinfluence dengan tongkrongan yang gaya berpakaiannya seperti itu 

29. Yang jadi keresahan sih karena pricey ya. Kayaknya untuk culture jalanan ini 
harganya terlalu mahal. Tapi lu bayangin gak sih? Itu jadi kesenangan 
tersendiri bagi gua pribadi. 

30. IJ : Karena ini kayak harapan baru gitu, lho bagi kita orang-orang yang dulu 
hanya dianggap selalu bermasalah, selalu main-main. 
P : Ternyata sekarang lu punya power ya? 
IJ : sekarang punya sesuatu dan itu dimakan sama orang dan lu bisa make 
money dan make a living dari situ. Nah itu pasti sebuah kesenengan gak, sih? 
Itu pasti jadi mimpi baru kan buat lu? 

31. Terus yang gua gak suka satu lagi sih mungkin beberapa pelaku-elakunya 
lebih mentingin uang doang, sih. Sebenernya yang menjadi masalah di semua 
komunitas itu kepentingan sih. Kepentingan untuk mendapatkan uang. 

32. Simpel. Gua dapet duit dari jualan barang-barang mahal. Dari julan yang kita 
bilang streetwear tapi, sekarang jadi barang mahal. gua dapet cukup banyak 
uang dari situ. Gua jualan sneakers yang harganya gak seberapa tiba-tiba jadi 
luar biasa. Yang gua lakukan adalah, gua punya temen-temen yang punya 
movement, contohnya kayak tuantigabelas. Waktu mereka bikin movement, 
‘Ser, backup gua dong. Kalo lu ada dana. Atau mungkin kalo lu ada barang 
deh, kita lelang buat tambah-tambah.’ Itu sebenernya bentuka gua giving 
back balik to community. Tapi, apakah giving back harus gitu terus? Enggak. 
Contohnya di daerah di Jakara Barat, beberapa tempat itu emang tempat gua 
nongkrong dari kecil. Contohnya nih di atas ada studio tato, temen gua bikin. 
Mungkin lu gak bisa chip in duit kan karena mereka ada bisnis sendiri. Yang 
lu bisa lakuin buat culture ini ya lu ngepush dia, mungkin lu cariin klien kek, 
lu kenalin ke orang-orang. Jadi gak semuanya melulu tentang uang, kan? Jadi 
tinggal effort lu aja lu mau ngepush dari mana lu berasal, komunitas apa yang 
lu represent, itu sih yang bakal jadi giving back ke community lu.  

33. Karena gini waktu dari jaman dulu, waktu dari culture ini gak gede, orang-
orang ada yang emang udah oake streetwear. Jadi, kalo culture ini balik lagi 
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jadi sidestream akan tetep aja ada orang-orang yang mereka memang di sana. 
Jad makanya itu gua bilang sustain banget. Dari dulu sampe sekarang orang 
pake sneakers. Mau mahal atau murah itu akan bertahan selamanya kalo 
menurut gua. 

34. Kalo consumption ya mungkin elemen paling penting ya social media. Bikin 
lu pengen banget belanja. Kalo gua sih tinggal, ya, mungkin karena gua udah 
lebih tua, ya. Itu akan belajar dengan sendirinya, ada masanya kok gua boros 
banget. 

35. banyak aja orang yang gak sadar. Dulu deh, gua kerja gua dapet gaji tiga juta 
perak.itu gua bisa tahan-tahanin makan irit-irit lah kalo gua mau beli sepatu. 
Tapi akhirnya ketika gua terus begitu, gua hanya punya sepatu. Dan waktu 
gua Iyah mau ngapa-ngapain enggak bisa. 

36. Akhirnya gua mulai mikirin untuk menjual. Apakah gua bilang boros itu 
salah? Iya. Tapi apakah itu akan terus salah? Entar kedepannya dengan diri 
lu, lu belajar. Menurut gua itu akan berjalan dengan sendirinya. 

37. IJ : Gua pernah beli sepatu yang harganya sampe beberapa ribu dollar. Itu 
adalah Nike Dunk Hawaiian 50th Futura. Emang banyak yang gak tau, kok. 
P : Itu friends and family gitu ya? 
IJ : Iya, cuma diproduksi 50 pasang di dunia dan itu untuk ulang tahunnya 
Futura di Hawaii. Kenapa gua beli itu? Karena gua adalah big fans-nya 
Futura dan gua berusaha untuk collect semua sampe lengkap. Ah, mungkin 
esensinya gua beli karena kalo gua gak beli sekarang, mungkin tuh barang 
gak akan ada lagi dan ampe sekarang pun gua belum pernah liat itu ada di 
market.  
P : Itu masih lu keep, kan? 
IJ : Masih gua keep dan udah ada beberapa orang yang nawar dari luar 
negeri berpuluh-puluh kali lipat. Itu sih, kita beli barang mahal kita berpikir 
punya nilai investasi, kalo engga sih gua gak berani, yah, utuk beli itu.  

38. Contohnya Yeezy kali, ya. Gua enggak kemakan Yeezy. Gua pernah punya 
satu Yeezy, waktu itu ngantri. Gua ngantri dan gua dapet 750. Gua coba pake 
satu hari dan emang bener enggak sekeren yang orang pikir, enggak seenak 
yang orang bilang. Gua emang pengen tau aja sistemnya seperti apa, dan gua 
ternnyata emang gak cocok 

39. Gua pengen fit normal aja kayak orang-orang lain 
40. gua orang yang jarang ngikutin trend, gitu. Ada satu poin, nih, orang bilang 

Ultra Boost, Yeezy, itu enak banget kan? Gua ada satu hal kenapa gua gak 
ngikutin. Jadi tuh, gua kalo udah suka sama sesuatu gua bakal digging terus. 
Waktu gua suka, gua suka banget sama Air Max 1, gua suka banget sama 
Nike Dunk, di mana kalo dipake sebenernya gak enak. Gua takut kalo gua 
ngikutin trend gua jadi gak suka lagi sama yang laen. Gua lebih ke yang gua 
suka aja, gak ngikutin trend. Dan kebetulan gua bentuknya gak suka banget 
itu sepatu 

41. Pake Supreme tuh fase poser buat gua karena gua bukan di kultur skate sih. 
Gua mungkin ngerasa, ‘anjing gua gak main skate,’ gitu kan 
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42. Gak perlu, ya. Kalo menurut gua gini, kebetulan gua punya karya di 
YouTube, gua gak perlu pengakuan dari orang lain untuk fit in di sana-sini. 
Menurut gua, gua udah di masanya untuk berkarya aja, gak perlu lagi 
pembuktian atau apa pun ya. 

43. Iya. Contohnya, kayak, gua beli sneakers gua foto-foto. Sneakers tuh menurut 
gua suatu hal yang keren gitu lho untuk dishare. Jadi, kalo menurut gua flexin 
tuh iya, lah bagian dari culture. Jadi, ya ini memang cultrurenya orang-orang 
sombong, haha. Yang penting gak berlebihan sih kalo gua. 

44. P : Menurut lu, nilai yang ada di produk-produk streetwear sekarang itu 
emang pantas buat dihargain segini apa gimana? 
IJ : Enggak semuanya. Selalu orang liat kan dari sudut luarnya doang, 
contohnya gini ‘oh si Isser tuh bisa jual sepatu sampe harga 150 juta’ tapi, 
sneakers seperti apa kan mereka gak tau. Gitu, loh.  
P : Itu yang lu jual apa? 
IJ : Itu Nike Dunk Paris. Saat itu 150 juta orang-orang bilang gua gila. 
‘Wah gila lo jual mahal banget.’ 
P :  Seratus lima puluh juta tuh berapa dollar ya? 
IJ : Itu sekitar 12.500 dollar.  
P : Oh, bukannya bisa sampe 20 ya? 
IJ : Sekarang 25 ribu.  

45. Nah, itu dia. Kalo gua tau harganya bisa sampe 25 ribu, gua simpen. Value 
dari barang-barang yang menjadi art piece dan menjadi archive yang bisa 
punya nilai investasi. Conothnya Supreme, hoodienya bisa sampe beberapa 
ribu dollar harganya tapi, apakah produk Supreme yang lainnya secara 
general bisa naik? Engga kan. Orang ngeliatnya dari sudut luasnya aja. 

46. Iya. Misalnya kayak dibuat untuk ulang tahun brand tersebut, diproduksi 
dengan quantity sangat terbatas, biasanya itu yang nyebabin harganya mahal 
banget.  

47. Kalo menurut gua itu ntar juga market yang akan menyadari sendiri. Banyak 
orang akan sadar mereka beli barang yang seharusnya gak emreka beli, kok. 
Jadi, ntar di culture ini orang-orang bakal wise dengan sendirinya karena 
mereka sadar duit mereka terbatas 

48. Kan banyak sekarang, maksud gua yang reseller gak tau barangnya sampe 
akhirnya jual palsu. Kemaren ada kejadian raflle yang harus bayar seperti 
judi. Lu bayangin misalkan lu beli 10 kupon undian untuk bisa dapetin satu 
pasang sepatu Air Jordan Travis Scott. Satu kupon itu 3 juta perak, kali 10 aja 
dia udah untung 30 juta. Sedangkan kalau undian berhadiah gitu ada undang-
undangnya cuman emreka pada enggak ngerti aja. Terus, banyak lagi, 
kemaren legit check disuruh bayar, terus consignment gak sesuai foto terus 
disuruh bayar. Denger kan beberapa hal itu? Menurut gua hal itu gak 
seharusnya terjadi, cuman terjadi karena oknum-oknum tertentu. 

49. P: okee gw mulai dengan pertanyaan pertama ya. di interview kita kemaren 
abang bilang streetwear lahir dari sudut pandang sautu budaya tertentu, kalau 
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begitu berarti streetwear memiliki aturan/attitudenya sendiri tergantung dari 
budaya yang melahirkannya? 
IJ: Betul 
P: okey berarti tidak ada semacam strict rules untuk dipatuhi ya? 
IJ: Betul 

50. Lu pernah kepikiran nggak. Jadi kayak lu di jalanan emang ga ada sesuatu 
yang lu harus patuhi tapi ada aturan "khusus" tidak tertulis yang lu gak boleh 
langgar. Kayak lu ga boleh rasis, insult women and kids. 

51. P: Okey, terus abang bisa ceritain gak culture tempat abang berada tuh 
gimana sih? Mungkin dr interaksinya dan juga unwritten rulesnya 
IJ: Gue idup di lingkungan dengan tingkat ekonomi menengah malah 
kadang high tapi mereka menghargai gue dengan gak insult kita dari keadaan 
ekonomi.  itu ngebuat gue juga bisa bergaul sama semua orang tongkrongan 
gue macem macem. Dari tattoo, musik, hardcore, hip-hop 
P: Tapi yang paling pengaruh sama style dan taste lu kira2 yang mana 
bang? 
IJ:  Kayaknya sih musik bro. Hip-hop dan rock music. 

52. Mix gitu bro. Dari rendah banet sampe tinggi banget. Jadi ada satu rules ga 
tertulis .Ga ada becandaa tentang miskin apa kaya. 

53. Kumpulan gue dari anak rumahan sampe beneran rockstar kayak anak-anak 
St. Loco, tuantigabelas, Iwa k. 

54. No. Mereka di luar circle ini. Nge-push culture-nya membesar kayak bagian 
dari snowball effect 

55. IJ: Btw lu udah nonton belom Push Product? Tentang James Jebbia part 1 
dan 2. 
P: barusan gw tonton bang hahah. ternyata si James jebbia juga sebenernya 
bisa dibilang outsider ya 

56. IJ: 2 part. Udah nonton part 2? Tentang negatif nya 
P: Iya udah juga 
P: Gw nangkepnya memang itu konsekuensinya kalo ada sesuatu yg bener2 
keren 
IJ: Yeah 

57. Gue lah tempat posser posser itu beli barang kan. Gue lah salah satu media 
kenapa culture posser berkembang 

58. Waktu gue pertama kali liat “game” ini ya pasti gue kaget lah. Ternyata ini 
lebih besar dari yang gue pikir. Kayak lu kira kenapa Jordan 1 diperebutkan 
orang orang, karena AJ 1 yang di-banned itu kayak mengekang kebebasan 
berekspresi dari seorang anak muda 17 tahun afro amerika 

59. Ini kayak Malcolm x lakuin. Ini juga kayak yang Mahatma Gandhi lakuin, 
man. 

60. Konsumtif itu. Kayak, lu ga bisa nentuin mana yang bagus, mana yg penting, 
mana yg cocok buat iu dan lu cuma beli semua yg lu pengen. Di mana itu 
salah sih. Harus ads pertimbangan dan money arrangement yang baik. Dulu 
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gue gajian 2.5 juta UMR tangerang. Tiap bulan gue beli satu sepatu bisa 2 
juta 

61. Kenalnya dari jàman nongkrong pas SMA. Gue nongkrong sama anak-anak 
musik gitu, terus gue juga ikut streetball nama tim nya 9PM Streetball 
Jakarta. Jadi, kayak ada dua jenis musik yang berbeda banget kan tuh antara 
hip-hop dan rock . Jadilah streetwear yang gue kenal lebih ke-influence sama 
gaya gaya hip-rock, kalo di jaman nya kayak Limpbizkit gtu loh. 

62. Di satu sisi pasti kita seneng diangkat jadi eksklusif.  Tapi yah bayaran nya 
itu, jadi masif. 

63. Ada di beberapa , skateboard, graffiti,  hip-hop. Itu semua perlawaanan akan 
sistem kan. Sistem pemerintahan, sistem sosial. 

64. Gue melawan sistem yg ada. Kayak lu harus kerja di sebuah perusahaan 
besar untuk tetap hidup, lu harus rapi baru dikira orang baik. Gue lebih 
kesana sih. Gue mau kasih liat dengan streetwear dan semua aktifasi yang 
ada tiap personal itu tetap bisa menghidupi keluarga nya. 

65. Ada. Kayak jangan pakai barang-barang mewah. Bakal jadi ledek ledekan 
66. IJ: Pada zaman nya, streetwear menunjukan kita bukan berasal dari wealthy 

fams 
P: Sampe sekarang masih seperti itu bang? 
IJ: Kurang lebih sih iya. Tiap pake sepatu yg ketauan harga nya berlebihan 
bakal jadi ledek-ledekkan. 

67. Kita terbiasa pakai sesuatu yang mahal kalau kita punya acara spesial. 
Contoh, yang musisi pada manggung atau gue lagi talkshow atau diliput 
media. 
 

 
 

C. Invariant Constituents 

Data yang telah dieleminasi kemudian direduksi dan dikelompokkan ke dalam 

cluster berdasarkan kesamaan karakteristik data jawaban Informan IJ. Cluster-

cluster yang didapat oleh peneliti adalah sebagai berikut; pendapat Informan IJ 

mengenai dirinya sebagai reseller; pendapat Informan IJ terkait poser; 

pengalaman Informan IJ sebagai resller; pengalaman berbelanja Informan IJ; 

pengenalan Informan IJ kepada streetwear; kelompok “tongkrongan” Informan 

IJ; faktor keputusan membeli Informan IJ; cara Informan IJ mendapatkan 

informasi streetwear; merk kegemaran Informan IJ; pendapat Informan IJ 

mengenai harga streetwear; pendapat Informan IJ mengenai streetwear; identitas 



251 
 

 
 

Informan IJ; Identitas subkultur Informan IJ; berikut adalah data-data dalam 

cluster-cluster tersebut: 

I. Pendapat Informan IJ Terkait Poser 

 Informan IJ berpendapat bahwa poser adalah orang yang memiliki uang 
lebih untuk membeli baju agar terlihat bergaya seperti orang yang ada di 
jalanan. Ia juga menambahkan bahwa poser adalah orang yang mencoba 
menjadi sesuatu yang bukan mereka.  

 Informan IJ memiliki pandangan yang netral kepada poser atau 
hypebeast. Ia menganggap bahwa hypebeast bukan termasuk dari bagian 
streetwear. Ia menganggap bahwa hypebeast adalah konsekuensi dari 
adanya budaya streetwear. 

 Informan IJ meminta peneliti unutk menonton sebuah video di YouTube 
tentang brand Supreme yang kurang lebih menjelaskan pandangannya 
terhadap streetwear.  
 

II. Pengalaman Informan IJ Sebagai Reseller 

 Ia juga mengaku bahwa ia memiliki andil bagi terciptanya fenomena 
hypebeast ini karena ia seorang reseller. 

 Informan IJ mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung dengan 
berbagai cara segala aktivitas yang akan dilakukan oleh para pegiat 
subkultur streetwear. Ini ia anggap sebagai bentuk balas budi karena ia 
telah bisa mendapatkan uang dari streetwear dengan menjadi reseller 
 

III. Pengalaman Berbelanja Informan IJ 

 Informan IJ bercerita bahwa dulu ia harus betul-betul menghemat gajinya 
unruk membeli sneakers.  

 Informan IJ tidak suka untuk memaksa membeli barang yang di luar 
kemampuannya untuk membeli. Namun, ia bercerita bahwa ia juga 
pernah mengalami fase boros. 

 Informan IJ bercerita bahwa ia dulu sangatlah boros dan tidak bisa 
memberi prioritas kepada hal yang lebih penting dari berbelanja sepatu.  

 Pada saat itu, penghasilannya hanya 2,5 juta perbulan dan ia selalu 
mementingkan untuk membeli sepatu yang harganya bisa mencapai 2 
juta. 

 

IV. Pengenalam Informan IJ Terhadap Streetwear  

 IJ sudah mengenal sneakers, terutama sepatu basket sejak lama karena ia 
juga menggunakan produk tersebut untuk bermain Informan basket 



252 
 

 
 

semasa kuliah. Namun, ia baru mengenali bahwa ada praktik 
mengkoleksi sepatu basket pada tahun 2006.  

 Ia mulai mengenali budaya mengkoleksi sneakers dari temannya yang 
pada waktu itu sudah mulai berjualan sneakers di forum Kaskus dan juga 
Footurama. Ia baru menyadari bahwa ada sneakers yang bisa dihargai 
mencapai dua juta rupiah, yang mana pada masa tersebut merupakan 
harga yang sangat mahal bagi sepasang sneakers.  

 Informan IJ bercerita bahwa ia memilih memakai streetwear untuk fit in 
dengan lingkungan sekitarnya.   

 Ketika pertama kali mengenal budaya mengkoleksi sneakers, Informan IJ 
merasa kaget melihat sepatu yang memiliki harga sangat mahal. Namun, 
Ia mencari tahu mengapa sepatu tersebut bisa diminati banyak orang 
sehingga harganya mahal. 

 Informan IJ pertama kali mengenal streetwear dari teman lingkuangan 
sebayanya. Ia berada di lingkungan penyuka olahraga bola basket dan di 
lingkungan penyuka musik rock ketika ia masih di bangku SMA. 

 Lingkungan tersebut menurut informan IJ memiliki ciri khas genre musik 
kesukaannya tersendiri. Ketika di kelompok penyuka bola basket musik 
yang sering diperdengarkan adalah musik hip-hop. Dengan begitu 
Informan IJ suka mendengarkan musik hip-hop dan rock. Ia memberikan 
contoh grup musik Limp Bizkit.  
 

V. Kelompok ”Tongkrongan” Informan IJ 

 Streetwear memiliki aturannya sendiri tergantung dari budaya apa 
mereka berasal. Ia tidak memiliki aturan ketat yang harus dipatuhi. 
Namun, tetap ada aturan tidak tertulis yang diikuti oelh semua individu di 
dalam kelompok budaya tersebut. 

 Aturan tidak tertulis yang dialami oleh Informan IJ di kelompoknya ialah 
tidak pantas untuk membicarakan latar belakang sosial ekonomi. 
Informan IJ menyatakan bahwa orang yang berkumpul di kelompoknya 
berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam. 

 Di dalam lingkungan pertemanan Informan IJ, ia bercerita bahwa 
terdapat sebuah aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana 
anggotanya berpakaian. 

 Aturan tersebut adalah tidak mengenakan pakaian yang terlalu mahal. 

 Bagaimana aturan tersebut ditegakkan ialah apabila ada salah satu 
anggota yang mengenakan pakaian yang terlalu mahal tersebut akan 
diledek. 

 Namun, terdapat pengecualian dari aturan tersebut. Anggota biasanya 
“diijinkan” untuk memakai pakaian yang mewah di acara-acara tertentu. 

 

VI. Faktor Keputusan Membeli Informan IJ 
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 Informan IJ berpendapat bahwa media sosial merupakan faktor yang 
berpengaruh untuk memicu perilaku konsumsi produk streetwear.  

 Ia pernah menghabiskan beberapa ribu dollar Amerika untuk membeli 
sepasang sepatu. Ia menilai bahwa produk tersebut sangatalah sulit untuk 
didapatkan sehingga kesempatan untuk membeli sepatu tersebut belum tentu 
muncul lagi.  
 

VII. Cara Informan IJ Mendapatkan Informasi Streetwear 

 Selain media sosial, ia juga mendapatkan informasi-informasi mengenai 
streetwear dari berbagi sumber yang ia bisa akses, mulai dari laman web 
sampai dengan diskusi dengan sesama penggemar streetwear 
 

VIII. Merk Kegemaran Informan IJ 

 Informan IJ mengaku bahwa ia tidak memiliki brand streetwear yang 
sangat ia sukai. Menurutnya semua brand memiliki ciri khasnya 
tersendiri yang apabila ia sukai dan harganya terjangkau maka akan ia 
beli. 
 

IX. Pendapat Informan IJ Mengenai Harga Streetwear 

 Ia mengaku bahwa produk streetwear yang relatif mahal membawa 
kesenangan baginya. Ia berpendapat bahwa kondisi ini membuka peluang 
bagi individu yang berasal dari budaya jalanan sama seperti dirinya untuk 
bisa menafkahi diri mereka masing-masing dengan berjualan streetwear. 

 Menurut pendapat informan IJ, tidak semua produk streetwear pantas 
untuk dihargai dengan lebih. Ia melihat hanya ada beberapa produk yang 
memiliki nilai investasi yang tinggi. 

 Produk-produk streetwear yang diproduksi dalam jumlah yang sedikit 
biasanya akan memiliki harga jual yang fantastis.  

 Tetapi, informan IJ setuju bahwa harga jual tersebut bukan 
mencerminkan kualitas dari produk tersebut. 

 Informan IJ menjelaskan mengapa sneakers Air Jordan 1 Banned bisa 
digilai banyak orang dan menyebabkan harganya melambung, 
menurutnya sepatu tersebut melambangkan perlawanan anak muda 
Afrika-Amerika terhadap sistem yang mengekang kebebasan berekspresi. 
Ia menambahkan bahwa sepatu tersebut melambangkan perlawanan 
kepada sistem dunia. 

 Ia menyamakan sepatu tersebut dengan apa yang telah dilakukan oleh 
Malcolm X dan Mahatma Gandhi. 

 Informan IJ berpendapat bahwa sekarang streetwear adalah sesuatu yang 
eksklusif. Terkait hal ini ia menilai di satu sisi bahwa keadaan streetwear 
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yang eksklusif menimbulkn kesenangan baginya. Di sisi lain, hal ini 
menyebabkan streetwear menjadi masif.  

 
X. Pendapat Informan IJ Mengenai Streetwear Itu Sendiri 

 Streetwear adalah gaya berpakaian yang lahir dari sudut pandang suatu 
budaya tertentu yang berada di jalanan.   

 Ia mengaku bahwa produk streetwear yang relatif mahal membawa 
kesenangan baginya. Ia berpendapat bahwa kondisi ini membuka peluang 
bagi individu yang berasal dari budaya jalanan sama seperti dirinya untuk 
bisa menafkahi diri mereka masing-masing dengan berjualan streetwear. 

 Streetwear memiliki aturannya sendiri tergantung dari budaya apa 
mereka berasal. Ia tidak memiliki aturan ketat yang harus dipatuhi. 
Namun, tetap ada aturan tidak tertulis yang diikuti oleh semua individu di 
dalam kelompok budaya tersebut. 

 Menurut Informan IJ, perlawanan di gaya berpakaian streetwear terdapat 
pada gaya berpakaian yang berasal dari akar budaya olahraga papan 
luncur, musik hip-hop, dan karya seni graffiti. Ia berpendapat bahwa 
ketiga kegiatan terssebut membawa semangat perlawanan pada sistem 
sosial.  

XI. Identitas Subkultur Informan IJ 

 Ketika ia mengenakan pakiaan streetwear, Informan IJ menyatakan bahwa ia 
tidak lagi mencoba menunjukkan tentang dirinya yang berada di budaya 
streetwear. Hal tersebut menurutnya sudah bisa dilihat dari konten-konten 
yang ia buat di YouTube-nya. 

 Informan IJ merasa bahwa ia adalah seorang poser ketika ia mengenakan 
merk Supreme karena ia tidak berasal dari budaya olah raga papan luncur. 

 Semangat perlawanan yang dibawa Informan IJ ketika memakai pakaian 
streetwear ialah perlawanan pada sistem berlaku yang mengatakan bahwa 
untuk memiliki dampak di masyarakat seseorang harus berperilaku dengan 
cara-cara tertentu.  

 Informan IJ mencontohkan bahwa untuk mencari nafkah seseorang harus 
bekerja di perusahaan dan untuk menjadi orang baik harus berpakaian dengan 
sopan dan rapi. Informan IJ melakukan perlawanan tersebut namun Ia tetap 
bisa menghidupi keluarganya. 
 

D. Thematic Portrayal 

Dari data Informan IJ yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, 

peneliti dapat menarik tema-tema besar yang menaungi data Informan IJ. Tema-

tema yang peneliti dapatkan adalah; Nilai Produk Streetwear; Pola Konsumsi 
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Informan IJ; Pendapat Informan IJ Terkait Streetwear; Identitas Informan 

IJ; Interaksi Informan IJ Dengan Penggemar Streetwear Lain; dan Awal 

Informan IJ Menyukai Streetwear. Berikut adalah penjelasan dari keenam tema 

tersebut: 

 Nilai Produk Streetwear—Dari data yang ada menunjukkan bagaimana 

Informan IJ melihat nilai dari produk-prdouk streetwear yang ia beli dan 

gunakan. Produk-produk streetwear seringkali bukanlah produk yang bisa 

didapatkan dengan harga yang murah. Perbincangan terkait nilai dari produk-

produk streetwear memberikan perspektif yang berharga terkait bagaimana 

industri streetwear dapat membentuk perspektif Informan terkait nilai.  

 Pola Konsumsi Informan IJ—Data menunjukkan bahwa terdapat pola 

konsumsi tertentu bagi Informan IJ ketika berbelanja produk streetwear. Pola 

konsumsi menunjukkan bagaimana informan berinteraksi dengan budaya 

streetwear. Ini bisa memperkaya bagaimana pemaknaan informan terkait 

streetwear.  

 Pendapat Informan IJ Terkait Streetwear—Data yang dikumpulkan 

menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pandangan yang berbeda-beda 

mengenai budaya yang mereka gemari.. Pandangan mengenai streetwear bisa 

memberi konteks bagaimana para informan berinteraksi dengan produk 

budaya streetwear.  

 Identitas Informan IJ—Data menunjukkan bahwa ada identitas tertetnu 

yang dibentuk ketika mengenakan pakaian streetwear. Bagaimana 

pengalaman para informan melihat dan membentuk identitas mereka dari apa 
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yang mereka kenakan dapat menggambarkan hubungan antara industri fesyen 

dan pembentukan identitas. Informan IJ membentuk identitas perlawanan 

subkultur yang kuat ketika mengenakan streetwear.  

 Interaksi Informan IJ Dengan Penggemar Streetwear Lain—Dari data 

yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pola 

interaksi yang berbeda dengan lingkungan sesama penggemar streetwear. 

Pola interkasi antar sesama anggota suatu budaya bisa menunjukkan kode-

kode budaya dari budaya streetwear. 

 Awal Informan IJ Menyukai Streetwear—Data menunjukkan bahwa 

terdapat sejarah terkait bagaimana Informan bisa mengenal streetwear. data 

pengalaman ini dapat memberikan gambaran terkait latar belakang sosial 

informan. Selain itu, hal ini juga memberikan penggamabran seperti apa 

sebenarnya budaya streetwear dimaknai oleh para informan berdasarkan latar 

belakangnya. Informan IJ dari kecil sudah tumbuh di budaya jalanan yang 

melahirkan gaya berpakaian streetwear.  

E. Individual Textural Description 

Analisis tahap keempat menggabungkan horizon dan juga tema yang telah 

dibuat di tahapan sebelumnya. Langkah ini betujuan untuk memunculkan 

penggambaran pengalaman para informan secara jelas berdasarkan sudut pandang 

informan.  

- Nilai Produk Streetwear 

o Pendapat Informan IJ Mengenai Harga Streetwear 
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P: “Menurut lu, nilai yang ada di produk-produk streetwear sekarang itu 

emang pantas buat dihargain segini apa gimana?” 

IJ: “Enggak semuanya. Selalu orang liat kan dari sudut luarnya doang, 

contohnya gini ‘oh si Isser tuh bisa jual sepatu sampe harga 150 juta’ tapi, 

sneakers seperti apa kan mereka gak tau. Gitu, loh.”  

P: Itu yang lu jual apa?” 

IJ: Itu Nike Dunk Paris. Saat itu 150 juta orang-orang bilang gua gila. 

‘Wah gila lo jual mahal banget.’” 

P:  “Seratus lima puluh juta tuh berapa dollar ya?” 

IJ: “Itu sekitar 12.500 dollar.”  

P: “Oh, bukannya bisa sampe 20 ya?” 

IJ: “Sekarang 25 ribu.”  

“Nah, itu dia. Kalo gua tau harganya bisa sampe 25 ribu, gua simpen. 

Value dari barang-barang yang menjadi art piece dan menjadi archive 

yang bisa punya nilai investasi. Conothnya Supreme, hoodienya bisa 

sampe beberapa ribu dollar harganya tapi, apakah produk Supreme yang 

lainnya secara general bisa naik? Engga kan. Orang ngeliatnya dari sudut 

luasnya aja.” 

“Iya. Misalnya kayak dibuat untuk ulang tahun brand tersebut, diproduksi 

dengan quantity sangat terbatas, biasanya itu yang nyebabin harganya 

mahal banget.” 

“Waktu gue pertama kali liat “game” ini ya pasti gue kaget lah. Ternyata 

ini lebih besar dari yang gue pikir. Kayak lu kira kenapa Jordan 1 
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diperebutkan orang orang, karena AJ 1 yang di-banned itu kayak 

mengekang kebebasan berekspresi dari seorang anak muda 17 tahun afro 

amerika.” 

“Ini kayak Malcolm x lakuin. Ini juga kayak yang Mahatma Gandhi 

lakuin, man.” 

- Pola Konsumsi Informan IJ 

o Faktor Keputusan Membeli Informan IJ 

“Kalo consumption ya mungkin elemen paling penting ya social media. 

Bikin lu pengen banget belanja. Kalo gua sih tinggal, ya, mungkin karena 

gua udah lebih tua, ya. Itu akan belajar dengan sendirinya, ada masanya 

kok gua boros banget.”  

IJ: “Gua pernah beli sepatu yang harganya sampe beberapa ribu dollar. Itu 

adalah Nike Dunk Hawaiian 50th Futura. Emang banyak yang gak tau, 

kok.” 

P : “Itu friends and family gitu ya?” 

IJ : “Iya, cuma diproduksi 50 pasang di dunia dan itu untuk ulang 

tahunnya Futura di Hawaii. Kenapa gua beli itu? Karena gua adalah big 

fans-nya Futura dan gua berusaha untuk collect semua sampe lengkap. Ah, 

mungkin esensinya gua beli karena kalo gua gak beli sekarang, mungkin 

tuh barang gak akan ada lagi dan ampe sekarang pun gua belum pernah 

liat itu ada di market.”  

P : “Itu masih lu keep, kan?” 
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IJ : “Masih gua keep dan udah ada beberapa orang yang nawar dari luar 

negeri berpuluh-puluh kali lipat. Itu sih, kita beli barang mahal kita 

berpikir punya nilai investasi, kalo engga sih gua gak berani, yah, utuk beli 

itu.”  

o Cara Informan IJ Mendapatkan Informasi Streetwear 

“Oh, dari temen ke temen yang pasti sih ya, temen-temen yang emang 

bener-bener suka juga tapi basically seakrang portalnya tuh udah dibuka. 

Portalnya adalah internet. Selain social media ada lagi lah platform-

paltform media lain di luar social media. mungkin lu bisa ke website, lu 

bisa ke YouTube, ya jatohnya sih sebenernya social media udah bisa 

bener-bener ngasih asupan pengetahuan yang begitu banyak sih.” 

“Semuanya gua makan sih. Gini, kalo social media kan lu gak bisa tau 

background story sebenernya kan. Jadi ya pasti dari social media, lanjut ke 

link, baru cari-cari yang lain, liat di media lain, dan mencari korelasinya.” 

o Pengalaman Berbelanja Informan IJ 

“Dulu deh, gua kerja gua dapet gaji tiga juta perak.itu gua bisa tahan-

tahanin makan irit-irit lah kalo gua mau beli sepatu. Tapi akhirnya ketika 

gua terus begitu, gua hanya punya sepatu. Dan waktu gua Iyah mau ngapa-

ngapain enggak bisa.” 

“Konsumtif itu. Kayak, lu ga bisa nentuin mana yang bagus, mana yg 

penting, mana yg cocok buat iu dan lu cuma beli semua yg lu pengen. Di 

mana itu salah sih. Harus ads pertimbangan dan money arrangement yang 
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baik. Dulu gue gajian 2.5 juta UMR tangerang. Tiap bulan gue beli satu 

sepatu bisa 2 juta.” 

“...Yang pasti sih gua jarang banget, gua gak pernah memaksakan untuk 

beli barang yang di luar kemampuan gua.” 

- Pendapat Informan IJ Terkait Streetwear 

o Pendapat Informan IJ Terkait Poser 

“Poser itu menurut gua anak 15 tahun yang dikasih duit sama orang tuanya 

buat dipake beli baju juta-jutaan untuk terlihat seperti orang-orang yang 

ada dijalan. Poser itu lebih mencoba menjadi dari sesuatu yang di mana 

sebenernya mereka itu enggak. Kalo lu kan masih menyadari kalo bukan 

dari culture mereka, tapi lu menghargai.” 

IJ: “No. Mereka di luar circle ini. Nge-push culture-nya membesar kayak 

bagian dari snowball effect.” 

IJ: “Btw lu udah nonton belom Push Product? Tentang James Jebbia part 1 

dan 2.” 

P: “Barusan gue tonton bang hahah. ternyata si James jebbia juga 

sebenernya bisa dibilang outsider ya.” 

IJ: “2 part. Udah nonton part 2? Tentang negatif nya.” 

P: “Iya udah juga” 

P: “Gw nangkepnya memang itu konsekuensinya kalo ada sesuatu yang 

bener2 keren.” 

IJ: “Yeah” 

o Pengalaman Informan IJ Sebagai Reseller.  
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“Gue lah tempat posser posser itu beli barang kan. Gue lah salah satu 

media kenapa culture posser berkembang” 

“Simpel. Gua dapet duit dari jualan barang-barang mahal. Dari julan yang 

kita bilang streetwear tapi, sekarang jadi barang mahal. gua dapet cukup 

banyak uang dari situ. Gua jualan sneakers yang harganya gak seberapa 

tiba-tiba jadi luar biasa. Yang gua lakukan adalah, gua punya temen-temen 

yang punya movement, contohnya kayak tuantigabelas. Waktu mereka 

bikin movement, ‘Ser, backup gua dong. Kalo lu ada dana. Atau mungkin 

kalo lu ada barang deh, kita lelang buat tambah-tambah.’ Itu sebenernya 

bentuka gua giving back balik to community. Tapi, apakah giving back 

harus gitu terus? Enggak. Contohnya di daerah di Jakara Barat, beberapa 

tempat itu emang tempat gua nongkrong dari kecil. Contohnya nih di atas 

ada studio tato, temen gua bikin. Mungkin lu gak bisa chip in duit kan 

karena mereka ada bisnis sendiri. Yang lu bisa lakuin buat culture ini ya lu 

ngepush dia, mungkin lu cariin klien kek, lu kenalin ke orang-orang. Jadi 

gak semuanya melulu tentang uang, kan? Jadi tinggal effort lu aja lu mau 

ngepush dari mana lu berasal, komunitas apa yang lu represent, itu sih 

yang bakal jadi giving back ke community lu.” 

o Pendapat Informan IJ Terkait Streetwear di Indonesia 

“Kalo menurut gua itu ntar juga market yang akan menyadari sendiri. 

Banyak orang akan sadar mereka beli barang yang seharusnya gak emreka 

beli, kok. Jadi, ntar di culture ini orang-orang bakal wise dengan 

sendirinya karena mereka sadar duit mereka terbatas.” 
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“Karena gini waktu dari jaman dulu, waktu dari culture ini gak gede, 

orang-orang ada yang emang udah oake streetwear. Jadi, kalo culture ini 

balik lagi jadi sidestream akan tetep aja ada orang-orang yang mereka 

memang di sana. Jadi makanya itu gua bilang sustain banget. Dari dulu 

sampe sekarang orang pake sneakers. Mau mahal atau murah itu akan 

bertahan selamanya kalo menurut gua.” 

“Terus yang gua gak suka satu lagi sih mungkin beberapa pelaku-elakunya lebih 

mentingin uang doang, sih. Sebenernya yang menjadi masalah di semua 

komunitas itu kepentingan sih. Kepentingan untuk mendapatkan uang.” 

IJ: “Yang jadi keresahan sih karena pricey ya. Kayaknya untuk culture 

jalanan ini harganya terlalu mahal. Tapi lu bayangin gak sih? Itu jadi 

kesenangan tersendiri bagi gua pribadi. 

IJ: “Karena ini kayak harapan baru gitu, lho bagi kita orang-orang yang 

dulu hanya dianggap selalu bermasalah, selalu main-main.” 

P: “Ternyata sekarang lu punya power ya?” 

IJ: “Sekarang punya sesuatu dan itu dimakan sama orang dan lu bisa make 

money dan make a living dari situ. Nah itu pasti sebuah kesenengan gak, 

sih? Itu pasti jadi mimpi baru kan buat lu?” 

“Di satu sisi pasti kita seneng diangkat jadi eksklusif.  Tapi yah bayaran 

nya itu, jadi masif.” 

o Pendapat Informan IJ Terkait Streetwear Itu Sendiri 

“Streetwear itu sebenernya lebih, kayak, sudut pandang, statement tentang 

apa yang dia lakukan, dia buat di jalanan, community apa yang dia 

representasi melahirkan sebuah gaya berpakaian. Itulah streetwear.” 
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“Lu pernah kepikiran nggak. Jadi kayak lu di jalanan emang ga ada 

sesuatu yang lu harus patuhi tapi ada aturan "khusus" tidak tertulis yang lu 

gak boleh langgar. Kayak lu ga boleh rasis, insult women and kids.” 

“Ada di beberapa , skateboard, graffiti,  hip-hop. Itu semua perlawaanan 

akan sistem kan. Sistem pemerintahan, sistem sosial.” 

- Identitas Informan IJ 

o Identitas Subkultur Informan IJ 

“Ketika ia mengenakan pakiaan streetwear, Informan IJ menyatakan 

bahwa ia tidak lagi mencoba menunjukkan tentang dirinya yang berada di 

budaya streetwear. Hal tersebut menurutnya sudah bisa dilihat dari konten-

konten yang ia buat di YouTube-nya.” 

“Informan IJ merasa bahwa ia adalah seorang poser ketika ia mengenakan 

merk Supreme karena ia tidak berasal dari budaya olah raga papan 

luncur.” 

“Semangat perlawanan yang dibawa Informan IJ ketika memakai pakaian 

streetwear ialah perlawanan pada sistem berlaku yang mengatakan bahwa 

untuk memiliki dampak di masyarakat seseorangharus berperilaku dengan 

cara-cara tertentu.”  

“Informan IJ mencontohkan bahwa untuk mencari nafkah seseorang harus 

bekerja di perusahaan dan untuk menjadi orang baik harus berpakaian 

dengan sopan dan rapi. Informan IJ melakukan perlawanan tersebut namun 

Ia tetap bisa menghidupi keluarganya.” 

- Interaksi Informan IJ Dengan Penggemar Streetwear Lain 
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o Kelompok “Tongkrongan” Informan IJ 

“Ada. Kayak jangan pakai barang-barang mewah. Bakal jadi ledek 

ledekan” 

IJ: “Pada zaman nya, streetwear menunjukan kita bukan berasal dari 

wealthy fams” 

P: “Sampe sekarang masih seperti itu bang?” 

IJ: “Kurang lebih sih iya. Tiap pake sepatu yg ketauan harga nya 

berlebihan bakal jadi ledek-ledekkan.” 

“Kita terbiasa pakai sesuatu yang mahal kalau kita punya acara spesial. 

Contoh, yang musisi pada manggung atau gue lagi talkshow atau diliput 

media.” 

“Mix gitu bro. Dari rendah banet sampe tinggi banget. Jadi ada satu rules 

ga tertulis. Ga ada becandaan tentang miskin apa kaya.” 

“Kumpulan gue dari anak rumahan sampe beneran rockstar kayak anak-

anak St. Loco, tuantigabelas, Iwa k.” 

- Awal Informan IJ Menyukai Streetwear 

o Pengenalan Informan IJ terhadap Streetwear 

“Itu 2006. Gua menyadari kalo ternyata beberapa orang itu koleksi. Sebelumnya, 

ya gua maen basket,ya gua pake sepatu basket. Tapi itu bukan koleksi, cuman 

kan dibuang sayang tuh. Jadi bukan ke arah koleksi awalnya.” 

“Dari temen. Kebetulan waktu itu temen gua di karawaci gua waktu itu sempet 

semester pendek. Gua itu nginep di rumah temen gua ini, selama semester pendek 

sekitar 3-4 bulan lah. Saat itu temen gua tuh mulai bangun tokonya sendiri. 

Enggak ada namanya, jadi dia perorangan, bertiga. Mereka jualan di sebuah 
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forum, mereka jualan di Kaskus juga sama di Footurama. Nah itulah gua 

menyadari ‘anjir ternyata sneakers ada ya yang harganya dua juta.’ Pada jaman 

itu sneakers harga dua juta gak main-main, man. Itu tuh udah gila banget.” 

“Mungkin karena apa ya, kita bilang, sekarang kan gaji pokok aja udah naik. Tapi 

pada jaman itu 2006, dua juta tuh kayak dua puluh juta, man. 

SB. SB lagi pertama kali bener-bener booming banget yah. Dulu sampe gua, 

mereka yang punya uag mungkin bisa koleksi SB, kalo gua beli budget 

versionnya, namanya Mogan. Mogan 6.0.itu mirip kayak SB. 

(Oooh! Di Point Break jualannya ya. ) “Iya! Betul, betul! Ya itu pada jaman-

jaman itu sih, bener 2006.” 

“Gua gak berasal dari wealthy family tapi sebenarnya orang tua gua itu 

sebenarnya barang-barang sisa ekspos....Gua mikir, maksudnya, ‘kok gaya 

berpakaian gua udah segede ini? Waktu itu gua remaja tapi gaya 

berpakaian gua udah sama. Cuma pake barang-barang yang tersedia’ 

akhirnya gua mikir, ‘ya udah kalo gue pengen beli baju, gua tuh pengenna 

beli baju yang kayak gimana sih?’ akhirnya gua cari tshir-tshirt band. Itu 

lebih ke keinginan untuk ada di culture-nya tanpa harus mengeluarkan 

uang di luar kemampuan gua. Sebenernya banyak juga, itu kan salah satu 

contoh. Jaman dulu, mungkin gua gak beli, temen gua kan banyak yang 

band ya, mereka kan sering bikin merch tuh, kadang-kadang gua juga, ‘eh 

boleh minta ga?’ atau, ‘gua beli edh, diskon.’ Jadi lebih kayak gitu.” 

“Umm, gini, gue memang berada di culture itu. Gini, kalo lu ada di 

culture, contohnya kita bilang di tongkrongan ya, tongkrongan lu sama 

anak BMX sama anak musik, terus gua berpakaian warna-warni gitu. 
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Memang gak ada masalah, cuman gua ngerasa, kayaknya gaya berpakaian 

ini bukan gua, apalagi ter-influence dengan tongkrongan yang gaya 

berpakaiannya seperti itu.” 

“Kenalnya dari jàman nongkrong pas SMA. Gue nongkrong sama anak-

anak musik gitu, terus gue juga ikut streetball nama tim nya 9PM 

Streetball Jakarta. Jadi, kayak ada dua jenis musik yang berbeda banget 

kan tuh antara hip-hop dan rock . Jadilah streetwear yang gue kenal lebih 

ke-influence sama gaya gaya hip-rock, kalo di jaman nya kayak 

Limpbizkit gtu loh.” 

F. Individual Structural Description 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah diolah 

sampai pada tahap deskripsi tekstural. Peneliti menyisipkan refleksi dan juga 

pendapat-pendapat peneliti terkait data yang telah didapat. Hal ini untuk 

menunjukkan inti pengalaman terdalam oleh informan yang terhalangi oleh 

penampilan luar. Tahap ini bertujuan untuk mengungkap dinamika-dinamika yang 

tidak terlihat.  

Pengenalan Informan IJ kepada dunia streetwear diawali dengan kegiatan 

mengkoleksi sneakers yang ia mulai pada tahun 2006. Sebelumnya, ia membeli 

sneakers untuk digunakan secara fungsional saja, yaitu sebagai sepatu olahraga. 

Informan IJ cukup aktif mengikuti kegiatan olahraga bola basket pada saat ia 

kuliah. Olahraga bola basket merupakan perkenalan pertama Inoforman IJ dengan 

sneakers tetapi, barulah pada tahun 2006 ia menemukan bahwa ada fungsi lain 

dari sneakers selain sebagai alat untuk membantu manusia berolahraga dengan 
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nyaman, yaitu untuk dikoleksi. Saat itu Informan IJ diharuskan untuk mengikuti 

program semester pendek di perkuliahannya, pada periode tersebut, Informan IJ 

tinggal di rumah temannya yang sudah mulai terlebih dahulu mengkoleksi -- dan 

juga memperjualbelikan sneakers. Informan IJ bercerita bahwa saat itu temannya 

tersebut sedang merintis usahanya berjualan sneakers dan pada saat itulah dia 

mengetahui bahwa sneakers bisa memiliki nilai jual yang tinggi.  

Informan IJ mengaku kaget dan sempat heran ketika mengetahui bahwa 

sneakers bisa memiliki nilai jual yang tinggi. namun, ia mengaku bahwa semakin 

ia mencari tahu ia mengamini kondisi tersebut. Ia berpendapat bahwa sneakers 

memiliki arti yang lebih besar dari yang ia pikirkan. Informan IJ berpendapat 

bahwa sneakers bisa digilai banyak orang sehingga memiliki harga jual yang 

tinggi karena ia bisa berarti menjadi sesuatu yang lain. Advertising menurut 

Informan IJ adalah faktor yang penting. Ia menjelaskan sejarah sepatu Air Jordan 

1 “Banned” sebagai contoh dari fenomena tersebut. Menurutnya, alasan sepatu 

Air Jordan 1 “Banned’ memiliki harga yang tinggi di pasaran karena sepatu 

tersebut adalah simbol perlawanan yang dimiliki oleh atlit bola basket Michael 

Jordan. Warna dari sepatu Air Jordan 1 pada saat itu melanggar ketentuan liga 

basket Amerika Utara, NBA. Namun, Michael Jordan tetap bersikeras 

mengenakan sepatu tersebut di setiap pertandingan yang ia lakoni dengan 

membayar denda 5000$ setiap kali ia mengenakan sepatu tersebut. Informan IJ 

menganggap bahwa sikap ini adalalah upaya perlawanan terhadap sistem yang 

mengekang kebebasan berekspresi. Ia menyamakan hal ini dengan apa yang 

dilakukan oleh Malcolm X dan juga Mahatma Gandhi. Rasionalisasi perlawanan 
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yang dijabarkan oleh Informan IJ menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat 

“cerita” dari sebuah komoditas bisa dibentuk oleh pesan-pesan media seperti iklan 

sebagaimana yang juga diutarakan oleh Informan IJ. Narasi perlawanan dalam 

gaya berpakaian streetwear adalah hal yang seringkali muncul karena banyak dari 

budaya yang menghasilkan gaya berpakaian streetwear timbul karena respon 

masyarakat atas ketertindasan yang ada. Pembahasan perlawanan kembali muncul 

ketika Informan IJ berbicara tentang identitas dirinya terkait gaya berpakaian 

streetwear.  

Saluran lain yang memperkenalkan Informan IJ kepada streetwear ialah 

kelompok “tongkrongan”-nya di waktu SMA. Informan IJ tumbuh di lingkungan 

penggemar musik dan juga penggemar olahraga bola basket. Ia terpengaruh oleh 

lingkungan sekitar untuk bergaya seperti apa yang lingkungannya kenakan. 

Namun, Informan IJ mengatakan bahwa ia tidak berasal dari latar belakang 

ekonomi yang berkelebihan sehingga ia harus benar-benar mencari cara agar ia 

bisa bergaya sesuai dengan lingkungan teman-teman sepermainannya.  Informan 

IJ memang tumbuh di lingkungan subkultur yang mempengaruhi bagaimana ia 

berpakaian. Ia bisa dibilang tidak terpengaruh oleh tren yang baru muncul di 

tahun 2015 dan 2016. Hal ini menarik karena Informan IJ berbeda dengan 

informan lainnya yang terpapar informasi mengenai streetwear melalui pesan-

pesan media, bukan melalui pengalaman langsung.  

Lingkungan subkultur tempat Informan IJ tumbuh dan bergaul sampai 

sekarang tidak dibatasi oleh latar belakang sosial ekonomi. Informan IJ mengaku 

bahwa dirinya tetap diterima walaupun berasal dari latar belakang kelas 
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menengah. Namun, bukan berarti tidak ada aturan-aturan yang mengikat 

anggotanya. Walaupun tidak berbentuk aturan yang tertulis, Informan IJ bercerita 

bahwa mengenakan sesuatu yang terlalu mahal dapat mendatangkan cibiran di 

lingkungannya bergaul. Hal ini merupakan kode-kode budaya yang dipatuhi oleh 

kelompok Informan IJ. Kode-kode budaya ini disepakati dan akhirnya mengikat 

sesama anggota kelompok tersebut. Menurut Informan IJ, gaya berpakaian 

streetwear merupakan cerminan dari pola pikir budaya-budaya yang ada di 

jalanan. Kode-kode budaya yang ada pada kelompok “tongkrongan” Informan IJ 

berpengaruh pada gaya berpakaian streetwear Informan IJ.  

Kegemaran Informan IJ mengkoleksi sneakers bukan tanpa tantangan. 

Informan IJ yang pada saat itu hanya memiliki penghasilan UMR sebesar tiga juta 

rupiah setiap bulannya harus berhemat dengan ekstra demi memenuhi 

keinginannya membeli sepatu yang bisa berharga dua sampai dua setengah juta 

rupiah. Ia bercerita bahwa pada masa itu dirinya sangat terobsesi sampai-sampai 

tidak bisa mengatur uang yang ia punya. Dirinya tidak bisa memprioritaskan mana 

kebutuhan yang benar-benar penting. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk 

menjual koleksi sneakers-nya hingga sekarang.  

Sebagai reseller, Informan IJ memandang dirinya sebagai pihak yang 

memiliki andil terhadap berkembangnya fenomena poser dan hypebeast dalam 

subkultur streetwear. Menurut Informan IJ, adanya hypebeast dan poser 

merupakan suatu keniscayaan dalam streetwear serta turut membantu 

membesarkan kultur streetwear. Menurut Informan IJ obsesi yang ditunjukkan 

oleh para hypebeast ini merupakan konsekuensi dari sesuatu yang dianggap sangat 
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“keren” seperti streetwear. Informan IJ menunjukkan kepada penliti video yang 

diunggah oleh kanal YouTube Push Product dengan judul How James Jebbia 

Became Jaes Jebbia (The Real Supreme Story) yang memberikan penjelasan 

terkait sudut pandangnya mengenai hyoebeast dan poser.   

Fenomena poser dan hypebeast memicu melonjaknya harga jual produk-

produk streetwear sampai pada titik angka yang fantastis. Hal ini sempat 

dikeluhkan oleh Informan IJ. Menurutnya, budaya yang berasal dari jalanan tidak 

seharusnya memiliki harga yang terlalu mahal. Namun, ia juga merasa bahwa hal 

tersebut adalah kebahagiaan tersendiri baginya karena kondisi tersebut 

memungkinkan dirinya untuk mencari nafkah dari berjualan produk streetwear.  

Informan IJ bercerita bahwa ia pernah menjual satu pasang sneakers Nike SB 

Dunk Paris seharga lima belas ribu dollar amerika. Sneakers tersebur sekarang 

bisa mencapai harga 25 ribu dolla amerika.  

Pekerjaannya berwirausaha dalam dunia streetwear dilihat oleh Informan IJ 

sebagai bentuk perlawanan yang ia jalani. Ia melawan sistem sosial yang seolah-

olah sudah menggariskan bagaimana individu harus bertindak untuk bisa berperan 

di masyarakat. Informan IJ memilih untuk mengambil peran di masyarakat 

dengan caranya sendiri, yaitu dengan streetwear. Melihat dari penjabaran 

Informan IJ terkait fenomena hypebeast dan poser sebelumnya, sulit rasanya 

apabila tidak menghubungkan perlawanan yang Informan IJ jalani dengan 

maraknya perilaku konsumtif kelompok hypebeast. Perlawanan yang dilakukan 

oleh Informan IJ mungkin hanya bisa terjadi karena kelompok hypebeast bersedia 

untuk menghabiskan uangnya secara berlebihan.  
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Menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah komentar Informan IJ yang 

mengatakan bahwa pasar cepat atau lambat akan sadar dengan sendirinya dan 

akan tidak lagi membeli produk-produk streetwear secara berlebihan. Walaupun 

begitu, ia tetap yakin bahwa budaya streetwear akan tetap hidup. Ia berpendapat 

bahwa budaya streetwear juga sudah ada sebelum tren konsumerisme yang 

meledak-ledak seperti sekarang terjadi. Informan IJ menunjukkan kesadaran 

bahwa tren konsumerisme pada budaya streetwear akan hilang walaupun ia 

mengandalkan usahanya dari hal tersebut karena ia yakin bahwa streetwear akan 

tetap bisa hidup terlepas dari adanya tren atau tidak.  

Informan IJ juga berkomentar mengenai budaya resell yang ada sekarang 

bahwa terdapat pelaku-pelaku yang hanya meementingkan keuntungan saja tanpa 

mendorong budaya streetwear-nya untuk bisa lebih maju lagi. Ia merasa memiliki 

hutang budi terhadap budaya streetwear. Oleh karena itu, ia akan selalu 

mendukung dengan cara apapun semua bentuk aktivitas yang diprakarsai oleh 

subkultur yang ada di jalanan.  

 


