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Abstract
Through gender fluid fashion, a person can form self-representations that are free from stereotyping
to bring out self-confidence and express it according to their wishes without being viewed negatively.
Especially for men who are more repressive towards stereotypes than women. However, in reality the
majority of urban men still hold strong social norms and view the taboo of men who wear feminine
clothing. This quantitative study uses a questionnaire to determine how urban society perceives men
who wear gender fluid clothing. This journal provides a description of the masculinity construction in
the Indonesian urban society.
Keywords: inclusive design, gender, gender fluid,, clothing, gender stereotype.
Abstrak
Melalui pakaian gender fluid, seseorang dapat membentuk representasi diri yang terbebas dari
pembentukan stereotip sehingga dapat menemukan rasa percaya diri dan mengekspresikannya
sesuai keinginan mereka tanpa dipandang negatif. Terutama pada kaum pria yang lebih
represif terhadap stereotip berpakaian dibandingkan wanita. Pada, kenyataannya mayoritas
masyarakat urban Indonesia masih kuat memegang norma sosial dan memandang tabu pria
yang mengenakan pakaian dengan unsur feminin. Studi kuantitatif ini menentukan bagaimana
masyarakat urban melihat pria yang mengenakan pakaian gender fluid. Jurnal ini memberikan
deskripsi terhadap konstruksi maskulinitas yang ada di dalam masyarakat urban Indonesia.
Kata kunci: inklusif desain, gender, gender fluid, pakaian, stereotip gender.
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Pendahuluan
Pakaian adalah bentuk komunikasi non verbal yang paling efektif. Jenis pakaian
dari atasan sampai bawahan secara keseluruhan melahirkan suatu konsep yang
dinamakan fashion. Fashion adalah gaya yang dapat diterima dan dikenakan oleh
mayoritas anggota suatu kelompok dalam satu waktu tertentu (Troxell dan Stone,
1981). Terkait gaya berpakaian, gaya atau style adalah bentuk karakteristik dalam
merepresentasikan sesuatu yang menampilkan jenis bahan dan kombinasi potongan
pakaian yang membuatnya berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini menjadikan
pakaian sebagai faktor penting yang memiliki pengaruh pada kesan pertama dalam
mencerminkan status sosial, kepribadian, dan gender. Pentingnya mengenakan
pakaian sesuai dengan karakter diri merupakan refleksi dari kebebasan berekspresi
yang memiliki empat fungsi yaitu: (1) untuk memastikan pemenuhan kepuasan diri
individu, (2) sebagai sarana untuk menemukan kebenaran, (3) sebagai metode untuk
meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam sosial, politik, (4) menjaga
keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat (Emerson, 1963).
Fungsi berpakaian sebagai representasi ekspresi diri secara visual menjadi sebuah
dilema apabila dikaitkan dengan norma sosial yang ada di Indonesia, salah satunya
tentang bagaimana seseorang yang berpenampilan seperti lawan jenis kelaminnya.
Sementara saat ini sedang gencar kampanye pakaian gender-fluid sebagai kebebasan
dalam hal kreativitas maupun ekspresi gender.
Pakaian hubungannya dengan kesetaraan gender merupakan salah satu issue sosial
yang terjadi di Indonesia. Kristeva dalam Tong (2004:42) menjelaskan bahwa gender
adalah “suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan
antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan
sosial budaya”. Jika dahulu R. A Kartini menyuarakan kesetaraan gender agar
wanita dapat lebih bebas bersuara dan “bergerak”, kini masalah tersebut lebih
kompleks yaitu, apabila ada seorang laki-laki atau perempuan tidak sesuai dengan
stereotip yang terbentuk pada umumnya, maka akan mendapatkan stigma negatif.
Hal utama yang memicu terjadinya stereotip adalah perbedaan antar kelompok.
Ketika membayangkan sebuah kelompok yang berfokus pada faktor yang paling
membedakan dan mengabaikan faktor sisanya. (Bordalo, P., Coffman K., Gennaioli
N., Shleifer A., 2015). Menurut John Macionis, Stereotip (stereotip) merupakan suatu
konsep yang erat kaitannya dengan prasangka; orang yang menganut stereotip
mengenai kelompok lain cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut
(Sociology, 2019).
Terkait dengan hal diatas, fashion sendiri kini telah menempatkan dirinya sebagai
suatu kebutuhan yang tidak hanya sebagai suatu prioritas dalam berpakaian seharihari namun juga telah menjadi suatu bentuk media dan sarana untuk mengekspresikan
diri yang ditampilkan sesuai dengan kepribadian yang dimiliki masing-masing
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orang. Terlepas dari apapun gendernya, maupun mereka yang terbilang non-gender,
secara keseluruhan semua bentuk identitas memiliki kesamaan dan kesempatannya
sendiri dalam hal berekspresi. Jurnal ini memiliki batasan studi terhadap gambaran
besar dan kompleks mengenai aspek yang dinilai dan dianut sebagai fenomena
maskulinitas di masyarakat Indonesia secara umum. Aspek ini pun masih terkait
dengan beberapa aspek-aspek lain yang kompleks dan terpapar di tengah masyarakat
sebagaimana teori-teori yang telah berkembang pada penelitian di masa sebelumnya
yang menghubungkan pakaian dengan gender.
Rumusan Permasalahan
Orang yang mengenakan pakaian dengan desain gender-fluid sering kali tidak
dapat direpresentasikan dengan baik karena terkait dengan stereotip negatif dari
adanya pengelompokkan gender dari jenis atau desain pakaian. Oleh karena itu
dengan dibahasnya konsep pakaian gender-fluid menyediakan pengetahuan bahwa
konsep tersebut sebagai sebuah solusi bagi para pria yang hendak berkreasi dengan
penampilan.
Landasan Teori
Untuk memahami pakaian gender-fluid perlu mengetahui perbedaan pakaian pria
dan wanita serta stereotip fashion.
Perbedaan Pakaian Pria dan Wanita
Bentuk Dasar Pakaian Pria dan Wanita
Dalam industri fashion, istilah “siluet atau Silhouette” biasanya digunakan untuk
menggambarkan bentuk pakaian. “Silhouette” adalah berasal dari bahasa Perancis
yang berarti “bentuk kostum”. Secara umum, bentuk dasar pakaian pria dan wanita
adalah: 1) natural shape, merupakan bentuk yang mengikuti garis tubuh. Bentuk
pakaian wanita lebih menekankan ke garis pinggang, 2) Rectangular shape, pada
bentuk ini garis pinggang ditiadakan. Biasanya diaplikasikan pada kaos, celana
pipa. Terdapat 12 bentuk pakaian untuk wanita. Desainer juga dapat memadukan
beberapa bentuk pakaian dalam satu style pakaian. Diantaranya adalah: rectangle,
triangle, natural, full, inverted triangle, tent, round, trumpet, shleath, bell, hourglass, dan
empire.
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Tabel Bentuk pakaian wanita
Sumber: Technology Education Key Learning Area Technology and Living (Secondary 1-3), n.d.

Sepanjang sejarah, pilihan siluet pakaian pria selalu lebih sedikit. Mayoritas pakaian
pria meliputi empat bentuk dasar berikut: rectangle, inverted triangle, square, natural.
Tabel Bentuk Pakaian Pria
Sumber: Technology Education Key Learning Area Technology and Living (Secondary 1-3), n.d.

Warna, Bahan, dan Bentuk Pakaian Pria dan Wanita
Pada 2000-an, motif kotak-kotak dan cetakan tebal digunakan untuk mendesain
pakaian pria. Dalam hal warna, monokromatik yang gelap dan warna natural
digunakan dalam mewarnai pakaian pria. Bahan denim berwarna dikembangkan di
industri pakaian (Babcock, 2018)
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Gambar Contoh bahan dan warna pakaian pria pada tahun 2000-an
(Sumber: Fashion-Style, 2018)

Menurut POP Fashion (2020), perkiraan tren (trend forecast) 2022 pakaian pria
terinspirasi dari teknologi sains dan gaya cyberpunk. Perkiraan tren pria dibagi
berdasarkan warna atau motif, bahan, dan bentuk (fitting) adalah sebagai berikut:
Tren 2021/2022 Pakaian Pria
(Sumber: Pop Fashion, 2020)

Indikator

Jenis

Warna dan motif

Warna: Putih keabuan, oranye, biru muda, hitam.

Bahan

Nilon, twill

Bentuk

Atasan:
l
l
l
l

Mantel (coat)
Jaket
Rompi Vest) Bawahan:
Celana panjang

Gambar Moodboard tren pakaian pria 2022
(Sumber: Pop Fashion, 2020)

Stereotip warna yang menggambarkan maskulinitas seperti, hitam dan turunannya,
putih, dan biru seperti pada perkiraan tren (trend forecast) yang dilansir dari POP
Fashion pada tabel 2.4, sedangkan wanita umumnya cenderung identik dengan
warna merah dan turunannya (merah muda), ungu, dan hijau. Pada pakaian wanita,
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rentang warna dan motif yang digunakan menjadi lebih luas dari sebelumnya seperti,
warna pastel, gelap atau terang, cetakan bunga dan geometris diadopsi.

Gambar Stereotip warna maskulin dan feminin
(Sumber: teachoo.com, 2020)

Gambar. Contoh bahan dan warna atau motif pakaian wanita pada tahun 2000-an
(Sumber: Fashion-Style, 2018)

Perkiraan tren (trend forecast) 2022 pakaian wanita juga telah dibuat konsep dan
temanya oleh Pop Fashion. Pop Fashion adalah salah satu perusahaan trend forecaster
dengan client ternama yaitu, Inditex Group yang memiliki merk Stradivarius dan Pull
and Bear. Berikut adalah perkiraan tren pakaian wanita dibagi berdasarkan warna
atau motif, bahan, dan bentuk (fitting) adalah sebagai berikut:
Tabel Tren 2022 Pakaian wanita
Sumber: Pop Fashion, 2020.

Indikator

Jenis

Warna dan motif

Warna: merah muda, hijau, oranye, kuning Motif: Floral

Bahan

Renda, brocade, linen gauz atau bahan yang ringan,
dan kulit sintetis

Bentuk

Atasan:
l Atasan atau dress dengan lengan besar
l Atasan yang pas dengan bentuk tubuh
l Jaket pendek (shortcut jacket) Dress:
l Leher persegi dengan bagian bawah mengembang (umbrella)
Bawahan:
l umbrella skirt
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Gambar Moodboard tren pakaian wanita 2022
Sumber: Pop Fashion, 2020.

Pakaian wanita pada perkiraan tren 2022 lebih mengarah kepada warna dan motif
yang terinspirasi dari alam. Bentuknya cenderung menampilkan siluet retro dengan
bahan yang ringan dan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk kulit.
Stereotip Fashion
Stereotip adalah ekspresi gender seseorang yang bergeser antara maskulin, feminin,
dan segala sesuatu di antaranya. Hal ini dapat dilihat dari pakaian, berperilaku,
atau mengekspresikan diri. Dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap desain
pakaian stereotip secara keseluruhan.
Seseorang dengan identitas stereotip merasa layaknya percampuran dari dua jenis
kelamin dan kemudian mungkin merasa lebih ke arah laki-laki atau perempuan
beberapa hari. Stereotip adalah kategori non-biner dan genderqueer, istilah paling
baik yang digunakan untuk menggambarkan orang yang tidak merasa berada di
gender pria atau wanita. Mereka mungkin merasa bahwa mereka mewujudkan unsur
keduanya, bahwa mereka berada di suatu tempat di antaranya atau bahwa mereka
adalah sesuatu yang berbeda. Di dunia fashion, stereotip dapat menjadi sebuah
alat untuk menyuarakan identitas gendernya atau hanya sekadar kebebasan dalam
berpakaian seperti yang dikatakan oleh Billy Porter seorang yang mengenakan
gender-fluid fashion pada ajang karpet merah Oscar, “Apa itu maskulinitas? Apa
artinya? Wanita nampak setiap hari dengan celana, tapi begitu pria mengenakan
gaun, laut bagaikan terbelah. Saya memiliki keberanian untuk mengubah status quo.
Saya percaya pria di karpet merah akan senang bermain lebih banyak (warna dan
jenis pakaian). Industri ini menyamarkan dirinya sebagai inklusif, tetapi para aktor
takut untuk mengekspresikan dirinya, karena jika mereka muncul sebagai sesuatu di
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luar status quo, mereka mungkin diterima sebagai feminin dan, sebagai akibatnya,
mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan maskulin itu, seperti berperan superhero.”
Harapan masyarakat dan budaya yang terkait dengan struktur biologis suatu
individu membawa beberapa peran seperti, stereotip gender. Tetapi individu berhak
mengenakan gaya pakaian apapun untuk mengekspresikan identitas gendernya yang
mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Perubahan tren fashion ini
berada di garis depan dari perubahan sosial yang besar. Identitas gender bukan lagi
konsep hitam-putih. Tujuan dari perusahaan-perusahaan mode adalah tidak hanya
mengubah “peran” pria dan wanita dan apa yang bisa mereka kenakan. Revolusi mode
saat ini tidak tertarik pada feminisasi pria atau wanita. Fashion ingin menghilangkan
label-label tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fashion ingin mendekonstruksi
stereotip gender dalam konteks gaya berpakaian dan bertujuan untuk mengaburkan
kesenjangan maskulin atau feminin karena gagasan pakaian tidak memiliki gender
(Arvanitidou dan Gasouka, 2013).
Seringkali seseorang sulit membedakan antara pakaian stereotip, androgini, dan
unisex. Pakaian gender-fluid adalah gaya pakaian yang dapat menjadi maskulin,
feminin, atau diantaranya terlepas dari jenis kelamin penggunanya, contoh orang
berpengaruh di Indonesia yang mengenakan pakaian ini adalah Ivan Gunawan.
Androgini adalah gaya berpakaian yang menirukan lawan gendernya, misalnya seorang
pria yang bergaya feminin dan akan terus begitu contoh orang yang berpengaruh
dalam pakaian androgini di Indonesia adalah Jovi Adhiguna. Pakaian unisex adalah
pakaian yang dapat dikenakan oleh pria maupun wanita tanpa menimbulkan kesan
maskulin atau feminin.

Gambar Reprentasi gaya pakaian stereotip, androgini, dan unisex
Sumber: berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, pakaian pria adalah medium yang berguna untuk membahas
perubahan, karena pria tidak memiliki kebebasan berekspresi dalam berpakaian
seperti wanita. Penyelidikan ini mempertimbangkan bagaimana pakaian dapat
mendukun komunikasi stereotip dari pemilihan desain pakaiannya. Di bawah ini
terdapat gambar konsep pemilihan pakaian dari penyesuaian gender.
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Gambar Konsep Pemilihan Pakaian dari Penyesuaian Gender
Sumber: Inclusive Designing with Stereotipity, n.d.

Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan nilai eksak
dari pengukuran persepsi masyarakat terkait desain gender-fluid fashion dengan
memunculkan gambaran visual agar mudah dipahami responden.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran
kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup
yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden dapat
memilih dan menjawab secara langsung (Sugiyono, 2008). Terkait bahwa pakaian
gender-fluid adalah isu yang sensitif, maka kuesioner tertutup dapat menstimulasi
responden untuk mengemukakan opini, selain itu ditujukan agar jawaban tidak
multi interpretasi. Kelemahannya adalah responden tidak dapat menjawab secara
bebas sehingga mungkin saja ada jawaban yang tidak terakomodasi.
Penelitian ini dilakukan pada populasi daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi) dengan jumlah populasi sebanyak 31.131.289 jiwa (BPS, 2016).
Dengan demikian penulis menentukan sampel penelitian ini menggunakan rumus
Slovin:

Keterangan:
n: jumlah sampel minimal
N: jumlah populasi
e: margin of error (batas toleransi kesalahan) 5% atau 0.05
n = 31.131.289 / (1+ 31.131.289 x 0.052)
n = 31.131.289/ (1 + 31.131.289 x 0.0025)
n = 399.99 dibulatkan menjadi 400
Maka didapatkan jumlah ideal sampel untuk penelitian ini adalah 400.
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- Desain kuesioner
Kuesioner terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: 1) Introduksi, untuk mendapatkan profil
responden; 2) Konfirmasi, untuk menyaring responden sesuai dengan wilayah
sampel dari populasi yang telah ditentukan; 3) Pernyataan Bagian I, bertujuan untuk
mendapatkan asumsi responden terkait pakaian gender-fluid tanpa penulis berikan
petunjuk apapun; 4) Pernyataan Bagian II, Penulis menyajikan 4 video yang berisi 4
looks gender-fluid yang dikenakan oleh model pria. Dari look 1 hingga sampai look ke 4,
tampilan akan dibuat menjadi semakin feminin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana masyarakat dapat menerima unsur feminin yang dikenakan pria.
Eksplorasi 4 looks tersebut pada kuesioner dapat dilakukan dengan menggabungkan
tiga unsur, yaitu warna, bahan, dan bentuk pakaian dengan indikator maskulinitas
atau femininitas sesuai dengan perkiraan trend (trend forecast) pria dan wanita 2022.

Look 1

Look 2

Look3

Look 4

Motif atau warna
feminin
Bahan maskulin
Bentuk maskulin

Motif atau warna
maskulin
Bahan maskulin
Bentuk feminin

Motif atau warna
maskulin
Bahan feminin
Bentuk feminin

Motif atau warna
feminin
Bahan feminin
Bentuk feminin

Kuesioner ini diukur dengan skala likert dengan lima jenjang. Skala pengukuran
ini merupakan skala pengukuran yang mempunyai gradasi dari positif sampai
negatif. Mulai dari: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Penggunaan lima jenjang dapat melihat detail antara jawaban yang satu dengan yang
lain.
Analisis Data
Nilai dan hasil analisis kecenderungan yang didapat kemudian ditelaah menggunakan
metode analisis data deskriptif. Analisis data statistik deskriptif adalah data statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik
deskriptif penyajian data dirangkum dalam bentuk tabel yang berisi rerata skor dan
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analisis kecenderungan agar mudah membandingan hasil skor satu sama lain sebagai
acuan.
Hasil Temuan Kuesioner dan Analisis Data
Jumlah keseluruhan sampel dari responden pada penelitian ini adalah berjumlah
400orang, namun karena keterbatasan waktu, maka pada tanggal 12 Januari 2021
kuesioner ini telah penulis tutup dan mendapatkan jumlah total responden mencapai
205 orang.
Kuesioner secara mendetail terbagi menjadi dua bagian pernyataan. Dimana bagian
pertama adalah pernyataan yang sifatnya menggambarkan asumsi masyarakat terkait
gender-fluid fashion secara langsung. Disini penulis bermaksud tidak memberikan
jenis petunjuk apapun mengenai gender-fluid fashion. Pada bagian kedua, penulis
menyajikan video yang menampilkan model pria dengan 4 looks yang ditampilkan
saat observasi, untuk memberikan gambaran kepada responden tentang bagaimana
tampilan pakaian gender-fluid yang dikenakan pria dan untuk mengetahui lebih
jauh apakah masyarakat dapat menerima gender-fluid fashion yang dikenakan pria
berdasarkan beberapa indikator, mulai dari warna pakaian, bahan, dan juga bentuk
dari pakaian itu sendiri. Berlanjut setelah video ditampilkan, kemudian responden
diperbolehkan untuk mengisi Pernyataan Bagian II.
Tabel Hasil Pernyataan Bagian I

Pernyataan

SS

S

N

TS

STS

[1. Saya mengenakan pakaian untuk mengekspresikan
diri.]

65

90

42

5

3

[2. Saya mengikuti tren fashion.]

13

59

97

28

8

[3. Jenis pakaian ditujukan untuk jenis kelamin tertentu
(misalnya: hanya wanita yang boleh memakai rok).]

50

48

59

40

8

[4. Fashion tidak memiliki gender (fashion has no gender).]

23

72

61

38

11

[5. Industri fashion mempengaruhi pandangan dan
sikap masyarakat terhadap gender.]

42

122

34

4

3

[6. Menurut saya, terdapat ketidaksetaraan gender di
industri fashion.]

21

57

106

19

2

[7. Saya dapat menerima wanita yang mengenakan
pakaian maskulin.]

46

93

48

9

9

[8. Saya dapat menerima pria yang mengenakan pakaian
feminin.]

17

59

62

41

26

[9. Saya mengetahui konsep gender-fluid fashion.]

9

59

92

38

7
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Tabel Hasil Pernyataan Bagian 2

Pernyataan

SS

S

N

TS

STS

10. Saya menerima pria yang mengenakan akaian
seperti video di atas.] look1

39

107

45

10

4

[11 Saya menerima pria yang mengenakan pakaian
seperti video di atas.] look2

20

63

69

38

15

[12 Saya menerima pria yang mengenakan pakaian
seperti video di atas.] look3

12

52

58

53

30

[13 Saya menerima pria yang mengenakan pakaian
seperti video di atas.] look4

11

29

50

64

51

Berikut adalah hasil rata-rata nilai Penyataan Bagian 1 dari keseluruhan jawaban
responden.
Tabel Analisis Kecenderungan Pernyataan Bagian I

Pernyataan

Penyelesaian
Akhir

Keterangan

[1 Saya mengenakan pakaian untuk mengekspresikan
diri.]

4.02

Setuju

[2 Saya mengikuti tren fashion.]

3.2

Setuju

[3 Jenis pakaian ditujukan untuk jenis kelamin tertentu
(misalnya: hanya wanita yang boleh memakai rok).]

2.8

Netral

[4 Fashion tidak memiliki gender (fashion has no gender).]

3.28

Setuju

[5 Industri fashion mempengaruhi pandangan dan sikap
masyarakat terhadap gender.]

3.96

Setuju

[6 Menurut saya, terdapat ketidaksetaraan gender di
industri fashion.]

3.37

Setuju

[7 Saya dapat menerima wanita yang mengenakan
pakaian maskulin.]

3.77

Setuju

[8 Saya dapat menerima pria yang mengenakan pakaian
feminin.]

3

Netral

3.12

Setuju

[9 Saya mengetahui konsep gender-fluid fashion.]

Catatan: N = 205
Indeks respon: 0.0 – 1.00 (Sangat Tidak Setuju); 1.1-2.00 (Tidak Setuju); 2.1 – 3.00 (Netral);
3.1 – 4.00 (Setuju); 4.1—5.00 (Sangat Setuju).
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l Analisis Persepsi
Secara umum, hasil kuesioner pernyataan bagian I telah menunjukan bahwa
masyarakat mengetahui konsep gender-fluid, setuju bahwa fashion tidak memiliki
gender dan mengikuti pembaruan tren, namun dalam prakteknya masih memiliki
kecenderungan yang mengarah kepada penggolongan gender pada pakaian dan
juga masih menampakan keragu-raguan, kesulitan, atau ketidaksetujuan dalam
menentukan penerimaan terhadap pria yang mengenakan pakaian feminin.
Umumnya, orang Indonesia adalah pribadi yang sungkan dalam mengutarakan
pendapat, maka jawaban netral juga dapat ditafsirkan sebagai jawaban halus untuk
menampilkan ketidaksetujuan secara implisit.
Masyarakat setuju bahwa pakaian untuk mengekspresikan diri, tetapi pakaian genderfluid tidak untuk dikenakan sendiri, karena pada pernyataan nomor 3 “Jenis pakaian
untuk jenis kelamin tertentu” masyarakat cenderung memberikan respon netral.
l Analisis Industri
Hasil kuesioner menunjukkan kecenderungan setuju terhadap pernyataan “Industri
fashion mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap gender”. Akan
tetapi, masyarakat cenderung netral terhadap pria yang mengenakan pakaian
feminin., dapat diartikan sebagai indikator bahwa mode pakaian gender fluid masih
belum dapat memecah stereotip yang ada. Hal ini bisa disebabkan karena metode
sosialisasi gender fluid yang belum tepat di Indonesia atau bagi sebagian masyarakat
pakaian gender-fluid dapat dipahami, tetapi pada pengaplikasiannya di Indonesia
cukup membutuhkan waktu mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang
memegang teguh norma sosial dan agama. Hal ini sejalan dengan teori Bourdieu
(1977:72), individu menggunakan habitus untuk berhubungan dengan realitas sosial
karena ia telah dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka
gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia
sosial.
Masyarakat juga setuju bahwa terdapat ketidaksetaraan gender di industri fashion,
bila dikaitkan dengan kecenderungan jawaban netral dari masyarakat terhadap
pernyataan nomor 3, “Jenis pakaian ditujukan untuk jenis kelamin tertentu” yang
membuktikan bahwa memang adanya ketidaksetaraan gender di Industri fashion,
karena masyarakat kebanyakan tidak mampu memberikan jawaban tidak setuju
dengan tegas.
Responden setuju bahwa fashion dapat mempengaruhi pandangan dan sikap
masyarakat terhadap gender, juga hasil kuesioner menyatakan responden mengetahui
konsep gender-fluid fashion tetapi terhadap pernyataan nomor 3 “Jenis pakaian
ditujukan untuk jenis kelamin tertentu” dan 8 “Saya dapat menerima pria yang
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mengenakan pakaian feminin” dengan kecenderungan netral dapat diasumsikan
konsep gender-fluid fashion belum dipahami secara mendalam atau belum dapat
diterima secara lazim sehingga belum mampu merubah stigma yang ada.
l Analisis Preferensi
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden sebagian besar setuju dengan
pernyataan untuk mengekspresikan diri melalui pakaian, kendati demikian
responden tersebut masih berada dalam suatu cakupan pemikiran yang menyatakan
bahwa kebebasan berekspresi dalam berpakaian mutlak dilakukan, namun tetap
dibatasi dalam pengkhususan bentuk dan jenis pakaian itu sendiri, yang mana
saat ini khalayak mengklasifikasikannya secara umum dengan pakaian untuk pria
ataupun pakaian untuk wanita dan sejalan dengan hasil kecenderungan analisis
pernyataan 7 “Saya dapat menerima wanita yang mengenakan pakaian maskulin”
dan kecenderungan analisis netral terhadap pria yang mengenakan pakaian feminin.
Hal ini seperti menampakan jawaban yang saling bersinggungan dan berlawanan
satu sama lain.
Tabel Analisis Kecenderungan Pernyataan Bagian II

Penyelesaian
Akhir

Pernyataan
[10 Saya menerima pria yang mengenakan
pakaian seperti video di atas.] look1
[11 Saya menerima pria yang mengenakan
pakaian seperti video di atas.] look2
[12 Saya menerima pria yang mengenakan
pakaian seperti video di atas.] look3
[13 Saya menerima pria yang mengenakan
pakaian seperti video di atas.] look4

Keterangan

4.5

Sangat
Setuju

3.17

Setuju

2.82

Netral

2.44

Netral

Catatan: N = 205
Indeks respon: 0.0 – 1.00 (Sangat Tidak Setuju); 1.1-2.00 (Tidak Setuju); 2.1 – 3.00
(Netral);
3.1 – 4.00 (Setuju); 4.1—5.00 (Sangat Setuju).
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Kemudian dari hasil kuesioner bagian II, terdapat penurunan nilai dari look 1 ke look
4. Keterangan ini menunjukan jika masyarakat ternyata masih belum dapat menerima
pria yang mengenakan pakaian dengan unsur feminin yang dominan.
Nilai yang paling tertinggi didapatkan dari look 1 yang mendapatkan skor penyelesaian
akhir 4.5 dengan analisis kecenderungan menandakan para responden sangat setuju
dengan apa yang mereka lihat, yang berarti juga masyarakat dapat menerima pria
yang mengenakan pakaian dengan unsur warna yang feminin. Pria yang mengenakan
warna feminin saat ini telah lazim dilihat karena salah satu faktornya disebabkan
karena masuknya fenomena Korean Wave di Indonesia dan mendapatkan jumlah
penggemar dengan angka yang cukup besar di Indonesia, misalnya ditemui pada
fans page Facebook, yang memiliki 430.000 pengikut. KPop atau Korean Pop adalah
salah satu genre musik yang mempengaruhi kultur mode di Indonesia, misalnya
para boyband yang menggunakan pakaian warna merah muda.

Gambar Boyband Korea (K-Pop), BTS mengenakan pakaian merah muda

Sumber: ndtv.com, 2020.

Beralih pada look 2, nilai penyelesaian akhir turun drastis dengan tingkat
selisih skor sebanyak 1.33 yang memiliki pengertian bahwa masyarakat mulai
menampakan jawaban yang sebenarnya dengan menandakan keragu-raguan atau
ketidaksetujuannya terhadap apa yang dilihatnya. Penurunan terus berlanjut pada
look 3 dan look 4. Bila dikaitkan dengan hasil analisis Pernyataan Bagian I, hal ini
selaras dengan pernyataan, “Saya dapat menerima pria yang mengenakan pakaian
feminin” dengan kecenderungan netral.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara umum masyarakat Jabodetabek masih skeptis terhadap pria yang
mengenakan pakaian feminin. Semakin besar unsur feminin dalam gaya
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berpakaian seorang pria, maka akan semakin sulit diterima masyarakat
terbukti dari hasil skor rerata dari look 1 ke look 4 cenderung mengalami
penurunan.
2. Konsep pakaian gender-fluid secara dominan diketahui oleh responden,
tetapi belum mampu mengubah stigma negatif atau stereotip gender
terhadap pakaian yang ada.
3. Keseluruhan analisis kecenderungan kuesioner, tidak ada yang mencapai
hasil “Tidak Setuju” atau “Sangat Tidak Setuju”, hal ini dapat menjadi dua
kemungkinan, yaitu: indikasi bahwa kedepannya, pakaian gender-fluid akan
berkembang dan diterima di Indonesia atau masyarakat menggunakan
kata “netral” sebagai bentuk halus dari ketidaksetujuan. Namun bila
merujuk pada pendapat narasumber penelitian dan hasil kuesioner yang
menyatakan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui konsep pakaian
gender-fluid, maka kemungkinan besar konsep pakaian gender-fluid dapat
menjadi sesuatu yang bisa diterima masyarakat Indonesia.
Berikutini adalah rekomendasi desain agar konsep pakaianini dapat digeneralisasikan
oleh masyarakat Indonesia
1. Sebaiknya pakaian konsep gender-fluid terus menerus dan secara bertahap
disosialisasikan atau diinformasikan dengan baik melalui media visual yang
mampu mengakomodasi hingga masyarakat terbiasa melihatnya kemudian
teredukasi dan lama kelamaan dapat menerima keberadaannya seperti
halnya pada celana panjang yang kini menjadi lumrah untuk dikenakan
pada seorang wanita.
2. Pengaplikasian pakaian unisex juga dapat menjadi tahap awal untuk
generalisasi gender-fluid fashion dalam perkembangannya untuk dapat
diterima masyarakat. Terlebih lagi karena pakaian unisex telah lebih dahulu
ada dan telah mengalami proses pengolahan persepsi.
Penutup
Dari lingkup studi ini, diketahui bahwasanya kesenjangan yang terjadi dalam
hal berekspresi dan penerimaan dalam hal berpakaian masih menjadi ruang
yang terbuka lebar untuk dibahas dan dikemukakan untuk mengubah persepsi
masyarakat dan interpretasi yang telah terbentuk secara mengkristal selama ini.
Sehingga jurnal ini bisa menjadi acuan untuk menjawab segala macam pertanyaan
dan keraguan yang muncul berhubungan dengan konsep dan paradigma yang
dapat dikatakan diwariskan kepada kaum pria dalam hal merepresentasikan dirinya
dengan asosiasi nilai kelelakian yang telah mereka kenal selama ini di masyarakat
secara menyeluruh. Fenomena dinamis ini pun, nantinya akan membuka penelitian
multidimensional akan identitas seorang pria yang tidak serta merta dapat ditandai
dan diklasifikasikan secara tegas mengenai problematika perannya sebagai seorang
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individu menggunakan konteks suatu produk pakaian demikian pula penilaian dalam
menampilkan dan memenuhi sisi dirinya sendiri secara citra aktual dan benturannya
dengan efek sosial dan karakter dari masyarakat Indonesia yang majemuk dan penuh
dinamika sosial budaya.
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