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BAB II 

Fashion Michelle Obama 

 

Mulai dari apa yang ia kenakan, bagaimana ia menata rambutnya, warna apa 

yang ia gunakan untuk mewarnai jemarinya, setiap firstlady diharapkan menjadi 

gambaran utuh sebagai role model bagi perempuan Amerika. Dalam NPR, konsultan 

politik dan mantan congresswoman Majorie Margolies menjelaskan bahwa sudah 

menjadi adat bagi khalayak untuk melihat apa yang calon firstlady atau firstlady 

kenakan, “we‟ve always looked at what first ladies-to-be, or first ladies, wear.”23 

Michelle Obama, sejak awal kemunculannya pada publik telah mendapat banyak 

sekali pujian akan fashion yang ia kenakan, sebanding dengan pujian yang 

masyarakat berikan terhadap Barack Obama dalam politiknya.  

Sebelum ia menjadi firstlady sekalipun, Michelle Obama telah berhasil tampil 

memukau khalayak, lalu kemudian menggerakkan industri dan pasar fashion serta 

memberi pengaruh luas pada kaum muda, dan perempuan Amerika dan dunia. 

Dengan pilihan fashionnya, Michelle Obama memberi pengaruh terhadap industri 

fashion melebihi firstlady manapun. Tidak hanya berfokus pada satu brand untuk 

memenuhi closetnya di White House, Michelle Obama memiliki rentang pilihan 

fashion yang sangat luas; mulai dari brand ternama dari dalam dan luar negeri hingga 

                                                           
23 Lee Hill, “What is She Wearing? Fashion Laws of Politics,” September 10, 2008, Web, 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=94453553.  

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=94453553
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brand-brand kelas menengah seperti Gap ataupun Target. Ia lalu mendapat banyak 

pujian atas hal tersebut. 

2.1. Penggunaan Low Fashion oleh Michelle Obama 

Sejak pertama kali Michelle Obama muncul di depan publik ia sadar akan 

peranannya, ia menampilkan selera humor yang tinggi dan penuh kepercayaan diri 

dengan warna kulitnya. Dengan tubuh yang tinggi serta atletis, ia tampil dalam 

balutan fashion yang tidak hanya memuaskan pandangan mata namun juga 

mematahkan kriteria „klasik‟ firstlady. Gesturnya penuh ritme dan kesan tangguh, 

cerdas dan tidak dapat dianggap remeh.24 

Michelle menjadi pembicara publik paling efektif di sepanjang masa jabatan 

Barack Obama, ia sadar dengan pasti akan apa yang ia kenakan dapat menjadi sarana 

untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang unik. Dan ia berhasil. Hal ini 

menjadi serius ketika publik menyadari makna di balik setiap apa yang Michelle 

kenakan memberi pengaruh dalam kehidupan mereka. Ia memilih cardigan bermerek 

J-Crew, yang mana merupakan merek lokal yang dapat dibeli secara online oleh siapa 

saja, di saat Amerika mengalami masa-masa ekonomi yang mengkhawatirkan.  

                                                           
24 Lihat To the First Lady, With Love dalam The New York Times Magazines oleh Chimamanda Ngozi 
Adichie. Diunduh dari https://www.nytimes.com/2016/10/17/t-magazine/michelle-obama-
chimamanda-ngozi-adichie-gloria-steinem-letter.html?_r=0 pada 2 Desember, 2016. 

https://www.nytimes.com/2016/10/17/t-magazine/michelle-obama-chimamanda-ngozi-adichie-gloria-steinem-letter.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/10/17/t-magazine/michelle-obama-chimamanda-ngozi-adichie-gloria-steinem-letter.html?_r=0
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Gambar 1,2, dan 3. Foto kiri: April 1 2009, Michelle Obama tiba di Downing Street, 

London. Firstlady mengenakan busana J-Crew. Foto oleh Dan Kitwood. Foto tengah: April 29 2009, 

Michelle Obama bersama istri para pejabat dalam kegiatan sosial di Washington D.C. -J-Crew. Foto 

oleh Paul Morigi. Foto kanan: 13 November 2009, dalam acara Women‟s Healthcare di White House - 

J.Crew 

Perilaku Michelle dalam memilih pakaian untuk ia kenakan di depan publik 

menarik  perhatian media, sebagai firstlady ia pandai memadupadankan high-and-low 

fashion dan menaikkan nilai pasar merek lokal secara instan. Cardigan yang ia 

kenakan langsung terjual habis di hari yang sama dengan dirilisnya foto Michelle 

sehingga membuat J-Crew mengalami peningkatan pemasukan secara signifikan.25 

Pada Oktober 2008 saat diwawancara oleh Jay Leno, seorang MC untuk acara televisi 

nasional „The Tonight Show with Jay Leno,‟ Michelle menyatakan bahwa ia lebih 

                                                           
25 Lihat Mrs. Obama Saves The Cardigan: 'The Obama Effect' In Fashion, oleh Karen Grigsby Bates, 
diunduh dari http://www.npr.org/sections/codeswitch/2016/05/14/477926313/mrs-obama-saves-the-
cardigan-the-obama-effect-in-fashion pada Desember 2016. 

http://www.npr.org/sections/codeswitch/2016/05/14/477926313/mrs-obama-saves-the-cardigan-the-obama-effect-in-fashion
http://www.npr.org/sections/codeswitch/2016/05/14/477926313/mrs-obama-saves-the-cardigan-the-obama-effect-in-fashion
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memilih mengenakan J-Crew dengan alasan bahwa setiap orang, setiap wanita dapat 

tampil cantik bahkan dengan pakaian yang didapat secara online. Michelle 

menghabiskan sekitar $200 untuk setiap potong pakian yang ia kenakan. Sangat jauh 

dibandingkan dengan fakta bahwa Sarah Palin, kandidat wakil presiden bersama 

McCain, menyediakan anggaran dana sekitar $150.000 untuk pakaian yang ia 

kenakan semasa kampanye.26 

Dengan menggunakan brand lokal yang „terjangkau‟ seperti J-Crew, GAP dan 

Target, Michelle Obama jelas menuai banyak pro dan kontra dengan tampilan 

fashionnya yang terbilang berani dan menggebrak, ia membawa budaya baru ke 

dalam White House dan keseharian Amerika. Banyak kalangan memprotes pilihan 

busana Michelle yang dianggap kurang „firstlady‟, dengan penggunaan pakaian tanpa 

lengan dan sebagainya, namun juga tidak sedikit yang menyukai perubahan baru yang 

ia coba kenalkan dalam budaya Amerika, terutama dalam pandangan para pelaku 

industri fashion kelas menengah. 

                                                           
26 Lihat What Michelle Obama Wore and Why It Mattered dalam The New York Times, oleh Vanessa 
Friedman, diunduh dari https://www.nytimes.com/2017/01/14/fashion/michelle-obama-first-lady-
fashion.html?_r=0 pada Februari 2017. 

https://www.nytimes.com/2017/01/14/fashion/michelle-obama-first-lady-fashion.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/01/14/fashion/michelle-obama-first-lady-fashion.html?_r=0
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Gambar 4 dan 5. Foto kiri: 16 Agustus 2009, Michelle Obama bersama putrinya, Shasa tiba di 

bandara Sky Harbor di Phoenix, Arizona. Dress oleh Target. Foto kanan: 11 September 2009, Michelle 

Obama dalam kunjungan untuk proyek Habitat for Humanity di Washington D.C. Cardigan oleh GAP. 

 

Ia mengenakan pakaian dari berbagai kalangan desainer fashion, banyak dari 

mereka merupakan desainer kelas menegah dan yang tidak cukup dikenal namanya 

dan mendorong produktifitas mereka. Memberi peluang terhadap para desainer non-

Amerika dan/ desainer multiras seperti; Prabal Gurung, Jason Wu, Maria Pinto, 

Narciso Rodriguez, Tracy Reese dan Isabel Toledo mewarnai hari-hari Michelle 

selama kampanye serta masa jabatan untuk Barack Obama dengan karya-karya 

mereka. Nama-nama tersebut adalah para desainer dari multi etnis dan sebelumnya 

berlevel medioker, tidak hanya bermaksud tampil memukau dengan gaun dari 
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rancangan para desainer tersebut, Michelle juga bermaksud mendukung para desainer 

muda Amerika dan merangkul para pelaku industri fashion dari berbagai kalangan 

untuk terus berkembang.  

 

Gambar 6, 7 8, dan 9. Foto kiri: 2 April 2009, dalam acara the Elizabeth Garrett Anderson 

Language School di London, Inggris. Firstlady mengenakan sweater karya Junya Watanabe, dress: 

Jason Wu, serta pumps oleh Jimmy Choo. Foto kedua dari kiri: 20 Juli 2011, Michelle Obama pada 

suatu acara di White House. Busana yang ia kenakan merupakan karya Narciso Rodrigues. Foto ketiga 

dari kiri: 25 April 2011, dalam acara Easter Egg Roll di White House. Dress oleh Tracy Reese, 

desainer berketurunan kulit hitam. Foto paling kanan: 1 April 2009. Dalam kunjungan Michelle 

Obama bersama presiden ke Buckingham Palace bersama Queen Elizabeth II di London, Inggris, 

firstlady mengenakan atasan serta rok karya Isabel Toledo dan cardigan oleh Azzedine Alaia. 
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Setelah penampilannya pada The View, Michelle „menjual‟ habis pakaian 

desainer lokal Amerika, Donna Rico, menunjukkan bahwa untuk tampil cantik 

tidaklah selalu memerlukan biaya besar.27 Ia juga tampil mempesona dalam pakaian 

bermotif campuran karya desainer keturunan Inggris-Nigeria, Duro Olowu saat 

berolahraga bersama anak-anak dalam acara televisi “Sesame Street.”28 Dua nama 

desainer tersebut tidak banyak orang mengenalnya sebelum pakaian karya mereka 

dikenakan oleh firstlady. 

 “Michelle Obama Embrace Everyone. She embraced black designers, Asian 

designers, European designers…. She was very democratic in her choice of 

clothes.”29 Kehadiran Michelle memberi peluang bagi para desainer dari berbagai 

kalangan etnis, ras dan kelas medioker/ menengah Amerika, para desainer yang tidak 

terlalu dikenal namanya. Ia juga terbukti memberi pengaruh signifikan terhadap 

pergerakan industri fashion dengan menggunakan brand-brand lokal, termasuk 

pakaian yang bisa didapatkan dari toko online oleh siapa saja. Tidak seperti para 

firstlady sebelumnya, Michelle lebih memilih mengenakan busana yang dapat 

dijangkau masyarakat kelas menengah, tetap berkelas tapi terjangkau.  

 

                                                           
27 Dalam 50 and fashionable: How Michelle Obama used style to move a nation oleh Harriette Cole, 
diunduh dari http://edition.cnn.com/2014/01/17/opinion/cole-michelle-obama-fashion/index.html pada 
3 Februari, 2017. 
28 Ibid. 
29 Kata-kata Andre Leon Talley, editor Vogue dalam Why The Fashion Industry Will Miss Michelle 
Obama, diunduh dari http://nypost.com/2016/12/26/how-the-fashion-industry-will-miss-michelle-
obama/ pada 2 Februari, 2017. 

http://edition.cnn.com/2014/01/17/opinion/cole-michelle-obama-fashion/index.html
http://nypost.com/2016/12/26/how-the-fashion-industry-will-miss-michelle-obama/
http://nypost.com/2016/12/26/how-the-fashion-industry-will-miss-michelle-obama/
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2.2 Penggunaan High Fashion oleh Michelle Obama 

Mematahkan pandangan bahwa ia kurang „putih‟ untuk menjadi firstlady 

Amerika, Michelle Obama tampil dalam balutan fashion berkualitas tinggi. 

Mengenakan karya-karya para desainer berkelas nasional seperti Michale Kors dan 

Diane von Furstenberg, selera berbusana Michelle Obama lantas mendapat 

pengakuan dari khalayak dan menunjukkan bahwa fashion dapat menjadi bagian dari 

gaya hidup. Bahkan untuk kalangan kulit hitam sekalipun, untuk siapapun, dapat 

tampil dengan cantik dan percaya diri. 

 

Gambar 10 dan 11. Foto kiri: 17 September 2009. Bersama President Barack Obama, firstlady 

menghadiri acara upacara penyerahan Medal of Honor ceremony di White House, mengenakan dress 

rancangan Diane Von Furstenberg. Foto kanan: 4 Maret 2009. Dalam foto resmi untuk Firstlady, 

diambil di Washington, D.C. Dress oleh Michael Kors. 
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Michelle Obama juga tidak segan untuk mengenakan busana dengan brand-

brand ternama internasional, yang dalam dunia fashion kerap disebut sebagai mega 

brand, seperti Lanvin, Balenciaga, Gucci, Givenchy dan Versace. Hal tersebut 

merupakan suatu hal yang memiliki arti sangat besar mengingat latar belakang 

Michelle Obama berasal serta luasnya pengaruh oleh brand-brand besar tersebut 

dalam dunia fashion. Mewakili kelas sosial atas, nama Michelle Obama kemudian 

disejajarkan dengan nama-nama penting pelaku industri fashion dan/ juga nama-nama 

selebriti sekelas internasional. Hingga penampilannya dalam majalah-majalah fashion 

internasional seperti; Vogue,30 Elle,31 Harper‟s Bazaar,32 dan Glamour33 kemudian 

tidak lagi mengejutkan, kendati demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Michelle 

Obama menjadi firstlady pertama yang mampu memberi pengaruh sebesar ini di 

dunia fashion. 

 

 

                                                           
30

 Vogue (cover story), 2009 Maret, “Michelle Obama; The First Lady, The Words Been Waiting 
For.” http://www.vogue.com/  
31

 Elle Magazine merupakan majalah fashion internasional, terbit pertama kali di Perancis pada 21 
November 1945. 1969 di Jepang, 1985 di Amerika, 1987 di Itali, 1988 di China, 1994 di Thailan, 1996 
di Rusia, 2001 di Ukraina, 2005 di Serbia dan 2014 di Malaysia. Elle merupakan best-selling majalah 
fashion di dunia, pertama kali ditemukan oleh Pierre Lazareff dan istrinya, Helene Gordon pada 1945. 
Elle memiliki arti „she‟ atau „her‟ atau dia. http://elle.com/michelle-obama  
32

 Harper‟s Bazaar, Februari 2011, merupakan majalah fashion terkemuka di Amerika dan pertama kali 
diterbitkan pada tahun 1867 oleh Hearst. Bermangsa pasar kelas menengah keatas dan dikenal sebagai 
katalog untuk pakaian terbaik mulai dari kasual hingga couture. Hingga kini Harper‟s Bazzar 
diterbitkan di 30 (atau lebih) Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia sejak tahun 2000. Halaman 
resmi; .. 
33 Glamour, 2009 Desember, “Michelle Obama; Looks Back Her Big Years And Answer Your 
Question.” 

http://www.vogue.com/
http://elle.com/michelle-obama
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Gambar 12 dan 13. Foto atas: 2 Mei 2011. Firstlady Michelle Obama bersama presiden menghadiri 

upacara penyerahan medali di White House. Tampil dengan apik dalam dress rancangan Balenciaga. 

Foto bawah: 16 September 2011 dalam acara penganugerahan Medal of Honor untuk Marine Corps 

Corporal, firstlady mengenakan dress karya Lanvin. 
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Para pengamat menelaah perilaku penggunaan busana-busana bermerek 

ternama oleh Michelle Obama bertujuan untuk mengangkat nilai brand lokal 

sehingga memiliki nilai setara dengan High Fashion yang ia kenakan. Nilai diplomasi 

yang Michelle Obama muatkan kedalam negeri adalah untuk menyemangati para 

pelaku industri fashion sehingga mereka mampu berkembang dan memberi 

sumbangsih terhadap ekonomi Amerika.  Serta hakikatnya, yang dilakukan Michelle 

Obama adalah untuk menunjukkan betapa Amerikanya ia dan Barack Obama dan 

kapasitasnya sebagai firstlady untuk mewakili Amerika di pentas politik dunia.  

2.3 Adapted Fashion oleh Michelle Obama 

Tanpa direkayasa Michelle Obama menikmati gaya fashionnya. Ia dengan 

pandai memadupadankan setelan yang ia kenakan sebagai sarana komunikasi di 

lingkungan di mana setiap pasang mata memperhatikannya. Michelle Obama sadar 

akan fungsi pakaian yang ia kenakan, bahwa bukan hanya tentang bagaimana ia harus 

tampil dengan pantas di muka publik tapi juga tentang bagaimana ia dapat 

menyampaikan pesan-pesannya melalui tindakan berbusananya tersebut. Dalam 

wawancara bersama Harper‟s Bazaar Michelle menyatakan,“style helps distinguish 

you.. It's a great potential opportunity that people tend to leave by the wayside.”34
 

Artinya Michelle beranggapan bahwa tindakannya dalam berbusana membantu 

menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana karakter pribadinya. Michelle dikenal 

                                                           
34 Michelle Obama, Harper's Bazaar, February 2011 
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pandai menempatkan dirinya, memilih pakaian yang hendak ia kenakan sesuai 

keperluan. 

 Seperti selama kampanye Barack Obama, Michelle mengenakan pakaian 

ladylike suit dan dresses dengan warna-warna yang solid, menggambarkan 

karakter yang kuat, kecerdasan intelektual serta tidak dapat dianggap remeh. 

 Sementara dalam acara Democratic National Convention pada 2008, Michelle 

memutuskan untuk menggambarkan semangat Chicago dalam pakaian 

berwarna turquoise karya desainer asal Chicago Maria Pinto.  

 Hal serupa Michelle lakukan dalam kunjungan resmi luar negerinya di 

beberapa negara seperti saat ia pertama kali datang ke Jepang, Michelle 

mengenakan busana berwarna kuning neon karya Kenzo serta sabuk 

berukuran oversize.35 Pilihannya pada busana Kenzo selaras dengan 

kunjungan yang ia lakukan, mengingat pendiri Kenzo, Kenzo Takada lahir 

dan besar di Jepang sebelum akhirnya membangun label brandnya di Paris 

pada tahun 1970.  

 Di kesempatan berbeda, dalam acara yang ia hadiri pada Let Girls Learn di 

London, Michelle memilih untuk mengenakan pakaian bermotif graphic 

printed karya Mary Katranzou yang merupakan desainer asal London.  

                                                           
35 Dalam Michelle Obama‟s Tour Of Asia, oleh RCFA (Red Carpet Fashion Award Team), diunduh 
dari http://www.redcarpet-fashionawards.com/2015/03/23/michelle-obamas-tour-of-asia/ pada Juni 
2015. 

http://www.redcarpet-fashionawards.com/2015/03/23/michelle-obamas-tour-of-asia/
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 Di lain waktu, kunjungan Michelle Obama ke Cina berhasil menyita banyak 

perhatian media, ia tiba di bandara dengan mengenakan dress hitam putih 

karya Derek Lam, seorang desainer berketurunan Cina-Amerika. Selanjutnya 

Michelle Obama menjatuhkan pilihan busana karya Phillip Lim pada saat 

bertemu dengan firstlady Cina Peng Liyuan di Beijing School,36 Phillip Lim 

sendiri merupakan desainer Amerika berketurunan Cina. Tidak hanya itu, 

dalam kunjungannya ke Cina Michelle Obama juga nampak mengenakan 

gaun merah dengan renda serta lengan pendek karya Stella McCartney37 saat 

ia bersama Presiden Xi Jinping. Pemilihan busana ini dipandang memiliki 

nilai soft diplomacy karena pakaian merah bagi bangsa Cina memiliki arti 

kebahagiaan serta keberuntungan.38   

Pertemuan antara Michelle dan Peng menjadi sorotan media, hal tersebut tidak 

terelakkan akibat keduanya kerap dikaitkan dengan gelar „fashionable firstlady‟. 

Pilihannya pada pakaian tersebut menuai banyak pujian, dilansir dalam New York 

Times, menyebutkan bahwa Michelle Obama merupakan salah satu orang 

berpengaruh dalam industri fashion serta mendapat banyak pujian dari kalangan 

                                                           
36 Dalam Michelle Obama wore 3.1 Phillip Lim to meet China‟s First Lady oleh Krissah Thompson, 
diunduh dari https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2014/03/21/michelle-
obama-wore-3-1-phillip-lim-to-meet-chinas-first-lady/?utm_term=.9d4d610ee32c pada 2 Februari, 
2017. 
37 Stella McCartney dikenal luas sebagai perancang busana untuk Disney, bertahun-tahun bekerjasama 
dengan kalangan selebriti Holllywood dan para pelaku industri perfilman kelas atas. 
38 Dalam Michelle Obama's China-Tour Style; Stella McCartney Designs a 'Maleficent' Line for Kids, 
oleh THE FASHION BEAST TEAM, diunduh dari 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/03/21/michelle-obama-s-china-tour-looks-stella-
mccartney-designs-a-maleficent-line-for-kids.html pada Maret 2014. 

https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2014/03/21/michelle-obama-wore-3-1-phillip-lim-to-meet-chinas-first-lady/?utm_term=.9d4d610ee32c
https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2014/03/21/michelle-obama-wore-3-1-phillip-lim-to-meet-chinas-first-lady/?utm_term=.9d4d610ee32c
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/03/21/michelle-obama-s-china-tour-looks-stella-mccartney-designs-a-maleficent-line-for-kids.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/03/21/michelle-obama-s-china-tour-looks-stella-mccartney-designs-a-maleficent-line-for-kids.html
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pelaku industri tersebut. Michelle Obama kemudian tidak hanya menggerakkan 

perkembangan industri fashion Amerika, ia kemudian juga menjadi ikon fashion bagi 

banyak kalangan di dunia.  

 

Gambar 14, 15 dan 16. Foto kiri: 18 Maret 1015, Michelle Obama tiba di Bandara International 

Haneda, Tokyo. Dress citron-yellow oleh Kenzo. Foto tengah: 16 Juni 2015, Michelle Obama 

melakukan kunjungan ke London dalam rangka memperkenalkan inovasi Ler Girls Learn di salah satu 

sekolah berbasis Islam, Mulburry School, London. Dress oleh Mary Katranzou, desainer berbasis di 

London. Foto kiri: dalam kunjungan ke Cina. Dress oleh Stella McCartney. 

Menurut Diana Crane dalam bukunya yang berjudul Fashion, and it‟s Social 

Agendas39 menyebutkan bahwa para ahli ekonomi dan sosiologis seperti Thorstein 

Veblen dan Georg Simmel berpendapat bahwa dalam ruang lingkup industri dan 

sosial, status para wanita merupakan gambaran kelas sosial sang suami. Bagaimana ia 

akan memberi pengaruh dan seberapa besar kekuasaan yang ia miliki, disebutkan 

                                                           
39 Lihat Fashion Trends: A Reflection of Our Political Culture oleh Ardeth J. Gilmore 
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bahwa erat kaitannya dengan tampilan pembawaan seorang wanita sebagai 

pendamping. Dalam kasus ini, Michelle tidak hanya mewakili Barack dalam kelas 

sosialnya namun juga berhasil mengangkat derajat para kalangan Afrika-Amerika dan 

menyampaikan pesan penting pada khalayak bahwa „hitam pun cantik.‟ Menarik lagi, 

jika ditelaah bagaimana ia menentukan perancang pakaian dalam setiap acara 

memiliki maksud kentara yakni ia memberi dukungan pada para desainer dari 

berbagai latar belakang ras yang memulai karirnya di Amerika, ia lalu juga 

menyampaikan pesan penting pada kaum muda serta kaum perempuan Amerika dan 

dunia untuk tidak takut bermimpi, tidak peduli dari mana mereka berasal. 


