
 
 Tokyo Bukan Hanya Surga Belanja untuk 

Orang Berduit

(Bahasa Indonesia)

Yang namanya surga belanja ada banyak, namun tampaknya hanya 
ada sedikit kota yang mendulang julukan sebagai kiblat fashion 

internasional. Di antara jumlah yang sedikit itu, Tokyo mencuat 
dengan julukannya sebagai Mekkah-nya fashion internasional. 

Namun kamu juga hendaknya tidak lupa akan satu hal: status Tokyo 
sebagai salah satu kota termahal dari segi biaya hidup. Bersama dengan 
Shanghai, Hong Kong, dan SIngapore, Tokyo masuk ke dalam sepuluh 
besar kota termahal di seluruh negara di berbagai belahan dunia, 
terutama untuk para ekspatriat. Mahalnya biaya hidup, layanan umum, 
serta melambungnya harga barang-barang, merupakan tiga faktor utama 
yang menjelaskan betapa mahalnya hidup di Tokyo untuk para pengelana 
atau ekspatriat yang kebetulang mengunjungi kota tersebut. 

Mahalnya harga barang-barang kemudian berimbas pada betapa 
pusingnya seseorang bila dititipi oleh-oleh ketika berkunjung kesana, 
belum lagi bila hanya ingin membeli atau mengkonsumsi sesuatu untuk 
kesenangan. Secangkir kopi di Tokyo bisa dinikmati dengan menebus 
sebanyak 93,000 rupiah, sementara satu liter susu dihargai sebesar 
35,000 rupiah. Dari sini tentu kamu bisa membayangkan betapa banyak 
uang yang harus dikeluarkan untuk bertahan hidup di Tokyo. 

Mahal, tapi yang murah juga Ada

Mari sejenak kita tinggalkan status Tokyo sebagai kota termahal 
di dunia bagi para ekspatriat. Pusat kapital Jepang itu punya 
julukan lain yang lebih menggiurkan, terutama bagi orang-orang 
sepertimu yang mungkin selalu mencari kemungkinan baru 
untuk berbelanja item fashion yang aneh dan tak biasa. 

Orang biasa akan berpikir “Tokyo kan kota termahal, emang kita bisa 
dapetin barang murah?”. Jawabannya bisa. Kota termahal bukan berarti 
tidak menyediakan ruang bagi kita untuk bertahan dan belanja di surga 
fashion ini. Hanya saja memang kamu mesti bekerja ekstra keras 
untuk menemukan benda-benda fashion yang murah dan lucu.

Cheap stuff, atau benda-benda berharga murah, bukan sesuatu yang tabu 
di kehidupan sehari-hari kota Tokyo. Meski sulit ditemukan, nyatanya 



benda-benda seperti itu ada dan bisa dibeli, baik lewat jasa titip oleh-oleh 
maupun ketika kamu berkesempatan menyusuri sisi kawasan Akihabara 
maupun Shinjuku. Lalu ada satu hal yang mesti kamu ingat: belanja 
sesuatu di Tokyo, apalagi yang murah, bukan hanya soal membawa pulang 
kaos atau suvenir khas Jepang, atau benda-benda ukuran besar lainnya. 
Lebih dari itu, yang mesti kamu pulang adalah cerita. Tentu menarik bila 
kamu pulang tidak hanya membawa benda-benda dari negara yang kamu 
kunjungi, melainkan juga cerita menarik dari budaya yang berbeda. 

Orang akan lebih bahagia bila mampu membeli sesuatu yang khas 
dan menjadi penanda lokasi yang pernah mereka kunjungi. Sesuatu 
yang dimaksud bisa meliputi apapun, entah itu pakaian, buku, 
makanan, magnet kulkas, dan lain sebagainya. Pokoknya, belilah 
sesuatu yang gampang dibawa dan mengandung ingatan romantis 
tentang perjalananmu menyusuri Tokyo. Kalau terlalu sulit untuk 
dibayangkan, kamu mesti melongok daftar beberapa lokasi di Tokyo 
di mana kamu bisa membeli barang dengan harga murah. 

Berburu Benda Murah di Lokasi-lokasi ini

Budaya belanja sebetulnya amat lekat dengan Tokyo. Ada banyak 
lokasi yang bisa kamu kunjungi di sana, dan beberapa di antaranya 
menawarkan benda-benda yang harganya lebih murah dari yang 
bisa kamu peroleh di pusat-pusat perbelanjaan besar. 

1.Flea Market

Kalau bicara budaya belanja di Tokyo, nama Flea Market jelas tidak 
bisa disingkirkan dari daftar. Pasar semacam itu ada untuk orang-
orang yang mencari barang bekas berharga murah. Dan mungkin kamu 
bisa menemukan banyak kejutan ketika berkunjung kesana. 

Hari Sabtu dan Minggu, mulai jam 9 pagi sampai 3 sore, menjadi 
sakral bagi pengunjung Ohi Racecourse Flea Market, sebab di sana 
kamu akan menemukan ragam barang bekas mulai dari pakaian 
bekas, jam, ragam aksesoris, makanan, furniture, dan benda-benda 
sehari-hari. Harganya mulai dari 100 Yen atau sekitar 10.000 rupiah. 
Ohi Racecourse membuka diri di 2-1-2 Katsushima, Sinagawa-ku, 
Tokyo, yang lokasinya dekat dengan Ōi Keibajō-mae Station. 

Racecourse bukan satu-satunya Flea Market di kawasan Tokyo, 
sebab ada juga satu lagi seperti Mottainai yang dikenal sebagai 
ruang jualan untuk berbagai produk pakaian. Bila kamu adalah orang 
yang senang berburu fashion bekas, tempat ini layak kamu kunjungi. 
Lalu kamu juga akan sering menemui CD, DVD, dan buku yang juga 
dijual di sana. Sayangnya waktu dan tempat penyelenggaraan 
Mottainai tidak reguler, meski infonya bisa dicari situs resminya. 



2.Surga hipster di Shimokitazawa

Kalau hatimu mudah meleleh karena benda-benda lawas, 
telusurilah setiap pojokan Shimokitazawa. Kawasan dengan 
nuansa Seni yang menyenangkan itu penuh sesak dengan 
deretan toko yang menawarkan benda-benda lawas. 

Salah satu toko di kawasan itu yang bernama Mode Off, misalnya, 
menawarkan item branded dengan harga sangat miring. Tas, sepatu, 
kemeja produksi Ferragamo, misalnya, dijual di bawan 3000 yen, 
atau sekitar 300,000 rupiah. Beberapa benda fashion dengan 
merk sama, yang dijual dalam kondisi bekas, bahkan dijual dengan 
harga 500 Yen atau sekitar 50.000 rupiah. Apalagi yang lebih 
membahagiakan dari fashion yang dijual di oleh Mode Off? 

Oh ya, sebaiknya kamu jangan lupa, kebanyakan barang yang 
dijual di toko-toko di sekitar Shimo adalah barang-barang bekas 
namun berkelas. Jadi bila kami berniat titip beli benda-benda lucu 
namun tidak masalah dengan status barang bekasnya, kawasan 
Shimo menjadi satu pilihan menarik untuk dipertimbangkan. 

3. Beberapa lokasi lain untuk dikunjungi  

Flea Market maupun kawasan Shimo bukan hanya dua dari sekian 
banyak pasar yang tercipta untuk benda-benda murah, masih ada 
lagi beberapa nama lain. Sebutlah Treasure Factory, misalnya, 
yang menjadi lokasi sempurna untuk menemukan pakaian bermerk 
seperti Lowrys Farm atau Tsumori Chisato dengan harga miring 
- biasanya di bawah 1000 Yen atau sekitar 100,000 rupiah. 

Misalnya kamu ingin berburu barang elektronik bekas dan murah, 
Sofmap di kawasan Akihabara menyediakan lebih banyak daftar 
gadget dan benda-benda elektronik dengan harga yang jauh lebih 
murah dibandingkan bila kamu membelinya di negara asalmu.

Kalau berbelanja di Tokyo, yang mesti kamu bayangkan bukanlah barang-
barang mahal. Sebab pasar di sana selalu menyediakan kesempatan 
untuk berburu benda murah, tentunya dengan sedikit usaha keras.


