
Denim Watch 

 

Jam tangan yang nggak akan pernah ketinggalan model adalah jam tangan denim. Jam tangan 

casual yang keren dan bisa dikenakan untuk pria atau perempuan dalam berbagai usia. Jam 

tangan denim juga bisa dikenakan untuk resmi atau santai tanpa khawatir tidak cocok dengan 

pakaian  yang dikenakan. Saat ini sudah banyak beragam model jam denim di pasaran dan 

beberapa merk jam ternama  pun mengeluarkan jam denim dengan model bersaing.  

Denim itu sendiri sebenarnya berasal dari jenis kain yang keras bernama serge. Awalnya dibuat 

di Nimes, Prancis oleh sebuah keluarga di sana. Biasanya di sana disebu serge de Nimes lalu 

dipersingkat menjadi denim. Hingga sekarang, apapun yang terbuat dari bahan ini maka disebut 

denim/jeans. Nah, sekarang jadi tauk kan asal nama denim? 

Pada awalnya sekitar tahun 1800, denim digunakan untuk para pekerja kasar. Jadi memang 

kebanyakan hanya pria yang mengenakan pakaian denim saat itu.  Bahan ini kuat, tahan lama 

dan tidak cepat sobek jadi cocok bagi mereka yang bekerja di lapangan seperti di tambang pada 

masa itu. Sebagian besar pria bekerja di tambang-tambang dan biasanya mereka menetap di 

sana.  

Permintaan atas pakaian bahan denim terus meningkat sehingga seorang pengusaha bernama 

Leob Strauss memulai usaha denim. Ia menyediakan baju-baju denim bagi para pekerja. Leob 

dan penjahit Nevada bekerja sama untuk meningkatkan produksi dan memberi paten bagi 

denim mereka. Saat itulah dari awalnya denim menggunakan merk Leob dirubah menjadi Levi 

Strauss. Hingga kini Levi Strauss masih populer dan bertahan. Pasti salah satu dari kamu ada 

yang memakai denim Levi Strauss saat ini.  

Seiring perkembangan fashion, denim tidak lagi hanya untuk pakaian saja. Beberapa perancang 

mulai mencoba denim untuk jam tangan. Salah satu brand denim terkenal adalah Guess. Pada 

tahun 1980an, Guess menjadi brand paling popular untuk pakaian denim.  



Setelah sukses mengeluarkan denim pakaian, pada tahun 1984, Guess meluncurkan produk 

terbarunya yaitu jam tangan yang biasa disebut dengan "Guess", "Guess Steel" dan "Guess 

Collection". Jam tangan Guess masih bertahan hingga kini bahkan sudah beberapa tahun 

belakangan mereka pun mengeluarkan jam tangan denim. 

Walaupun begitu, Guess kadang dipandang sebelah mata kalau soal jam. Mungkin karena Guess 

bukan keluaran dari Swiss sebagai negara yang terkenal dengan jam tangan-nya. Tapi untuk 

urusan fashion, Guess nggak ada matinya. Sehingga saat Guess mengeluarkan jam tangan 

denim ke pasaran dan produk ini langsung dapat diterima oleh dunia fashion khususnya 

kategori aksesori. 

Untuk urusan denim, Guess tahu betul mau diapain dengan denim. Jadi nggak ada alasan lain 

kalau jam tangan Guess denim itu dijamin pasti high-fashion. Merk lain yang juga tidak kalah 

keren yaitu jam tangan denim dari Diesel dan Quartz. Ketiga brand besar ini menjadi pemain 

utama dalam produksi jam tangan denim.  

Untuk membuat jam tangan denim lebih berkelas dan elegan, biasanya para pembuat jam tidak 

menambah unsur Kristal di bagian dalam jam atau lapisan emas dan baja. Inilah yang membuat 

jam tangan denim jadi terlihat lebih mahal.  

 

 

 

 

 

 

 

 


